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MIASTA ŁASKARZEWA
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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.: 607 471 459
AWARIE WOD-KAN:
tel.: 668 196 218

OPŁATY:
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 lub w Kasie Urzędu

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
lub w Kasie Urzędu

WOD-KAN:
Odczyty wodomierzy prowadzone są
przez inkasenta raz na kwartał.
Stan wodomierza można również
podawać telefonicznie: 25 623 97 41
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
Szanowni Mieszkańcy!
Przedstawiamy Państwu trzecie wydanie Biuletynu Informacyjnego Miasta
Łaskarzew w 2020 roku. Przekazujemy w nim bieżące informacje zarówno z życia
kulturalnego Miasta, jak też o planowanych i realizowanych inwestycjach, w tym
dotyczących m.in. ul. Rynek Mały czy wniosków złożonych w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Biuletyn dostępny jest w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i wybranych punktach
na terenie Miasta, w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Miasta oraz na naszym
profilu na Facebooku.
Wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia, dbajmy o siebie, o bezpieczeństwo
własne i naszych bliskich.
Burmistrz Łaskarzewa
Anna Laskowska

Otwarcie ul. Rynek Mały
W sobotę 12.09.2020 r. odbyło się uroczyste otwarcie ul.
Rynek Mały w Łaskarzewie. W uroczystości otwarcia i
przecięcia wstęgi wzięli udział m.in. Pani Janina Orzełowska
członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Burmistrz
Łaskarzewa Anna Laskowska, Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Bożek, Radni RM oraz mieszkańcy. Poświęcenia
przebudowanej drogi dokonał ks. Sławomir Gnyszka.
Fundusze na inwestycję drogową pozyskano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość zadania
wyniosła 230 555,14 zł, w tym kwota dofinansowania 146 702 zł.
Nowa nawierzchnia jest dobrym uzupełnieniem Otwartej Strefy Aktywności i ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

Usuwanie azbestu
22 września bieżącego roku, na terenie miasta miała miejsce realizacja zadania
pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących
się na terenie Miasta Łaskarzew”, które zostało dofinansowane w ramach
programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest”. Miasto otrzymało dofinansowanie w kwocie 12 291,25 zł, co stanowi 100%
dofinansowania.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest do składania wniosków.
Wniosek wraz z załącznikami jest dostępny do pobrania na naszej stronie http://www.miastolaskarzew.pl.

Rolnicy, czas się spisać!
Od 1 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli
Powszechny Spis Rolny. Na Mazowszu obowiązkowi spisowemu podlega ponad 250 tys.
gospodarstw rolnych.Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla
wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się
30 listopada.
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce otrzymał list Prezesa GUS informujący o badaniu.
Znajduje się w nim również nr gospodarstwa rolnego, niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej
dostępnej od pierwszego dnia spisu na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Każdy rolnik ma obowiązek
samodzielnie spisać się przez Internet. Jest to w pełni wygodna i bezpieczna metoda. Jeśli ktoś nie ma
komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, powinien się udać do Gminnego Punktu Spisowego
zorganizowanego przez urząd gminy lub miasta. Uzupełniająca metoda to spis przez telefon. Również
bezpieczna, bo wykluczająca bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Dzwoniąc na infolinię spisową pod
numer 22 279 99 99 możemy spisać się przez telefon lub ustalić termin rozmowy z rachmistrzem. Osoby,
które nie skorzystają z możliwości samodzielnego spisu przez Internet i nie umówią się na wywiad
telefoniczny poprzez infolinię, mogą spodziewać się telefonu z Urzędu Statystycznego. Dlaczego trzeba i
warto się spisać? Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji
pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w
strukturze i działalności gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych podejmowane są
najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym jak i
regionalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany
zachodzące w najbliższym otoczeniu. Spis rolny to nie kontrola majątku rolników. Statystycy zapytają m.in. o
położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy
posiadane zwierzęta gospodarskie. Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw – nikt nie zapyta o ich
majątek. Formularz spisowy zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wyłącznie w
ujęciu procentowym i bez wskazywania wartości. Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:
https://spisrolny.gov.pl/
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Festiwal Akordeonistów za nami

Dni Łaskarzewa 2020

Za nami cykl wydarzeń zorganizowanych w ramach Festiwalu Akordeonistów 2020

Od 23 sierpnia mogliśmy uczestniczyć w koncertach odbywających się w różnych
punktach naszego Miasta. Na scenie podczas pierwszego, inaugurującego
wydarzenie koncertu, na terenie przy Stodole, wystąpiło Koło Gospodyń
"Serbianki", Koło Gospodyń Wiejskich "Kacprowianki" oraz Kapela Ludowa
Krzysztofa Staręgi. Kolejna część Festiwalu to występ zespołu Barrio Loco w Domu
Weselnym "Pollena"- 6 września. Tydzień później w Kościele Parafialnym miał
miejsce wyjątkowy koncert w wykonaniu wspaniałych artystów: Krzesimira
Dębskiego, Karoliny Sołomin, Kamila Pękali, Zagan Acoustic oraz Artis. 20 września
w Sali OSP zgromadzeni mogli posłuchać najpiękniejszych piosenek Edith Piaf,
natomiast 27 września, na terenie przy Stodole wystąpili: Jakub Kołyska, Łukasz
Dąbrowski oraz Fale Wilgi.
Szczególne podziękowania należą się Pani Marszałek Marii Koc za wsparcie przy
organizacji wydarzenia, które odbyło się dzięki dofinansowaniu z Narodowego
Centrum Kultury.

Nasze wydarzenia

Godzina W w Łaskarzewie
01.08.2020 r.

Mimo pandemii koronawirusa świętowaliśmy Dni Miasta 2020. W sobotę, 29.08. br. odbył się
koncert orkiestry wojskowej, pokaz sprzętu wojskowego, a następnie rekonstrukcja historyczna
"Bitwa Warszawska - Cud nad Wisłą 1920". Wydarzenia odbywały się dzięki dofinansowaniu z
Narodowego Centrum Kultury. Organizatorami byli: Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP,
Burmistrz Miasta Łaskarzew Anna Laskowska, Przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej Iwona
Kurowska oraz Dyrektor DPT Bajka Monika Walenda. Wydarzenie zostało objęte patronatem
honorowym przez Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej.
W niedzielę 30.08 br., w parku na Rynku Dużym można było obejrzeć wystawę zdjęć starego
Łaskarzewa, poczęstować się krówkami (z herbem Miasta) i cynamonkami w ramach stoiska
promocyjnego Urzędu Miasta. O godz. 17:00 w kościele parafialnym odprawiona została
uroczysta Msza św. w intencji mieszkańców Miasta. Przedstawiono również sylwetki żołnierzy
biorących udział w walkach o niepodległość Polski i w Bitwie Warszawskiej oraz wręczono
pamiątkowe statuetki Rodzinom Bohaterów.Wśród wyróżnionych znalazły się rodziny:
Bolesława Klimaszewskiego, Franciszka Gąski, Franciszka Olewińskiego, Franciszka
Urbaniaka, Jakuba Krzysztoszka, Karola Jamnickiego, Michała Wichowicza oraz Teofila
Proczka. Następnie przed budynkiem Urzędu Miasta została odsłonięta i poświęcona tablica
upamiętniająca miejsce związane z Bitwą Warszawską, którą przekazał nam Prezydent RP
Andrzej Duda.
List Gratulacyjny dla Najstarszej Mieszkanki Miasta otrzymała Pani Stanisława Brzostowska, a
dla Ucznia Roku 2020 - Jakub Misiak.
Dziękujemy Panu Waldemarowi Trzaskowskiemu, Panu Dariuszowi Sadkowskiemu oraz Panu
Markowi Ziędalskiemu za udostępnienie materiałów historycznych. Przy tej okazji zwracamy
się z apelem: jeżeli posiadacie Państwo materiały na temat osób, które walczyły za naszą
Ojczyznę, zapraszamy do dzielenia się z nami! Każda informacja jest dla nas cenna!

Narodowe Czytanie
05.09.2020 r.

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

Rozpoczęcie roku szkolnego
z udziałem Pierwszej Damy
01.09.2020

81. Rocznica obrony
i spalenia Łaskarzewa
17.09.2020 r.

Nowe Tereny Zielone
Na obszarze Łaskarzewa powstały 3 nowe tereny zielone. Nasadzeń zieleni dokonano na:
- rogu ul. Garwolińskiej i ul. Ściegiennego
- ul. Strażackiej
- Osiedlu pod lasem
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta Łaskarzew będzie miało
pozytywny
wpływa
na
środowisko,
poprzez
zmniejszenie
zanieczyszczeń
powietrza.Przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy standardu życia mieszkańców oraz do
poprawy ogólnego stanu estetycznego miasta. Realizacja zadania wpisuje się i jest zgodna
z założeniami rozwoju zrównoważonego, ponieważ planowane inwestycje jednocześnie
wpływają na polepszenie standardów życia społecznego jak i na ochronę środowiska.
Wybrane gatunki zostały dobrane tak, aby zwiekszyć bioróżnorodność terenu poprzez
dobranie gatunków stwarzających schronienie dla zwierząt, ptaków oraz dla owadów
zapylających.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinasowaniu z Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020.

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

W ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych złożyliśmy dwa projekty:
1. Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego obejmującego pełnowymiarową halę sportową, stadion
lekkoatletyczny z kompleksem boisk piłkarskich.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków.

Kompleks sportowy
Projekt zakłada budowę pełnowymiarowej hali sportowo-widowiskowej z zapleczem funkcjonalnoużytkowym i łącznikiem do budynku Zespołu Szkół nr 1. Hala zawierać ma pełnowymiarowe boisko do gry w
piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę, a także szatnie, sanitariaty, pomieszczenie z natryskami, salę fitness,
siłownię, trybuny dla ok.350 osób, windę. Przebudowa płyty boiska (głównego) uwzględnia jego nawadnianie
i oświetlenie. Planowana jest również budowa dodatkowego boiska treningowego z nawierzchnią ze
sztucznej trawy i piłko-chwytami. Stadion lekkoatletyczny obejmować ma bieżnię lekkoatletyczną, bieżnię do
skoku w dal, wzwyż i pchnięcia kulą. Według planu modernizowane będą także trybuny oraz istniejący
budynek sportowy (obecna „hala”), budowane drogi dojazdowe, miejsca parkingowe, wraz z
zagospodarowaniem całego terenu kompleksu sportowego.
Wartość zadania wynosi 22 000 000,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków
Planowana budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje osiedle domów jednorodzinnych (os. Ogrody), ul.
Kolejową i Zespół Szkół nr 2, ul. Klonową, Kościuszki, Przychodnią, a także ul. Chopina i zakłady
produkcyjne przy ul. Warszawskiej. Łączna długość planowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej
– 7km. Dzięki tej inwestycji osiągniemy 88% skanalizowania miasta (obecnie stopień skanalizowania
wynosi 65%). Rozbudowa oczyszczalni obejmuje nowy zbiornik retencyjny nawalnych wód
deszczowych, wiatę do gromadzenia osadów, zmianę układu technologicznego oczyszczania ścieków
i układu automatyki.
Wartość zadania wynosi 13 000 000,00 zł.

Z niecierpliwością czekamy na wyniki naboru wniosków!

