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INFORMACYJNY

               Za nami kolejny okres działalności samorządowej i czwarty rok kadencji 2018-2023 
(2024). W bieżącym numerze Biuletynu znajdziecie zatem Państwo krótkie podsumowanie 
naszej pracy w kilku strategicznych obszarach funkcjonowania Miasta, tj.: gospodarka wod.-
kan., infrastruktura sportowa, inwestycje drogowe oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. 
Jest się czym pochwalić. W pierwszym numerze Biuletynu w 2023 r. zamieścimy z kolei 
ważne informacje dotyczące planów dalszego rozwoju Miasta i kolejnych inwestycji - bo 
potrzeb mamy nadal bardzo, bardzo dużo. Zachęcamy do lektury!

          Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim 
Mieszkańcom i Przyjaciołom Łaskarzewa jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pokoju, miłości, wzajemnej życzliwości i wszelkiego dobra, także na cały Nowy Rok 
2023!

            
                  
                         
                          

Opracowanie Biuletynu:
Referat Organizacyjny Urzędu Miasta Łaskarzew
email: urzad@miastolaskarzew.pl; tel.: 25 68 45 250

Wesołych Świąt!

przetargowych, rozpoczyna się budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej. Inwestycja będzie realizowana w latach 
2022-2024. Wykonawca firma BKW Bogdan Tarnowski 
zamierza rozpocząć prace jeszcze w grudniu br. Wartość 
zadania to ponad 13 mln zł z czego dofinansowanie to: 10 mln 
70 tys. zł (Polski Ład) i ok 850 tys. zł (PROW). Zadanie 
obejmuje 3 obszary miasta: Osiedle Ogrody, rejon ul. 
Warszawskiej (w tym przedsiębiorcy) - Fabrycznej - Chopina 
oraz rejon ul. Kolejowej - Klonowej - Przychodniej - Andersa. 
W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących tej inwestycji 
prosimy o kontakt z Urzędem Miasta.

Gospodarka wodociągowo-kanalizacyjna
Lata 2019-2022 to okres intensywnych zmian w miejskiej 

gospodarce wodociągowo-kanalizacyjnej. Przypomnijmy:
1. Zmieniła się forma prowadzenia działalności - przeszliśmy od 
dzierżawy/konserwacji do samodzielnego zarządzania 
infrastrukturą,
2. W tym celu zatrudnionych zostało 2 pracowników oraz 
zakupiono samochód do celów technicznych,
3. Zmodernizowana została Stacja Uzdatniania Wody,
4. Usunięto poważne awarie i zmoderniozwano Miejską 
Oczyszczalnię Ścieków (wartość zadania ok. 1 mln zł),
5. Systematycznie modernizowane są przepompownie ścieków, 
wymieniane zasuwy i hydranty,
6. Po okresie przygotowań dokumentacji i postępowań


