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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 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. jest 

pierwszym 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 
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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) 

 

Gmina Łaskarzew przystąpiła do przygotowania 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 2016 roku wydatki na ten cel inwestycyjny wyniosły 130.516,50 zł i obejmowały 

przygotowanie map do celów projektowych oraz wykonanie częściowej dokumentacji 

projektowej. 

Ponadto prowadzone są działania z zakresu uzupełnienia sieci wodociągowej na 

terenie gminy tj. w miejscowościach: Sośninka (Onufrynów), Rowy i Polesie Rowskie. 

Przystąpiono do przygotowywania map do celów projektowych oraz koncepcji modernizacji 

ujęcia wody w Dąbrowie. Ze względu na to, że zadania są w trakcie realizacji wydatkowano 

jedynie kwotę 2.400,00 zł. 

W zakresie gospodarki odpadami odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 

komunalnych z terenu gminy Łaskarzew w 2016 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. 

W 2016 roku Gmina realizowała zadanie polegające na odbiorze i utylizacji azbestu 

z terenu gminy. Zadanie podlegało dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji. Ogółem odebrano 

ponad 84t azbestu. Całość zadania wyniosła 16.562 zł, zaś dotacja 14.077,70 zł. 
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W związku z zaistniałą możliwością pozyskania środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu polegającego na 

dostawie  i montażu kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych dla gospodarstw 

domowych z terenu gminy Łaskarzew w ramach konkursu z działania 4.1 Odnawialne źródła 

energii w 2016 roku Gmina zwróciła się z prośbą do mieszkańców zainteresowanych 

przystąpieniem do programu o wypełnienie ankiety, w celu określenia potrzeb w tym 

zakresie. W związku z tym, że jedynie 18 osób z terenu gminy Łaskarzew zgłosiło chęć 

przystąpienia do programu związku z tym, gmina nie ubiegała się o pozyskanie środków na 

realizację zadania. 

 

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 

 

W zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg gminnych w 2016 roku 

podjęto następujące działania inwestycyjne: 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 130606W w miejscowości Sośninka – koszt całkowity 

inwestycji 971.285,70 zł, w tym przewidywana dotacja z PROW 559.233,00 zł. 

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości 1573,5 m,  

od granicy z miastem Łaskarzew, do skrętu na Wolę Łaskarzewską. Wykonano 

ponadto blisko kilometr odkrytego ścieku ulicznego. Na długości 1253 m 

wybudowano utwardzone pobocze z kostki. Z drugiej strony, na całej długości, 

powstało pobocze z kruszywa. Wykonane zostały także zjazdy gospodarcze z kostki, 

wymieniono przepusty pod nawierzchnią i odmulono ponad 470 m rowów 

przydrożnych. 

Ponadto w trakcie realizacji jest kontynuacja przebudowy ww. drogi w zakresie 

wykonania kanalizacji deszczowej (roboty dodatkowe nieprzewidziane  

w dokumentacji projektowej, konieczne do wykonania) za kwotę 44.682,53. 
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Droga gminna Nr 130606W w m. Sośninka po przebudowie  

 

 
Droga gminna Nr 130606W w m. Sośninka po przebudowie 

 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości Melanów – koszt całkowity 

inwestycji 346.107,30 zł, w tym przewidywana dotacja z PROW 220.228,00 zł. 

W ramach zadania na 1200-metrowym odcinku drogi w Melanowie, biegnącym  

od skrzyżowania w Starym Pilczynie przy szkole, aż do skrzyżowania z drogą 

prowadzącą do wsi wyrównano istniejącą już podbudowę tłuczniem i ją poszerzono. 

Na nią położono 7-centymetrową warstwę asfaltu. Zostały wykonane także obustronne 

pobocza z kruszywa i ustawione znaki drogowe. 
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Droga gminna Nr 130603W w m. Melanów   

 

 
Droga gminna Nr 130603W w m. Melanów   

 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Melanów – dz. 311/1 – koszt całkowity 

46.437,44 zł. 

W ramach zadania wyrównano istniejącą podbudowę, wykonano nawierzchnię 

asfaltową gr. 7 cm oraz obustronne pobocza z kruszywa na odcinku o dł. 140 mb.  

 

W ramach współpracy z powiatem garwolińskim w zakresie modernizacji dróg 

powiatowych na terenie gminy Łaskarzew w 2016 roku gmina udzieliła dotacji  

na przebudowę dróg powiatowych: 

 Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica-Sokół-Przyłęk-Nowy 

Pilczyn miejscowości Melanów i Stary Pilczyn w kwocie 300.000 zł. 

W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka o długości 1465 m biegnącego  

od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1345W w Starym Pilczynie (obok szkoły) 
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przez całą miejscowość Melanów. Została położona nowa nawierzchnia asfaltowa, 

miejscami dokonano przebudowy chodnika, wykonano zatokę postojową (26 m)  

i chodnik (138 m) przy szkole. 

 

 
Droga powiatowa Nr 1345W w m. Melanów i Stary Pilczyn po przebudowie 

 

 Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1323W Rębków-Izdebnik-Krzywda-

Uścieniec w miejscowości Krzywda i Uścieniec w kwocie 100.000 zł 

Roboty objęły odcinek o długości 2,4 km od skrzyżowania z drogą na Grabinę, przez 

całą Krzywdę i część Uścieńca. Istniejąca nawierzchnia została wyrównana, położono 

nowy dywanik asfaltowy i wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego  

o szer. 1 m. 

 

 
Droga powiatowa Nr 1323W w m. Uścieniec i Krzywda po przebudowie 
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Droga powiatowa Nr 1323W w m. Krzywda po przebudowie 

 

Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych: 

 Zakupiono 1.605,7 t kruszywa dolomitowego za kwotę 75.507,85 zł, które następnie 

zostało wbudowane na drogach gminnych w miejscowościach: Wola Rowska, 

Melanów, Budel, Leokadia, Lipniki, Ksawerynów, Nowy Pilczyn, Uścieniec, Wanaty, 

Dąbrowa, Zygmunty, Lewików i Kacprówek. 

 Zakupiono żwir do remontu drogi Nr 130630W w miejscowości Dąbrowa – 10.000 zł, 

 Zakupiono rury do odwodnienia drogi gminnej Nr 130603W w miejscowości 

Melanów – 16.605,00 zł, 

 Przeprowadzono bieżące remonty dróg gminnych (kopanie rowów, rozgarnięcie 

kruszywa, równanie dróg)  za kwotę 44.907,26 zł. 

 

 
Remont drogi Nr 130630W w m. Dąbrowa 
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Wyremontowana droga gminna o nawierzchni tłuczniowej w m. Zygmunty 

 

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy wykonano 

dobudowę linii zasilających i montaż nowych punktów świetlnych w następującym zakresie: 

 Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości  Budel – 6.166,18 zł, 

 Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrowa Kolonia – 4.814,77 zł, 

 Modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Kacprówek – 15.836,01 zł, 

 Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Łaskarzewska – 5.387,77 zł, 

 Montaż lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Lewików – 3.040,00 zł. 

 

W związku z przystąpieniem Starostwa Powiatowego w Garwolinie do stworzenia 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Garwolińskiego na lata 2016 - 2026" w roku 2016 zastała wyrażona opinia odnośnie projektu 

powyższego planu. Została zakwestionowana proponowana zmiana w sieci komunikacji  

o charakterze użyteczności publicznej. Wnioskowano o uwzględnienie na terenie Gminy 

Łaskarzew linii autobusowych, uznanych za opcjonalne, jako trasy bezwarunkowo 

obligatoryjne. Uzasadnione zostało to tym, że uwzględnienie wnioskowanych linii 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Łaskarzew pozwoli zaspokoić podstawowe 

potrzeby przewozowe mieszkańców, nieposiadających własnych środków lokomocji, dla 

których transport zbiorowy jest jedynym sposobem na zapewnienie możliwości 

przemieszczania. Dodatkowo zapewni możliwość dojazdu młodzieży do szkół 

ponadgimnazjalnych położonych w mieście powiatowym. Podnoszono, iż zaludnienie przy 

tych trasach jest bardzo wysokie, co jest ważnym czynnikiem do zachowania statusu 

obowiązkowego tych linii. Również patrząc na rozchód biletów, trasy przechodzące przez 

teren Gminy Łaskarzew, są w czołówce pod względem sprzedaży. 
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Jeśli chodzi o analizę rozkładu przestrzennego ruchu w podróżach wewnętrznych jak  

i zewnętrznych, według macierzy podróży, Gmina Łaskarzew jest na miejscu trzecim  

w powiecie garwolińskim. W związku z powyższym zrezygnowanie z niektórych linii  

na terenie gminy Łaskarzew jest nieuzasadnione, a nawet szkodliwe względem mieszkańców. 

  

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 

 

W celu zachowania walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy w 2016 roku 

przeprowadzono do pierwszego etapu prac przy renowacji zabytkowej kapliczki  

w miejscowości Izdebno Kolonia. Wydatkowano na ten cel kwotę 6.000,00 zł. Kontynuacja 

prac będzie odbywać się w latach następnych. 

 

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 2016 roku zostały przeprowadzone następujące działania: 

 Zakup samochodu pożarniczego Mercedes 711D dla OSP Uścieniec-Krzywda 

za kwotę 75.000,00 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW 73.000,00 zł, środki 

OSP Uścieniec-Krzywda 1.000,00 zł, środki Gminy 1.000,00 zł, 
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Pojazd zakupiony dla OSP Uścieniec-Krzywda 

 

 Zakup samochodu pożarniczego Renault Manager G-270 dla OSP Stary 

Pilczyn za kwotę 65.000,00 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW 63.000,00 zł, 

środki OSP Stary Pilczyn 1.000,00 zł, środki Gminy 1.000,00 zł, 

 

 
Pojazd zakupiony dla OSP Stary Pilczyn 

 

 Zakup samochodu pożarniczego Renault Vanassche G-230 dla OSP Izdebno  

za kwotę 106.200,00 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW 89.000,00 zł, środki 

OSP Izdebno – 10.000,00 zł, środki Gminy 7.200,00 zł.  
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Pojazd zakupiony dla OSP Izdebno 

 

 Zakup garażu blaszanego dla OSP Uścieniec-Krzywda – 4.500,00 zł, 

 Zakup sprzętu i wyposażenia do strażnic – 79.752,58. 

 

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 

 

Infrastruktura sportowa zlokalizowana przy placówkach oświatowych jest często 

wykorzystywana. Odbywają się liczne imprezy otwarte o charakterze sportowym  

i rekreacyjnym, organizowane zarówno przez instytucje gminy, jak i przez kluby sportowe  

i stowarzyszenia zarówno formalne i nieformalne.  

W 2016 roku Gmina przeprowadziła remont dachu Zespołu Szkół w Starym 

Pilczynie. Całkowite koszty zadania wyniosły 41.283,57 zł. Ponadto w związku z przebudową 

drogi powiatowej w Starym Pilczynie w okolicy Zespołu Szkół polegającą na wykonaniu 

zatoki postojowej, wynikła konieczność przebudowy ogrodzenia frontowego. Koszt 

przebudowy ogrodzenia wyniósł 5.469,90 zł. 
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Przebudowane ogrodzenie ZS w Starym Pilczynie 

 

Przeprowadzono również remont dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej za kwotę 15.732,24 zł. Gmina planuje ponadto 

budowę boiska wielofunkcyjnego przy tej szkole i w związku z tym w 2016 roku 

przygotowano projekt budowy boiska za kwotę 8.500,00 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. 

 

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 

 

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, 
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 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. 

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 2016 roku podobnie jak  

w latach poprzednich 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.  

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. 

12 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Starym Pilczynie odbył się Festyn Zdrowia 

organizowany przez społeczność szkolną. Przedsięwzięcie realizowane zostało w ramach 

ogólnopolskiego projektu – konkursu „Czas na zdrowie” organizowanego przez Bank 

Ochrony Środowiska. Ideą projektu jest upowszechnianie w jak najszerszych kręgach wiedzy 

dotyczącej zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania, żywności ekologicznej  

i aktywności fizycznej. 
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Ponadto 12 czerwca 2016 r. odbyło się także rozstrzygnięcie konkursu 

organizowanego przez firmę Ekolider „Młody Lider Powiatowej Ekologii”. Czołowe miejsca 

uzyskała Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie z/s w Woli Łaskarzewskiej, która 

uczestniczyła w konkursie już po raz 11. 

W dniach 9-10.01.2016 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie odbyły 

się XV Indywidualne Mistrzostwa Gminy Łaskarzew o puchar Wójta w tenisie stołowym, 

rozgrywane w 4 kategoriach wiekowych. 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. 

W okresie XII 2015 – II 2016 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej  

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

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

Klubu Sportowego Snajper Sośninka na czele z Panem Filipem Rutkowskim. 

21-24.01.2016 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli 

Łaskarzewskiej oraz sali sportowej Zespołu Szkół w Starym Pilczynie odbyła się XV edycja 

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

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. 

Działalność Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie i jego filii oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Nowym Pilczynie wraz z filiami 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.  

W WDL w Starym Helenowie, Budach Krępskich, Lewikowie i Sośnince w czasie ferii 

zimowych 2016 prowadzone były różnorodne zajęcia: plastyczne, kulinarne, gry i zabawy, 

muzyczne. W Sośnince na zakończenie zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek  

i poczęstunkiem. Dodatkowo w Budach Krępskich i w Starym Helenowie odbyło się 

przedstawienie w wykonaniu aktorów z teatru  Art – Re „Kozucha – Kłamczucha”. 

Gminny Dom Kultury był współorganizatorem Gminnego Spotkania Noworocznego 

organizowanego przez Gminę Łaskarzew w OSP Melanów oraz Dnia Dziecka 

zorganizowanego w Woli Łaskarzewskiej we współpracy z Radnymi Gminy Łaskarzew 

Agnieszką Goźlińską i Moniką Markowską oraz Sołtysami wsi Sośninka i Wola 

Łaskarzewska.  

Ponadto pracownicy GDK i WDL-ów brali czynny udział w organizacji Festynów 

charytatywnych organizowanych przez Gminę Łaskarzew i Fundację „ Ale Jestem”. 

W czasie wakacji w każdej świetlicy (Budy Krępskie, Stary Helenów, Sośninka, Uścieniec – 

Krzywda, Lewików) prowadzone były zajęcia wakacyjne  z dziećmi. Zorganizowano 

wycieczki do Zoo w Warszawie oraz Magicznych Ogrodów w Janowcu. Dodatkowo we 

współpracy ze Stowarzyszeniem Społeczno- Kulturalnym Gminy Łaskarzew w ramach 

projektu „Wakacje z tradycją” zorganizowano wycieczkę do Nadleśnictwa Celestynów, gdzie 

pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzili ciekawe zajęcia edukacyjne. Dzieci miały również 

możliwość zwiedzania muzeum, w którym znajdowały się eksponaty zwierząt leśnych  

i ptaków. W ramach tego projektu dzieci odwiedziły również pracownię garncarską twórców 
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ludowych Państwa Kicman w Leokadii, gdzie zobaczyły jak wygląda praca garncarza, oraz 

miały możliwość wzięcia udziały w warsztatach garncarskich. 

Gminny Dom Kultury w Starym Helenowie w okresie wakacyjnym w ramach akcji 

"Malowane lato na wsi" zorganizował warsztaty plastyczne w Lewikowie. Celem 

zorganizowanych zajęć było poznanie nowych technik plastycznych, oraz spędzenie wolnego 

wakacyjnego czasu wspólnie z kolegami i koleżankami. Powstałe prace zostały 

zaprezentowane na wystawie podsumowującej warsztaty. Projekt odbył się dzięki 

dofinansowaniu Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona w wysokości 1000zł. 

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 170 dzieci z Gminy Łaskarzew. Podczas spotkania dzieci miały okazję skorzystać  

z wielu atrakcji. Były dmuchane zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy animacyjne, gry  

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

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

wyposażenie samochodu strażackiego.  

Gminny Dom Kultury uczestniczył również w organizacji Dożynek Gminnych Gminy 

Łaskarzew. 

Odbyły się również mikołajki dla dzieci z Sośninki i Woli Łaskarzewskiej zorganizowane 

wspólnie z Radnymi Rady Gminy Łaskarzew – Moniką Markowską i Agnieszką Goźlińską. 

Główną atrakcją spotkania był spektakl teatru EDU-ARTIS z Krakowa pt. "Gdzie jesteś Św. 

Mikołaju". Po przedstawieniu dzieci otrzymały od Mikołaja dyplomy i prezenty.  

W WDL w Sośnince przeprowadzono warsztaty robienia ozdób świątecznych dla dzieci 

przeprowadzono. Uczestnicy własnoręcznie wykonywali różne ozdoby choinkowe. Dzieci 

miały również możliwość nauczenia się robienia choinek z makaronu.  Z kolei w GDK  

w Starym Helenowie zorganizowano pokaz „Wykonywania kompozycji  

bożonarodzeniowych”, którego celem było zaprezentowanie i nauczenie uczestników 

tworzenia własnych, przepięknych stroików.  

Gminny Dom Kultury brał również udział w organizacji Spotkania opłatkowego dla starszych 

i samotnych mieszkańców Gminy Łaskarzew. Spotkanie zostało zorganizowane po raz 

pierwszy. 

Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej filie w Dąbrowie i Izdebnie aktywnie promują 

wszelką działalność kulturalną, organizując lub współorganizując większości lokalnych 

imprez kulturalnych. 

W 2016 roku odbyły się: 

 „Ferie w Bibliotece” zajęcie warsztatowe,  

 Konkurs Recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego,  

 Spotkanie z pisarką Ewą Chotomską, 

 Spotkanie z pisarka Zofią Stanecką, 

 „Noc w Bibliotece” warsztaty literackie i biblioteczne, kino, ognisko, 

 Warsztaty zdobienia pisanek dla dorosłych, 

 Warsztaty wielkanocne dla dzieci, 

 Czytanie bajek dla przedszkolaków, 

 „Jak działa biblioteka” lekcje biblioteczne dla przedszkola i klas 1-3, 
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  „Kolorowe wakacje” 2 tygodniowe zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży, 

 Wycieczki wakacyjne: 2 razy do ZOO w Warszawie, do Magicznych Ogrodów w 

Janowcu, wycieczka rowerowa, do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie, 

 „Piknik wakacyjny” organizowany wspólnie z GDK w Starym Helenowie i 

Stowarzyszeniem Sięgamy Sukcesu, 

 Warsztaty Kulinarne dla dorosłych prowadzone przez Panią Hannę Gaładyk z MODR 

o/Siedlce,   

 Warsztaty rękodzieła pt. stroiki bożonarodzeniowe dla dorosłych, 

 Wycieczki rowerowe organizowane przez filie w Dąbrowie i Izdebnie, 

 Bal karnawałowy dla dzieci i młodzieży w Izdebnie,  

 Prelekcja o pielęgnacji kwiatów i krzewów – Pani  Hanna Gaładyk (MODR). 

Ponadto pracownicy GBP brali czynny udział w organizacji festynów charytatywnych dla 

Adriana Łapacza i Kasi Książek. 

Gmina promuje zachowania chroniące jej środowisko i przestrzeń. W 2016 roku  

z inicjatywy mieszkańców miejscowości Celinów i Helenów na czele z radnym Panem 

Krzysztofem Wysockim odbyła się akcja sprzątania poboczy drogi Łaskarzew – Maciejowice 

Podobna akcja została przeprowadzona przez członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 

w miejscowości Grabina. Rokrocznie takie działania podejmowane są również przez placówki 

oświatowe działające na terenie gminy. 

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 2016 zauważalny jest wzrost aktywizacji społecznej mieszkańców gminy 

Łaskarzew. Przejawia się to przede wszystkim w zaangażowaniu ich w realizację 

przedsięwzięć z funduszu sołeckiego (wkład pracy m.in. w miejscowościach Uścieniec, 

Lewików, Wola Rowska, Leokadia) oraz w organizację różnorakich imprez, będących 

najczęściej realizacją inicjatyw oddolnych podejmowanych przez grupy mieszkańców, m.in.: 

 Spotkanie Noworoczne 22.01.2016 r. w Melanowie 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, 

 Upamiętnienie 1050 rocznicy Chrztu Polski przez wspólne palenie ognisk przez 

Członków OSP i MDP z terenu gminy, 

 Festyn charytatywny dla Adriana Łapacza 08.05.2016 r. w Krzywdzie zorganizowany 

przez Gminę Łaskarzew, 

 Obchody 90-lecia OSP Izdebno 22.05.2016 r. 



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

18 

 

 Obchody Dnia Dziecka organizowane w placówkach oświatowych we współpracy  

z lokalną społecznością niejednokrotnie z wykorzystaniem środków funduszu 

sołeckiego, 

 Festyn Charytatywny dla Kasi Książek 26.06.2016 w Izdebnie zorganizowany przez 

Gminę Łaskarzew, 

 Piknik dla nowo utworzonej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Uścieniec-Krzywda 

w dniu 11.06.2016 r. zorganizowany przez Wiejski Dom Ludowy w Uścieniec-

Krzywda wraz z Zarządem OSP Uścieniec-Krzywda oraz Kołem Gospodyń 

Wiejskich,  

 Piknik Charytatywny dla Filipka Teperka 07.08.2016 r. w Starym Pilczynie 

zorganizowany z inicjatywy KS Snajper Sośninka, 

 Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Krzywdzie 11.09.2016 r. 

 Dożynki Gminno-Parafialne 18.09.2016 r. w Starym Pilczynie, 

 Obchody 100. rocznicy powstania Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie  

z/s Woli Łaskarzewskiej oraz 10-lecia nadania imienia szkole – 23.10.2016 r. 

 Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego par z Gminy Łaskarzew – 04.11.2016 r. 

przygotowany przez Zespół Szkół w Starym Pilczynie, 

 Spotkanie z Olimpijczykiem Piotrem Grudniem – 27.10.2016 r. zorganizowane  

w ZS w Starym Pilczynie, 

 Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych i samotnych 19.12.2016 r. w Dąbrowie 

zorganizowane przez Gminę Łaskarzew, 

 Cykliczne spotkania organizowane przez Polski Związek Hodowców Gołębi 

Pocztowych. 

 

 
Spotkanie Noworoczne w Melanowie 
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Festyn Charytatywny dla Adriana Łapacza w Krzywdzie 

 

 
90-lecie OSP Izdebno 

 

 
Festyn Charytatywny dla Kasi Książek w Izdebnie 
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Piknik Charytatywny dla Filipka Teperka w Starym Pilczynie 

 

 

 
Dożynki Gminno-Parafialne w Starym Pilczynie 

 

 

 
100-lecie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
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Złote Gody w ZS w Starym Pilczynie 

 

 
Spotkanie Opłatkowe dla osób starszych i samotnych  

 

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 2016 roku 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.  

Przeprowadzone zostały następujące działania z zakresu modernizacji obiektów 

użyteczności publicznej: 

 modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Stary Pilczyn – II etap –  

33.155,25 zł, 
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 modernizacja świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wola Łaskarzewska – II etap – 

38.014,02 zł, 

 zakup bramy rolowanej do świetlicy wiejskiej w OSP Grabina – 6.200,00 zł, 

 wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku WDL 

Uścieniec-Krzywda za kwotę 14.760,00 zł, 

 wykonanie zagospodarowania terenu przy WDL Uścieniec-Krzywda – 8.000,00 zł, 

 zakup materiałów do ogrodzenia WDL Lewików – 5.639,50 zł, 

 wykup działki pod świetlicę wiejską w Zygmuntach – 12.067,10 zł. 

 

 

S 

 

 

Systemy ogrzewania gazowego wykonane w świetlicach wiejskich w OSP Stary Pilczyn (z lewej) 

i OSP Wola Łaskarzewska (z prawej) 

 

 
Zagospodarowanie terenu przy WDL Uścieniec-Krzywda 
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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, m.in.: 

 urządzenie placu zabaw przy WDL Budy Krępskie – 16.186,80 zł, 

 wyposażenie placu zabaw przy WDL Sośninka – 11.906,40 zł, 

 wyposażenie placu zabaw przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowym Pilczynie – 

12.865,80 zł, 

 zakup tablic informacyjnych do świetlic wiejskich. 

 

 
Plac zabaw przy WDL Sośninka 

 
Plac zabaw przy WDL Budy Krępskie 
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Plac zabaw przy GBP w Nowym Pilczynie 

 

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 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie wykonuje zadania własne 

gminy z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do których w szczególności 

należy: 

 opracowanie i realizowanie gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

 prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą  

w rodzinie; 

 obsługa administracyjna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W ramach realizacji rządowego "Programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej na lata 2016-2017", Gmina Łaskarzew 

współorganizowała wspólnie z Komendantem Powiatowym Policji w Garwolinie oraz 

Urzędem Miasta Łaskarzew debatę społeczną na temat bezpieczeństwa w dniu 18.02.2016 r. 

Tematyką spotkania otwartego były m.in. ocena stanu bezpieczeństwa na terenie miasta  

i gminy Łaskarzew, cele i założenia Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce. 



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

25 

 

Dyskutowano na temat zakresu informacji oczekiwanych do prezentowania w zakresie 

lokalnego bezpieczeństwa.  

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. 

Na zadania z zakresu kultury fizycznej, tj.: zadania polegające na 

współorganizowaniu i organizowaniu zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-

rekreacyjnych dla mieszkańców lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

i młodzieży w 2016 roku przeznaczono środki w kwocie 3.000,00 zł. 

W trybie postępowania  konkursowego wpłynęła jedna oferta, która następnie została 

wybrana do realizacji. Była to oferta złożona przez Klub Sportowy Snajper Sośninka na 

zadanie pn. „Na sportowo ze Snajperem”. 

Zadanie realizowane było w okresie od 8 lipca 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. 

W zakresie zadania zostały podjęte następujące działania: 

1) Zajęcia sportowe ogólnorozwojowe na orliku w Budach Krępskich (lipiec) – 

ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem technik piłki nożnej i tenisa ziemnego. Łącznie 

udział wzięło ok. 40 dzieci z terenu gminy. 

2) Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Łaskarzew na boisku w Starym Pilczynie 

(lipiec) – udział wzięło 12 drużyn, ok.150 zawodników. 

3) Półkolonie wakacyjne dla dzieci w Starym Pilczynie (sierpień) – dla 30 dzieci z terenu 

gminy. Zajęcia trwały łącznie 45 godzin, 5 dni w tygodniu, obejmowały ćwiczenia  

z różnych dyscyplin sportu. Dzieci miały zapewnione dwa posiłki dziennie.   

Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 3.591,79 zł, z czego z dotacji pokryto koszty  

w wysokości 3.000,00 zł. 

Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrona  dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

tj.: zadania polegające na promowaniu działań i osiągnięć lokalnych twórców i dokonań 

mieszkańców, którzy   przyczyniają się do rozwoju społeczno-kulturalnego gminy w 2016 

roku Gmina przeznaczyła środki w kwocie 3.000,00 zł. 

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” na zadanie pn.  „Wakacje z tradycją” 

Zadanie realizowane było w okresie od 8 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. 

W zakresie zadania zostały podjęte następujące działania: 

1) 2 warsztaty  ceramiczno-garncarskie dla 50 dzieci w pracowni Państwa Anny i 

Rajmunda Kicmanów w Leokadii (lipiec), 

2) 2 wyjazdy edukacyjne do Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie dla 90 dzieci 

(lipiec/sierpień), 

3) Piknik wakacyjny w Starym Helenowie – dla 160 dzieci (sierpień). 

Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 3.000,00,  z czego z dotacji pokryto koszty  

w wysokości 3.000,00. 

Ponadto na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji w ramach tzw. małych grantów dla 

Klubu Sportowego Snajper Sośninka na zadanie z zakresu kultury fizycznej pn. „Program 

KLUB 2016”. 
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Zadanie realizowane było w okresie od 11 lipca 2016 r. do 10 grudnia 2016 r. 

W zakresie zadania zostało zrealizowane 180 godzin (20 tygodni) zajęć sportowych z piłki 

nożnej dla grupy 30 chłopców, w tym zakup sprzętu sportowego na potrzeby zajęć za kwotę 

4.300 zł (lipiec-grudzień). 

Całkowite koszty realizacji zadania wyniosły 11.300,00, z czego z dotacji Ministerstwa 

Sportu i Turystyki pokryto koszty w wysokości 10.000,00, z dotacji Gminy Łaskarzew – 

1.000,00, ze środków własnych – 300,00. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w 2016 roku 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 2016 roku 

przeprowadzono konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu  zmiany 

Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok oraz projektu 

Programu współpracy na 2017 rok. W czasie trwania konsultacji organizacje nie 

złożyły propozycji zmian do przedstawionych projektów. 

 promocję działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, 

 udzielanie pomocy przy realizacji zadań poprzez udostępnianie obiektów 

stanowiących własność Gminy, środków transportu, środków technicznych. 

 

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 

 

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. 

W dniu 05.04.2016 r. w Urzędzie Gminy w Łaskarzewie odbyło się szkolenie dla 

rolników w związku z rozpoczęciem przyjmowania wniosków o przyznanie płatności 

obszarowych na rok 2016 oraz w związku z nowymi zasadami przyznawania płatności na lata 

2015-2020, dotyczące możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego  

z funduszy Unii Europejskiej. 
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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. 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. Ponadto 

gmina zabiega o obecność w mediach i publicystyce. 

Niezmiernie ważnym wydarzeniem dla promocji gminy, były w 2016 roku 

zorganizowane po prawie 30 latach przerwy Dożynki Gminno-Parafialne. Ponadto 

reprezentacja gminy uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych w Garwolinie.  

Gmina Łaskarzew promuje osoby zasłużone dla lokalnej społeczności.  

W 2016 roku na wniosek złożony przez Radę Gminy Łaskarzew tytuł „Zasłużony dla Powiatu 

Garwolińskiego” w dziedzinie „rolnictwo i ochrona środowiska” otrzymała Pani Marianna 

Bukowska – wieloletni nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dąbrowie z/s w Woli 

Łaskarzewskiej. Celem przyznawania tytułu jest potrzeba wyróżnienia osób i instytucji, które 

poprzez swoją działalność i realizację zadań zasługują na szczególne uznanie. Pani Marianna 

Bukowska otrzymała tytuł „za wieloletnią działalność w zakresie krzewienia wiedzy 

ekologicznej wśród dzieci i młodzieży powiatu garwolińskiego oraz udział  

w przedsięwzięciach służących rozwojowi i promocji”. 

W dniu 27 października 2016 r. w Zespole Szkół w Starym Pilczynie odbyło się spotkanie  

z pochodzącym z miejscowości Zygmunty Piotrem Grudniem, który podczas Letnich Igrzysk 

Paraolimpijskich w Rio 2016, zdobył dwa brązowe medale w dyscyplinie tenis stołowy. 

Postawa Piotra jest powodem do dumy i radości, w szczególności dla młodych mieszkańców 

naszej gminy, doskonałą okazją do tego, aby może przemyśleć, czy nie warto pójść śladami 

mistrza uprawiając jakiś sport i prowadząc zdrowy tryb życia. 
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Podsumowanie 

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

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 2016 roku 

korzystała z różnych źródeł finansowania zarówno ze środków krajowych (np. Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie), 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 ze względu na stosunkowo krótki okres 

czasu (1 rok) oraz dużą ich liczbę. 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 2016 był rokiem, w którym można zauważyć znaczny wzrost integracji 

mieszkańców gminy oraz 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 (1 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. 


