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WYDANIE 3/2021

KONTAKT
Urząd Miasta Łaskarzew
ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32
08-450 Łaskarzew
tel. (25) 684 52 50
email: laskarzew_miasto@wp.pl
urzad@miastolaskarzew.pl
facebook.com/UM-Łaskarzew

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

www.miastolaskarzew.pl
Drodzy Mieszkańcy!
Za nami lato, wakacje i bardzo udane Dni Miasta 2021. Świętowaliśmy
603. rocznicę nadania praw miejskich,odwiedziliśmy najstarszą
mieszkankę, wręczaliśmy tytuły honorowe "Zasłużony dla Miasta
Łaskarzewa" oraz wyróżnienie w kategorii produkt regionalny.W
obecnym trzecim wydania Biuletynu Informacyjnego w 2021 r.,
wspominamy te miłe chwile, jak również piszemy o innych
wydarzeniach kulturalno-społecznych i realizowanych inwestycjach.
Zachęcamy wszystkich Państwa do lektury!

TAK BAWILIŚMY SIĘ Z OKAZJI
DNI MIASTA 2021

WAŻNE TELEFONY
AWARIE OŚWIETLENIA:
tel.: 607 471 887
AWARIE WOD-KAN:
tel.: 501 575 045
SPZOZ w Łaskarzewie
Rejestracja:
tel.: (25) 684 50 17
664 240 317
664 240 517
Przedłużanie recept, wystawianie
skierowań, zwolnień:
tel.: 660 191 846

Na scenie Serbianki i Tadeusz Talarek

OPŁATY:
PODATKI:
Terminy opłat:
I kwartał (miesiące I-III) - 15.03.21 r.
II kwartał (miesiące IV-VI) - 15.05.21 r.
III kwartał (miesiące VII-IX) - 15.09.21 r.
IV kwartał (miesiące X-XII) - 15.11.21 r.
Opłat należy dokonywać poprzez wpłatę
na numer rachunku bankowego,
podanego w Decyzji lub w Kasie Urzędu
ODPADY:
Terminy opłat:
I kwartał (miesiące I-III) - 15.03.21 r.
II kwartał (miesiące IV-VI) - 15.05.21 r.
III kwartał (miesiące VII-IX) - 15.09.21 r.
IV kwartał (miesiące X-XII) - 15.11.21 r.
Opłat należy dokonywać poprzez wpłatę
na numer rachunku bankowego:
14 9217 0001 0000 1049 2000 0530
lub w Kasie Urzędu

Atrakcje dla dużych i małych

WOD-KAN:
Odczyty wodomierzy prowadzone są
przez inkasenta raz na kwartał.
Stan wodomierza można również
podawać telefonicznie:
25 623 97 47 (Kasa)
lub mailowo:
wod-kan@miastolaskarzew.pl
Opłat należy dokonywać poprzez wpłatę
na numer rachunku bankowego:
08 9217 0001 0000 1049 2000 0250
lub w Kasie Urzędu

Burmistrz Łaskarzewa
Burmistrz Łaskarzewa
Anna Laskowska
Anna Laskowska

Zabawa z zespołem Jorrgus
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Wydarzenia kulturalno - społeczne
Spotkanie z Premierem w Górznie

W dniu 7 lipca 2021 r. Pan Mateusz Morawiecki Prezes
Rady Ministrów odwiedził powiat garwoliński. Spotkanie
odbyło się w Górznie i uczestniczyli w nim również nasi
parlamentarzyści i samorządowcy, także Mieszkańcy
Łaskarzewa w tym przedstawicielki KG "Serbianki"

Festiwal Akordeonistów 2021
.

.

Tradycyjnie w lipcu odbył się Festiwal Akordeonistów. Na
scenie wystąpili m.in.: Koło Gospodyń "Serbianki", Jakub
Kołyska z Dominiką Talarek, Kapela Krzysztofa Staręgi.
Mimo niesprzyjającej pogody zabawa była wyśmienita!

Dom Pracy Twórczej Bajka

W okresie wakacyjnym w "Bajce" dzieci miały możliwość
uczestnictwa w spotkaniach teatralnych i warsztatach
artystycznych. Wszystkie zajęcia były bezpłatne. Składamy
serdeczne podziękowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i
Uzależnień,
która
współfinansowała zajęcia oraz Druhom OSP za
udostępnienie sali na spotkania teatralne.
W roku szkolnym zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia
muzyczne w czwartki od 16.00, a w piątki od 15.00 na
warsztaty ceramiczne.

Złote Gody 2021
Dnia 2 września 2021 r. świętowaliśmy Złote Gody - 9 par
zostało odznaczonych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Byli to
Państwo:
Justyna i Zdzisław Dębek
Anna i Stefan Drewnik
Krystyna i Jan Drewniak
Kazimiera i Krzysztof Jaworscy
Jadwiga i Czesław Józwiccy
Izabela i Krzysztof Kaczorowscy
Stanisława i Janusz Kondej
Zdzisława i Zbigniew Urawscy
Grażyna i Andrzej Żabczyńscy.
Jubliatom serdcznie gratulujemy, życząc wielu kolejnych
wspólnie przeżytych lat w szczęściu i zdrowiu!
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Inwestycje miejskie 2021 r.
Budowa hali sportowej
Dnia 2 lipca br. podpisana
została umowa na wykonanie
projektu nowej hali sportowej
przy ZS Nr 1 w Łaskarzewie.
Projektant zaproponował dwie
koncepcje hali sportwej, które
zostały omówione z Radnymi
RM
i
przedstawicelami
środowisk
sportowych
z
Łaskarzewa
oraz
innymi
osobami,
stowarzyszeniami
zainteresowanymi realizowaną
inwestycją. Czas przygotowania
pełnej dokumentacji projektowej
- grudzień 2021.

Modernizacja trybun na stadionie sportowym
Trwa modernizacja trybun na
stadionie przy ul. Kusocińskiego.
Miasto otrzymało na ten cel
.
dofinansowanie z MIWIS.
Pierwszy
etap zrealizowano pod koniec 2020
r. Na początku października br.
poznamy wykonawcę
remontu
drugiej części trybun i ogrodzenia
pomiędzy boiskiem a trybunami.

Budowa kanalizacji sanitarnej.
W dniu 7 lipca 2021 r. podpisano
umowę o przyznanie pomocy na
realizację
operacji
„Budowa
kanalizacji
sanitarnej
w
Łaskarzewie,
ul.
Kolejowa,
Klonowa, Przychodnia i Żytnia”, z
PROW, w kwocie 804 680,00 zł.
Realizacja zadania 2022 r.

Wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej
Nasi Druhowie z OSP wzbogacą
się o nowe wyposażenie - 8
kompletów
pełnego
umundurowania
bojowego.
Miasto otrzymało na ten cel
dotację w kwocie 19 500,00 zł
(50% wartości zakupu).

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE POZYSKANE W OKRESIE
SIERPIEŃ 2020 - SIERPIEŃ 2021

6 mln 600 tys. zł!!!

Przebudowa drogi na Leokadię
Rusza
długo
wyczekiwana
przebudowa drogi do wsi
Leokadia.
Miasto
otrzymało
dofinansowanie z RFIL w
wysokości 600 tys. zł. Termin
realizacji - listopad 2021 r.
Otrzymane środki wystarczą
również na remont jednej z ulic
w centrum Miasta (zgodnie z
decyzją RM - ul. Nowa)

Budowa przejść dla pieszych na ul. Dąbrowskiej
i ul. i
i ul.Kopernika
Poprawiamy
bezpieczeństwo
ruchu drogowego na przejściach
dla pieszych! Miasto otrzymało
dofinansowanie na zadania:
1)
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1
przejściu dla pieszych w Łaskarzewie na ul. Dąbrowskiej na
drodze nr 130512W, w kwocie 80 000.00 zł.
2) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1
przejściu dla pieszych w Łaskarzewie na ul. Kopernika na
drodze nr 130568W, w kwocie 80 000.00 zł.

Budowa tężni solankowej z ogrodem halofitów
Już wkrótce powstanie tężnia
solankowa wraz z ogrodem
halofitów (czyli roślin znoszących
zasolenie) na terenie Rynku
Dużego, w miejscu niedziałającej
od lat fontanny. Miasto otrzymało
na ten cel dofinansowanie w
kwocie 66 341,00 zł z MIWOPiM.
Tężnia ma wpływać na poprawę
jakości powietrza i mikroklimatu.

Przystanek Historii i Kultury na Rynku Dużym
Trwa
realizacja
zadania
dotyczącego utworzenia "Przystanku
Historii i Kultury" na Rynku Dużym.
Wymieniona
zostanie
wiata
przystankowa,
która
będzie
wyposażona w gabloty informacyjne
oraz
monitor
interaktywny,
ładowarkę USB i punkt bezpłatnego
dostępu do internetu. Obiekt objęty
będzie monitoringiem. Dotację z
przeznaczeniem
na
promocję
regionu, otrzymaliśmy w wysokości
37 000,00 zł.PROW oraz Programu
Leader. Termin wykonania - listopad
2021 r.
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Tereny inwestycyjne Miasta

Lokalizacja tzw. "działki po Gizehu"
.

Mapa własności na terenie Miasta Łaskarzew

Miasto Łaskarzew zajmuje powierzchnię ok. 15 km2, przy czym właścicielem 23% jest Wspólnota Gruntowa, 5,6% Miasto, a
osoby prywatne i przedsiębiorstwa 71,4%. Do Wspólnoty Gruntowej należą m.in. Alejki, Kępki, Małpi Gaj, Pasternik, tereny
.
leśne, pola i łąki. Miasto może planować i realizować
inwestycje tylko na terenie do którego posiada tytuł prawny. Tylko na
takie działania można ubiegać się o dofinansowanie - dotyczy to również dróg, obiektów infrastruktury wod.-kan. Z tego
powodu np. nowe tereny zielone tworzone są na działkach będących w posiadaniu Miasta, a nie w Alejkach czy w Małpim
Gaju.
Jedyne tereny inwestycyjne Miasta znajdują się za Miejską Oczyszczalnią Ścieków - tzw. działka po Gizehu (nota bene
przekazana Miastu przez Wspólnotę!) . Jest to obszar obejmujący ok. 6 ha, z dojazdem do drogi powiatowej nr 1345W, która
łączy się z drogą nr 801 ("nadwiślanka"). Zgodnie z opracowanym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Zachodniej Części Miasta teren ten przenaczony jest pod zabudowę produkcyjną. Na terenie wybudować można obiekty o
funkcji usługowej, magazynowej, składów, hurtowni itp.
Zapraszamy inwestorów!

Inwentaryzacja Indywidualnych Źródeł Ciepła
Nadal trwa obowiązkowa inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła. Zbierane są dane
dotyczące sposobu ogrzewania budynków, ciepłej wody, wykonanych termomodernizacji,
powierzchni budynku, ilości zużytego paliwa i energii na cele ogrzewania. Prosimy o
przygotowanie tych informacji, w tym zapoznanie się z dokumentacją techniczną/tabliczką
znamionową pieca. Do każdego gospodarstwa domowego została wysłana ankieta w
wersji papierowej wraz z instrukcją. Uzupełnioną ankietę prosimy dostarczyć do
Sekretariatu Urzędu Miasta w terminie do końca paździenika.
Dane posłużą do opracowania Raportu z Inwentaryzacji Indywidualnych Źródeł Ciepła na
terenie Miasta Łaskarzewa.
Inwentaryzacja będzie stanowiła podstawę opracowania szczegółowego harmonogramu
ograniczenia źródeł niskiej emisji, odpowiedzialnych za przekroczenia norm jakości
powietrza na terenie województwa mazowieckiego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem UM - p. Łukasz
Zygadło tel. 25 684 51 64.
Opracowanie Biuletynu:
Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Łaskarzew
email: urzad@miastolaskarzew.pl; tel.: 25 68 45 250

