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Inwestycje w Mieście

Hala sportowa
przy ZS Nr 1

Infrastruktura drogowe

Wnioski o dofinansowanie

Rozbudowa
Monitoringu 
miejskiego

We wrześniu br. został złożony 
wniosek o dofinansowanie w 
ramach „Rządowego programu 
ograniczania przestępczości i 
aspołecznych zachowań Razem 
bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka” na zadanie pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa w mieście 
Łaskarzew poprzez budowę 
systemu monitoringu miejskiego”. 

Przebudowa 
ulicy Chopina

W sierpniu br. został złożony wniosek 
o dofinansowanie w ramach RFRD 
na "Przebudowę drogi gminnej ul. 
Chopina" - odcinek od ul. 
Garwolińskiej do ul. Alejowej. Zadanie 
obejmuje poprawę nawierzchni 
bitumicznej oraz przebudowę 
chodników po dwóch stronach drogi. 
Realizacja inwestycji uzależniona jest 
od otrzymanego dofinansowania!

Mazowieckie Strażnice 2022
W okresie październik -listopad 
br. wykonany zostanie remont 
pomieszczeń magazynowych w 
piwnicy budynku OSP, dzięki 
otrzymanemu dofinansowaniu na 
modernizację strażnic  OSP.

W ramach postępowania 
przetargowego na budowę Hali 
sportowej przy ZS nr 1 (sierpień 
br.) wpłynęły dwie oferty: jedna na 
kwotę 19 mln 680 tys. zł i druga - 
23 mln 716 tys. zł. Postępowanie 
zostało unieważnione gdyż 
najniższa oferta znacznie 
przewyższała kwotę jaką Miasto 
może przeznaczyć na 
sfinansowanie inwestycji (12 mln 
500 tys. zł). Przetarg zostanie 
powtórzony po otrzymaniu 
informacji o przyznaniu Miastu 
kolejnych dofinansowań na ten 
cel. Na rozpatrzenie czeka 
wniosek złożony do Min. Sportu 
(6 mln zł) oraz do Urzędu 
Marszałkowskiego (4 mln zł). 

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego na działce nr 668 tj. 
ul. Biała (łącznik ul. Garwolińska-
Alejowa) - wniosek złożony do 
LGD znajduje się w trakcie oceny 
merytorycznej.   

Ul. Biała

 

Wniosek do PROW na zadanie 
pn.: "Przebudowa drogi gminnej 
w m. Łaskarzew ul. Andersa" 
został pozytywnie oceniony i 
znajduje się na liście zadań do 
dofinansowania. Czekamy na 
ostateczne rozstrzygnięcie. 

Ul. Andersa

Dn. 30.09 br. zostało ogłoszone 
2. postępowanie przetargowe na 
budowę ul. Jabłkowskiego, ul. 
Garncarskiej (odcinek od ul. 
Hallera do ul. Wyszyńskiego) i 
odcinek ul. Kilińskiego. Do 
postępowanie włączono również 
ul. Przychód cz. I. W pierwszym 
postepowaniu przetargowym w 
wyznaczonym terminie (27.09) 
nie wpłynęła żadna oferta. 
Obecnie termin składania ofert 
upływa 17.10 br.

Ul. Przychód, ul. Garncarska, ul. Jabłkowskiego

Tor sprawnościowy 
przy ZS Nr 1

Do końca br. powstanie tor 
sprawnościowy przy ZS nr 1 
obejmujący m.in. duży zestaw 
street workout i urządzenia do 
ćwiczeń w ramach siłowni 
zewnętrznej. Obiekt będzie służył 
zarówno uczniom Szkoły w tym z 
klas mundurowych, jak też 
wszystkim mieszkańcom.

Chodnik ul. Dąbrowska
Zakończyła się budowa II 
odcinka chodnika przy ul. 
Dąbrowskiej. I etap został 
zrealizowany wraz z  budową 
przejścia dla pieszych dzięki 
dofinansowaniu z RFRD.
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