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Szanowni Pan stwo, 

Prezentowany dokument zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych  

i operacyjnych wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy  Łaskarzew na lata 2016 – 2025 

przyjętej Uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2015 roku.  

Dokument ten, chociaż uchwalony i zatwierdzony, nie jest dokumentem 

zamkniętym. Ponieważ dotyczy on szeroko rozumianego rozwoju gminy, procesu jak 

najbardziej dynamicznego, sam podlegać musi zmianom. Zmiany zachodzące w gminie i jej 

otoczeniu, we wzajemnie powiązanych sferach: gospodarczej, społecznej, przestrzennej  

i środowiskowej, narzucają konieczność nieustannego monitorowania oraz weryfikacji 

postawionych celów oraz sposobów ich realizacji.  

Niezbędnych do tego informacji mają dostarczyć coroczne sprawozdania z realizacji 

strategii, których zasadniczym zadaniem jest zobrazowanie stopnia realizacji celów 

przyjętych w strategii, a co za tym idzie zobrazowanie postępu gminy Łaskarzew na drodze 

do realizacji przyjętej misji.  

Wszystkie działania powinny zatem zmierzać do realizacji celu nadrzędnego, którym 

powinna być wysoka jakość życia społeczności lokalnej, możliwa dzięki pełniejszemu 

zaspokajaniu potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń  mieszkańców oraz rozważne 

wykorzystywanie i umacnianie własnych zasobów środowiska społecznego, 

przyrodniczego, kulturowego i ekonomicznego. 

Niniejsze sprawozdanie, obejmujące okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. jest 

trzecim sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 - 2025. 

Zawarte w nim informacje mają ułatwić ocenę stopnia realizacji przyjętych w strategii celów, 

uświadomić istniejące wciąż problemy oraz pobudzić do większej troski o działania na rzecz 

rozwoju naszej Gminy. 

Dokument jest opracowaniem własnym. Zastosowano metodę porównawczą, 

analizującą relacje pomiędzy zakładanymi celami i działaniami Gminy Łaskarzew  

a faktycznie wykonanymi zadaniami i - gdzie było to mierzalne - osiągniętymi rezultatami. 

Zebranie i analizę danych oraz nadanie ostatecznej formy opracowaniu wykonano  

w Referacie Inwestycyjnym przy współpracy z osobami pełniącymi funkcje zarządcze  

w najistotniejszych dla rozwoju Gminy obszarach tematycznych. 

  

                                                                                             Wójt Gminy Łaskarzew 

                                                                                                 Marian Janisiewicz 

 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 – 2025 za rok 2018 
 

3 

 

Cel strategiczny Nr I. 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ ROZWÓJ 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

Cel operacyjny 1. 

INWESTYCJE KOMUNALNE I PROEKOLOGICZNE 

 

Zadania strategiczne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 

1.2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej 

1.3. Gospodarka odpadami 

1.4. Usuwanie azbestu 

1.5. Wykorzystanie alternatywnych  źródeł  energii (OZE) 

 

W 2018 roku została wykonana kompletna dokumentacja projektowo – budowlana 

na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie m. Wola Rowska, 

gmina Łaskarzew” obejmująca projekt budowlany dot. sieci wodociągowej o dł. ok. 780 m, 

w kierunku m. Polesie Rowskie. Opracowany został również projekt budowlany przebudowy 

i modernizacji stacji wodociągowej w Dąbrowie. Łączny koszt wykonanych dokumentacji 

wyniósł 42.088,66 zł. 

Gmina Łaskarzew w roku 2018 w dalszym ciągu zajmowała się przygotowaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa 

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łaskarzew – etap I”. W ramach tego zadania 

przewidywana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach Wola 

Łaskarzewska, Dąbrowa, Lewików, Sośninka, Dąbrowa Kolonia, Lipniki, Wanaty oraz 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 310/1 w miejscowości Dąbrowa. Łączna 

długości rurociągów ściekowych wynosić będzie 30,30 km. Projektowana oczyszczalnia 

zakłada przepustowość w I etapie wynoszącą  Qdśr = 140,0 m
3
/d wraz ze ściekami 

dowożonymi i RLM = 1355. W roku 2018 miały miejsce kolejne spotkania z mieszkańcami 

poszczególnych miejscowości, mające na celu ustalenie przebiegu projektowanej sieci 

kanalizacyjnej. Niestety do chwili obecnej inwestycja nadal podlega stosownym 

uzgodnieniom w odpowiednich instytucjach, co powoduje znaczne opóźnienia w jej 

realizacji. 

 

W zakresie gospodarki odpadami odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z terenu gminy Łaskarzew w 2018 roku zajmowała się firma Ekolider Jarosław 

Wyglądała. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca realizujący odbiór  

i zagospodarowanie odpadów jest zobowiązany do osiągnięcia poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw oraz poziomu recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

w wysokości określonej w odpowiednich przepisach oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości 

określonej w przepisach. 
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31.10.2018r. zakończyła się realizacja zadania pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Łaskarzew w 2018 roku”. Zadanie dotyczyło 40 osób, 

które złożyły wnioski do Urzędu. W ramach zadania dokonano demontażu, transportu  

i unieszkodliwienia azbestu w ilości 95,37 Mg. 

Gmina Łaskarzew otrzymała na ten cel dotację w wysokości do 17.277,26 zł  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Natomiast wartość całego zadania wyniosła 24.067,91 zł. 

Dofinansowań do inwestycji wykorzystujących odnawialne źródła energii nie 

prowadzono. Zainteresowanym udzielano informacji o możliwościach uzyskania 

dofinansowań z WFOŚiGW w Warszawie. Gmina Łaskarzew była również 

współorganizatorem spotkania dotyczącego Krajowego Programu Czyste Powietrze, które 

odbyło się 05.10.2018r. w Świetlicy Wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej. Spotkanie 

poprowadzili przedstawicie Ministerstwa Środowiska w związku z programem Czyste 

Powietrze pt. "eko Dopłaty na wymianę pieca i termomodernizację". 

Cel operacyjny 2. 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ 

 

Zadania strategiczne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

2.1. Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności dróg lokalnych  

2.2. Zwiększenie zasięgu komunikacji zbiorowej 

2.3. Rozbudowa infrastruktury teleinformacyjnej oraz rozwój społeczeństwa 

informacyjnego 

 

Rok 2018 to kolejny rok, w którym działania Gminy ukierunkowane są na poprawę 

stanu dróg, z których korzystają mieszkańcy. Dotyczy to zarówno dróg gminnych jak  

i powiatowych. Wszystkie wykonane przebudowy mają służyć polepszeniu technicznego 

stanu jezdni, poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, jak również 

usprawnieniu ruchu drogowego. Nie mniej ważna jest zmiana estetyki, wzrost dostępności 

terenów, a także rozwój i pobudzenie aktywności gospodarczej poszczególnych 

miejscowości, a co za tym idzie całej gminy. 

W 2018 roku Gmina realizowała następujące inwestycje drogowe: 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 130610W w Starym Helenowie. 

Był to drugi etap inwestycji rozpoczętej w roku 2017. W ramach zadania o wartości 

85.050,71 zł (w tym 14.654,63 zł to środki funduszu sołeckiego wsi) na odcinku  

o dł. 246 mb po uprzednich pracach przygotowawczych, położona została warstwa 

wyrównawcza oraz warstwa ścieralna o gr. 3 cm. Wykonawcą zadania była F.H.U. 

Bruk-Bud Piotr Skoczek z Pogorzeli.  
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Przebudowa drogi gminnej w Starym Helenowie 

 

 

 
Przebudowa drogi gminnej w Starym Helenowie 
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 Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno 

Zadanie obejmowało wykonanie wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem 

asfaltowym, położenie warstwy ścieralnej grubości 3 cm na odcinku długości   

1700 mb i 5,5 m szerokości oraz obustronnych poboczy z kruszywa. Wykonawcą 

robót było konsorcjum firm: F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek z Pogorzeli   

i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku z/s Pogorzeli. Wartość robót 

wyniosła 519.849,09 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego  w wysokości 100 tys. zł. 

 

 
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno  

 

 
Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa – Aleksandrów – Izdebno  
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 Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w miejscowości Kacprówek 

W ramach zadania na odcinku dł. 450 mb i szerokości 4,60 m została wykonana 

nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 3 cm) 

na podbudowie z kruszywa łamanego, obustronne pobocza z kruszywa oraz 

oznakowanie. Wykonawcą było konsorcjum firm: F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek  

z Pogorzeli i Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o. o.  

z/s w Pogorzeli. Wartość zadania wyniosła 236.651,94 zł. 

 

 
Przebudowa drogi gminnej Nr 130628W w miejscowości Kacprówek 
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Odbiór końcowy przebudowy drogi gminnej Nr 130628W w miejscowości Kacprówek 

 

 Modernizacja drogi gminnej Nr 130605W w m. Dąbrowa – Kolonia 

Zadanie udało się wykonać jeszcze w ostatnich dniach roku 2018. W ramach 

modernizacji drogi wykonano oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie 

bitumem oraz wyrównanie i położenie warstwy ścieralnej na odcinku 270 m. Zadanie 

to było konieczne, ponieważ przedmiotowy odcinek był mocno zdegradowany  

i zagrażał bezpieczeństwu poruszających się po drodze. Wykonawcą zadania była 

F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek z Pogorzeli. Koszt zadania zamknął się kwotą 

104.160,09 zł. W bieżącym roku Gmina zamierza wykonać brakujące pobocza  

na przedmiotowym odcinku drogi. 

 
Droga gminna w m. Dabrowa – Kolonia po modernizacji 
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Ponadto w ramach współpracy z Powiatem Garwolińskim w zakresie modernizacji dróg 

powiatowych na terenie gminy Łaskarzew w 2018 roku gmina udzieliła dotacji  

na przebudowę drogi powiatowej: 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345W od drogi Nr 17 – Pilczyn – Łaskarzew – 

Krupa – do drogi 801 na odcinku od km 8+941 do km 13+441 w m. Łaskarzew 

(ul. Wolska), Wola Łaskarzewska.  

Zadanie realizowane przez Powiat Garwoliński obejmowało przebudowę ww. drogi na 

terenie miasta Łaskarzew oraz gminy Łaskarzew aż do skrzyżowania z drogą do 

Dąbrowy. Łączna długość przebudowywanego odcinka wynosiła 4,5km. W ramach 

zadania wykonano przebudowę odwodnienia, wyrównano istniejącą nawierzchnię 

oraz położono warstwę ścieralną grubości 4cm, wykonano pobocza z kruszywa, 

zjazdy, perony na przystankach autobusowych, oczyszczono  rowy, wykonano 

chodniki z kostki brukowej, zamontowano oświetlenia przejść dla pieszych oraz 

system dyscyplinowania kierowców przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie  

z/s w Woli Łaskarzewskiej a także wstawiono oznakowanie drogi. Wykonawcą robót 

było konsorcjum firm: F.H.U. Bruk-Bud Piotr Skoczek z Pogorzeli  i Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych w Otwocku z/s Pogorzeli. Wartość robót wyniosła 3.468.780,50 zł. 

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 1.733.892,00 zł. 

Roboty zakończyły się w październiku. Dotacja Gminy Łaskarzew do ww. zadania to  

600 tys. zł, natomiast Miasto Łaskarzew wsparło zadanie kwotą 240 tys. zł. 

 

 
Droga powiatowa Nr 1345W w Woli Łaskarzewskiej po przebudowie 
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Droga powiatowa Nr 1345W w Woli Łaskarzewskiej po przebudowie 

 

 
Droga powiatowa Nr 1345W w Woli Łaskarzewskiej po przebudowie 
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Droga powiatowa Nr 1345W w Woli Łaskarzewskiej  po przebudowie 

 

Wraz z końcem grudnia 2018r. zakończyła się realizacja zadań finansowanych  

i współfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego w zakresie  przebudowy, remontu  

i bieżącego utrzymania dróg gminnych: 

1. Przeprowadzone zostały bieżące remonty dróg gruntowych oraz utwardzonych 

tłuczniem. Zakres wykonanych robót polegał m.in. na równaniu i profilowaniu dróg 

oraz wykonaniu robót ziemnych, w tym korytowaniu pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni, wyrównaniu nawierzchni 

tłuczniem lub żwirem. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zarówno  

w okresie wiosennym jak i na jesieni prowadzone było równanie dróg gminnych  

m.in. w miejscowościach: Izdebno Kolonia (w kierunku Woli Rowskiej), Sośninka, 

Lewików, Lipniki, Melanów, Kacprówek, Zygmunty, Wola Rowska, Rowy, Budel. 

2. W 2018 roku zakupiono 1719,5 t kruszywa dolomitowego oraz żwiru za kwotę 

117.310,63 zł. Materiały te następnie zostały wbudowane na drogach gminnych  

w miejscowościach: Budel, Dąbrowa – Kolonia, Grabina, Izdebno – Kolonia, 

Kacprówek, Ksawerynów, Leokadia, Lewików, Lipniki, Melanów, Nowy Pilczyn, 

Sośninka, Stary Pilczyn, Uścieniec, Wola Łaskarzewska, Wola Rowska i Zygmunty. 

W Dąbrowie – Kolonii, Grabinie, Izdebnie – Kolonii, Leokadii, Lewikowie  

i Melanowie środki na zakup tychże materiałów pochodziły z funduszu sołeckiego 

tych miejscowości. 

3. W miejscowościach: Leokadia, Lewików, Lipniki, Nowy Pilczyn, Wola Łaskarzewska 

rozgarnięcie materiałów zostało wykonane społecznie przez mieszkańców.  
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4. W ramach bieżących remontów dróg gminnych wykonane zostało odmulenie rowów  

i montaż przepustów w miejscowościach: Sośninka (Onufrynów), Sośnika (wieś), 

Melanów, Izdebno – Kolonia (bez przepustów). W Sośnince i Izdebnie - Kolonii 

środki na realizację zadań pochodziły z funduszu sołeckiego.  

 

 
Odmulone rowy w m. Izdebno-Kolonia 
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5. W 2018 roku zakupiono 3 wiaty przystankowe. Dwie z nich stanęły w miejscowości 

Ksawerynów a jedna w Dąbrowie. Całkowity koszt zakupu, montażu  

i zagospodarowania terenu wokół wiat wyniósł 22.997,52 zł. W Ksawerynowie środki 

na realizację zadania w kwocie 12.686,10 zł pochodziły z funduszu sołeckiego wsi. 

 
Wiata w Ksawerynowie 

 

6. Zakończyła się budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 130608W w miejscowości 

Celinów. W 2018 roku mieszkańcy Celinowa zabezpieczyli na ten cel środki funduszu 

sołeckiego w kwocie 10 tys. zł. Wystarczyło to na wykonanie 95mb chodnika  

o szer. 1,1m. 

 
Chodnik w Celinowie 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 – 2025 za rok 2018 
 

14 

 

7. Wykonana została przebudowa odwodnienia drogi gminnej Nr 130626W  

w miejscowości Stary Pilczyn w następującym zakresie: przebudowa drenowania na 

placu zabaw i udrożnienie odpływu, przebudowa drenowania pod drogą gminną i na 

kolizji z kanalizacją i wodociągiem. Koszt zadania wykonanego przez Rejonowy 

Związek Spółek Wodnych w Garwolinie wyniósł 20.243,22 zł. 

8. Jako kontynuację inwestycji wykonanej w latach ubiegłych wykonano obustronną 

ścinkę poboczy wraz z transportem urobku przy drodze gminnej Nr 130609W Izdebno 

Kolonia – Wola Rowska za kwotę 14.000 zł. 

9. Wykonano ułożenie kostki przy drodze gminnej w m. Dąbrowa – Kolonia – koszt 

zadania 2.299 zł (środki funduszu sołeckiego wsi). 

10. Zrealizowano ostatni etap odwodnienia drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości 

Sośninka – koszt zadania 6.292,20 zł. 

11. Zakupiono materiały do oznakowania dróg gminnych, znaki drogowe oraz tablice 

informacyjne za kwotę 6.815,87 zł. 

Wszystkim mieszkańcom naszych miejscowości zaangażowanym w realizację 

powyższych zadań, na czele z sołtysami i radnymi dziękujemy za poświęcony czas, czuwanie 

nad przebiegiem robót, pomoc w rozwiązywaniu pojawiających się w trakcie nich problemów 

oraz  za wykonywanie prac społecznych. Mamy nadzieję, że wszystkie te zadania wykonane 

na drogach gminnych poprawią komfort jazdy poruszających się po nich użytkowników.  

Celem tworzenia społeczeństwa informacyjnego w ramach trwałości projektu 

„Likwidacja barier wykluczenia społecznego w gminie Łaskarzew”, Gmina Łaskarzew 

zapewnia stały dostęp do sieci Internet dla 70-u beneficjentów ostatecznych projektu.  

 

Cel operacyjny 3.  

ROZWÓJ BAZY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ 

 

Zadania strategiczne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

3.1. Budowa ścieżek rowerowych 

3.2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy  

3.3. Poprawa estetyki wsi i domostw wraz z ich otoczeniem 

 

Działaniem służącym zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy  

był ogłoszony w 2018 roku przez Wójta Gminy Łaskarzew Konkurs Fotograficzny  

pt. ,,Gmina Łaskarzew wczoraj i dziś’’. Przedmiotem konkursu było wykonanie zestawu 

zdjęciowego – pracy konkursowej. Uczestnikami konkursu mogły być osoby pełnoletnie jak  

i niepełnoletnie, a udział był bezpłatny. Celem konkursu były m.in. promocja Gminy 

Łaskarzew i upowszechnianie jej pozytywnego wizerunku, wzmocnienie potencjału 

przyrodniczego i turystycznego gminy, rozwijanie zainteresowań historią i najbliższym 

otoczeniem, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego gminy, zaprezentowanie wybranych 

zdjęć w materiałach promocyjnych Gminy Łaskarzew oraz na wystawie pokonkursowej oraz 

rozwijanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz umiejętności z zakresu 

fotografowania. 
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Wręczenie nagród nastąpiło 01.12.2018r. podczas zorganizowanego „Wieczoru  

z kulturą” w sali OSP Melanów. 

 
Laureat konkursu fotograficznego ,,Gmina Łaskarzew wczoraj i dziś” 

Cel operacyjny 4.  

OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI I KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI 

 

Zadania strategiczne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

4.1. Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt 

4.2. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych 

 

W zakresie doposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt  

w 2018 roku tak jak w latach poprzednich Gmina Łaskarzew na bieżąco dokonuje 

doposażenia jednostek w materiały, sprzęt i wyposażenie oraz umundurowanie. Wydatki na 

ten cel w roku 2018 wyniosły 51.955,44 zł. Należy mieć nadzieję, że te wpłyną nie tylko na 

poprawę komfortu działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez strażaków, ale przede 

wszystkim na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. 

Dzięki uzyskanej przez Gminę dotacji w wysokości 37,6 tys. zł z Ministerstwa 

Sprawiedliwości zakupiony został niezbędny sprzęt ratowniczy dla jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu gminy Łaskarzew.  OSP w Dąbrowie otrzymała pilarkę spalinową 

do drewna, OSP w Izdebnie defibrytalor AED, zestaw łańcuchów do rozpieracza 

ramieniowego, nosze typu deska ortopedyczna, zestaw szyn typu Kramera, zbijak do szyb 

hartowanych, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, zestaw podpór klinowych, 

latarki LED akumulatorowe, OSP w Melanowie defibrytalor AED, zestaw łańcuchów do 

rozpieracza ramieniowego, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy, zestaw podpór 
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klinowych, OSP w Starym Pilczynie nosze typu deska ortopedyczna, zestaw szyn typu 

Kramera, OSP Uścieniec-Krzywda pilarkę spalinową do drewna, OSP w Woli 

Łaskarzewskiej zestaw oświetleniowy - najaśnica LED, zestaw do oznakowania terenu akcji, 

OSP w Woli Rowskiej pilarkę spalinową do drewna. 

Przekazanie sprzętu nastąpiło na podstawie podpisanych umów dzierżawy pomiędzy gminą, a 

przedstawicielami Zarządu OSP z danej miejscowości.  

Wkład własny gminy w realizację zadania to 1% (379,80 zł). 

 
Przekazanie sprzętu ratowniczego do jednostek OSP z terenu Gminy 

 

Ponadto w roku 2018 Gmina na mocy porozumienia przekazała środki finansowe  

w kwocie 5.000 zł na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Garwolinie z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego.  

Cel strategiczny Nr II. 

ROZWÓJ OŚWIATY I KULTURY 

Cel operacyjny 5. 

MODERNIZACJA BAZY OŚWIATOWEJ 

 

Zadania strategiczne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

5.1. Poprawa infrastruktury oświatowej  

5.2. Doposażenie szkół i przedszkoli w sprzęt dydaktyczny  

5.3. Budowa, modernizacja i doposażenie infrastruktury sportowej 

 

W 2018 roku w związku z dużym zainteresowaniem ofertą przedszkolną, podjęto 

decyzję o utworzeniu kolejnego, czwartego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 

2018/2019 w Zespole Szkół w Izdebnie. W związku z powyższym postanowiono 
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zaadaptować pomieszczenie do zajęć wychowania fizycznego na dwie sale przedszkolne.  

W wakacje trwały intensywne prace remontowe. W rezultacie powstały dwie nowe sale 

przedszkolne, kolorowa łazienka dla przedszkolaków oraz przestronna szatnia przedszkolna. 

Ze środków Urzędu Gminy w Łaskarzewie zakupiono nowe meble do sali 3-latków i 4-latków 

oraz sprzęt gastronomiczny, m.in: nową kuchnię gazową, piekarnik elektryczny, chłodziarkę  

i inne drobne urządzenia wspomagające pracę kucharek. Doposażeniem objęto również 

sekretariat szkoły: zostały zakupione dwa komputery i dwa urządzenia wielofunkcyjne. 

Całkowite koszty modernizacji i doposażenia przedszkola wyniosły 74.458,05 zł, w tym 

roboty budowlane 39.062,40 zł i zakup wyposażenia 35.395,65 zł. 

 

 
Nowa sala przedszkolna w Izdebnie 

 

W związku z zaadaptowaniem sali gimnastycznej na pomieszczenia przedszkolne  

w 2018 roku została wykonana również dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla 

inwestycji pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Izdebnie”. Koszt 

dokumentacji to 37.788,20 zł.   

 

Za kwotę 23.500 zł udało się zrealizować zadanie pod nazwą: „Doposażenie hali 

sportowej w Woli Łaskarzewskiej w urządzenia siłowni zewnętrznej i niezbędną 

infrastrukturę techniczną”. Zakres rzeczowy zadania to: zakup i montaż konstrukcji 

magazynowych z elementów gotowych, przygotowanie podłoża z kostki betonowej  oraz 

zakup i montaż 3 szt. urządzeń siłowni plenerowej: biegacz, wioślarz, rowerek. 

Zadanie było zrealizowane dzięki dotacji ze środków finansowych budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018”. Kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł. 
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Doposażenie Hali Sportowej przy SP w Dąbrowie 
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Taki sam zestaw urządzeń do siłowni plenerowej – biegacz, rowerek, wioślarz o 

wartości 5.190,60 zł został zamontowany przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie. Środki na 

realizację zadania pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Uścieniec. 

W Zespole Szkół w Starym Pilczynie wykonany został I etap modernizacji  budynku 

ZS w Starym Pilczynie łącznie z malowaniem pomieszczeń. W ramach modernizacji odbyło 

się m.in. malowanie hali gimnastycznej, korytarzy, toalet, szatni i sal lekcyjnych na parterze 

budynku oraz klatek schodowych a także  wymiana drzwi wewnętrznych. Koszt zadania – 

146.786,05 zł. 

 

 
Hala sportowa w Starym Pilczynie 

 

Wykonana została również naprawa dachu w Szkole Podstawowej w Dąbrowie, 

malowanie łazienek, łącznika i przebieralni i czyszczenie instalacji c.o. w tej placówce. 

Łączny koszt tych robót wyniósł 44.665,30 zł. 

W miarę potrzeb na bieżąco dokonywane jest również doposażenie szkół  

i przedszkoli w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie zaplecza żywieniowego 

zgodnie z normami i wymogami odpowiednich przepisów oraz doposażenie sali 

gimnastycznych w sprzęt sportowy. W 2018 roku w placówkach oświatowych realizowany 

był Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Kwota otrzymanej dotacji na realizację 

programu wyniosła 20.960zł, natomiast wkład własny gminy to 5.240,99 zł. Wartość 

zrealizowanego programu to 26.200,99 zł. Głównym celem programu było uatrakcyjnienie 

księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych. W ramach programu zakupiono 1572 

pozycje książkowe, z czego 68,39% stanowią lektury szkolne. Zakupione książki przyczyniły 

się do wzmożonego zainteresowania uczniów i wzrostu czytelnictwa w bibliotekach 

szkolnych. 
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Cel operacyjny 6. 

PODNOSZENIE POZIOMU EDUKACJI I ŚWIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW 

 

Zadania strategiczne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

6.1. Programy edukacyjne dla dorosłych 

6.2. Programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży  

6.3. Rozwój działalności Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie i jego filii 

oraz Gminnej Biblioteki Publicznej  w Nowym Pilczynie wraz z filiami 

6.4. Edukacja ekologiczna 

6.5. Aktywizacja społeczna mieszkańców 

 

W zakresie popularyzacji wiedzy w tematyce racjonalnego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości na wsi i ekologii oraz aktywizacja społeczności 

wiejskiej w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturalnym w dniu 27.02.2018r. tym 

razem w świetlicy wiejskiej w Grabinie zorganizowana została Gminna Olimpiada Wiedzy  

o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Organizatorami Olimpiady byli: 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie o/Siedlce – Powiatowy Zespół 

Doradztwa Rolniczego w Garwolinie oraz Urząd Gminy w Łaskarzewie.  

 

 
Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości 

 

W dniu 24.09.2018r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew pracownicy Wojskowej 

Komendy Uzupełnień w Garwolinie wystawiali mobilne stoisko promocyjne, w którym była 

szansa skorzystania z  informacji przez zainteresowane osoby, o możliwości rozpoczęcia 

zawodowej służby wojskowej. 
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W zakresie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży we wszystkich szkołach 

prowadzonych przez gminę Łaskarzew odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży 

szkolnej np. zajęcia artystyczne (plastyczne, literackie, muzyczne, wokalne, taneczne), 

językowe, komputerowe, sportowe. 

 

W dniach 03.02.2018r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie odbyły 

się XVIII Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łaskarzew o puchar Wójta w tenisie stołowym. 

Organizatorem rozgrywek był Zespół Szkół w Starym Pilczynie, Urząd Gminy  

w Łaskarzewie, Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Starym Pilczynie i Zarząd 

Gminny Szkolnego Związku Sportowego w Łaskarzewie. 

 

 
XVIII Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łaskarzew o puchar Wójta w tenisie stołowym 
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XVIII Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łaskarzew o Puchar Wójta w tenisie stołowym 

 

W okresie XII 2017 – II 2018 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej odbywały się rozgrywki VI edycji Gminnej Ligi 

Halowej o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew. Organizatorem GLH Futsal Cup był Zarząd 

Klubu Sportowego Snajper Sośninka. 

 
 Uroczystość zakończenia GLH   
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Małolatki w kategorii kobiet i All-Stars w kategorii mężczyzn, to tryumfatorzy XVII 

Edycji Mistrzostw Gminy Łaskarzew w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Wójta 

Gminy 2018. Łącznie w Mistrzostwach wzięło udział 9 drużyn, w tym 4 kobiece i 5 męskich. 

Zawody rozgrywano do 25 pkt. i dwóch wygranych setów. Mecze rozgrywane były w sali 

gimnastycznej w Starym Pilczynie oraz w hali sportowej w Woli Łaskarzewskiej w dniach 

17-18 i 25 lutego.  

Organizatorem Mistrzostw jest Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół  

w Starym Pilczynie, przy współpracy Urzędu Gminy Łaskarzew i Zarządu Gminnego 

Szkolnego Związku Sportowego w Łaskarzewie. 

 

 
 

 
XVII edycja Mistrzostw Gminy Łaskarzew w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Wójta 
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23 kwietnia 2018roku z Zespole Szkół w Starym Pilczynie odbyły się rozgrywki Gminnego 

Turnieju dla szkół podstawowych. Hasło turnieju „Gramy dla Niepodległej” wpisało się w 

cykl imprez i konkursów szkolnych upamiętniających setną rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę. 

 

 
Gminny Turniej „Gramy dla Niepodległej” 

 

Działalność Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie i jego filii ma na celu 

integrację międzypokoleniową oraz integrację mieszkańców różnych miejscowości. Ważne 

jest także budowanie poczucia dumy z miejsca pochodzenia, zamieszkania, poprzez 

przygotowanie oferty dydaktyczna z zakresu edukacji lokalnej.  

Zajęcia zorganizowane i współorganizowanie  dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez 

Gminny Domu Kultury w Starym Helenowie w 2018 roku to: 

 

Ferie zimowe: Stary Helenów, Budy Krępskie, Lewików, Sośninka, Uścieniec - Krzywda 

W świetlicach w czasie ferii prowadzone były we własnym zakresie różnorodne 

zajęcia: plastyczne, kulinarne, gry i zabawy, muzyczne.  

W Budach Krępskich, Sośnince, Uścieńcu – Krzywdzie i w Starym Helenowie 

odbyły się przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu aktorów z teatru z Krakowa. 

Zorganizowano wycieczki dla dzieci przy współpracy Gminy Łaskarzew  

i Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Gminy Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu” 

 Warszawa – zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka, gdzie 

dzieci brały udział w strategicznych grach ekonomicznych, kino - film pt. „Jumanji. 

Przygoda w dżungli”.  
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 Garwolin, Borowie – wyjazd do kina na bajkę ‘Fernando” oraz na kręgielnię do 

Borowia. 

 Lublin – głównym punktem wyjazdu była wizyta w teatrze im. Juliusza Osterwy, 

gdzie dzieci obejrzały spektakl „Sposób na Alcybiadesa”, ponadto dzieci odwiedziły 

Muzeum Cebularza i wzięły udział w warsztatach.  

 Warszawa – wyjazd dla najmłodszych uczestników projektu „Ferie na wsi” do 

Manufaktury Cukierków i do sali zabaw. 

 

Pomoc w organizacji Gminnego Spotkania Noworocznego organizowanego przez 

Gminę Łaskarzew w OSP Grabina. 

 

W świetlicach w Lewikowie, Uścieńcu – Krzywdzie, Sośnince i Starym Helenowie 

organizowane były spotkania z okazji Dnia Kobiet. 

 

W Starym Helenowie odbyły się warsztaty florystyczne, tematem przewodnim były 

stroiki i koszyczki wielkanocne. Warsztaty poprowadziła P. Magdalena Jaworowska. 

 

Gminne Święto Rodziny w Woli Łaskarzewskiej zorganizowane we współpracy  

z Gminą Łaskarzew, Radą Rodziców ze Szkoły w Dąbrowie z siedzibą w Woli 

Łaskarzewskiej, Gminną Biblioteką Publiczną w Nowym Pilczynie. 

 

Zajęcia wakacyjne „ Lato na wsi”: Budy Krępskie, Stary Helenów, Sośninka,, 

Lewików. 

W czasie wakacji w każdej świetlicy prowadzone były zajęcia wakacyjne z dziećmi. 

Dzieci wykonywały prace plastyczne, rękodzielnicze, brały udział w warsztatach robienia 

mydełek, świec zapachowych, własnoręcznie wykonywały bransoletki i kolczyki. Dużą 

popularnością wśród dzieciaków cieszyły się zajęcia kulinarne, podczas których dzieci 

samodzielnie wykonywały zapiekanki, pizzę, babeczki i desery lodowe.  

Zorganizowano wycieczki we współpracy z Gminą Łaskarzew i Stowarzyszeniem 

„Sięgamy Sukcesu”: 

 Magiczne Ogrody 

 Muzeum Wsi Lubelskiej, udział w warsztatach edukacyjnych 

 Ryki  – kino i basen 

 Farma Iluzji 

Gminny Dom Kultury w Starym Helenowie w okresie wakacyjnym gościł 

wolontariuszki, które poprowadziły bardzo nowoczesne zajęcia z programowania, z podstaw 

elektroniki/mechatroniki, z pracy z robotami.  Projekt realizowany w ramach programu 

Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”. 

 

Piknik na zakończenie wakacji 

W Starym Helenowie odbył się piknik dla dzieci na zakończenie zajęć wakacyjnych 

prowadzonych w świetlicach i bibliotekach na terenie Gminy Łaskarzew. Wzięło w nim 

udział 160 dzieci z Gminy Łaskarzew. Podczas spotkania dzieci miały okazję skorzystać  
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z wielu atrakcji. Były dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy animacyjne, gry  

i zabawy, grill, wata cukrowa, popcorn, oraz słodki poczęstunek. Dodatkową atrakcją były 

odwiedziny strażaków z OSP Wola Łaskarzewska, dzięki nim dzieci mogły zobaczyć jak 

wygląda wyposażenie samochodu strażackiego. Największą jednak atrakcją było rozciąganie 

węży i „lanie  wody”. 

 

Udział w organizowaniu Dożynek Gminno-Parafialnych w Krzywdzie. 

 

Mikołajki dla dzieci z Gminy Łaskarzew zorganizowane wspólnie ze 

Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym Gminy Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu”. Główną 

atrakcją spotkania były zabawy i animacje prowadzone przez animatorki, którymi dowodził 

Clown Zenek. Dzieci odwiedził Mikołaj i obdarował każde dziecko słodkim upominkiem.  

 

Warsztaty bożonarodzeniowe - W GDK w Starym Helenowie zorganizowano 

pokaz „Wykonywania kompozycji  bożonarodzeniowych”, którego celem było 

zaprezentowanie i nauczenie uczestników tworzenia własnych, przepięknych stroików. Pokaz 

prowadziła P. Magdalena Jaworowska. Kobiety uczestniczące w spotkaniu pod czujnym 

okiem i pomocy instruktorki wykonały piękne stroiki bożonarodzeniowe. 

Warsztaty zorganizowane wspólnie z GBP w Nowym Pilczynie i Stowarzyszeniem 

„Sięgamy Sukcesu” 

 

Współorganizowanie Spotkania opłatkowego dla starszych i samotnych 

mieszkańców Gminy Łaskarzew. Spotkanie zostało zorganizowane po raz trzeci. 

 

Gminny Dom Kultury i filie stanowiły ważny ośrodek kulturalny dla lokalnej 

społeczności, były miejscem spotkań i integracji mieszkańców. 

 

 
Wycieczka do Magicznych Ogrodów 
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Wyjazd na basen do Ryk 

 

 
Wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej 
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Wycieczka do Farmy Iluzji 

 

 
Piknik na zakończenie wakacji 
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Wieczór z kulturą – Melanów 

 

 
Mikołajki 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie oraz jej filie w Dąbrowie  

i Izdebnie stanowią ważny ośrodek kulturalny dla lokalnej społeczności, będąc miejscem 

spotkań i integracji mieszkańców. 

Działalność kulturalno-edukacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie w 

2018 r. to m.in.: 

 Ferie w bibliotece – Biblioteka w Pilczynie oraz Filie w Dąbrowie i Izdebnie 

zorganizowały w czasie ferii zimowych cykl warsztatów dla dzieci. Były to zajęcia 

plastyczne, rękodzielnicze i kulinarne oraz 4 wycieczki edukacyjne: do Lublina na 

spektakl teatralny „Sposób na Alcybiadesa” i do Muzeum Cebularza, do Warszawy do 

Centrum Pieniądza w Banku Narodowym, do Sali zabaw w Warszawie, do Garwolina 

do kina i na kręgielnię. Wyjazdy współorganizowane były z Gminą Łaskarzew, GDK 

w Starym Helenowie i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU. 

 2 lekcje biblioteczne – w bibliotece w Pilczynie dla przedszkolaków  

 Warsztaty wielkanocne w Bibliotece w Pilczynie, malowanie pisanek i poznanie 

tradycji wielkanocnych. Prowadzenie zajęć Anna Kicman 

 BAJKOWE ŚRODY W BIBLIOTECE cykliczne zajęcia w bibliotece w Pilczynie 

prowadzone w każda środę dla przedszkolaków.  

 Warsztaty wielkanocne Filii w Izdebnie – palmy wielkanocne 

 Warsztaty wielkanocne Filii w Dąbrowie – karty wielkanocne 

 Wieczór z kulturą w Woli Łaskarzewskiej – spotkanie z autorskie z Mirosławem 

Wnukiem i zespołem Namotane. Organizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem 

SIĘGAMY SUKCESU. 

 3 lekcje biblioteczne – w bibliotece w Pilczynie dla klas 1,2,3 szkoły podstawowej  

w Starym Pilczynie. 

 Lekcja biblioteczna w Filii w Dąbrowie dla klas 0 szkoły w Dąbrowie 

 Gminny Konkurs Recytatorski im. K. Makuszyńskiego dla dzieci. 

 Tydzień Bibliotek w maju – akcja „Mamo, Tato idziemy do Biblioteki” 

popularyzacja czytelnictwa i bibliotek. 

 Poczytajmy razem – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków w Izdebnie 

prowadzone przez p. Teresę Kondej. 

 Spotkanie z pisarką Edytą Zarębską dla dzieci w każdej z 3 Bibliotek. 

 Gminne Święto Rodziny  

 Lato w bibliotece – Biblioteka w Pilczynie oraz Filie w Dąbrowie i Izdebnie 

zorganizowały w czasie cykl warsztatów dla dzieci. Były to zajęcia plastyczne, 

rękodzielnicze i kulinarne oraz  wycieczki edukacyjne: do Magicznych Ogrodów  

w Janowcu, do Farmy Iluzji w Mościskach, do Muzeum Wsi Lubelskiej oraz do Ryk – 

kino i basen. Wyjazdy współorganizowane były z Gminą Łaskarzew, GDK w Starym 

Helenowie i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU. 

 Warsztaty z programowania i robotyki – finansowane w ramach wolontariatu 

studenckiego PROJEKTOR z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

 Piknik rodzinny na zakończenie wakacji współorganizowany z GDK w Starym 

Helenowie i Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU. 
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 Wieczór z kulturą w Melanowie – spotkanie z poetkami Hanną Prządka i Pauliną 

Wnuk, występ zespołu Namotane, Kamili Figielskiej i Aleksandry Narojczyk. 

Organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem SIĘGAMY SUKCESU. 

 Konkurs fotograficzny „Gmina Łaskarzew - wczoraj i dziś”, 

 Mikołajki Gminne dla dzieci  

 Warsztaty zdobienia ozdób choinkowych  prowadzone przez Annę Kicman. Udział 

w  zajęciach dzieci ze szkoły w Pilczynie Starym i z Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Baczkowie.  

 Lekcja biblioteczna w Filii w Izdebnie dla uczniów klas 1, 2, 3. 

Biblioteki stanowiły ważny ośrodek  kulturalny dla lokalnej społeczności, były 

miejscem spotkań i integracji mieszkańców. 

 

Gmina Łaskarzew promuje zachowania chroniące jej środowisko i przestrzeń.  

13 kwietnia 2018r. obchodzony był Dzień Ziemi „Ratujmy nasz dom przed odpadami”.  

Z tej okazji uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy wybrali się do pobliskich 

lasów, aby czynnie włączyć się w akcję oczyszczania planety i pomóc środowisku 

naturalnemu. Podobne akcje organizowane są rokrocznie przez mieszkańców poszczególnych 

miejscowości. 

 
Sprzątanie lasu przez uczniów ZS w Starym Pilczynie 
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Organizacje i stowarzyszenia społeczne działające na terenie Gminy Łaskarzew 

stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego lokalnej społeczności. 

Zgodnie ze swoimi celami prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz 

mieszkańców Gminy. Wśród podejmowanych przez organizacje społeczne działań warto jest 

wymienić: aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, promowanie gminy oraz 

regionu i jego mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalno-sportowego i oświatowego, 

ochrona dziedzictwa kulturowego na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, ochrona 

przeciwpożarowa i udział w akcjach ratowniczych.  

W roku 2018 bardzo widoczna jest  w dalszym ciągu rosnąca aktywność społeczna 

mieszkańców gminy Łaskarzew. Przejawia się to przede wszystkim w zaangażowaniu ich  

w realizację przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz w organizację różnorakich imprez, 

będących najczęściej realizacją inicjatyw oddolnych podejmowanych przez grupy 

mieszkańców, m.in.: 

 VI Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek organizowany przez Zespół Szkół w Starym 

Pilczynie – 06.01.2018r., 

 I edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Hali 

Sportowej w Woli Łaskarzewskiej – 04.02.2018r. 

 Spotkanie Noworoczne 10.02.2018r. w Grabinie zorganizowane przez Gminę 

Łaskarzew, 

 Patriotyczne uroczystości upamiętniające najczarniejszy dzień w wojennej historii 

gminy tj. Pacyfikację wsi Wanaty 28.02.1944 roku zorganizowane przez społeczność 

Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej, 

 Obchody Dnia Kobiet organizowane przez poszczególne sołectwa i jednostki OSP, 

 Uroczystość z okazji jubileuszu 40-lecia Przedszkola w Izdebnie – 25.04.2018r. 

 Gminne Święto Strażaka – Melanów – 29.04.2018r. 

 Zawody wędkarskie o Puchar Wójta – 01.05.2018r. 

 Piknik „Dni Kacprówka” zorganizowany przez Stowarzyszenie Kacprowianki  

na terenie Strzelnicy Muszkieter – 03.05.2018r. 

 Obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja – 04.05.2018r. 

 Powiatowe Święto Strażaka połączone z uroczystością odsłonięcia figury Św. Floriana 

w Górkach – 05-06.05.2018r. 

 Festyn charytatywny dla Karolka Szaniawskiego zorganizowany przez społeczność 

ZS w Starym Pilczynie – 10.06.2018r.  

 Obchody Gminnego Święta Rodziny zorganizowane przy Szkole Podstawowej w 

Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej we współpracy z pozostałymi placówkami 

oświatowymi i lokalną społecznością – Impreza skupiająca obchody Dnia Dziecka, 

Matki, Ojca, a równocześnie rozpoczęła wakacje – 24.06.2018r. 

 Gminno-Miejskie Zawody Sportowo – Pożarnicze w Krzywdzie – 01.07.2018r. 

 III Piknik Charytatywny dla Filipka Teperka w ZS w Starym Pilczynie zorganizowany 

z inicjatywy KS Snajper Sośninka pod patronatem honorowym Wójta gminy 

Łaskarzew Mariana Janisiewicza i posła Grzegorza Woźniaka – 05.08.2018r. 

 Dożynki Gminno-Parafialne w Krzywdzie – 28.08.2018r.  

 Religijno-Patriotyczne uroczystości odpustowe w Łaskarzewie – 14.09.2018r.  
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 Zaduszki dla Strażaków – 02.11.2018r. 

 100-lecie Odzyskania Niepodległości – 11.11.2018r. 

 Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości – impreza zorganizowana w świetlicy 

wiejskiej w Uścieńcu przez społeczność Szkoły Podstawowej w Krzywdzie – 

12.11.2018r. 

 Jubileusz 100. Urodzin Pani Genowefy Paziewskiej z Melanowa  – 15.11.2018r. 

 Uroczystość upamiętniająca 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości pod 

hasłem: „Wolność jest w nas” – 18.11.2018r. w Zespole Szkół w Starym Pilczynie, 

 Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego par z Gminy Łaskarzew – 28.11.2018r. 

przygotowany przez społeczność Zespołu Szkół w Izdebnie, 

 Gminna Zabawa Andrzejkowa zorganizowana w sali OSP w Izdebnie przez radną 

Agnieszkę Kowalska, radną Monikę Markowska, p. Agnieszkę Goźlińską, p. Renatę 

Boratyńską - 01.12.2018r. 

 Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych i samotnych w Dąbrowie zorganizowane 

przez Gminę Łaskarzew – 11.12.2018r. 

 Cykliczne spotkania organizowane przez Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych. 

 
Przegląd Kolęd i Pastorałek – 06.01.2018r.  
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Turniej OSP – 04.02.2018r.   

 

 
Spotkanie Noworoczne – 10.02.2018r. 
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Wanaty 2018  

 

 
40-lecie Przedszkola w Izdebnie – 25.04.2018r.  
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Florian 2018 – Melanów 

 

 
Zawody wędkarskie o Puchar Wójta – 1 maja 2018r. 
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3 maja 

 

 
Festyn charytatywny dla Karolka Szaniawskiego – 10.06.2018r. 
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Gminne Święto Rodziny – 24.06.2018r. 

 

 
Zawody Sportowo-Pożarnicze – Krzywda – 01.07.2018r.  
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Piknik charytatywny dla Filipka Teperka – 05.08.2018r. 

 

 
Dożynki Gminno-Parafialne – 28.08.2018r. 
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Religijno-patriotyczne uroczystości odpustowe – 14.09.2018r. 

 

 
Zaduszki 2018 
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100-lecie Odzyskania Niepodległości 

 

 
Uroczystości niepodległościowe w świetlicy wiejskiej w Uścieńcu – 12.11.2018r. 
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Jubileusz 100. Urodzin Pani Genowefy Paziewskiej z Melanowa – 15.11.2018r. 

 

 
„Wolność jest w nas” – Stary Pilczyn – 18.11.2018r. 
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Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego – 28.11.2018r. 

 

 
Gminna Zabawa Andrzejkowa – 01.12.2018r. 
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Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych i samotnych – 11.12.2018r. 

 

Wraz z końcem października 2018r. zakończyła się realizacja zadania polegającego 

na  utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+ w miejscowości Zygmunty. 

Jest to pierwsza tego typu placówka w gminie Łaskarzew. Głównym celem jej utworzenia jest 

doniosły problem aktywności w wieku starszym, poprawa funkcjonowania psychicznego  

i społecznego członków Klubu, zmniejszenie izolacji społecznej, zapewnienie wzrostu 

poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa. Na koniec roku 2017 na 5436 osób 

zamieszkujących teren gminy Łaskarzew 1022 osoby to osoby z grupy 60+. Stanowi to 

bardzo znaczący udział (18,8%) ogółu mieszkańców gminy. 

Pomysł na utworzenie Klubu Seniora na terenie gminy Łaskarzew wyszedł od samych 

mieszkańców gminy. Poparty został poprzez pracowników instytucji kultury działających na 

terenie gminy tj. Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie oraz Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Nowym Pilczynie. Instytucje te i ich filie działając w poszczególnych 

miejscowościach na terenie gminy Łaskarzew zauważają wzrost potrzeb seniorów w zakresie 

wspólnego organizowania i spędzania czasu. Klub Seniora jest odpowiedzią na te potrzeby. 

Pozwala na  aktywizację i integrację seniorów. W Klubie Seniora można się spotkać np.  

z sąsiadem czy sąsiadką w podobnym wieku i wspólnie z nimi spędzić czas  

w miłej atmosferze. Ideą Klubu Seniora jest integrować i wspierać aktywność osób starszych, 

ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Gminie Łaskarzew” polegało na 

przebudowie i remoncie oraz wyposażeniu budynku zakupionego w 2016 roku przez Gminę 

Łaskarzew. W roku 2017 został na nim wymieniony dach  ze względu na planowane 

dostosowanie go do potrzeb mieszkańców gminy (w tym osób z niepełnosprawnością). 

W ramach zadania przeprowadzono kolejne prace budowlane polegające na wydzieleniu: 
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1. pomieszczenia służącego jako sala spotkań dla seniorów, wyposażonego w stoły  

i krzesła oraz sprzęt RTV i komputer z dostępem do internetu, 

2. kuchni wyposażonej w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia 

posiłku, 

3. łazienki wyposażonej w 2 toalety dla kobiet i mężczyzn oraz 2 umywalki (dodatkowo 

toaleta dla kobiet będzie spełniała wymogi w zakresie dostosowania do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością), 

4. szatni. 

Cały budynek został ocieplony, teren wokół budynku został utwardzony. Zostały wykonane 

instalacje: centralnego ogrzewania, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, oświetleniowa 

oraz zbiornik na ścieki. Realizacja projektu pozwoliła na dostosowanie budynku na potrzeby 

Klubu Senior+ w sposób kompleksowy. 

Całkowity koszt zadania publicznego – 205.164,66 zł, w tym: roboty budowlane 172.909,14 

zł, wyposażenie 32.255,52 zł. 

Wykonawcą robót budowlanych była firma F.H.U. Drzewiarz Sławomir Cichecki  

z Ksawerynowa, zaś dostawcą wyposażenia firma DRZEWIARZ-BIS Sp. z o.o. z Lipna. 

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego “Senior+” na lata 2015-

2020 Edycja 2018 Moduł I, na mocy zwartego porozumienia pomiędzy Wojewodą 

Mazowieckim a Gminą Łaskarzew. Kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 150.000 zł. 

 

 
Świetlica wiejska w Zygmuntach przed remontem 

Od 01.11.2018r. Klub Seniora rozpoczął i z powodzeniem prowadzi swoją działalność  

obejmującą m.in.: organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez 

stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni organizowanie spotkań z ciekawymi 

osobowościami z różnych dziedzin; kultury, sztuki z przedstawicielami służby zdrowia,  
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z policją, strażą pożarną i innymi, wypoczynek i relaks, organizowanie wycieczek, zajęć 

rozwijających zdolności i pasje, aktywne spędzanie wolnego czasu zawieranie nowych 

znajomości, integrację rówieśniczą i międzypokoleniową. 

 

 

 
Klub Seniora w Zygmuntach 

 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 – 2025 za rok 2018 
 

47 

 

Cel operacyjny 7. 

MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

Zadania operacyjne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

7.1. Rozbudowa, przebudowa i remonty budynków użyteczności publicznej  

7.2. Doposażenie obiektów użyteczności publicznej 

 

W 2018 roku kolejny raz podjęto szereg działań inwestycyjnych i remontowych, 

których celem było poprawienie stanu obiektów użyteczności publicznej, w których 

świadczone są wobec mieszkańców gminy usługi kulturalne, edukacyjne i inne pozostające  

w gestii samorządu.  

Mieszkańcy sołectwa Budel we własnym zakresie wykonali wszystkie prace 

budowlane i montażowe przy budowie ogrodzenia zakupionej w 2017 roku działki 

przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej w Budlu. Materiały do wykonanie ogrodzenia 

zostały zakupione przez Gminę Łaskarzew z wykorzystaniem środków funduszu sołeckiego 

wsi. Koszt zakupu materiałów wyniósł 23.303,91 zł. 

Ponadto za kwotę 24.600 zł wykonany został projekt budowlany budynku świetlicy 

wraz z dokumentacją kosztorysową. Uzyskano też pozwolenie na budowę dot. tej inwestycji. 

 

 
Prace przy ogrodzeniu działki w Budlu 

 

Przeprowadzone zostały następujące działania z zakresu modernizacji już istniejących 

obiektów użyteczności publicznej: 

 „Rozbudowa i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej” – zadanie 

realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
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strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020. Celem operacji było zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej poprzez 

rozbudowę i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej. 

W ramach zadania inwestycyjnego objętego operacją do istniejącego obiektu została 

dobudowana część o funkcji sanitarno-garażowej w połączeniu z mała salą 

konferencyjną. W skład pomieszczeń wchodzą: łazienki (damska i męska), 

pomieszczenie garażowe, holl oraz sala zebrań. Rozbudowa polegała na wykonaniu 

ścian nośnych jak i działowych na istniejących już fundamentach, z bloczków betonu 

komórkowego. Całość została przesklepiona stropem gęstożebrowym typu TERIVA. 

Została zapewniona wentylacja poprzez wybudowanie ciągów kominowych  

i zastosowanie wentylacji mechanicznej. Całość obiektu została zadaszona dachem  

o konstrukcji płatwiowo – krokwiowej, z pokryciem z blachodachówki. Wstawiono 

stolarkę okienną z obramowaniami z PCW z podokiennikami oraz drzwiową PCW  

i Al. Pomieszczenia zostały wykończone tykiem cem-wap. Wykonano posadzki 

cementowe na podkładach zbrojne siatką stalową. 

W starej części obiektu zostały wykonane również roboty modernizacyjne  

w pomieszczeniu kuchni w celu uzyskania pożądanego układu otworów i ścian oraz 

toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obiekt został zaopatrzony  

w instalację wodną, kanalizacyjną i elektryczną oświetleniową i gniazdową. 

Wykonawcą robót był Zakład Remontowo-Budowlany Andrzeja Wiśniewskiego  

z Łukowa. Koszty całkowite inwestycji: 327.700,03 zł w tym kwota pomocy PROW:  

122.031 zł. 

 
Świetlica wiejska w Woli Rowskiej w trakcie rozbudowy 
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Świetlica wiejska w Woli Rowskiej po rozbudowie 

 Ponadto dzięki dobrej współpracy pomiędzy Gminą Łaskarzew, Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Woli Rowskiej i mieszkańcami sołectwa Wola Rowska w 2018 roku udało 

się zrealizować kompleksową termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Woli 

Rowskiej. 

Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo-Budowlane Ramona Wiśniewska 

z Łukowa. 

Koszt robót wyniósł 71.508 zł, z czego 20.000 zł stanowiły środki OSP Wola Rowska, 

a 21.509 zł środki funduszu sołeckiego sołectwa Wola Rowska. 

  „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Uścieniec”. W ramach inwestycji wykonana została rozbudowa i nadbudowa budynku 

świetlicy, wykonano kompleksową wymianę dachu oraz roboty wykończeniowe  

w części dotychczas istniejącej (sala główna, pomieszczenie WDL, kuchnia). 

Wykonawcą robót była firma F.H.U. DRZEWIARZ Sławomir Cichecki  

z Ksawerynowa. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 584.329,00 zł. 
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Świetlica wiejska w Uścieńcu w trakcie przebudowy 

 
Świetlica wiejska w Uścieńcu po przebudowie 

 Ponadto przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w kwocie 20 tys. zł. OSP Uścieniec- Krzywda udało się zrealizować remont 

pomieszczenia garażu OSP w budynku. Całkowita wartość robót wyniosła 24.993,60 

zł, z czego środki MSWiA – 20.000 zł, środki OSP Uścieniec-Krzywda 4.993,60 zł.  
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Garaż OSP Uścieniec-Krzywda 

 

 Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – polegająca na budowie 

tarasu z tyłu budynku. Całkowita wartość prac wyniosła 15.700 zł i w całości 

pochodziła ze środków funduszu sołeckiego wsi Dąbrowa.  

 Zakup i montaż bramy rolowanej w strażnicy OSP Dąbrowa – zadanie 

współfinasowane z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2018”. Zadanie zrealizowano za kwotę 20.000 zł, z czego połowę 

stanowią środki Województwa Mazowieckiego. 
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Świetlica wiejska w Dąbrowie 

 
Budynek OSP Dąbrowa 

 Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Woli Łaskarzewskiej (11.000zł), 

 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą: 

„Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie” – koszt 

dokumentacji to 10 tys. zł (środki funduszu sołeckiego wsi Nowy Pilczyn), 

 Zagospodarowanie terenu przy budynku WDL w Budach Krępskich – koszt 10.150 zł. 

Środki pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Budy Krępskie. 

 Wykonanie ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Zygmuntach. Koszt zakupu materiałów 

wyniósł 10.541,69 zł. Środki pochodziły z funduszu sołeckiego wsi, natomiast 

wszystkie prace przy ogrodzeniu zostały wykonane społecznie przez mieszkańców. 
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Ogrodzenie w Zygmuntach 

 

 Remont budynku WDL w Lewikowie (koszt 4.000 zł). 

 Wykonanie 2 szt. bram segmentowych w budynku świetlicy wiejskiej w OSP Izdebno. 

Koszt zadania 26.801,70 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi Izdebno  - 

13.400,85 zł. 

 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Pilczynie – zadanie polegało na 

wykonaniu kompleksowej przebudowy i remonty części sanitarno-szatniowej budynku 

świetlicy. Koszt zadania wyniósł  64.562,53 zł, w tym środki funduszu sołeckiego wsi 

Stary Pilczyn 19.320,39 zł.  

 

 
Świetlica w Starym Pilczynie 
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 Remont posadzki w strażnicy OSP Melanów - wykonanie antypoślizgowej posadzki  

z żywicy epoksydowej - 6.986,40 zł. 

 Ponadto przy udziale środków z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  

w kwocie 15 tys. zł. OSP Melanów udało się zrealizować pozostałe prace budowlane, 

czego efektem był kompleksowy remont pomieszczenia garażu OSP w budynku.  

 Ułożenie kostki przy świetlicy wiejskiej w Lipnikach – koszt 5.000 zł. Środki 

pochodziły z funduszu sołeckiego wsi Lipniki. 

 

 
Świetlica w Lipnikach 

 

W ramach doposażania obiektów użyteczności publicznej realizowano przede 

wszystkim budowę i wyposażenie bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw dla dzieci  

z uwzględnieniem elementów siłowni zewnętrznych  na świeżym powietrzu, które będą 

mogły być wykorzystane przez różne grupy mieszkańców gminy. W ramach tego rodzaju 

zadań przy świetlicy wiejskiej w Lipnikach zmontowano: huśtawkę ważkę, zabawkę – 

pudelka na sprężynie oraz huśtawkę podwójną. Koszt zakupu urządzeń wyniósł 4.477,20 zł, 

w tym środki funduszu sołeckiego wsi 3.974,41 zł.  
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Plac zabaw przy świetlicy w Lipnikach 

Ze pozostałych zadań zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich poszczególnych 

miejscowości zakupiono  m.in.:  

 namiot i wyposażenie do sołectwa Aleksandrów (7.499,94 zł), 

 urządzenia gastronomiczne dla sołectwa Celinów (3.107,81 zł), 

 krzesła bankietowe do świetlicy wiejskiej w Grabinie (10.660 zł), 

 podgrzewacz do świetlicy wiejskiej w Izdebnie (1.500 zł), 

 grill i namiot dla KGW w Izdebnie (1.954 zł), 

 namiot i wyposażenie dla sołectwa Izdebno – Kolonia (3.995 zł), 

 garaż na potrzeby sołectwa Kacprówek (4.999,95 zł), 

 stoły i krzesła cateringowe dla sołectwa Kacprówek (8.956,48 zł), 

 stoły, krzesła i inne materiały do wyposażenia świetlicy wiejskiej w Uścieńcu 

(20.187,94 zł) – środki funduszu sołeckiego wsi Krzywda (13.305,82 zł) i Uścieniec 

(6.882,12 zł), 

 artykuły AGD do WDL w Lewikowie (3.810 zł),  

 meble do WDL w Lewikowie (6.150 zł), 

 artykuły AGD i wyposażenie dla sołectwa Nowy Pilczyn (7.899 zł), 

 artykuły AGD, krzesła i stoły dla sołectwa Stary Pilczyn (3.502 zł), 

 namiot, grill, stół i krzesła dla potrzeb sołectwa Sośninka (4.424,77 zł), 

 namioty dla sołectwa Uścieniec (2.910 zł), 
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 stoły, krzesła, żyrandole, lustra i inne materiały do świetlicy wiejskiej w Woli 

Łaskarzewskiej (10.252,86 zł),  

 namiot i wyposażenie dla potrzeb sołectwa Wanaty (5.222,94 zł). 

 

 
WDL Lewików 

 

 

 
Świetlica w Woli Łaskarzewskiej 
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Cel operacyjny 8. 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

 

Zadania operacyjne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

8.1. Programy pracy z rodzinami patologicznymi 

8.2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi  

8.3. Wykonanie i modernizacja systemów monitoringu wizyjnego w placówkach 

oświatowych i budynkach użyteczności publicznej 

 

     Sprawami polityki społecznej mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych zajmuje się na co dzień Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz 

profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz 

pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, 

które spełniają przesłanki udzielenia pomocy społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy 

społecznej, praca socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. 

Praca socjalna polega na :  

 pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji, 

 umówieniu rodzin ze specjalistami poradni psychologicznej, 

 skierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim, 

 utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach, 

 pomocy w redagowaniu pism procesowych m.in.: pozew o ustalenie ojcostwa  

i alimenty, pozew o rozwód, separację, pozew o rozdzielność majątkową między 

małżonkami, 

 pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.: wnioski 

na zasiłek rodzinny, wnioski do funduszu alimentacyjnego, wnioski do komornika, 

redagowanie pism do ZUS, Urzędu Skarbowego itp. 

 współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji  

o małoletnich dzieciach,  

 stałej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy  

i szkoleń, a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób, 

 pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z ZUS, 

KRUS, 

 kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Garwolinie, 

 stałej współpracy z placówkami służby zdrowia, 

 udzielaniu poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu 

problemów i uczenie ich tego,  

 uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej, 

 motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego, 

 kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni 

Leczenia Uzależnień, 

 informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach pomocy. 
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Realizując prowadzenie wspólnych działań z komisjami stałymi Rady Gminy oraz 

zespołami powołanymi do poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania 

patologiom społecznym, podejmowano działania  dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa 

podczas imprez i uroczystości, przemocy domowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

bezpieczeństwa w gminie, bezpieczeństwa nieletnich, przestępczości i demoralizacji. 

Wynikiem tych działań było m.in.: praca Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się 

przemocą w rodzinie, organizowanie i realizacja wspólnych zadań z GKRPA,  

bezincydentalne zabezpieczenie imprez i uroczystości. 

Ponad 100 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy 

Łaskarzew wraz z opiekunami, wzięło udział w koncercie z cyklu programów „Niećpa” - 

jednego z bardziej znanych programów profilaktycznych w Polsce. Koncert odbył się 9 marca 

br. w Warszawie - Arena Ursynów. 

Pierwsza część imprezy poświęcona była tematyce uzależnień, a młodzież mogła 

wysłuchać specjalistów od zapobiegania narkomanii i uzależnień. Dowiedzieli się, gdzie 

szukać pomocy, jak się wyleczyć z nałogu oraz jak rozpoznać osobę uzależnioną. Gwiazdą 

wieczoru była Ewa Farna, która porwała zgromadzoną publiczność do zabawy i wspólnego 

śpiewania, wykonując swoje największe przeboje. 

Wszystkie koszty związane z wyjazdem i uczestnictwem w koncercie zostały 

sfinansowane ze środków Urzędu Gminy Łaskarzew, w ramach obiecanej przez wójta gminy 

Mariana Janisiewicza nagrody za udział drużyn MDP w Miejsko-Gminnych Zawodach 

Sportowo-Pożarniczych w roku 2017. W wyjeździe uczestniczyły drużyny: MDP Grabina, 

Izdebno, Melanów, Stary Pilczyn, Uścieniec-Krzywda, Wola Łaskarzewska i Wola Rowska. 

 

 
Wyjazd MDP na koncert Ewy Farny 
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Wójt Gminy Łaskarzew wraz z Burmistrzem Miasta Łaskarzew oraz Wójtem Gminy 

Maciejowice i Wójtem Gminy Sobolew organizowali wspólnie dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych Bieg Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2018 r. na trasie Krępa (Kopiec 

Kościuszki) - Łaskarzew (Pomnik Odzyskania Niepodległości). 

Celem zawodów jest m.in. popularyzacja wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

biegów jako jednej z form aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, a także upamiętnienie 

227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie odbyło się pod hasłem: 

„SPRAWNY BO TRZEŹWY – TRZEŹWY BO SPRAWNY”. 

 

 
Bieg Konstytucji 3 Maja 

 

W dniu 12.01.2018r. dla uczniów klas I-III,  IV- VII szkoły podstawowej i uczniów 

klas II i III gimnazjum Zespołu Szkół w Starym Pilczynie odbyły się spotkania z policjantem 

– dzielnicowym gm. Łaskarzew oraz ze strażakiem z Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Garwolinie  na temat „Bezpieczeństwo w czasie ferii”.  

W czasie spotkania policjant zwrócił uwagę uczniów na zasady bezpieczeństwa 

podczas przebywania w górach, na stokach narciarskich oraz w miejscu zamieszkania. 

Przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem jeziorach, stawach i rzekach.  

W czasie spotkania zostały również omówione zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Strażak powiedział uczniom o najważniejszych sposobach udzielania 

pomocy potrzebującym na stoku lub w innej sytuacji. 

Uczniowie sami mogli uczestniczyć w praktycznym pokazie udzielania pierwszej 

pomocy. Do ćwiczeń został użyty fantom, na którym uczniowie ćwiczyli jak prawidłowo 

dokonać resuscytacji krążeniowo-oddechowej u człowieka. 
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Spotkanie z policjantem 

 

 W dniu 27.09.2018r. odbyło się kolejne spotkanie uczniów z klas I, II, III i IV 

szkoły podstawowej z policjantem - dzielnicowym gm. Łaskarzew. W czasie spotkania 

policjant omówił zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

 

Dnia 21.02.2018r. również w Zespole Szkół odbył się koncert profilaktyczny z 

udziałem Jacka Musiatowicza i Michała Musiatowicza. Z muzykami  spotkali się uczniowie  

klas VI, VII, II i III gimnazjum. Autor spotkania kierował do młodzieży słowa dotyczące 

skutków uzależnienia od alkoholu oraz zażywania narkotyków, dopalaczy. Jacek Musiatowicz 

podkreślił również rolę wartości w życiu człowieka, takich jak: wiara, rodzina, zdrowie, 

szacunek do innych i do siebie samych, bezpieczeństwo, miłość. W dniu 14.03.2018r. 

uczniowie szkoły podstawowej w Starym Pilczynie obejrzeli spektakl edukacyjny, 

profilaktyczny pt. „Magiczny kapelusz” wystawiony przez Fundację Grupa T z Torunia. 

Obydwa wydarzenia zostały zorganizowane przy współpracy z GKRPA w Łaskarzewie.  

 

Ponadto jak co roku Gmina przeznaczała środki na dofinansowanie kolonii i obozu 

sportowego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. 

 

Uzyskane w ubiegłych latach wyniki oraz ogólny stan bezpieczeństwa na terenie 

gminy Łaskarzew należy uznać jako zadowalający i rokujący pozytywnie na przyszłość. 
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Współpraca Gminy Łaskarzew z organizacjami pozarządowymi odbywała się  

w formie finansowej zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym  

w art. 3 ust. 3   realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. 

Priorytetowymi zadaniami publicznymi do realizacji w 2018 roku wskazanymi  

w Programie współpracy były zadania: z zakresu kultury fizycznej, oraz z zakresu kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Ogłoszony w dniu 16 stycznia 2018 roku otwarty konkurs ofert na realizację zadań 

publicznych dotyczył  2 zadań: 

Zadanie 1.  Z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj.: 

1) współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci  

i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu; 

2) współorganizowanie i organizowanie zawodów, turniejów sportowych  

i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 40.000,00. 

W trybie postępowania  konkursowego wpłynęła 1 oferta: 

1. Klub Sportowy Snajper Sośninka - nazwa zadania: „Aktywna Gmina” 

Oferta złożona przez Klub Sportowy Snajper Sośninka została następnie wybrana do 

realizacji.  

Wysokość przyznanej dotacji: 40.000,00. 

Zadanie realizowane było w okresie od 5 marca 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. 

W zakresie zadania  ze środków dotacji sfinansowane zostały następujące działania: 

1) Wyjazdy zawodników na mecze ligowe. 

2) Półkolonie wakacyjne dla 40 dzieci z terenu gminy.  

3) Wynagrodzenia trenerów i instruktorów. 

4) Opłaty sędziowskie. 

5) Udział w rozgrywkach powiatowych drużyny Absolwent Budel. 

6) Opłaty rozgrywkowe w MZPN, ubezpieczenia i badania zawodników. 

7) Zakup sprzętu sportowego, napojów, materiałów aptecznych, pucharów, statuetek  

i innych materiałów. 

8) Inne koszty /obsługa bankowa, wynajem boiska, utrzymanie boisk, pranie strojów, 

obsługa biura/. 

9) Zatrudnienie księgowej. 

Całkowite koszty realizacji zadania „Aktywna Gmina” wyniosły 42.966,35 

z czego z dotacji pokryto koszty w wysokości 40.000,00. 

Sprawozdanie końcowe zostało sporządzone prawidłowo i złożone terminowo. 

 

Zadanie 2. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

tj.: 

1) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację 

imprez kulturalnych o charakterze gminnym, kultywujących tradycje 

regionalne, 
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2) promowanie działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań 

mieszkańców, którzy przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego 

gminy.   

Na zadanie przeznaczono środki w kwocie 3.000,00. 

W trybie postępowania  konkursowego wpłynęła jedna oferta, która następnie została 

wybrana do realizacji. Była to oferta złożona przez: 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Gminy Łaskarzew „Sięgamy Sukcesu” 

Nazwa zadania: „Wakacje z kulturą” 

Wysokość przyznanej dotacji: 3.000,00. 

Zadanie realizowane było w okresie od 1 czerwca 2018r. do 30 września 2018r. 

W zakresie zadania  ze środków dotacji sfinansowane zostały następujące działania: 

1) 2 wyjazdy dla 74 dzieci do Muzeum Wsi Lubelskiej – zakup biletów wstępu, udział  

w warsztatach edukacyjnych oraz opłata za przewodnika i wynajęcie autokaru, 

2) Wynajem zabawek dmuchanych na piknik wakacyjny dla ok. 170 dzieci w Starym 

Helenowie. 

Całkowite koszty realizacji zadania „Wakacje z kulturą” wyniosły 3.300,00,  

z czego z dotacji pokryto koszty w wysokości 3.000,00. 

Sprawozdanie końcowe zostało sporządzone prawidłowo i złożone terminowo. 

 

 
Piknik w Starym Helenowie 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się również w formie pozafinansowej 

poprzez: 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności  i współdziałanie 

w celu zharmonizowania tych kierunków, 

 konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym        

w art.3 ust.3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych          

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2018 roku 

przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu 

współpracy na 2019 rok.  

 promocję działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 

 udzielanie pomocy przy realizacji zadań poprzez udostępnianie obiektów 

stanowiących własność Gminy, środków transportu, środków technicznych. 

 

Różnorodne wspieranie organizacji pozarządowych przez samorząd stwarza warunki do 

budowy partnerstwa i zwiększenia aktywności społecznej obywateli, którzy dostrzegają 

poczucie odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie. Gmina Łaskarzew w ostatnich latach 

systematycznie współpracuje z trzecim sektorem, którego aktywność jest coraz bardziej 

widoczna i aprobowana przez społeczność lokalną. 

 

Cel strategiczny Nr III. 

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 

Cel operacyjny 9. 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Zadania operacyjne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

9.1. Programy edukacyjne (z zakresu podejmowania działalności gospodarczej) 

9.2. Wykreowanie i promocja produktów lokalnych 

9.3. Organizacja bazy agroturystycznej 

 

Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco zajmują się informowaniem osób 

zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą o obowiązujących przepisach prawnych, 

doradzają w zakresie wyszukiwania i znaczenia kodów PKD, prowadzą uzgodnienia  

i wyjaśnienia z instytucjami min. ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy.  

Na potrzeby rolników z terenu naszej gminy w Urzędzie Gminy udostępnione jest 

pomieszczenie dla pracownika Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

obsługującego mieszkańców gminy z zakresu doradztwa rolniczego, w szczególności 

wypełnianie wniosków o dopłaty bezpośrednie, wniosków o dofinansowanie, szkoleń  

z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Urząd Gminy współpracuje z doradcami ww. 

Ośrodka, aby wszelkie informacje o możliwościach skorzystania z programów, jakie 

przygotowane zostały w sferze gospodarki rolnej na bieżąco były przekazywane do 

zainteresowanych. 

Ponadto Urząd Gminy realizuje w  sposób ciągły współpracę z Mazowiecką Izbą 

Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 – 2025 za rok 2018 
 

64 

 

Rolnych, Agencją Rynku Rolnego, Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Lecznicą Zwierząt 

w Łaskarzewie, oraz innymi instytucjami, zajmując się przekazywaniem informacji 

otrzymywanych od tych instytucji mieszkańcom gminy. Informacje, z których mogą 

skorzystać rolnicy są umieszczane na stronie internetowej www.laskarzew.pl oraz 

przekazywane do Sołectw, gdzie Sołtysi wywieszają je na tablicy ogłoszeń.  

Koszty finansowe tych zadań polegają na wykonaniu kserokopii, plakatów, ulotek   

i informacji i przekazywaniu ich do jednostek pomocniczych, czyli Sołectw. 

Cel operacyjny 10. 

POZYSKIWANIE INWESTORÓW  STRATEGICZNYCH 

 

Zadania operacyjne zakładane do realizacji w latach 2016-2025: 

10.1. Uzbrojenie gminy terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne 

10.2. Promocja gminy 

10.3. Preferencyjny system podatkowy 

10.4. Opracowanie  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego 

 

Gmina podejmując działania inwestycyjne w zakresie sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej czy dróg dojazdowych, przyczynia się do wzrostu rozwoju gospodarczego  

w gminie poprzez udostępnienie potencjalnym inwestorom kompleksowo uzbrojonych 

terenów inwestycyjnych, a także wpływa na poprawę warunków do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Bardzo ważnym elementem rozwoju gminy jest jej promocja. Promocja Gminy jest 

zagadnieniem wieloaspektowym, które wymaga określenia celu i przygotowania programu 

działań. W gminie Łaskarzew działania promocyjne opierają się przede wszystkim na 

współpracy środowisk gospodarki, kultury, oświaty, mediów i władz samorządowych. Gmina 

skupia się na: promowaniu szeroko rozwiniętej kultury, poprzez imprezy, inwestycje  

w obiektach pełniących funkcje kulturalne i działalność Gminnego Domu Kultury w Starym 

Helenowie, Wielskich Domów Ludowych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym 

Pilczynie oraz jej filii. 

Promocja gminy odbywa się również poprzez sport, a w szczególności poprzez 

imprezy sportowe oraz wysokie osiągnięcia sportowe. 

Najlepszą formą wsparcia wszelkich działań promocyjnych, rozwojowych jest 

informacja. Podstawową formą przekazywania informacji jest strona internetowa.  

W tym zakresie podejmowane są stale działania w celu poprawy funkcjonowania strony 

internetowej gminy www.laskarzew.pl,  aby często aktualizowane informacje dawały źródło 

wiedzy mieszkańcom i zainteresowanym osobom o wszystkich ważnych wydarzeniach  

z terenu gminy. Witryna uwzględnia również potrzeby osób odwiedzających ją z poziomu 

urządzeń mobilnych oraz zapewnia bezpieczne połączenie z nią dzięki wykorzystaniu 

certyfikatu SSL. Z roku na rok znacznie przybywa liczba użytkowników korzystających 

z Internetu na smartfonach, tabletach. Tak szybki postęp sprawia, że każdy serwis www 

powinien płynnie dostosowywać się do rozdzielczości ekranu każdego urządzenia. Obecna 

odsłona strony www.laskarzew.pl  pozwala na komfortowe przeglądanie informacji również 

na urządzeniach mobilnych. W górnej części witryny można obecnie zmienić wielkość 

http://www.laskarzew.pl/
http://www.laskarzew.pl/
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czcionki na stronie a także kontrast – jest to ułatwienie dla osób niedowidzących. Dla wygody 

użytkowników na nowej stronie pozostawiono odnośnik do strony archiwalnej.  

Ponadto gmina zabiega o obecność w mediach i publicystyce. 

Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla promocji gminy, były w 2018 roku 

zorganizowane po raz trzeci Dożynki Gminno-Parafialne, które tym razem odbyły się na 

boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Krzywdzie. W trakcie dożynek 

zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krzywdzie z program artystycznym 

związanym z tematyką dożynkową, KGW Uścieniec – Krzywda, Zespół Tańca i Śpiewu ze 

Starego Pilczyna, Teatr tańca KWIECISTE GWIAZDY z Ukrainy, zespół Repley  

z Łaskarzewa oraz SilverBoy.  

Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowe oraz najciekawsze 

stoisko kulinarne z jadłem regionalnym. Na najmłodszych uczestników dożynek czekały 

atrakcje w postaci m.in. dmuchanych zjeżdżalni i kul wodnych. Wieczorem organizatorzy 

zaprosili na zabawę taneczną z zespołem Ates. Gmina ufundowała upominki za udział  

w dożynkach dla delegacji poszczególnych sołectw i nagrody w konkursach oraz poniosła 

koszty organizacyjne (obsługa techniczna, zespół). 

 

 
Dożynki Gminno-Parafialne 
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Ponadto reprezentacja gminy uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych  

w Łaskarzewie. 

 

 
Dożynki powiatowe w Łaskarzewie – 09.09.2018r. 

 

Dla dodatkowego uatrakcyjnienia, Urząd Gminy dokonuje zakupu różnego rodzaju 

materiałów promocyjnych w formie np. długopisów, breloczków, przypinek, notesów itp. 

Tego rodzaju gadżety są bardzo często wykorzystywane jako upominki pamiątkowe dla 

ważnych gości odwiedzających gminę, bądź też jako nagrody w organizowanych konkursach. 

Kolejnym działaniem w dziedzinie informacyjno-promocyjnej gminy jest wymiana 

tablic informacyjnych, znajdujących się w 2 sołectwach gminy Łaskarzew (Melanów  

i Kacprówek). 

 

Reprezentacja Gminy Łaskarzew składająca się m.in. z radnych obecnej i minionej 

kadencji, pracowników Urzędu rokrocznie uczestniczy w rozgrywkach sportowych 

organizowanych zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym. Jest to przede wszystkim 

dobra zabawa, ale też pewnego rodzaju forma promocji naszej gminy. Nasza reprezentacja 

odnosi niemałe sukcesy a występując w strojach sportowych w żółto-niebieskich barwach dba 

o dobry wizerunek naszej gminy w powiecie. 
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XVIII Halowy Turniej Piłki Siatkowej Radnych Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego o Puchar Starosty 

 Hala Sportowa w Górznie - 24.02.2018r. 

 
XIX Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego o Puchar Starosty  

Hala Sportowa w Górznie -  05.03.2018r. 



Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016 – 2025 za rok 2018 
 

68 

 

W 2018 roku kilkukrotnie organizowane były spotkania i narady robocze z sołtysami. 

Ustalono bowiem, że istnieje potrzeba częstszych spotkań sołtysów z Wójtem Gminy niż 

tylko spotkania na sesjach Rady Gminy, podczas których sołtysi rzadko zabierają głos, nie 

mają więc okazji przedstawić potrzeb i problemów swoich miejscowości, pochwalić się 

sukcesami. Oprócz tego, że sołtysi otrzymywali zawiadomienia o sesjach, to ich spotkania 

robocze z Wójtem były zwoływane często i w innych terminach. Celem tych spotkań jest  

omawianie i planowania bieżących spraw dotyczących sołectw oraz planów inwestycyjnych  

i strategicznych gminy. 

Podobnie jak z sołtysami w sposób regularny organizowane są spotkania  

z przedstawicielami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Na 

spotkaniach tych ustalane są kierunki działania i rozwiązywane bieżące problemy związane z 

działalnością OSP. 

 
Spotkanie z sołtysami – 04.01.2018 r. 
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Spotkanie z sołtysami – 14.03.2018r. 

 
Spotkanie ze strażakami – 04.01.2018 r. 
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Podsumowanie 

Realizację „Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew na lata 2016-2025” w roku 2018 

względem poszczególnych celów w niej zawartych można określić jako dobrą. Biorąc pod 

uwagę złożoność potrzeb mieszkańców i ograniczone możliwości finansowej gminy 

realizacja niektórych zadań jest mniejszym bądź większym wyzwaniem. Realizacja wielu 

zadań była możliwa dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych. Gmina w 2018 roku 

korzystała zarówno ze środków krajowych (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Urząd Wojewódzki), 

jak również z budżetu Unii Europejskiej (PROW). W kolejnych latach gmina również będzie 

starać się pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne.  

W wyniku podejmowanych działań nie udało się zrealizować niektórych celów 

szczegółowych i jest to jak najbardziej zrozumiałe głównie ze względu na dużą ich liczbę  

i ograniczenia finansowe. Innym problemem przy ocenie wykonania strategii jest kwestia 

niektórych celów szczegółowych, które przez swój charakter nie mają efektu wymiernego, np. 

promocja gminy. Można tutaj raczej mówić o podejmowanych działaniach w kierunku 

realizacji tych celów. 

Rok 2018 był rokiem, w którym można zauważyć dalszą wzmożoną integrację 

mieszkańców gminy oraz wzrost poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania. Należy 

zaznaczyć, że do mieszkańców gminy skierowana była szeroka oferta jeżeli chodzi  

o możliwości spędzania wolnego czasu o charakterze integracyjnym. Chodzi tutaj  

o wspieranie aktywności lokalnej realizowanej przez stowarzyszenia, zarówno te formalne jak 

i nieformalne, jak i o bezpośrednie działania Urzędu Gminy w Łaskarzewie oraz instytucje 

kultury i placówki oświatowe. Gmina dąży do tego, aby imprezy oraz inne działania miały  

w większości charakter cykliczny, co jest ważne dla przebiegu procesu integracji. Oferta 

powinna być kierowana do poszczególnych grup społecznych, które mogą najbardziej 

odczuwać potrzebę integracji: osoby chore, niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem, 

dzieci i młodzież oraz seniorzy, szczególnie samotni. 

Biorąc pod uwagę rozpoczęte działania gmina w kolejnych latach powinna:  

1. kontynuować budowę i rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej, 

komunikacyjnej i kulturalnej, 

2. zwiększyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, 

3. podejmować działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności gminy Łaskarzew 

przy jednoczesnym wykorzystaniu środowiska naturalnego i związanych z nim 

możliwości, 

4. dążyć do otwarcia gminy na inwestycje oraz promować jej walory wśród inwestorów. 

Podsumowując ten okres (2018 rok) realizacji Strategii Rozwoju Gminy Łaskarzew 

należy stwierdzić, że zostało podjętych wiele cennych inicjatyw oraz zrealizowano wiele 

ważnych zadań. Nie pozwoliły one wprawdzie na pełne rozwiązanie wszystkich problemów, 

ale na pewno przybliżyły do osiągnięcia celów wyznaczonych w strategii. I chociaż wiele 

jeszcze zostało do zrobienia na rzecz rozwoju naszej gminy, to systematyczne, konsekwentne, 

a przede wszystkim wspólne działanie pozwoli w końcu osiągnąć cel nadrzędny i misję 

postawioną w strategii.  


