BIULETYN INFORMACYJNY
MIASTA ŁASKARZEWA
WYDANIE 1/2020

KONTAKT
Urząd Miasta Łaskarzew
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew
tel. 25 684 52 50
e-mail: laskarzew_miasto@wp.pl
urzad@miastolaskarzew.pl

Szanowni Mieszkańcy!

W tak trudnym dla nas wszystkich okresie przedstawiamy Państwu pierwsze wydanie
Biuletynu Informacyjnego Miasta Łaskarzew w 2020 roku.
Mam nadzieję, że jego lektura uprzyjemni czas kwarantanny narodowej związanej z
epidemią koronawirusa.
Biuletyn tak jak dotychczas, dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miasta
i wybranych punktach na terenie Miasta, jak również w wersji elektronicznej
na stronie Urzędu Miasta oraz na naszym profilu na Facebooku.
Burmistrz Łaskarzewa
Anna Laskowska

facebook.com/UM-Łaskarzew
czynny w godzinach:
pon, wt, czw: 8:00 - 16:00
śr: 9:00 - 17:00
pt: 7:00 - 15:00

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
od 23 marca 2020 r. do odwołania
odbywają się w formie zdalnej pod numerem
tel.: 25 684 25 47

WAŻNE TELEFONY
AWARIE OŚWIETLENIA:
tel.: 607 471 459
AWARIE WOD-KAN:
tel.: 668 196 218

OPŁATY:
UWAGA! Od dn. 16 marca 2020 r.
Kasa Urzędu Miasta Łaskarzewa
jest nieczynna do odwołania.
PODATKI:
Terminy opłat:
I kwartał (miesiące I-III) - 15.03.20 r.
II kwartał (miesiące IV-VI) - 15.05.20 r.
III kwartał (miesiące VII-IX) - 15.09.20 r.
IV kwartał (miesiące X-XII) - 15.11.20 r.
Opłat należy dokonywać poprzez wpłatę
na numer rachunku bankowego,
podanego w Decyzji.
ODPADY:
Terminy opłat:
I kwartał (miesiące I-III) - 15.03.20 r.
II kwartał (miesiące IV-VI) - 15.05.20 r.
III kwartał (miesiące VII-IX) - 15.09.20 r.
IV kwartał (miesiące X-XII) - 15.11.20 r.
Opłat należy dokonywać poprzez wpłatę
na numer rachunku bankowego:
14 9217 0001 0000 1049 2000 0530
WOD-KAN:
Odczyty wodomierzy będą prowadzone przez
inkasenta raz na kwartał.
Stan wodomierza można również podawać
telefonicznie: 25 684 52 50
lub mailowo: wod-kan@miastolaskarzew.pl
Opłat należy dokonywać poprzez wpłatę
na numer rachunku bankowego:
08 9217 0001 0000 1049 2000 0250
UWAGA! W przypadku braku możliwości
dokonania opłaty nie zostaną naliczone
odsetki z tytułu braku terminowej wpłaty

Nasze wnioski i plany inwestycyjne na 2020 r.
KULTURA
Festiwal Akordeonistów - Złożyliśmy wniosek i
otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego
Centrum Kultury na organizację Festiwalu
Akordeonistów w lipcu 2020 roku. W ramach
imprezy wystąpić ma m.in. popularny zespół
ludowy Rokiczanka. Kwota dofinansowania to
około 40 tys. złotych.
Dni Miasta 2020 - Do NCK złożyliśmy również
wniosek o dofinansowanie obchodów Dni Miasta w
sierpniu 2020 roku - "Od Jagełły się zaczęło..." W
projekcie przewidziano m.in. turnieje rycerskie,
osadę średniowieczną oraz kramy. Budżet
przewidziany na realizację tego przedsięwzięcia to
88 tys. złotych.
Kultura w sieci - w związku z przenoszeniem
części działań DPT "Bajka" do Internetu złożyliśmy
wniosek do NCK w ramach programu "Kultura w
sieci" pn." W pracowni u artysty"

OŚWIATA
Zdalna Szkoła - Zakupiliśmy 23 laptopy dla ZS 1 w
Łaskarzewie w ramach programu "Zdalna Szkoła".
Sprzęt ten będzie służył dzieciom i nauczycielom
jako narzędzie do pracy i nauki w czasie trwania
epidemii koronawirusa, jak również później do
nauki w pracowniach. Kwota całości zadania to
prawie 59 tys, zł., pokryta w całości ze środków
dofinansowania.
Pracownia informatyczna - Złożyliśmy wniosek
na modernizację pracowni informatycznej w SP 1
w
ramach
Mazowieckiego
Programu
Dofinansowania
Szkolnych
Pracowni
Przedmiotowych.
W ramach planowanego
działania przewidziano zakup 20 zestawów
komputerowych dla uczniów, laptopa dla
nauczyciela oraz monitora interaktywnego.
Czekamy na rozpatrzenie wniosku, całkowita
kwota zadania wynosi 78 tys. zł, z czego
dofinansowanie wynosi 46,8 tys. zł.
Mimo zawieszenia zajęć dydaktycznych w
szkołach, w dalszym ciągu realizujemy projekt
"Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne
kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew." Trwają
procedury związane z zakupem sprzętu
komputerowego oraz pomocy dydaktycznych dla
ZS 1 oraz SP 2.

OCHRONA PRZYRODY
Zieleń miejska - W ramach Mazowieckiego
Programu Wsparcia Ochrony Powietrza 2020
złożyliśmy wniosek o udzielenie pomocy
finansowej na realizację zadania pn. "Tworzenie
nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni
na obszarze Miasta Łaskarzew". Zadanie będzie
polegało na wykonaniu nasadzeń, trawników w
trzech wyznaczonych miejscach: na rogu ul.
Garwolińskiej i ul. Ściegiennego, na ul. Strażackiej
oraz na Osiedlu pod Lasem. Planowana wartość
zadania to ok. 49 tys. zł, z czego kwota pomocy
finansowej - ponad 24 tys. zł.
Inwentaryzacja źródeł ciepła - W ramach tego
samego programu złożyliśmy również wniosek na
realizację zadania polegającego na inwentaryzacji
indywidualnych źródeł ciepła na terenie
Łaskarzewa. Powyższe działanie pozwoli poznać
rzeczywisty problem związany z niską emisją w
naszym Mieście. Wnioskowana kwota pomocy
finansowej pokrywa 100% planowanych kosztów
realizacji projektu i wynosi blisko 100 tys. zł.

SPORT
Modernizacja trybun - Do Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie złożyliśmy wniosek
na modernizację trybun na naszym Stadionie w
ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020.
Planowany zakres robót obejmuje modernizację
ławek i siedzisk, ogrodzenia trybun jak również
wydzielenie strefy gości. Koszty realizacji działania
sięgają blisko 356 tys. zł, z czego wnioskowana
kwota pomocy wynosi prawie 200 tys. zł.
Powyższe prace są jednym z kilku etapów
planowanej szerszej modernizacji całego obiektu
sportowego.
Trwają bieżące prace remontowe na hali
sportowej, które obejmują m.in. malowanie ścian w
sanitariatach, na korytarzu i klatce schodowej.
Koncepcja nowej hali sportowej - Trwają
procedury zmierzające do wyłonienia wykonawcy
opracowania koncepcji budowy nowoczesnej,
wielofunkcyjnej hali sportowej. Planowany termin
powstania koncepcji - połowa roku 2020.

WNIOSKI I PROJEKTY W PRZYGOTOWANIU

Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Rozpoczęły się prace nad projektem termomodernizacji.
W planie - złożenie wniosku na rewitalizację Rynku w celu wzrostu potencjału turystycznego Miasta.
Fundusz Dróg Samorządowych - przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosku.
WiFi 4 EU - prowadzimy rozeznanie dot. lokalizacji miejsc bezpłatnego dostępu do Internetu.
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GOSPODARKA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA
DLA PRZYPOMNIENIA

OBECNIE

Miasto
przejęło
realizację
zadania
zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w
styczniu 2020 roku. Poprzednio w całym 2019 roku i
ostatnim kwartale 2018 roku zajmowało się tym
dzierżawca - firma Energo-Wac
31 grudnia 2019 roku rozwiązana została umowa
dzierżawy, o czym informowaliśmy Państwa w nr 3/2019.
Do dziś dzierżawca nie uregulował należności
finansowych względem Miasta (kwota ponad 300 tys, zł)
oraz nie zwrócił wszystkich elementów wyposażenia
obiektów wod-kan.
Od wielu lat mówi się o tym, że stan naszej infrastruktury
wodociągowo-kanalizacyjnej jest opłakany. Pomimo to, w
poprzednich
kadencjach
samorządowych,
nie
przeprowadzono żadnych poważnych, kompleksowych
remontów i modernizacji.
Od 2011 roku obsługą sieci wod-kan zajmowali się bądź
kolejni dzierżawcy (firmy p. Marczyńskiego, Pytla, Molika)
bądź konserwatorzy. Obecnie bieżącym utrzymaniem
infrastruktury i sieci zajmuje się firma Facility p. Zalecha.
W planach utworzenie jest oddzielnego referatu
gospodarczego w Urzędzie Miasta a następnie zakładu
komunalnego, który będzie zajmował się również
obsługą sieci i infrastruktury wod-kan

Od 1 stycznia 2020 roku za gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną odpowiada
Miasto Łaskarzew.
Wnioski, umowy, faktury – aby uregulować należności za wodę i ścieki należy:
złożyć WNIOSEK na podstawie którego przygotowana zostanie umowa, a
następnie podać STAN WODOMIERZA.
Na dzień dzisiejszy ok. 450 osób/rodzin nie złożyło jeszcze
wniosku o zawarcie umowy (czyli ok. 30%!) - apelujemy,aby
uczynić to niezwłocznie. Bezumowne korzystanie z usług wod
– kan jest karalne. Formularze wniosku dostępne są na stronie
internetowej:
miastolaskarzew.pl
w
zakładce
„strefa
mieszkańca” lub w siedzibie Urzędu Miasta. Zgłoszenia stanu
wodomierzy przyjmujemy telefonicznie pod nr tel. 25 684 52
50 w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną: wodkan@miastolaskarzew.pl. O sposobie dostarczenia faktury (mail,
poczta,
odbiór
osobisty)
informujemy
mieszkańców
telefonicznie.
Ceny: od 1 stycznia 2020 r. stawka za 1 m³ wody wynosi 3,26 zł brutto, stawka za 1
m³ ścieków 9,34 zł brutto - zgodnie z taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzoną przez Państwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27 listopada 2018 r.
Trwa opracowywanie planu, projektów i kosztorysów kompleksowej modernizacji
infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Mieście, w tym przed wszystkim
oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, pompowni. Miasto zamierza wystąpić o
pożyczkę lub dotację z WFOŚiGW na ten cel.

MASECZKI DLA SENIORÓW
W związku z nakazem noszenia maseczek w przestrzeni
publicznej uruchomiliśmy akcję "Maseczki dla Seniorów". Na
nasz apel pozytywnie odpowiedziały lokalne firmy. Do Urzędu
trafiło ponad 550 maseczek! Dziękujemy firmom Carinii, Karino,
Nessi, Simen i Robson. Wspólnie zadbamy o bezpieczeństwo
najstarszych mieszkańców miasta.
Maseczki przekazywane są za pośrednictwem MOPS,
Spółdzielni Mieszkaniowej "Pollena" oraz DPT "Bajka".

ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU
Wraz z początkiem bieżącego roku został opracowany
projekt stałej organizacji ruchu dla Miasta Łaskarzewa. Od
kwietnia rozpoczynamy wdrażanie zmian, zaczynając od
ul. Alejowej, która od ronda Rynek Duży do ul. Szkolnej
będzie drogą jednokierunkową. Dodatkowo zwracamy
uwagę, że na ul. Warszawskiej po prawej stronie od
Rynku pojawił się znak zakaz postoju powyżej 15 minut.
Apelujemy o przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

CO SŁYCHAĆ W "BAJCE"?
Sytuacja związana z pandemią koronawirusa jest dla nas wszystkich
wyzwaniem. W Domu Pracy Twórczej „Bajka” zostały zawieszone grupowe
warsztaty artystyczne. Obecnie tworzymy gadżety z symbolami miasta –
ceramiczne herby i kopyta. Nieustannie też gromadzimy materiały dotyczące
dziejów Łaskarzewa.
Gorąco zachęcamy Mieszkańców do udostępniania dokumentów, publikacji,
fotografii dotyczących historii naszego Miasta. Wszystkie oryginały zostaną
skopiowane i oddane właścicielowi.
Chętnie też przyjmiemy drewniane, stare kopyta bez względu na rozmiar i
fason.
Prosimy o kontakt: dptbajka@interia.pl

PODZIĘKOWANIA
Bardzo dziękujemy wszystkim firmom oraz
anonimowym darczyńcom, którzy przekazali
maseczki i inne środki ochrony osobistej dla
personelu przychodni SPZOZ, strażaków z OSP
oraz pracowników Urzędu Miasta.

Opracowanie:
Dom Pracy Twórczej "Bajka'
e-mail: dptbajka@interia.pl; tel.: 25 68 45 102
Aktualna oferta: dptbajka.naszdps.pl

