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W cichą noc, świętą noc, niech otulone śniegiem okna 

i  rozświetlone ulice przypomną wszystkich bliskich, 

 którzy nas kochają. 

Niech mroźny wiatr wiejący z sieni  przypomni 

 o miłości do bliźnich, zwłaszcza potrzebujących.  

Niech dźwięk dzwonów 

 i blask gwiazdy betlejemskiej przypomną,  

że to Bóg przychodzi na świat w Dzieciątku Jezus  

w cichą noc, świętą noc...... 

 

Z  ookkaazzjjii    ŚŚwwiiaatt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  ii    NNoowweeggoo  22001166  

RRookkuu,,    żżyycczzyymmyy  mmiieesszzkkaańńccoomm  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  ŁŁaassiinn  

oorraazz  iicchh  nnaajjbblliiżżsszzyymm  ii    zznnaajjoommyymm  wwsszzeellkkiieejj  

ppoommyyśśllnnoośśccii,,  zzddrroowwiiaa,,  rraaddoośśccii  ii  zzaaddoowwoolleenniiaa,,  nnaa  

kkaażżddyy  nnaaddcchhooddzząąccyy  ddzziieeńń..  

  
PPrrzzeewwooddnniicczząąccyy                                                                  Burmistrz  

  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj                               Miasta i Gminy 

                                                                                                                                                                                                                                    RRaaffaałł  RRaaddaacckkii                                                                RRaaffaałł  KKoobbyyllsskkii  

                                                                                                                                                                                                                                wwrraazz  zz  rraaddnnyymmii                                                        wwrraazz  zz  pprraaccoowwnniikkaammii  

             

JUBILACI W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W ŁASINIE 

 
Rok 2015 dla Urzędu stanu Cywilnego obfitował w piękne 

uroczystości. Złote Gody, to jubileusz  obchodzony w naszej 

polskiej tradycji szczególnie uroczyście. Jest to  Jubileusz, za 

sprawą którego patrzymy na Jubilatów z podziwem i chylimy 

przed Nimi z szacunkiem i pokorą głowy.   27 lutego br.   w 

Urzędzie Miasta i Gminy Łasin odbyło się uroczyste wręczenie 

złotych medali  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.  Z tej 

pięknej okazji, jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, 

złotym medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

odznaczeni zostali Państwo : Jadwiga i Jan Baranowscy,   

Danuta i Jan Dziarscy, Krystyna i Andrzej Jurewicz,  

Jadwiga i Roman Kernstein, Barbara i Jerzy Kowalscy,  

Stanisława i Janusz Marchlewscy, Cecylia i Edmund Stawarz,  

Bolesława i Franciszek Urbaniak oraz  Jadwiga i Alojzy Kuranda.  

Medale wręczył  Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, a do życzeń dołączyli się Przewodniczący Rady Miejskiej Łasin i 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.   Po części oficjalnej, Burmistrz zaprosił Jubilatów na skromny poczęstunek, 

gdzie z ogromnym podziwem wysłuchał wspomnień i opowieści  przybyłych gości.  

 

 

Wydanie bezpłatne,  grudzień  2015, nakład 1500 egz. Wydawca: Miasto i Gmina Łasin 

www.lasin.pl; e-mail: umig@lasin.pl 
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Kolejna ważna data to - 24 kwietnia 2015 r. Tego 

dnia Pani Anna Kucharska z Łasina 

obchodziła swoje 100 urodziny. 

Z tej okazji   Burmistrz Miasta i Gminy  Łasin 

Pan Rafał Kobylski wraz z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej p. Rafałem Radackim, kierownikiem 

KRUS w Grudziądzu oraz pracownikami urzędu 

złożyli   Dostojnej Jubilatce serdecznie życzenia 

zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. 

Przedstawiciele władz gminy zostali 

pięknie ugoszczeni  przez rodzinę Pani Anny, 

za co serdecznie dziękujemy 

 

                                                                                                                                                                                             

Grudzień zapisał się  jako miesiąc obchodów Diamentowych  

Godów. Pary, które przeżyły razem 60 lat są  przykładem 

dobrych rodzin. Ich życie stanowi wzór i inspirację dla tych, 

którzy wybrali lub też wybiorą wspólnotę małżeńską, 

ponieważ rodzina jest najważniejszą wartością w życiu 

człowieka. Poczucie odpowiedzialności za rodzinę które 

przyświecało jubilatom, pozwoliło budować lepszą przyszłość 

zarówno dla ich najbliższych jaki dla lokalnej społeczności. Z 

okazji tego pięknego jubileuszu, Burmistrz Miasta i Gminy 

Łasin postanowił uhonorować 9 par małżeńskich. 

Diamentowe Gody obchodzili w tym roku Państwo:  Irena i 

Hieronim Weidner, Krystyna i Alfons Turulscy, Eleonora i 

Janusz Szynkowscy, Jadwiga i Jan Marciniak, Cita i 

Aleksander Kamrowscy, Stanisława i Eugnieusz Dolega, 

Anastazja i Jan Błażyńscy, Genowefa i Wacława Adamaszek. 

Jubilaci, po wręczeniu im kwiatów i serdecznych życzeń oraz 

gratulacji, zostali zaproszeni przez Burmistrza  na 

poczęstunek. Wzruszeni małżonkowie chętnie dzielili się 

swoimi wspomnieniami i własną receptą na  „60 –lat życia we 

dwoje". Podkreślali, że ważna jest miłość i fascynacja, ale też 

tolerancja, cierpliwość i umiejętność chodzenia na 

kompromis. 

INWESTYCJE W MIEŚCIE I GMINIE ŁASIN 

Dnia 20 października 2015 roku odbyło się uroczyste 

otwarcie nowo powstałego budynku Publicznego 

Przedszkola im. „Kubusia Puchatka” w Łasinie, 

natomiast przeprowadzka nastąpiła w listopadzie. Dzieci 

nareszcie mają godne warunki, na miarę XXI wieku. 

Wartość inwestycji wyniosła: 4.289.552,00 zł; z tego 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 2.788.208,80 zł; a wkład Miasta i Gminy 

Łasin: 1.501.343,20 zł. 
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Projekt pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w 

województwie kujawsko-pomorskim na cele 

przyrodnicze”. 

 

Miasto i Gmina Łasin wspólnie z Urzędem  Marszałkowskim 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

przygotowała kompleksowy projekt pn. „Rekultywacja 

składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim 

na cele przyrodnicze”. Przedsięwzięcie zakładło 

rekultywację 29 składowisk odpadów na terenie regionu o 

łącznej powierzchni 32,4 ha. W ramach Projektu Miasto i 

Gmina Łasin przeprowadziła rekultywację gminnego 

składowiska odpadów w miejscowości Szczepanki o powierzchni 2,42 ha. Liczba podmiotów biorących udział w 

projekcie to 27 Gmin, 1 Związek międzygminny i województwo Kujawsko - Pomorskie. Głównym celem Projektu 

było przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi 

poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz 

wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostały udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek 

edukacyjnych. Infrastruktura, która powstała w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych z 

zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Realizację przedsięwzięcia 

koordynował Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Koszt przedsięwzięcia wyniósł 16.420.301,98 zł, w 

tym środki pozyskane z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 13.957.256,68 zł. 

  

W dniu 12 listopada 2015 roku przystąpiono do prac 

remontowych mostu drogowego MS-54 na jeziorze zamkowym 

w Łasinie. Wykonawca wyłonionym z przetargu jest firma Trade 

Company Delta z siedzibą w Grudziądzu. Całkowity koszt 

wymiany nawierzchni drewnianej na moście drogowym MS-54 

przez Jezioro zamkowe wraz z robotami dodatkowymi wyniesie 

142.000,00 zł. Roboty obejmowały rozebranie zniszczonej jezdni 

mostu oraz ułożenie nowej nawierzchni drewnianej z desek 

grubości 32 mm. Następnie przeprowadzone zostanie czyszczenie i malowanie stalowych elementów konstrukcyjnych 

mostu MS-54.  Ostatnim etapem prac będzie remont nawierzchni bitumicznej na przyczółkach mostowych, polegający 

na frezowaniu istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni grubości po zagęszczeniu 4 cm. Planowany 

termin zakończenia prac przewidziany jest na 20 grudnia 2015 roku.  

 

W październiku 2015 roku została wykonana modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

Przesławice dz. nr 41/1 i 42/1 w obrębie geodezyjnym Przesławice współfinansowana ze środków budżetu 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej w 

kwocie 42.500,00 zł . Łączny koszt wyniósł 142.538,21 zł . Wykonawcą prac  była firma Trade Company Delta Sp. z 

o. o. z Grudziądza.  
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W dniu 19 października 2015 roku został 

przekazany plac budowy dla inwestycji 

polegającej na remoncie ulicy Curie 

Skłodowskiej w Łasinie na działkach 530; 622; 

598/2; 598/1. Inwestycja została dofinansowana 

ze środków budżetu państwa w ramach 

"Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 

Dostępność - Rozwój". Wykonano remont jezdni 

o szerokości 6 m z podbudową z kruszywa oraz 

nawierzchnią z betonu asfaltowego. Jezdnia na 

całym odcinku została obramowana krawężnikami betonowymi posadowionymi na ławie betonowej z oporem oraz 

remont chodnika oraz zjazdów do posesji. Na ulicy 

wykonano oznakowanie pionowe i poziome. 

Generalnym wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o. z siedziba 

Wąbrzeźno.  Remont ulicy został zakończony w dniu 

7 grudnia 2015 roku. 

Całkowity koszt inwestycji wyniosła 649.297,98 zł a 

kwota dofinansowania z budżetu państwa wynosi 

324.648,99 zł 

 
W 2015 roku 

został wykonano również remont izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych 

piwnic budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wydrzno. Był to ciąg 

dalszy prac rozpoczętych w 2010 roku.  Prace obejmowały: wykonanie 

izolacji pionowej i poziomej zewnętrznych ścian fundamentowych, izolacji 

termicznej ścian piwnic, izolacji poziomej ścian piwnic, wymiana 

skruszałych posadzek i ich izolacja oraz wykonanie robót wykończeniowych. 

Wykonawcą prac był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie a całkowity 

koszt prac w 2015 roku wyniósł 47.540,00 zł.  

 

Będące w użytkowaniu przez Ochotnicze Straże Pożarne obiekty 

remiz strażackich wymagają napraw i remontów. W 2015 roku 

przeprowadzono wiele prac remontowych, które poprawią stan 

techniczny obiektów remiz strażackich.  Należy zaznaczyć, że wiele 

czynności i prostych prac remontowych wykonują strażacy w czynie 

społecznym. Prace remontowe wykonano w OSP Zawdzka Wola, 

gdzie dokonano odnowienia świetlicy. W zakres tych prac weszło 

m.in. naprawa instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, 

odnowienie powierzchni ścian i sufitu oraz malowanie. Strażacy OSP 

Zawdzka Wola zadeklarowali, że we własnym zakresie wykonają 

prace związane z założeniem instalacji centralnego ogrzewania w 

remizie OSP Zawdzka Wola. W OSP Zawda dokonano wymiany rynien na całej remizie i wymiany oświetlenia 

przed remizą. W OSP Szonowo dokonano wymiany bramy garażowej. W OSP Szynwałd wymieniono okna w 

garażu. W OSP Jakubkowo dokonano wymiany pokrycia dachowego. W OSP Szczepanki wymalowano garaż. 

Największy zakres prac remontowych jest realizowany w OSP Łasin, gdzie zostały odnowione pomieszczenia na 

piętrze – świetlica, korytarz, klatka schodowa, biuro Zarządu OSP. Odnowiono również pomieszczenie, które 

będzie pełniło funkcję biura monitoringu miasta. Zakres prac w remizie OSP Łasin obejmuje: wymianę instalacji 
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elektrycznej, wyrównanie podłóg i pokrycie płytkami ceramicznymi, wyprostowanie sufitów, wymiana oświetlenia 

na energooszczędne, wyrównanie i malowanie ścian, wymiana drzwi. Podczas prac remontowych obiektów 

administrowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne zawsze chętnie pomocy udzielają społecznie członkowie OSP, 

przez co budżet Miasta i Gminy Łasin zaoszczędził wiele pieniędzy. Znaczącą cześć środków finansowych na 

remont remizy, jednostka  OSP Łasin  pozyskała ze źródeł zewnętrznych oraz sfinansowała ze środków własnych 

wypracowanych z naprawy i konserwacji gaśnic. Zaangażowanie i społeczna praca druhów strażaków oraz dbałość 

o wygląd i estetykę obiektów straży pożarnej zasługuje na najwyższe uznanie dla wszystkich zaangażowanych.  

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 
W roku 2015 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Łasin 

realizowały swoje zadania statutowe, zgodnie z planem pracy uchwalonym 

przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie. 

W dniu 6 marca br. w remizie OSP Łasin zorganizowano eliminacje na 

szczeblu Miasta i Gminy Łasin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. OTWP ma na 

celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie 

ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
Finał ustny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Łasin 06.03.2015 r. 

W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, 

zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem 

gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji 

ruchu strażackiego.  W turnieju brała udział młodzież w trzech kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe, 

Gimnazja i Szkoły Ponadgimnazjalne. Turniej przebiegał w dwóch etapach: test pisemny i egzamin ustny. 

Najlepsze wyniki uzyskali: Szkoła Podstawowa – Katarzyna Malinowska (SP Łasin) i Katarzyna Pinker (SP 

Łasin); Gimnazjum – Bartosz Wilmowicz (Gimn. Łasin) i Kamil Sikora (Gimn. Jankowice); Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych – Agata Zatorska (ZSP Łasin) i Paulina Wojciechowska (ZSP Łasin).  

Zwycięzcy brali udział w eliminacjach OTWP na szczeblu powiatu 

grudziądzkiego, który odbył się  dnia 28 marca br. w obiektach 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. Nasi reprezentanci po 

przeprowadzeniu testów i egzaminu ustnego zajęli miejsca w 

czołówce: Katarzyna Malinowska (SP Łasin) – 2 miejsce, Katarzyna 

Pinker (SP Łasin) – 4 miejsce; Bartosz Wilmowicz (Gimn. Łasin) – 

4 miejsce; Paulina Wojciechowska (ZSP Łasin) – 5 miejsce.  

 

 Eliminacje szczebla powiatowego OTWP, Łasin 28.03.2015 r. 

W dniu 13 czerwca br. w Zawdzkiej Woli  zorganizowano zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP z terenu 

Miasta i Gminy Łasin. Zawody sportowo – pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych są tradycją polskiego pożarnictwa, a także elementem 

podsumowującym cykl szkolenia w zakresie znajomości taktycznych i 

technicznych użycia sprzętu pożarniczego. Dają także możliwość 

rywalizacji jednostek OSP o prymat w poziomie wyszkolenia w swojej 

gminie, powiecie, województwie oraz kraju. W wyniku 

przeprowadzonych ćwiczeń bojowych, polegających na podaniu dwóch 

prądów wody za pomocą motopompy, w jak najlepszym czasie, zawody 

wygrali strażacy z OSP Łasin, którzy niewielką różnicą punktów 

pokonali druhów z  

 

Zwycięzcy zawodów - drużyna OSP Łasin z pucharem      
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OSP Zawdzka Wola i OSP Szonowo Szlacheckie. Należy podkreślić, że OSP Szynwałd i OSP Zawdzka Wola do 

zawodów przygotowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które regulaminowe ćwiczenie wykonały na bardzo 

wysokim poziomie.  

 
W dniu 20 listopada br. w Domu Kultury Łasin Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Łasinie dokonał podsumowania na szczeblu Miasta i Gminy Łasin  

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.  Impreza ma na 

celu: zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną 

przeciwpożarową, tradycją  i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień 

plastycznych u dzieci i młodzieży. Tematyka konkursu obejmuje: udział jednostek 

straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, 

ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i 

historię pożarnictwa, ale przede wszystkim ma pokazać ciężką pracę strażaków-

ratowników. Spośród przedstawionych do oceny 65 prac plastycznych wyróżniono 

prace: W grupie I – 1 miejsce: Wojciech Sucharzewski – Przedszkole Łasin;                                                                
Burmistrz p. Rafał Kobylski wręcza nagrodę Jakubowskiej Idze w Konkursie Plastycznym  

2 miejsce:Zofia Antonina Żmuda – Oddz.Przedszkolny Wydrzno; 3 miejsce: Jakubowska Iga – Przedszkole Łasin; 

4 miejsce: Natalia Strzelczyk – Oddz.Przedszkolny Wydrzno; 5 miejsce: Karpus Mikołaj – Oddz. Przedszkolny 

Wydrzno; W grupie II (klasy 1-3) – 1 miejsce Lena Sucharzewska – SP Łasin; 2 miejsce: Joanna Jabłońska – SP 

Łasin; 3 miejsce: Julia Mischke – SP Łasin; 4 miejsce: Emilia Stybowska – SP Szonowo; 5 miejsce: Angelika 

Pietras – SP Wydrzno; W grupie III (klasy 4-6) – 1 miejsce: Wiktoria Zatorska – MGOKiS Łasin; 2 miejsce:  

Wiktoria Drzymalska – SP Wydrzno; 3 miejsce: Patrycja Zientarska – SP Łasin; 4 miejsce: Marika Ziółkowska – 

SP Łasin; 5 miejsce: Marika Retz – SP Szonowo; W grupie IV – 1 miejsce:  Maja Wiśniewska – Gimnazjum 

Łasin; 2 miejsce: Natalia Maksim – Gimnazjum Jankowice; 3 miejsce: Weronika Opalińska – Gimnazjum Łasin; 4 

miejsce: Julia Azner – Gimnazjum Jankowice; 5 miejsce: Weronika Kwiatkowska – Gimnazjum Jankowice; W 

grupie V - 1 miejsce: Małgorzata Wydrzyńska – Techn. Łasin; 2 miejsce: Patrycja Borowska – LO Łasin; 3 

miejsce: Małgorzata Wydrzyńska – Techn. Łasin.  

W zakresie operacyjnym w OSP Łasin odnotowano ogółem 110 

interwencji, w tym 30 pożarów i 78 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy 

fałszywe. W celu sprawdzenia stanu przygotowania organów i sił systemu 

ratowniczo-gaśniczego do realizacji zadań w procesie podwyższania 

gotowości bojowej oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony 

ludności, straż pożarna organizuje ćwiczenia. W dniu 29 września br. 

odbyły się ćwiczenia doskonalące Kompanii Odwodowej Powiatu 

Grudziądzkiego na obiektach W.O.B. „Beczkopol” w Łasinie. W 

ćwiczeniach brało udział 13 zastępów z  Państwowej Straży Pożarnej w 

Grudziądzu i Ochotniczych Straży Pożarnych z  Łasina, Radzynia         

Ćwiczenia powiatowe, Łasin 29.09.2015 r . Chełmińskiego, Rogóźna, Świecia nad Osą, Gruty, Wielkiego Wełcza 

i Szynycha. 

     Ćwiczenia zgrywające, OSP Szczepanki w trakcie wykonywania zadania bojowego 

W dniu 21 października br. przeprowadzono ćwiczenia zgrywające 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się nad jeziorem 

Zamkowym w Łasinie, przy ul. Wodnej. W ćwiczeniach brały udział OSP 

Łasin, OSP Szonowo, OSP Zawda, OSP Nogat i OSP Szczepanki. 

Ćwiczenia polegały na symulowanym gaszeniu pożaru przestrzennego 

obiektów, prądami wody z pojazdu GBA, zasilanego wodą z utworzonych 

stanowisk wodnych nad jeziorem Zamkowym. Komendant Miejsko-

Gminny Związku OSP RP w Łasinie Dh Wojciech Marchlewski ocenił 

działania strażaków bardzo wysoko. Zarówno w trakcie zawodów 
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sportowo-pożarniczych, jak i w trakcie    ćwiczeń zgrywających strażacy ratownicy z jednostek OSP  wykazali się 

dużą sprawnością i profesjonalnymi umiejętnościami w zakresie techniki pożarniczej.  

Te wysoce pozytywne przykłady postaw strażaków ochotników znajdują 

corocznie uhonorowanie między innymi w przyznawanych im przez 

władze Związku OSP RP odznaczeniach i wyróżnieniach. W 2015 r. jako 

wyraz najwyższego uznania dla strażaków ochotników, Uchwałą 

Prezydium Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego Związku OSP RP 

woj.kujawsko-pomorskiego dh Józef Hinz – Prezes OSP Łasin został 

wpisany do księgi honorowej „Zasłużonych dla ochotniczego 

strażactwa”. Natomiast za pozyskanie funduszy zewnętrznych na zakup  

Duszyńskiemu wręcza Z-ca Komendanta st.bryg. B.Sowiński     sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP Szynwałd, OSP Nogat, 

OSP Zawda, OSP Łasin, Dh Marek Duszyński – Sekretarz Zarządu 

Oddziału M-G Związku OSP RP w Łasinie, został odznaczony 

„Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa”. Także „Złoty 

Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” Odznaczenie Druhowi M. za 

wzorową służbę, otrzymał Dh Michał Zakrzewski – Sekretarz 

Wojewódzkiego PSP OSP Łasin. Za zaangażowanie i długoletnią 

działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej Naczelnik OSP 

Łasin Dh Paweł Hinz otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi.   

  

 
                                                                  Strażacy z OSP Szonowo Szlacheckie i zaproszeni goście w dniu jubileuszu 65-lecia powstania jednostki 

Strażacy z jednostki OSP Szonowo Szlacheckie z okazji jubileuszu 65-lecia jednostki otrzymali wiele odznaczeń i 

wyróżnień, m.in. „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa – po raz drugi” – Duliasz Zenon, Kulpa Kazimierz i 

Rafalski Jan; „Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”- Duliasz Henryk, Dąbrowski Edward, Paprocki 

Kazimierz, Wydorski Mieczysław; „Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa” - Kochalski Marian, Żmijewski 

Michał; „Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa”  – Długosz Andrzej, Dąbrowski Krzysztof, Kopeć Adam, 

Paprocki Grzegorz. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:  Grabowski Krzysztof, Kopeć Maciej, Kopeć Piotr, 

Pławiński Paweł, Stasiak Paweł.  

 

ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 
Bezdomne zwierzęta 

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Łasin do odwiedzenia strony 

internetowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Węgrowie  

http://schronisko-grudziadz.pl/ na której po wybraniu Miasta i Gminy Łasin 

znajdują się zdjęcia psów pochodzących z naszego terenu. Dzięki tej stronie 

mieszkańcy Miasta i Gminy mają możliwość odnalezienia zagubionego psa 

lub przygarnąć wybrane przez siebie zwierzę. Serdecznie Zapraszamy 

 

Azbest 
Burmistrz Miasta i Gminy Łasin informuje, że istnieje możliwość uzyskania 

przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2016 roku. Dotacja udzielana jest 

w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Toruniu. Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz 

unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje 

dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1000 zł 

do 1tony unieszkodliwionych lub odpadów.  Dofinansowanie nie obejmuje 

kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. 

http://schronisko-grudziadz.pl/
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Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z tym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od 

właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów 

zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek 

zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Dofinansowanie 

realizowane jest bez angażowania środków własnych właściciela nieruchomości.  Realizacja zadania przewidywana 

jest w miesiącach czerwiec – wrzesień 2016 roku. Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z 

niniejszej oferty proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, Sekretariat pok.20, w 

nieprzekraczalnym terminie od 14 grudnia 2015 r. do 5 lutego 2016 r. Informujemy, że w przypadku nie otrzymania 

dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane. Szczegółowych informacji można uzyskać 

pod nr telefonu 56 466 50 43 wew. 28 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl. Wzory 

wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin, pok. nr 17, oraz na stronie internetowej http://bip.lasin.pl/ . 

 

Wywóz nieczystości stałych 

Informujemy, że od dnia 01.01.2016 roku odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin, zajmować się 

będzie Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych "PUS " z Kwidzyna. Cena za 

wywóz nie ulegnie zmianie. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z 

"Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie". 

Worki do odpadów można nabyć w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w 

Łasinie przy ul. Grudziądzkiej 11 

Wszelkie uwagi dotyczacę wywozu odpadów proszę kierować do Urzędu Miata i Gminy Łasin, tel: 56 466 50 41,  

wew. 42 

EKOLOGIA 

 

W dniu 28 września 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych w 

Łasinie oraz na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci w 

Szczepankach odbył się piknik ekologiczny w ramach kampanii: 

„Nie dla śmieci, tak dla dzieci”. Impreza została zorganizowana 

przez Urząd Marszałkowski w ramach programu „Rekultywacji 

składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na 

cele przyrodnicze.” Program ten ma na celu zwiększanie 

świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i skierowany 

jest głównie do dzieci i młodzieży. W pikniku wzięli udział 

uczniowie szkoły podstawowej w Łasinie, obecni byli także 

zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał 

Kobylski.  Program imprezy składał się z dwóch części. Pierwsza obejmowała zwiedzanie terenu po byłym 

składowisku odpadów w Szczepankach, zrekultywowanego w roku 2015 ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Dzieci poznawały w praktyce i teorii – dzięki specjalnym tablicom informacyjnym – 

podstawowe zasady dotyczące ekologii i segregowania odpadów. Druga część pikniku miała miejsce na sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie. Brali w niej udział uczniowie klas pierwszych. Przygotowano 

dla nich kilka gier edukacyjnych o tematyce ekologicznej. Podczas zabawy dzieci poznawały m.in. na czym polega 

procesy recyklingu i dlaczego warto segregować odpady.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe przypinki i naklejki z hasłem kampanii, a także broszurki informacyjne. 

OŚWIATA 

W roku szkolnym 2015/2016 łącznie w szkołach podstawowych w 33 

oddziałach uczy się   582 uczniów, a w gimnazjach w 12 oddziałach 

naukę pobiera 249 uczniów. W porównaniu do  poprzedniego roku 

szkolnego jest to o 41 uczniów szkół podstawowych więcej i 27 

uczniów gimnazjum mniej.  W Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 7 

oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych  jest 173 

http://www.wfosigw.torun.pl/
http://bip.lasin.pl/
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wychowanków.  Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 60 dzieci. Łącznie 

wychowaniem przedszkolnym objętych  jest 233 dzieci tj. o 2 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. W 

przedszkolu, w szkołach podstawowych i  gimnazjach prowadzonych przez Miasto  i  Gminę Łasin, w przeliczeniu 

na pełne etaty, zatrudnionych jest 96,97 etatu nauczycieli i 31,75 etatu pracowników administracji i obsługi. 

 

W celu wyrównywania szans edukacyjnych szkoły  uczestniczyły w 

edukacyjnych projektach zewnętrznych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego:       

1) Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk 

matematyczno-przyrodniczych  i technicznych z wykorzystaniem  

innowacyjnych metod i technologii „EDUSCIENCE”,     

2)  „Region nauk ścisłych”,  

3) „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym 

nowoczesnej szkoły”,  

4) „Coaching i tutoring - w stronę  nowoczesnej pracy dydaktycznej” 

Uczniowie szkół brali udział  w różnego rodzaju programach i akcjach, między innymi: 

„Cała Polska czyta dzieciom”, „Trzymaj formę”, „WF z klasą”, „ Polska Biega”, 

„Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa”, „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”, „Kubusiowi 

Przyjaciele natury”.  Realizowane były również liczne programy profilaktyczne. 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz wychowankowie przedszkola byli 

uczestnikami wielu akcji charytatywnych, między innymi, angażowali się w Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy, brali udział w akcji  „ Góra Grosza”, „Skarbonka 

Wielkopostna”,  „Nasz dom”, „ Ratujmy życie - szczepionki dla dzieci z Sudanu”,  

zbierali plastikowe nakrętki na rzecz chorych dzieci, pomagali zwierzętom ze schroniska, 

uczestniczyli w zbiórce baterii, w sprzedaży surowców wtórnych. Przy Zespole Szkół Publicznych w Łasinie 

działało Szkolne Koło Caritas, a uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach aktywnie uczestniczyli  w działalności 

PCK. 

Rok szkolny 2014/2015 był okresem, w którym uczniowie naszych szkół osiągali 

sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego. Uczniowie szkół podstawowych i 

gimnazjów rozwijali swoje zainteresowania w wielu dziedzinach, śmiało podejmując 

rywalizację na różnego rodzaju  i różnej rangi konkursach oraz przeglądach.  

Uczniowie  Gimnazjum Nr 1 w Łasinie zostali laureatami konkursu przedmiotowego  

z chemii, z języka angielskiego, z Ligi Zadaniowej z matematyki, otrzymali 

wyróżnienie    w  Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny oraz  

zdobyli  II miejsce i wyróżnienie w Konkursie Wojewódzkim „ Oni tworzyli 

naszą historię”. Uczniowie  Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach  zostali finalistami  

etapu wojewódzkiego konkursu z historii i Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego.   

 

Szkoły organizowały lub współorganizowały wiele imprez edukacyjnych, 

kulturalnych  i sportowych. Przykładem może być Piknik Ekologiczny w 

Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, który odbył się już po raz siódmy. W  tym 

roku hasłem przewodnim była ochrona zasobów wodnych Ziemi. Do udziału w 

Pikniku, jak co roku, zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół w gminie 

Łasin, podopieczni Warsztatów Terapii zajęciowej w Łasinie wraz 

z opiekunami oraz przedstawiciele władz samorządowych. Uczniowie 

Gimnazjum wraz  z nauczycielami przygotowali szereg atrakcji w postaci 

konkursów oraz rywalizacji sportowych. Strona merytoryczna pikniku została 
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przygotowana we współpracy z Polską Akcją Humanitarną. Rada Rodziców Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 

przygotowała poczęstunek dla wszystkich obecnych na pikniku. Głównym punktem programu były rozgrywki „6” 

piłkarskich szkół podstawowych o Puchar firmy „Cargill”.   

Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport.  Jak co 

roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w 

rywalizacji sportowej, w tym zajęcie I miejsca w gminnym współzawodnictwie 

sportowym na szczeblu powiatu.  Największym sukcesem sportowym  w roku 

szkolnym 2014/2015 było zdobycie przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie V 

miejsca w  Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tenisie 

stołowym.    

  Z rokiem szkolnym 2015/2016  Miasto i Gmina Łasin przystąpiło do dwóch programów ministerialnych „Umiem 

pływać” i „Mały mistrz”.  

W ramach projektu powszechnej nauki pływania  „Umiem pływać” w okresie od   25.09. 

2015 r. do 27.11.2015 r.  45 uczniów z klas III szkół podstawowych uczestniczyło w 20 

godzinnych zajęciach sportowych na basenie w Wąbrzeźnie, podczas których nabywali  

podstawowe umiejętności pływania oraz zapoznali się z podstawowymi zasadami 

bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.  Dzięki uczestnictwu 

w projekcie uczniowie rozwijali i podnosili swoją sprawność fizyczną oraz wdrażali się do prowadzenia zdrowego i 

aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na basenie. W ramach 

powyższego projektu gmina  pokrywała koszty dowozu uczniów na basen. Program będzie kontynuowany w 

następnych latach.   

W programie „Mały Mistrz” uczestniczy 114 dzieci z klas I szkół 

podstawowych.  Główną ideą projektu jest zachęcenie uczniów klas I-III 

szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz 

podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i 

postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia.  Zajęcia sportowe 

odbywają się  pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego i przy 

asyście nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.  Projekt ma za zadanie pomóc nauczycielom edukacji 

wczesnoszkolnej w zdobyciu nowoczesnej wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia ciekawych zajęć 

wychowania fizycznego.  Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych: 

rowerzysta - turysta,  gimnastyk - tancerz, piłkarz, lekkoatleta, saneczkarz - narciarz- łyżwiarz, pływak - wodniak.  

W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości,  za które nagradzany jest 

odpowiednią odznaką. Wśród uczniów szkół mamy już pierwszych małych mistrzów w sprawności "turystyka".   

Atualnie  uczniowie rozwijają i zdobywają sprawność "gimnastyka". 

W ramach programu szkoły otrzymały sprzęt sportowy, który ułatwia realizację założeń programu .   

 

Dzięki nawiązaniu współpracy z Autonomiczną Ludową Kolarską Sekcją 

"STAL"  w  Grudziądzu  w ramach programu „Narodowy Projekt Rozwoju 

Kolarstwa, Poziom Pierwszy 0 - Upowszechnianie Sportu w Szkółkach 

Kolarskich”, przy Szkole Podstawowej  w Zawdzie powstała szkółka 

kolarska. Treningi  kolarskie i ogólnorozwojowe  w szkółce  prowadzone są 

dla 15 uczniów z klas IV - VI szkół podstawowych w formie zajęć 

pozalekcyjnych. W dniu 25.09.2015 r. reprezentacja gminy składająca się z 

uczniów Szkoły Podstawowej   w Zawdzie i w Szonowie wystartowała w 

Mistrzostwach Powiatu Grudziądzkiego   w Kolarstwie MTB. 10 naszych 

zawodników znalazło się w czołowej 15 poszczególnych kategorii 

wiekowych, a uczeń ze Szkoły Podstawowej w Zawdzie zajął 3 miejsce.  Na 7 

drużyn reprezentacja naszej gminy zajęła 4 miejsce wyprzedzając gminy bardziej doświadczone kolarsko.  
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Miasto i Gmina Łasin podejmuje stałe działania dla poprawy bazy lokalowej 

gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.  W 

ramach realizacji Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji  w 

województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji 

treści edukacyjnych"  wszystkie klasy IV-VI szkół podstawowych wyposażone 

zostały w zestawy tablic interaktywnych, na które składają się: tablica interaktywna 

z aktywnymi głośnikami, projektor o bardzo krótkiej ogniskowej, notebook oraz 

oprogramowanie do tablicy interaktywnej. Łącznie gmina otrzymała 16 zestawów 

tablic interaktywnych o wartości jednostkowej  12.801,84 zł. Łączna wartość 

otrzymanego sprzętu to kwota 204 829,44 zł.  Wkład własny gminy stanowił  25 % 

wartości sprzętu tj. 51 207,36 zł. W ramach ww. Projektu w grudniu 2015 r. uruchomiona zostanie Kujawsko-

Pomorska  Platforma Edukacyjna,  z której korzystać będą mogli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz wszystkie 

inne osoby zainteresowane edukacją.  

W celu  promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich 

kompetencji  i zainteresowań czytelniczych gmina  przystąpiła do  Rządowego 

programu „Książki naszych marzeń”  i otrzymała dofinansowanie z budżetu 

państwa na zakup książek do bibliotek szkolnych  w szkołach podstawowych w 

wysokości 5.421,80 zł.  Za pieniądze z programu biblioteki szkolne zakupiły 

książki, które nie są podręcznikami. O wyborze książek decydowali przede 

wszystkim  uczniowie. Zasoby biblioteczne wzbogaciły się o pozycje, którymi 

uczniowie są autentycznie zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom  w 

poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata.  

Po trudach roku szkolnego  45 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  

wypoczywało na bezpłatnym  obozie w Ośrodku Wypoczynkowym  Chowaniec 

w Murzasichle. W obozie uczestniczyli uczniowie z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej, a także uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w 

nauce, w sporcie lub za działalność na rzecz szkoły. Na uczestników obozu 

czekało mnóstwo atrakcji, między innymi: górskie wędrówki, wycieczka na 

Słowację, spływ Dunajcem, przejazd kolejką linowo terenową, wjazd 

wyciągiem krzesełkowym, zjazd po torze saneczkowym, kulig wozami 

góralskimi,  gry i zabawy, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia na basenie termalnym, zajęcia z animatorem 

muzycznym, ogniska, dyskoteki i wiele  innych.  

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY i SPORTU 

Na terenie miasta i gminy działa 13 Kół Gospodyń Wiejskich z Szonowa, 

Szynwałdu, Przesławic, Jakubkowa, Łasina Wybudowanie, Nogatu, 

Wydrzna, Zawdy, Jankowic, Plesewa, Goczałek, Świętego, Zawdzkiej Woli. 

Koła podlegają Gminnej Radzie Kobiet, której przewodniczącą jest Pani 

Hanna Więckowska z Plesewa. 
 

 

 

06.11.2014r. Pokaz kulinarny "Dania pasztetowe"    

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie od 12 lat 

współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich poprzez   współorganizację  

pokazów kulinarnych, które odbywają się w świetlicach wiejskich. 

Osobą odpowiedzialną za te przedsięwzięcia jest Pani Jolanta Schacht 

instruktor M-GOKiS Łasin, która opracowuje indywidualne menu dla 

każdego z Kół. Panie poznają nowe przepisy, według których 

przygotowują dania, uczą się także  finezyjnie dekorować ciasta oraz     18.11.2015r. Pokaz Kulinarny Domu Kultury Łasin 

potrawy owocami i warzywami.               
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W roku 2015 pokazy odbyły się w następujących kołach, KGW Jankowice - pokaz potraw wielkanocnych, KGW 

Kozłowo - pokaz z okazji Dnia Matki, KGW Szynwałd - pokaz potraw z mięsa wieprzowego i drobiowego, KGW 

Nogat - pokaz potraw wigilijnych i świątecznych. Panie chętnie przyjmują 

zaproszenia do  udziału w cyklicznych  listopadowych  Pokazach  Kulinarnych, 

organizowanych od 5 lat przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  w 

Łasinie. Tegoroczny pokaz odbył się pod nazwą „Mięsa drobiowe – pomysł na 

wykwintne  dania”.  Koła Gospodyń Wiejskich także aktywnie biorą udział w  

uroczystościach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łasinie: Dzień Dziecka, Dożynki 

Gminne, Mikołaj w Łasinie, podczas których prezentują swoje stoiska. 
26.11.2015r.Pokaz Kulinarny KGW Szynwałd    

 

MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 

ŁASINIE 
Zadaniem MGKRPA jest inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych 

gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz 

integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności 

zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób. 

W Łasinie prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, telefon zaufania, grupa AA 

"Pierwszy Krok" oraz grupa wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie. Z pomocy 

terapeuty i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym przy MGOKiS w Łasinie korzystają osoby uzależnione od 

alkoholu i członkowie ich rodzin. W celu zwiększania skuteczności pomocy terapeutycznej prowadzona jest stała 

współpraca z lecznictwem odwykowym w szczególności z NZOZ Poradnią Leczenia Uzależnień w Grudziądzu, 

NZOZ "Centrum Psychiatrii" w Prabutach oraz szpitalem psychiatrycznym 

w Grudziądzu i Świeciu Nad Wisłą.  

 W ramach działań profilaktycznych adresowanych do dzieci i 

młodzieży prowadzone są szkolne i środowiskowe programy 

profilaktyczne, których celem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w 

konkretne umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Miejscem 

wsparcia i  pomocy psychologicznej dla 120 dzieci z rodzin problemowych 

z terenu naszej gminy są świetlice środowiskowe (SP Zawda, SP Szonowo, 

SP Wydrzno, Gimnazjum w Jankowicach, Zespół Szkół Publicznych w 

Łasinie). 

 

 W dniu 04.12.2015r w Ośrodku CASUS w Łasinie – odbyło się szkolenie    

Zespołów Interdyscyplinarnych Powiatu Grudziądzkiego w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w społeczności lokalnej. Po raz trzeci 

zorganizowaliśmy forum, w którym wzięły udział  różne służby policja, 

pracownicy socjalni, służby zdrowia, terapeuci, specjaliści z poradni 

psychologiczno- pedagogicznej. Jeśli ktoś w Łasinie chciałby zgłosić 

przemoc w rodzinie nie musi iść na policję lecz do zespołu 

interdyscyplinarnego. Przewodniczącym ZI w Łasinie jest p. Krzysztof Czepukojć- UMiG Łasin - pokój 36 - 2 

piętro 
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MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie we współpracy 

z Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu i Caritas realizował projekt 

„Schematom STOP!”, wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji 

rynku pracy – pilotaż. Projekt był realizowany w roku 2014 i trwał do września 

2015r.  Skierowany był do rodzin wielodzietnych, w których występuje również 

problem bezrobocia. W roku 2015 z terenu Miasta i Gminy Łasin w projekcie 

brały udział dwie rodziny. W ramach projektu uczestnicy byli objęci 

wszechstronnymi działaniami, które miały na celu wzmocnienie aktywności zawodowej i społecznej. Rodziny brały 

udział w  kursach zawodowych,  uczestniczyli w konsultacjach psychologicznych, metodzie indukcji behawioralnej 

dzięki której nabyli umiejętności rozwiązywania problemów, motywacji do zmian i integracji rodziny. Członkowie 

rodziny uczestniczyli w wycieczce rodzinnej ( tygodniowy wyjazd nad morze), wyjazdy na basen i do kina, 

zorganizowany był wyjazd do aquaparku oraz korepetycje dla dzieci. 

Ponadto od 12.08 do 25.08.2015r. troje dzieci z naszej gminy brało udział w kolonii letniej  w miejscowości 

Wisła w Beskidzie Śląskim. Wyjazd był w całości finansowany przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej współpracowali z organizatorem wyjazdu w kwestii wyboru dzieci, 

zebrania wypełnionych kart informacyjnych,  przekazywania rodzicom niezbędnych informacji. 

 

Polskie Parki Wiatrowe Spółka z o.o. w Malborku zaproponowały wsparcie 

dla sześciu rodzin z terenu naszej gminy do przekazania paczek świątecznych. 

Dziesięć rodzin dzięki współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łasinie z Caritas korzysta z bezpłatnego odbioru żywności w ramach 

„Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020.”  

 

Zatrudnienie 

W 2015 roku Urząd Miasta i Gminy Łasin zorganizował staże dla 72 

osób,  roboty publiczne dla 85 osób wraz z zobowiązaniem wynikającym z 

zawartych umów. Osoby zostały skierowane do pracy do UMiG Łasin, 

jednostek podległych, szkół, placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

MGOPS we współpracy z PUP i Caritas zorganizował dla 1 osoby staż w 

ramach Mobilnego Centrum Aktywizacji Zawodowej w Grudziądzu od 

03.11.2014 do 02.05.2015 wraz z zobowiązaniem na 0,5 etatu na 3 m-ce. 

Staż osoba odbywała w MGOPS na stanowisku opiekunki.  

 Zorganizowano prace społecznie użyteczne – dla osób zarejestrowanych 

jako osoby bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej od 22.06.2015-

21.09.2015 dla 30 osób, osoby zostały skierowane do  UMiG,  jednostek 

podległych oraz sołtysów. Za każdą przepracowaną godzinę  otrzymywały 8,10 zł do wypłaty.  

MGOPS w Łasinie współpracuje z agencją pracy RANDSTAD, z którą prowadzi ciągłą rekrutację do pracy dla 

mieszkańców Miasta i Gminy Łasin. Rekrutacja odbywa się do następujących firm: 

1) LIMITO – firma zatrudniająca przy obróbce ryb, 

2) Chłodnia Grudziądz ul. Kustronia 13  praca przy obróbce owoców i warzyw, 

3) Fabryka świec MUELLER Biały Bór. 

Do pracy w LIMITO obecnie prowadzimy ciągłą rekrutację, pracodawca zapewnia bezpłatny transport z Łasina 

i powrót.  

Do pracy do Chłodni pracodawca zapewniał bezpłatny transport z Widlic, Bogdanek, Szczepanek, Nowych 

Mostów do Grudziądza, kolejny autobus Łasin – Grudziądz, Święte – Grudziądz przez Rogóźno Zamek.  

MGOPS przeprowadził rekrutacje do pracy do MUELLER Świeczki, od 07.09.2015 do 20.09.2015, 

przeprowadzono również rekrutację do pracy PPUH PAL-POL Prabuty przy produkcji opakowań drewnianych. 

Współpraca z GPOiW POLGRUD w Mełnie w zakresie rekrutacji do pracy przy obróbce cebuli. 
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MGOPS współpracuje z agencją pracy Adecco Poland Kwidzyn, która rekrutuje do Jabil Kwidzyn oraz Zakładem 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw Kwidzyn, z PPHU Rolmax w Suszu w zakresie organizacji giełdy pracy do pracy 

w branży spożywczej.  Z agencją pracy ELIM w Świeciu w poszukiwaniu pracowników na stanowisko ogrodnik do 

Niemiec oraz z firmą działającą na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w zakresie rekrutacji osób do 

pomiaru natężenia ruchu.  

Współpraca z pracodawcami na terenie miasta i gminy Łasin w zakresie rekrutacji pracowników. 

Współpraca z FOCUS TRAINING Instytut Doskonalenia Kadr i Rozwoju Osobowości w Świeciu w zakresie 

realizacji projektu dla osób niepełnosprawnych, 3 osoby podjęły staż i współpraca z Fundacją Progres w Świeciu w 

realizacji projektu „Każdy jest ważny”, staż podjęło 12 osób, z Wielkopolskim Instytutem Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży w zakresie realizacji projektu, 4 osoby zostały skierowane na staż.  

 

 

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI 

 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia Burmistrz Miasta i Gminy Łasin 

Rafał Kobylski zaprosił na spotkanie opłatkowe Sołtysów Gminy Łasin. Spotkanie 

odbyło się w dniu 11.12.2015 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin. 

Spotkanie o charakterze przedświątecznym było także doskonałą okazją do 

podsumowania mijającego roku. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin podziękował 

również za zaangażowanie i pomoc w wielu inicjatywach podejmowanych przez 

Miasto i Gminę Łasin.   

Wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Łasinie złożył życzenia wszystkim 

Sołtysom życząc zdrowia, Błogosławieństwa Bożego, rodzinnej atmosfery podczas 

świąt oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku. Następnie Ks. 

proboszcz Grzegorz Grabowski przekazał zebranym słowa otuchy, po czym 

wszyscy łamiąc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia.  

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Renta Janczak, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Rafał Radacki oraz Proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej Pod wezwaniem  Św. Katarzyny 

Aleksandryjskiej Grzegorz Grabowski. 

 


