BIULETYN INFORMACYJNY
MIASTA ŁASKARZEWA
WYDANIE 2/2021

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

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

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
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

www.miastolaskarzew.pl
Drodzy Mieszkańcy!
Zachęcam do lektury drugiego wydania Biuletynu Informacyjnego
Miasta Łaskarzew w 2021 roku. Przekazujemy w nim bieżące
informacje dotyczące ważnych wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz
planowanych inwestycji. Zależy nam żeby informacje o tym co dzieje
się Mieście docierały do wszystkich mieszkańców.
Wszystkim mieszkańcom oraz gościom odwiedzającym nasze
Miasto życzymy udanych wakacji!

Burmistrz Łaskarzewa
Burmistrz Łaskarzewa
Anna Laskowska
Anna Laskowska

Rachmistrzowie spisowi ruszają w teren!
Burmistrz Miasta Łaskarzew informuje, że od 23
czerwca
na
terenie
całego
województwa
mazowieckiego pracę w terenie rozpoczynają
rachmistrzowie spisowi. Dotrą oni do osób w
naszym mieście, które jeszcze się nie spisały.
Apeluję, aby skorzystać z tej możliwości i wypełnić
obowiązek spisowy przy ich pomocy. Wyniki spisu
mają wpływ na przyszłość naszego miasta, na
Warto pamiętać, że odmowa udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi skutkuje
przekazaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązku
ustawowego i wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie.
Rachmistrzami są mieszkańcy naszej gminy, którzy przeszli odpowiednie szkolenie i
podpisali przyrzeczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji, do których mają dostęp w
trakcje realizacji wywiadów spisowych. Jeśli ktoś ma obawy, może rachmistrza
zweryfikować dzwoniąc pod numer infolinii spisowej 22 279 99 99.

Uruchomiono Punkt Spisowy
W Urzędzie Miasta w
Łaskarzewie został
uruchomiony Punkt Spisowy. Znajduje się w nim
stanowisko komputerowe z dostępem do
Internetu, z którego mogą skorzystać osoby nie
posiadające w domu komputera bądź dostępu do
Internetu.
Z
uwagi
na
obostrzenia
spowodowane
koronawirusem
SARS-CoV-2
osoby
zainteresowane spisem w Punkcie Spisowym
proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr tel. 25 623 97 45 w celu ustalenia daty i
godziny spisu.

Raport o stanie miasta za 2020 rok
Zgodnie z art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie
gminnym
Burmistrz
Miasta
przedstawiła Radzie Miasta Raport o stanie Miasta
za 2020 r. Raport obejmuje podsumowanie
działalności Burmistrza w roku poprzednim, w
szczególności realizacji polityki, programów i
strategii oraz uchwał Rady Miasta. Zachęcamy do
zapoznania się z treścią Raportu dostępnego na
stronie: bip.miastolaskarzew.pl oraz w siedzibie
Urzędu.
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Koncepcja budowy Hali sportowej w Łaskarzewie

Wizualizacja hali sportowej - koncepcja
wstępna. Widok od strony skrzyżowania
ul. Alejowej i ul. Przedszkolnej

Widok na drogę dojazdową –
ul. Przedszkolna

Planowana inwestycja przewiduje budowę hali sportowo –
widowiskowej. Ma ona służyć zarówno uczniom Zespołu
Szkół nr 1 im. Szarych Szeregów, jak też wszystkim
mieszkańcom Miasta jako miejsce rekreacji i wypoczynku.
Komunikacja między szkołą a salą zapewniona będzie
dzięki
nadwieszonemu
nad
istniejącym
dojazdem
łącznikowi. Przewiduje się, że będzie on
prowadził
z
.
istniejacej (bocznej) klatki schodowej szkoły.
Według wstępnej koncepcji orientacyjne wymiary hali (bez
łącznika) – 64,0 m x 35,0 m. Hala w części widowiskowo sportowej będzie budynkiem parterowym, w części
zapleczowej – 2 kondygnacyjnym, a w miejscu łącznika z
istniejącą szkołą 3-kondygnacyjnym.
Zasadniczą częścią hali będzie boisko w wymiarach 40 x 20
.
m z dodatkowymi strefami bezpiecznymi o szerokości
2 m.
Wymiar boiska oraz planowana wysokość pozwala na
prowadzenie rozgrywek piłki ręcznej, futsalu, koszykówki i
piłki siatkowej. Przewiduje się montaż rozsuwanych kurtyn
wydzielających trzy boiska w poprzek długości sali
umożliwiające prowadzenie niezależne zajęć oraz
zastosowanie piłkochwytów na ścianach hali. Nad szatniami
przewidziana jest widownia na ok. 250 osób na stałych
trybunach, z możliwością zwiększenia liczby widzów dzięki
trybunom teleskopowym na poziomie parkietu.
Schemat funkcjonalny przewiduje etapowanie inwestycji,
mające na celu dostosowanie harmonogramu inwestycji do
warunków finansowania z różnych źródeł.
Przyjęte założenia mają charakter wstępny. Podczas
opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej
mozliwe będzie zaproponowanie innej lokalizacji i rozwiązań
funkcjonalno-użytkowych, jeśli będzie to wynikało z analiz
projektowych.
Dnia 2 lipca br. podpisana została umowa na wykonanie
projektu nowej hali sportowej przy ZS Nr 1 w Łaskarzewie.
W ciągu 30 dni projektant zaproponuje dwie koncepcje hali
sportwej, które następnie zostaną omówione z Radnymi RM
i przedstawicelami środowisk sportowych z Łaskarzewa
oraz innymi osobami, stowarzyszeniami zainteresowanymi
realizowaną inwestycją. Czas przygotowania pełnej
dokumentacji projektowej - grudzień 2021.

Widok szkoły od strony
planowanego łącznika

Przewidywany program użytkowy:
PARTER
- hol wejściowy wraz z szatnią i windą,
- pełnowymiarowa sala sportowa 40x20 m z
dodatkowymi strefami bezpiecznymi o szer. 2 m
- przedsionek,
- portiernia,
- szatnie i sanitariaty (w tym natryski) dla sportowców,
- pokój trenerów,
- magazyny na sprzęt sportowy,
- dodatkowa sala gimnastyczna,
- toalety ogólnodostępne,
- toalety dla osób niepełnosprawnych,
- pomieszczenia gospodarczo-porządkowe,
- widownia - 100 miejsc siedzących - trybuny
teleskopowe,
1 PIĘTRO
- widownia - 250 miejsc siedzących,
- sala gimnastyczna,
- siłownia, sala aerobiku lub rehabilitacji,
- toalety ogólnodostępne,
- wentylatornia, pomieszczenie techniczne,
2 PIĘTRO
- łącznik miedzy halą o szkołą.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.miastolaskarzew.pl w zakładce SPORT.

Podpisanie umowy na projekt hali sportowej z
przedstawicielem firmy "Kowalczyk Architekci" z Łodzi.

BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA ŁASKARZEWA
www.miastolaskarzew.pl

WYDANIE 2/2021

Gospodarka wodno-kanalizacyjna
Samochód dla gospodarki wod.-kan.
Od 1 maja 2021 roku bieżącym utrzymaniem i konserwacją sieci i infrastruktury
wod.-kan. bezpośrednio zajmuje się Miasto Łaskarzew - pracownicy Referatu
Gospodarki Komunalnej. (Poprzednio zadanie to realizawali firmy zewnętrzne konserwatorzy, dzierżawcy). Jest to bardzo ważny krok w kierunku tworzenia
odrębnego Zakładu Komunalnego w Mieście. W kwietniu 2021 r. zakupiony został
samochód dostawczo-osobowy marki Renault Traffic. Koszt zakupu wyniósł 16
500 zł. Samochód jest przeznaczony dla Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska w celu obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
obiektów technicznych infrastruktury wod-kan.
W okresie ostatnich 2 miesięcy doszło do 26 awarii z którmy nasi pracownicy
bardzo dobrze sobie poradzili!
Zakończyła się modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, a przeprowadzone
kontrole z WIOŚ wypadły pozytywnie, bez uwag - Oczyszczalnia funkcjonuje
prawidłowo, parametry ścieków oczyszczonych mieszczą się w normach.
Problemy z dostawą wody, które wystąpiły w połowie czerwca nie wynikały z
żadnych awarii, ale związane były ze zwiększonym, bardzo dużym poborem wody
(prawie o 100%). Żeby zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców dotyczących
zaopatrzenia wodę czeka nas najprawdopodobniej rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody.
.

Gospodarka odpadami
Częściowe zwolnienie z opłaty dla właścicieli nieruchomości
jednorodzinnych kompostujących bioodpady
Urząd Miasta Łaskarzew informuje, że Rada Miasta Łaskarzew podjęła w dniu 27
maja 2021 r. Uchwałę Nr XXXI/175/2021, w której zwolniła w części opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady
komunalne
w
kompostowniku
przydomowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 5163).
Zwolnienie, o którym mowa powyżej wynosi 3,00 zł od jednego mieszkańca na
miesiąc.

Koszt odbioru odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
*Środki w budżecie na odpady – 1,14 mln zł
L.p. Nazwa towaru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10 01 01 POPIÓŁ
20 03 01 NIESGREGOWANE
15 01 01 PAPIER
15 01 02 PLASTIK
15 01 07 SZKŁO
20 02 01 BIO
10 01 01 PSZOK POPIÓŁ
16 01 03 PSZOK OPONY
17 01 07 PSZOK BUDOWLANE
20 01 36 PSZOK ELEKTRYCZNE
20 03 07 GABARYTY
20 01 36 ELEKTRYCZNE
Razem

Styczeń
Cena jedn.
(wartość
bru�o (zł)
bru�o w zł)

Luty
(wartość
bru�o w zł)

1 188,00 zł
51 345,36 zł
39 441,60 zł
1 296,00 zł
53 421,12 zł
40 487,04 zł
1 188,00 zł
7 436,88 zł
3 967,92 zł
1 188,00 zł
7 460,64 zł
7 722,00 zł
1 080,00 zł
11 750,40 zł
7 840,80 zł
1 296,00 zł
4 587,84 zł
3 576,96 zł
1 188,00 zł
1 449,36 zł
1 948,32 zł
1 188,00 zł
1 140,48 zł
1 330,56 zł
1 404,00 zł
15 275,52 zł
16 651,44 zł
1 188,00 zł
1 283,04 zł
902,88 zł
1 404,00 zł 1 432,08 zł
1 188,00 zł 155 150,64 zł 125 301,60 zł

T
Maj
Kwiecień
(wartość
(wartość
bru�o z zł)
bru�o z zł)
32 099,76 zł % 23 712,48 zł
8 316,00 zł
42 716,16 zł
56 064,96 zł
44 945,28 zł
10 169,28 zł
4 633,20 zł
4 158,00 zł
3 587,76 zł
10 905,84 zł
8 791,20 zł
9 698,40 zł
10 713,60 zł
6 717,60 zł
15 552,00 zł
27 552,96 zł
38 309,76 zł
2 637,36 zł 997,92 zł
1 877,04 zł
4 276,80 zł
23 811,84 zł
19 403,28 zł
45 433,44 zł
308,88 zł
1 782,00 zł
1 615,68 zł
11 849,76 zł
5 728,32 zł 4 823,28 zł 155 615,04 zł 165 011,04 zł 162 563,76 zł

Marzec
(wartość
bru�o w zł)

Czerwiec
(wartość
bru�o z zł)
1 639,44 zł
48 496,32 zł
5 940,00 zł
8 363,52 zł
8 640,00 zł
27 138,24 zł

Razem

156 554,64 zł
286 130,88 zł
36 305,28 zł
46 830,96 zł
55 360,80 zł
116 717,76 zł
6 035,04 zł
2 138,40 zł
11 761,20 zł
41 698,80 zł 162 274,32 zł
1 401,84 zł
7 294,32 zł
19 010,16 zł
4 823,28 zł
145 456,56 zł 909 098,64 zł
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Wydarzenia kulturalne
Warsztaty dla dzieci w DPT Bajka

Festiwal Akordeonistów

Dom Pracy Twórczej „Bajka” wznowił prowadzenie zajęć i
warsztatów w tradycyjnej formie. Przygotowana została
również bogata oferta wakacyjna m.in. spotkania z teatrem,
warsztaty artystyczno - plastyczne, muzyczne, taneczne i
plecionkarskie.
Udział w zajęciach możliwy jest pod warunkiem zasłaniania
ust i nosa. Ze względów sanitarnych liczba uczestników
jest ograniczona, rodzice proszeni są o wcześniejszy
kontakt i zapisy dzieci: dptbajka@interia.pl, lub tel.
256845102.

.

Miś Uszatek w Łaskarzewie

DNI MIASTA 22 sierpnia 2021 r.
Podczas tegorocznych Dni Miasta Łaskarzewa, które
odbędą się 22 sierpnia br., zaplanowano m.in.:
- wręczenie tytułów Zasłużony dla Miasta Łaskarzewa
- prezentację Historii Łaskarzewa - kolorowanka dla dzieci
- występ zespołu Aneks

Kolorowanka - Historia Łaskarzewa
Dzięki dofinansowaniu MKPA i U „Bajka” zakupiła
chodzącą maskotkę - Misia Uszatka, który będzie wspierał
realizację
działań
o
charakterze
edukacyjnoprofilaktycznym.

Program 7 Wspaniałych Ambasady Dostępności

Zasłużeni dla Łaskarzewa
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/134/2004 RM Łaskarzew, tytuł
"Zasłużony dla Miasta Łaskarzew" nadaje się osobom,
które w sposób szczególny rozsławiły Miasto Łaskarzew
albo w inny wybitny sposób zasłużyły się temu Miastu.

DPT Bajka bierze udział w programie „7 Wspaniałych.
Ambasady Dostępności". Jest to program szkoleniowobadawczy Mazowieckiego Instytutu Kultury, w ramach
którego instytucje kultury przejdą kompleksowy cykl
szkoleniowy dotyczący dostępności.
Opracowanie:
Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Łaskarzew
email: urzad@miastolaskarzew.pl; tel.: 25 68 45 250

Wydanie:
Dom Pracy Twórczej "Bajka"
email: dptbajka@interia.pl; tel.: 25 68 45 102

