
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

"Aby Święta Bożego Narodzenia 
były Bliskością i Spokojem, 
a Nowy Rok – Dobrym Czasem."  

- Konstanty Ildefons Gałczyński  

 
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu spokój i radość. Niech 

każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje 
własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje 

Państwa pomyślnością, zdrowiem i 
szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego 

Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2017 
Roku 

 
życzą  

  
         Przewodniczący                         Burmistrz 

             Rady Miejskiej                       Miasta i Gminy 
               Rafał Radacki                       Rafał Kobylski 

                                   z wraz radnymi                    wraz z pracownikami 

             
JUBILACI W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W ŁASINIE 

W Urzędach Stanu Cywilnego  jest zwyczaj  i przywilej wręczania medali Prezydenta RP „Za długoletnie Pożycie 

Małżeńskie”. W ten sposób władze RP, przez ręce władz samorządowych pragną docenić wartość życia rodzinnego.  

Tak długoletnim stażem małżeńskim mogą pochwalić się pary, dla których trud i poświęcenie, wytrwałość i 

cierpliwość, a także troska i zaufanie nie są pustymi hasłami. Trudno przecież przeżyć ze sobą pół wieku bez 

zrozumienia i szacunku do drugiego 

człowieka. Gratulacje należą się nie tylko 

małżonkom, ale też dzieciom, wnukom, 

prawnukom i pozostałym bliskim. Złote 

Gody bowiem to święto całej rodziny jaką 

przez lata zgromadzili wokół siebie Jubilaci.   

Z tej pięknej okazji, jubileuszu 50-lecia 

pożycia małżeńskiego, złotym medalem 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 

naszej gminie odznaczeni zostali:  

1. Państwo Elżbieta i Zygmunt Izydorek z 

Jankowic 

2. Państwo Barbara i Franciszek Lewczuk z 

Szonowa  

3. Państwo Lucyna i Henryk Lis z Zawdy 

4. Państwo Zofia i Witold Rujner z 

Przesławic 
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5. Państwo  Urszula i Henryk Rybarczyk ze Starego Błonowa  

6. Państwo Henryka i Jan Szmelkowscy ze Szczepanek 

7. Państwo Krystyna i Edward Turowscy z Łasina  

Medale wręczył  Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, a do życzeń dołączyli się również  Zastępca Burmistrza, 

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.   Pary Jubilatów, które  nie mogły uczestniczyć w  uroczystości, medale i życzenia odebrały od Burmistrza 

osobiście w swoich domach.  Nasz samorząd zainteresowany jest tym by w swojej działalności obok ludzi młodych i 

czynnych zawodowo dostrzegać również czcigodnych Jubilatów  szczególnie tych, którzy swoim postępowaniem 

przyczynili się do trwałości małżeństwa i rodziny i stanowią wzór dla młodszych pokoleń. 60-lat  nieprzerwanego, 

harmonijnego pożycia małżeńskiego to wielki sukces ale też lata ciężkiej pracy. Październik zapisał się w naszej 

gminie  jako miesiąc obchodów Diamentowych Godów. Z okazji tego pięknego jubileuszu  Burmistrz Miasta i 

Gminy Łasin uhonorował  dwie  pary małżeńskie. Diamentowe Gody obchodzili w tym roku :   Państwo Daniela i 

Zygmunt  Bulera oraz Państwo Jadwiga i Czesław Lipeccy z Łasina. Dostojni Jubilaci otrzymali kwiaty oraz 

serdeczne życzenia i gratulacje.  

 

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych 2016 rok. 
 

 Miasto i Gmina Łasin wraz z firmą Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o., Sp. komandytowa  

z Torunia, opracowuje Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2016-2023. 

Na sporządzenie tego opracowania przyznano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 32.512,50 zł. Przewidywany czas zakończenia opracowania tego 

programu oraz rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim to I lub II kwartał 2017 roku. 

 W związku z zamknięciem wysypiska śmieci w miejscowości Szczepanki, Miasto i Gmina Łasin 

zobowiązane jest do prowadzenia regularnego monitoringu poeksploatacyjnego, polegającego  

na wykonaniu badań gazów i odcieków z byłego wysypiska odpadów. Badania te w 2016 roku dwukrotnie 

wykonała firma SGS  Polska Sp. z o.o. z Warszawy za kwotę 4.558,38 zł. 

 W miesiącu listopadzie i grudniu Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie wykonał 4,3 km sieci 

wodociągowej w miejscowościach Plesewo, Wydrzno, Jankowice i Wybudowanie Łasińskie za kwotę 

340.000,00 zł. Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma KAM-PRO Piotr Gąska  

z Nawry za kwotę 24.000,00 zł.  

 W celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do miejsc parkingowych  

w łasińskim Rynku, firma Trade Company „DELTA” z Grudziądza wykonała zmianę organizacji ruchu. 

Zamontowany został również system monitoringu wizyjnego przez firmę Vionet Artur Przybylski  

z Linarczyka. Monitoring wizyjny został zamontowany także w budynku Przedszkola. Ogółem 

zainstalowano 26 kamer monitorujących. Łączny koszt realizacji tych zadań wyniósł 129.642,00 zł. 

 Na ulicy Tysiąclecia został wykonany przez firmę Apis z Jarosławia plac zabaw dla dzieci. Drugi, większy 

plac zabaw powstanie do końca roku przy ulicy Wrzosowej. Łączny koszt wykonania obydwu placów zabaw 

to ok. 55.000,00 zł. 

 W Przesławicach w budynku po byłej szkole wykonana została adaptacja pomieszczeń na kolejne  

4 mieszkania. Adaptacja dwóch mieszkań jest zakończona i do końca roku powinny być zasiedlone przez 

nowych lokatorów. Remont pomieszczeń prowadzi Zakład Remontowo-Budowlany REM-BUD Matczyński, 

Kosiński, Rybicki Spółka Jawna z Grudziądza za kwotę 307.331,51 zł. 

 W trakcie opracowania jest projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Łasinie. Dokumentację projektowo-

kosztorysową wykonuje firma PSBUD Piotr Świrzyński z Wałdowa Szlacheckiego. Uzgodniona została 

ostateczna wersja projektu. Koszt opracowania projektu wynosi 46.986,00 zł. Projekt zakłada wykonanie 

nowej płyty, tartanowej bieżni okólnej, trybun, boiska treningowego  

o sztucznej nawierzchni, urządzeń do lekkoatletyki i ćwiczeń fitness na powietrzu. 

 Do końca roku wykonana zostanie również dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy, 

modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zawdzie. Firmą wykonującą projekt jest SEWTECH s.c.  



z Kcyni. Koszt opracowania wynosi 49.200,00 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji  

- I półrocze nowego roku. Projekt obejmuje wykonanie całkowicie nowej technologii uzdatniania  

i magazynowania wody. 

 Opracowywane są także projekty przebudowy dróg gminnych w miejscowości Szynwałd. Wykonawcą jest 

Firma Kulczyk Projekty Łukasz Kulczyk z Grudziądza. Koszt opracowania  

to 19.926,00 zł. Łącznie zaprojektowane zostanie 2 km dróg o nawierzchni bitumicznej. 

 W mieście Łasin wykonane zostały remonty chodników przy ulicach Podgórnej, Szkolnej, Lipowej, 

Wałowej, Kardynała Wyszyńskiego, Wrzosowej, Jaśminowej, Liliowej i Bratkowej o łącznej długości 550 

m. Prace remontowe zostały zlecone Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łasinie za łączną kwotę 

124.920,00 zł. 

 Od dnia 1 sierpnia 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie przejął w administrację Cmentarz 

Komunalny przy ul. Radzyńskiej w Łasinie.  

 Niezbędne informacje dla mieszkańców dotyczące administrowania cmentarzem, dostępne  

są na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie www.zgklasin.pl   

 Po przejęciu w administrację cmentarza, Zakład Gospodarki Komunalnej wymienił pokrycie dachowe oraz 

instalację elektryczną w budynku znajdującym się na cmentarzu. Ułożona została również kostka betonowa 

na głównej alei cmentarnej w ilości 480 m². Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 74.350,00 zł. 

 Do chwili obecnej w 2016 roku na remonty dróg gminnych Miasto i Gmina Łasin zakupiła 

ok. 1.300 ton kamienia wapiennego i ok. 2.800 ton mieszanki żużlowo-popiołowej na łączną kwotę ok. 

123.492,00 zł. Wykonany został także remont cząstkowy, wiosenno-zimowy dróg w Mieście 

i Gminie Łasin w 2016 roku przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy  

za kwotę 142.926,00 zł. 

 Miasto i Gmina Łasin w 2016 roku dofinansowało remonty i przebudowy dróg powiatowych  

na terenie naszej Gminy w łącznej kwocie 941.000, 00 zł. 

 

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 

 

W dniu 28 listopada 2016 roku zostały zakończone prace polegające na Przebudowie ulicy Konarskiego i ulicy 

Sportowej w Łasinie. Inwestycja została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" oraz w partnerstwie z Powiatem Grudziądzkim. 

Wykonano roboty drogowe i brukarskie polegające na budowie ścieżki rowerowej z kostki betonowej szerokości 2 m 

i długości 552  m, chodnik z kostki betonowej o szerokości od 1,5 do 2,0 m i długości 1008 m, ciąg pieszo jezdni 

szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej oraz kostki betonowej długości 67 m. Przebudowano ulicę Sportową o 

szerokości 4,5 m i nawierzchni bitumicznej poprzez poszerzenie i zmianę przekroju  na półuliczny, wykonano 

nawierzchnię bitumiczną ulicy Konarskiego o szerokości od 5,5 do 6,5 m i długości 543 m. Skorygowano geometrie 

3 skrzyżowań oraz 24 zjazdów, wykonano 

barierki ochronne oraz energochłonne o 

łącznej długości 36 m. W ramach 

inwestycji wykonano również kanalizację 

deszczową o średnicy 200-250 mm, 

długości 497 m i renowację sieci 

kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej o 

średnicy 250-300 mm i długości 333 m. 

Przebudowano sieć wodociągową 90-110 

mm o długości  381 m, wykonano odcinek 

kanalizacji sanitarnej o średnicy 160 mm i 

długości 24 m. Została również wykonana 

instalacja oświetleniowa o długości 385 m 

z zasilaniem kablowym  i 14 słupami 

oświetleniowymi wraz z oprawami. 

Generalnym wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

DROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w 

http://www.zgklasin.pl/


Wąbrzeźnie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.311.366,57 zł., kwota dofinansowania z budżetu państwa - 

534.682,00 zł., a 641.000,00 zł. pochodziło ze środków Powiatu Grudziądzkiego. 

 

12 października 2016 roku został 

przeprowadzony odbiór końcowy 

przebudowy drogi gminnej nr 041303C 

w miejscowości Nogat - etap I.  Na 

inwestycje zostały pozyskane środki z 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, w ramach "Budowy 

lub modernizacji dróg lokalnych" w 

ramach poddziałania "Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym  

inwestycji w energie odnawialną i 

oszczędzanie energii" w ramach 

działania "Podstawowe usługi i odnowa 

wsi na obszarach wiejskich". 

Etap pierwszy inwestycji obejmował wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku długości 965 mb. W jego ramach 

zostały wykonane następujące elementy: 

1. warstwa odsączająca gr. 15 cm 

2. podbudowa z kruszywa betonowego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm 

3. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr 4 cm 

4. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr 4 cm 

Generalnym wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie. 

Koszt robót budowlanych I etapu przebudowy drogi wyniósł 463.595,47 zł 

 

W dniu 15 października zostały zakończone prace związane z modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych  w 

technologii nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami  na istniejącej nawierzchni tłuczniowej o 

całkowitej długości 2,500 km w 

miejscowości Zawda.  Modernizacja 

drogi na odcinku 0,750 km została 

dofinansowana w wysokości 

45.000,00 zł ze środków budżetu 

Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego  pochodzących z tytułu 

wyłączeń gruntów rolnych z produkcji 

rolnej stosownie do postanowień art. 

216 ust 2 pkt. 4 ustawy o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 

885 z późn. zm.) 

Wykonawca prac był 

Przedsiębiorstwo Handlowo - 

Usługowe "MAR-DAR" Marian 

Topolewski z siedzibą w Makówcu 

53, 87-602 Chrostkowo.  

Prace modernizacyjne miały na celu 

poprawę dojazdu do gruntów rolnych , 

a tym samym  poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy rolników. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 

398.919,75 zł brutto.   

 

 

Działalność Straży Pożarnej i Zarządu  Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie 

 
W roku 2016 Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Miasta i Gminy Łasin realizowały swoje zadania statutowe, na 

podstawie planu pracy uchwalonego przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie.  

W ramach kampanii sprawozdawczo-wyborczej w OSP i Związku w dniu 15 kwietnia 2016 r. obradował w Łasinie 

XI Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zjeździe uczestniczyli 



przedstawiciele i delegaci wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu miasta i gminy Łasin oraz zaproszeni 

goście. W imieniu ustępującego Zarządu sprawozdanie z pięcioletniej działalności złożyli  Prezes Zarządu druh Rafał 

Kobylski i Komendant Miejsko-Gminny druh Wojciech Marchlewski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

przedstawił dh Benedykt Gawenda. Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie absolutorium, które Zjazd przyjął 

jednogłośnie. Następnie dokonano zatwierdzenia nowego składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 

OSP RP Łasin i wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję w latach 2016-2021.  

Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego :   

Prezes Zarządu – Kobylski Rafał 

Wiceprezesi Zarządu: Hinz Paweł, Duszyński Marek  

Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP – Marchlewski Wojciech  

Sekretarz Zarządu – Zakrzewski Michał 

Skarbnik Zarządu – Żmijewski Michał  

Członek Prezydium – Beyer Wojciech  

Członkowie Zarządu: Barański Piotr, Erdmański Adam, Leśkiewicz Stanisław, Wiśniewski Jan.  

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Miejsko-Gminnego w Łasinie: 

Przewodniczący – Gawenda Benedykt 

Wiceprzewodniczący – Dąbrowski Henryk 

Sekretarz Komisji – Ostrowski Piotr 

Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Grudziądzu: Barański Piotr, Duliasz 

Henryk, Kępiński Marek, Sikora Sławomir, Zakrzewski Michał.  

Do składu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Grudziądzu na przyszłą kadencję wybrano 

przedstawicieli w osobach: Duszyński Marek, Hinz Paweł, Kobylski Rafał i Marchlewski Wojciech.  

XI Zjazd uchwalił program działania, w którym nakreślił zadania dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Oddziału 

Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie oraz określił sposoby realizacji celów statutowych.  Szczególny 

nacisk w przyszłej kadencji będzie skoncentrowany na pozyskiwanie nowych członków w OSP, organizowanie 

szkoleń funkcyjnych i działaczy Związku, podejmowanie działań w celu pozyskiwania sprzętu ratowniczo – 

gaśniczego co przyczyni się podwyższenia stanu gotowości bojowej OSP do działań ratowniczych.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP Łasin    15.04.2016 r. 

 

 
   



 

W dniu 26 lutego 2016 r. w remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasinie 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Łasinie zorganizował 

eliminacje miejsko-gminnego 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej przebiegającego pod hasłem 

„Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma 

na celu popularyzowanie przepisów i 

kształtowanie umiejętności w zakresie 

szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności służy popularyzacji wśród 

dzieci i młodzieży szkolnej znajomości 

przepisów przeciwpożarowych, zasad 

postępowania na wypadek pożaru, 

praktycznych umiejętności posługiwania się 

podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na 

temat techniki pożarniczej a także organizacji ochrony przeciwpożarowej i historii i tradycji ruchu strażackiego. 

Eliminacje OTWP rozgrywane są w pięciu etapach: środowiskowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie i centralne. 

Bierze w nich udział młodzież w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne. Eliminacje przebiegają na wszystkich szczeblach w formie pisemnej oraz ustnej a niekiedy są 

wzbogacone o elementy praktyczne. W przerwie pomiędzy testami a finałem ustnym miejscowa jednostka OSP 

organizuje zazwyczaj pokazy sprzętu pożarniczego i pojazdów strażackich a młodzież szkolna z zainteresowaniem 

uczestniczy w tej części, przy okazji pogłębiając swoją wiedzę z zakresu ochrony ppoż. W eliminacjach na szczeblu 

Miasta i Gminy Łasin po przeprowadzeniu testów pisemnych i egzaminie ustnym, komisja w składzie st.kpt.Rafał 

Rusoń, Wojciech Marchlewski i Paweł Hinz, ustaliła zwycięzców etapu miejsko-gminnego:  

Szkoły Podstawowe – 1 miejsce - Bartosz John, SP Zawda; 2 miejsce – Iza Zakrzewska, SP Łasin; 3 miejsce – 

Krzysztof Sikora, SP Zawda.  

Gimnazja – 1 miejsce - Marcin Fabiński z Gimnazjum Jankowice; 2 miejsce – Katarzyna Pinker z Gimnazjum Łasin; 

3 miejsce – Marcel Pick z Gimnazjum Jankowice. 

Szkoły ponadgminazjalne – 1 miejsce – Andrzej Bober; 2 miejsce – Grzegorz Zakrzewski; 3 miejsce – Agnieszka 

Projs;.W eliminacjach na szczeblu powiatu grudziądzkiego wezmą udział zdobywcy pierwszych i drugich miejsc. 

Nagrody i okolicznościowe dyplomy zwycięzcom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Łasin.  

 Zwycięzcy brali udział w eliminacjach OTWP na szczeblu powiatu grudziądzkiego, który odbył się  dnia 2 kwietnia 

br. w Grucie. Nasi reprezentanci po przeprowadzeniu testów i egzaminu ustnego zajęli miejsca w czołówce: Bartosz 

John (SP Zawda) – 3 miejsce; Andrzej Bober (ZSP Łasin) – 2 miejsce.  

 
W dniu 28.05.2016 r. w Łasinie odbyły się 

kolejne zawody sportowo – pożarnicze 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z 

terenu Miasta i Gminy Łasin o Puchar 

Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – 

Gminnego Związku OSP RP w Łasinie.  

W zawodach wzięło udział 8 drużyn z 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy 

Łasin.  Zawody rozgrywano w dwóch 

konkurencjach – sztafeta pożarnicza 7 x 50 z 

przeszkodami i ćwiczenia bojowe, 

polegające na rozwinięciu linii wężowych, 

podłączeniu ich do źródła wody i podaniu 

dwóch skutecznych prądów wody na 

odległość 80 metrów. Puchar Prezesa 

Zarządu Oddziału M-G Związku OSP na 

kolejny rok przejęli od Łasina strażacy z 

Zawdzkiej Woli i reprezentowali gminę Łasin na zawodach powiatowych, Kolejne miejsca zajęły jednostki z 

Szonowa i z Łasina. Nagrody dla zwycięzców i organizację tegorocznych zawodów wsparli finansowo i rzeczowo: 

Młyny Szczepanki, Bank Spółdzielczy Łasin, Pan Roman Aniołkowski oraz Urząd Miasta i Gminy Łasin.  



W trakcie zawodów wręczono odznaczenia resortowe druhom z OSP Łasin.  Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa 

otrzymali: Bałdyga Robert, Jakubowski Tomasz, Sternicki Krzysztof i Wiśniewski Krzysztof.  Brązowy Medal Za 

Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Barański Marek, Kellas Wojciech, Kurkus Karol, Radacki Rafał.  

Zawody zakończyły się wspólną grochówką strażacką z kuchni polowej, którą częstowali gospodarze tegorocznych 

zawodów, t.j. Ochotnicza Straż Pożarna z Zawdy.  

W dniu 11 czerwca 2016 r. w Małym Rudniku gm.Grudziądz odbyły się IX powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 

jednostek OSP. Z gminy Łasin brali udział w tych zawodach mężczyźni z OSP Zawdzka Wola zajmując II miejsce.  

 

 

W dniu 23 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. W grupie I – 1 miejsce: Zofia Zakrzewska – Przedszkole Łasin; 2 miejsce: Zofia Antonina 

Żmuda – Oddz.Przedszkolny Wydrzno; 3 miejsce: Wojciech Sucharzewski – Przedszkole Łasin; 4 miejsce: Natalia 

Strzelczyk – Oddz.Przedszkolny Wydrzno; 5 miejsce: Dominika Sadowska – Przedszkole Łasin; 

W grupie II (klasy 1-3) – 1 miejsce Lena Sucharzewska – SP Łasin; 2 miejsce: Agata Ewertowska – MGOKiS Łasin; 

3 miejsce: Agata Ewertowska – SP Łasin; 4 miejsce: Oliwia Strzelczyk – SP Wydrzno; 5 miejsce: Małgorzata 

Wiśniewska – SP Łasin; 

W grupie III (klasy 4-6) – 1 miejsce: Eryk Rybiński – SP Łasin; 2 miejsce:  Maciej Gwizdała – SP Wydrzno; 3 

miejsce: Mateusz Jóźwiak – SP Łasin; 4 miejsce: Marcel Jasiński – SP Łasin; 5 miejsce: Julia Retz – SP Szonowo; 

W grupie IV – 1 miejsce:  Maja Wiśniewska – Gimnazjum Łasin; 2 miejsce: Klaudia Czapiewska – Gimnazjum 

Jankowice; 3 miejsce (ex aequo): Anna Barszczewska, Wiktoria Zatorska, Marika Ziółkowska i Martyna Szałkowska 

– wszystkie dziewczęta prace wykonały w MGOKiS Łasin;  

W grupie V - 1 miejsce: Patrycja Borowska – LO Łasin; 2 miejsce: Natalia Preissing – LO Łasin; 3 miejsce: 

Małgorzata Wydrzyńska – Techn. Łasin: 4 miejsce – Sandra Matlińska – LO Łasin; 5 miejsce: Kamila Tyburska – 

ZSZ Łasin. 
W zakresie operacyjnym na dzień 08.12.2016 r. w OSP Łasin odnotowano ogółem 116 interwencji, w tym 30 pożarów i 86 

miejscowych zagrożeń. OSP Szonowo – 8 razy, w tym 2 pożary, 5 miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy; OSP Szynwałd 

 – 12 razy, w tym 1 pożar i 11 miejscowych zagrożeń; OSP Zawda – 1 raz – pożar;  OSP Zawdzka Wola – 1 raz – pożar. 

 

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 4 października br. odbyły się ćwiczenia 

doskonalące Kompanii Odwodowej Powiatu 

Grudziądzkiego na obiektach Zakładu Gospodarki 

Odpadami w Zakurzewie. W ćwiczeniach brało 

udział 18 wozów bojowych i ok. 70 strażaków z 

terenu całego powiatu grudziądzkiego. Z OSP 

Łasin brał udział zastęp strażaków i pojazd 

ratowniczo-gaśniczy MAN GBA pod dowództwem 

Naczelnika jednostki druha Pawła Hinz.                                  
 

        Ćwiczenia powiatowe, Zakurzewo 04.10.2016 r.  

 

W roku 2016 Straż Pożarna na terenie Miasta i Gminy Łasin otrzymała dwa pojazdy. Jednostka OSP Zawdzka Wola 

w zamian za wysłużonego ŻUK-a otrzymała używany samochód LUBLIN, przekazany z Zakładu Karnego w 



Grudziądzu. Strażacy z Zawdzkiej Woli własnymi siłami przystosowali pojazd dla potrzeb ochrony 

przeciwpożarowej.  

 

     
Samochód LUBLIN z OSP Zawdzka Wola po otrzymaniu i po remoncie 

 

 

Jednostka OSP Łasin w zamian za wysłużonego JELCZA otrzymała nowy samochód SCANIA, który posiada 

zbiornik o pojemności 8 tys. litrów , co poprawi skuteczność działań gaśniczych przy pożarach.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminarium – odnawialne źródła energii (OZE) 

 

Dnia 5 października 2016 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie odbyło się pierwsze w naszej 

gminie seminarium pt. „Energia cieplna i elektryczna z OZE i wysokosprawnych urządzeń grzewczych na inne 

paliwa" zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin oraz Regionalną Agencję Poszanowania Energii i 

Środowiska. W seminarium uczestniczyli wykładowcy 

z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, 

przedstawiciele firm specjalizujących się w produkcji 

nowoczesnych urządzeń grzewczych, biomasy oraz 

Dyrektor Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i 

Środowiska.  

Seminarium było odpowiedzią na rosnące 

zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. 

Poszukiwanie nowych źródeł energii w najbliższych 

latach stanie sie koniecznością. Rosnące ceny paliw 

kopalnych i ich negatywny wpływ na środowisko 

wymusza w najbliższych latach ogromne zmiany. 

Nadchodzące technologie stanowią atrakcyjną 

alternatywę nie tylko dla tych, co dopiero budują dom, 

ale dla wszystkich, którzy poszukują nie tylko tańszej, 

ale przede wszystkim zdrowszej alternatywy. Jak 

zawsze wejście nowych technologii to także nowe miejsca pracy i szansa na rozwój szczególnie dla małych 

rolniczych gmin takich jak Łasin. Aby zapewnić odpowiednią skalę innowacyjności oraz pobudzić ich rozwój 

konieczne są takie inicjatywy. Było to pierwsze i z pewnością nie ostatnie seminarium pozwalające przybliżyć ten 

mało znany temat; nie tylko w kwestiach technicznych, ekonomicznych, ale także prawnych. Podczas spotkania 

omówiono również możliwości dofinansowania inwestycji związanych z OZE z programów Unii Europejskiej oraz 

programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

 

OŚWIATA 

 

 W roku szkolnym 2016/2017 łącznie w szkołach podstawowych w 33 oddziałach uczy się  548 uczniów, a w 

gimnazjach w 12 oddziałach 243 uczniów. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów uległa 

zmniejszeniu w szkołach podstawowych o 34 uczniów,   w gimnazjach o 6 uczniów.  

 W Przedszkolu Miejskim w Łasinie w 8 oddziałach wychowaniem przedszkolnym objętych jest 200 

wychowanków. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 55 dzieci. Łącznie 

wychowaniem przedszkolnym objętych jest 255 dzieci   tj. o 22 więcej niż w ubiegłym roku szkolnym. 

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

przeliczeniu na pełne etaty, zatrudnionych jest 101,78 etatu nauczycieli.                     

 Rok szkolny 2015/2016 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.   

O to przykłady niektórych z nich: 

 laureat konkursu przedmiotowego z matematyki (SP Łasin) 

 laureat konkursu przedmiotowego z biologii (G1 Łasin) 

 laureat w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” (G1 Łasin)  

 finalista konkursu przedmiotowego z języka rosyjskiego (G1 Łasin)  

 finalista konkursu przedmiotowego z historii (G2 Jankowice) 

 finalista etapu wojewódzkiego konkursu "Z przyrodą na Ty"(SP Łasin) 

 wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” (SP Łasin, SP Zawda, G1 Łasin)  

 II miejsce i wyróżnienie w Konkursie Wojewódzkim „ Oni tworzyli naszą historię” (G1 Łasin) 

 V miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (SP Łasin). 

 Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łasinie w kwietniu 2016 r. uzyskali bardzo dobry wynik z egzaminu 

gimnazjalnego. Wynik uczniów z języka polskiego, historii i WOS,  przedmiotów przyrodniczych oraz z języka 

niemieckiego był wyższy do średnich wyników w kraju. Podczas narady przedstawicieli Kuratorium Oświaty z 

dyrektorami szkół Kurator Oświaty na ręce Pani Ewy Szymanowicz - Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w 

Łasinie złożył list gratulacyjny dla społeczności szkoły.  



  

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów 

uczestniczyli w różnego rodzaju programach  i 

akcjach, między innymi: 

 „Książki naszych marzeń". 

  „Cała Polska czyta dzieciom” 

 „Sprzątanie Świata” 

 „Trzymaj formę”  

 „Szklanka mleka”   

 „Owoce i warzywa w szkole” 

 „Dzień Ziemi”  

 „Listy do Ziemi” 

 „Kubusiowi Przyjaciele natury” 

 „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do 

złotówki" 

 „Lepsza szkoła". 

Realizowane były także liczne programy profilaktyczne: 

 „Śnieżnobiały uśmiech - radosna przyszłość”  

 „Akademia Aquafresh” 

 „Nie pal przy mnie, proszę” 

 „Czyste powietrze wokół nas”   

 „Jak żyć z ludźmi” 

 „Drugi elementarz czyli program 7 kroków" 

 „W świecie kameleona”  

 „Nasze spotkania"  

 „Cyberprzemoc w sieci" 

 „Akademia Bezpieczeństwa" 

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka" 

 „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo".  

Szkoły były organizatorami lub współorganizatorami różnych  konkursów na szczeblu szkolnym, gminnym oraz 

powiatowym, takich jak:   

  „Omnibus szkolny” 

 „ Sportowiec roku" 

 „ Jan Paweł II” 

 „ Mistrz kaligrafii”. 

Szkoły organizowały lub współorganizowały wiele imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. 

Oto kilka przykładów: 

 Piknik Ekologiczny w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach 

 Festiwal Piosenki Europejskiej w Zespole Szkół Publicznych w Łasinie 

 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - organizacja etapu gminnego i powiatowego. 

Ponadto uczniowie uświetniali swym udziałem wiele uroczystości i imprez gminnych, takich jak: Obchody Dnia 

Niepodległości, Dni Łasina, imprezę „Mikołaj w Łasinie”, „Orszak Trzech Króli”. 

 W trakcie roku szkolnego w  szkołach organizowane były wycieczki krajoznawcze, między innymi do: 

Bydgoszczy, Poznania, Warszawy, Trójmiasta, Gniezna, Płocka, Łeby, Grudziądza, Torunia,  Iławy, Kwidzyna, 

Rywałdu  oraz rożnego rodzaju wyjazdy: na festyny, biwaki, pikniki, rajdy rowerowe, na basen, do parku linowego, 

teatru, kina, filharmonii  i muzeum.           

 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”, sprzątali opuszczone groby, 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. 

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

podstawowych i gimnazjów uzyskiwali znaczące osiągnięcia w rywalizacji sportowej. Największymi sukcesami 

sportowymi  w roku szkolnym 2015/2016 było zdobycie: 

 II miejsca indywidualnego w Memoriale Andrzeja Grubby w Sopocie  przez 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej 

w Łasinie      



 I miejsca w Finale i I miejsca w Półfinale Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w tenisie stołowym chłopców 

przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łasinie  

 II miejsca w Mistrzostwach  Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w tenisie stołowym chłopców przez 

uczniów Szkoły Podstawowej w Łasinie 

 III miejsca w Ćwierćfinałach Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w piłce siatkowej dziewcząt 

przez uczennice Gimnazjum Nr 1 w Łasinie.  

W szkołach kontynuowane były, rozpoczęte w 2015 r., Programy Ministerstwa Sportu  i Turystyki: 

1) „Mały Mistrz”,  w którym dzieci z klas I i II szkół podstawowych, pod kierunkiem nauczyciela wychowania 

fizycznego i przy asyście nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zdobywają nowe umiejętności ruchowe oraz 

podnoszą sprawność fizyczną i kształtują odpowiednie nawyki i postawy.       

2) „Umiem pływać”,  w którym w 2016 r. 45 uczniów z klas III szkół podstawowych uczestniczyło w 20 

godzinnych zajęciach sportowych na basenie w Wąbrzeźnie, zdobywając podstawowe umiejętności pływania, jak 

też rozwijając i podnosząc  sprawność fizyczną.   

3) „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa Poziom Pierwszy 0 - Upowszechnianie Sportu  w Szkółkach 

Kolarskich” w ramach którego prowadzone są treningi  kolarskie   i ogólnorozwojowe  dla 15 uczniów z klas IV 

- VI szkół podstawowych. W Mistrzostwach Powiatu nasi uczniowie zdobyli I i II miejsce w kat. klas VI oraz II i 

III miejsce  w kat. klas V. Drużynowo gmina Łasin zajęła III miejsce. 

 Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, bez względu na poziom umiejętności  i sprawności fizycznej. 

Uczestnictwo w programach zachęca do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i 

aktywnego stylu życia. Udział w wyżej wymienionych programach sportowych stanowi również atrakcyjną 

propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii 

społecznych. Po trudach roku szkolnego 88 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  wypoczywało na bezpłatnym 

5 dniowym  wyjeździe letnim Tatry-Pieniny. W pierwszym wyjeździe w okresie od 18 do 22 lipca 2016 r. 

uczestniczyło  44 uczniów  z klas IV-VI szkoły podstawowej,   a w drugim terminie  w okresie od 16 do 20 sierpnia 

2016 r.  6 uczniów z klasy VI  szkoły podstawowej i 38 uczniów gimnazjum. 

Do wyjazdu zostali zakwalifikowani 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. W programie wyjazdu 

było: zwiedzanie Krakowa, Zakopanego, górskie wycieczki, spływ Dunajcem, zjazd torem saneczkowym, pobyt na 

basenach termalnych.  
W 2016 na wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów gmina zaplanowała  kwotę 8 567 

240 zł, w tym subwencja oświatowa wynosi 7 357 678 zł i pokryje ona zaledwie 85,88 % ogółu wydatków. 

Brakującą kwotę w wysokości 1 209 562 zł gmina  zabezpiecza z dochodów własnych oraz otrzymanych dotacji 

celowych. Na utrzymanie przedszkola planuje sie  kwotę 1 249 998 zł, a na utrzymanie oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych kwotę  281 817 zł. Planowane wydatki na dowóz uczniów do szkół to kwota 330 732 

zł. Ogółem w 2016 r. planowane  wydatki na oświatę stanowią 27,49 % budżetu gminy.  

      

 

Osiągnięcia grupy Orlik „Piast” Łasin w roku 2016 

 

Od kwietnia 2016 roku drużyna Orlików (chłopcy roczników 2005 i młodsi) uczestniczyli w rozgrywkach 

związkowych sezonu 2015/2016. Skład zespołu: Paweł Flatow, Maciej Filbrandt, Aleksander Sokólski, Kacper 

Michelus, Mikołaj Gajewski, Patryk Jaskólski, Szymon Karpus, Hubert Marszałek, Józef Wesołowski, Piotr 

Marszałek, Cezary Mrozowski, Mikołaj Michalczyk, Tymoteusz Ziętarski, Wojciech Karaś, Michał Filbrandt, Fabian 

Fafiński, Cyprian Jaranowski, Kacper Kurkiewicz oraz trenerzy: Marcin Zająkała i Marek Bartkowski.  

Wiosną drużyna rozegrała 11 spotkań, w których zdobyła 33 pkt., strzeliła 64 bramki, tracąc 16 bramek. Wyniki 

Orlików wiosną 2016 roku:  

 Piast Łasin – Gwiazda Toruń  8:2 

 Piast Łasin – Sparta Brodnica  7:1  

 Piast Łasin – UKS Płużnica  8:3 

 Piast Łasin – Olimpia Grudziądz  7:3 

 Piast Łasin – DAP Toruń  4:0 

 Piast Łasin – Ułani Grudziądz  5:0 

 Piast Łasin – Wojownik Wabcz  8:3 

 Piast Łasin – Unislavia Unisław  3:0 

 Piast Łasin – Pomorzanin Toruń  3:2 

 Piast Łasin –Juventus Academy Toruń  8:2 

 Piast Łasin – Start Toruń  3:0 



Latem chłopcy przygotowywali się do nowego sezonu na zgrupowaniu w Tucholi. Wyjazd udało się zorganizować 

dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy Łasin. 

We wrześniu rozpoczęły się rozgrywki sezonu 2016/2017. W pierwszej fazie rozgrywaliśmy turnieje z drużynami 

Olimpii Grudziądz, Elany Toruń, Stali Grudziądz oraz Sokoła Radomin. W 16 meczach (wszystkie wygrane) LKS 

„Piast” strzelił 130 bramek(!) tracąc zaledwie 6.  

W drugim etapie nasza drużyna zajęła drugie miejsce, walcząc z drużynami Legii Chełmża, Dziecięcej Akademii 

Piłkarskiej Toruń i Gwiazdy Toruń. Dzięki tak dobrej postawie nasi chłopcy znaleźli się w grupie 12 najlepszych 

drużyn spośród 47, które przystąpiły do rozgrywek.  

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z życia Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie 

 

Fundacja Eco Textil ufundowała 6 rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych  niepełnosprawnym osobom z terenu 

miasta  i gminy Łasin. Uroczyste przekazanie nastąpiło w dniu 15.01.2016 roku oraz 25.03.2016 roku przez Panią 

Agnieszkę Lewandowską, przedstawiciela Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK  w  Bydgoszczy, 

Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Pana Rafała Kabylskiego oraz Panią Barbarę Heinrich Kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zatrudnienie: 

W 2016 roku Urząd Miasta i Gminy Łasin zorganizował staże dla 29 osób wraz z zobowiązaniem dla 11 osób na 

okres 32 dni; roboty publiczne dla 106 osób wraz z zobowiązaniem wynikającym z zawartych umów dla 72 osób. 

Osoby zostały skierowane  do Urzędu Miasta i Gminy Łasin, jednostek podległych, szkół, placówki opiekuńczo-

wychowawczej. 

27 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu rower na 

dojazd do miejsca pracy oraz bon ton na kwotę 525 zł na zakup odzieży poprawiającej wizerunek osoby w miejscu 

pracy. Ponadto dwie osoby miały możliwość ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do 

lat 6 (przedszkole).  

5 osób skierowanych na staż otrzymały bon ton na kwotę 525 zł na zakup odzieży poprawiającej wizerunek. 

Pod koniec 2015 roku rozpoczęły się staże dla 40 osób na okres 5 miesięcy tj. do kwietnia i maja br., z czego 2 osoby 

zostały zatrudnione na okres 32 dni jako zobowiązania wynikające z zawartych wcześniej umów w br. Ponadto do 

20. marca br. trwał staż dla 2 osób, które następnie zostały zatrudnione na okres 32 dni. 

MGOPS zorganizował prace społecznie użyteczne (PSU) – dla 20 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, 

korzystające z pomocy społecznej od 01.07.2016 do 30.09.2016.  Osoby zostały skierowane do  UMiG,  jednostek 

podległych oraz sołtysów. Za każdą przepracowaną godzinę osoby otrzymały 8,10 zł. Ilość godzin w tygodniu 

wynosiła 10. PSU nie wlicza się do dochodu.  

Od 17.10.2016 do 16.12.2016 trwają działania z zakresu integracji społecznej dla 9 osób bezrobotnych znacznie 

oddalonych od rynku pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym uczestniczącym w programie Aktywizacja i 

Integracja (PAI), finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy. Program skierowany dla osób z terenu miasta 

i gminy Łasin korzystających z pomocy społecznej. Organizatorem był Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. Na 

cel programu składała się aktywizacja zawodowa (prace społecznie użyteczne przez okres 2 miesięcy w wymiarze 40 

godzin miesięcznie) oraz integracja społeczna (wzmocnienie postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

w życiu społecznym). Zajęcia z zakresu integracji społecznych odbywały się w sali konferencyjnej UMiG Łasin 

przez dwa dni w tygodniu. 

W 2016 roku MGOPS w Łasinie współpracował z agencją pracy RANDSTAD, z którą prowadził rekrutację do pracy 

dla mieszkańców miasta i gminy Łasin. Rekrutacja odbywała 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. 

MGOPS współpracował z agencją pracy Adecco Poland Kwidzyn, która rekrutuje do Jabil Kwidzyn oraz Zakładem 

Przetwórstwa Owoców i Warzyw Kwidzyn. 

Współpraca z agencją pracy Flexhr przy rekrutacji do Mueller w Białym Borze. 

Współpraca z Iglotex w Grudziądzu w rekrutacji pracowników.  

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

 

Asystent rodziny: 

W dniu 06.09.2016 zawarto umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania publicznego 

realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i pieczy zastępczej na rok 2016 na kwotę 21300,00 zł. 

 

Stypendia szkolne:  

Złożono 240 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu miasta  i gminy Łasin. Kryterium 

dochodowe uprawniające do ubiegania się o stypendium wynosiło 514 zł na osobę w rodzinie.  

 

Pomoc żywnościowa: 

MGOPS w Łasinie zakwalifikował  i skierował 102 osoby z terenu miasta  i gminy Łasin do odbioru żywności w 

ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizatorem jest Caritas w Grudziądzu.   

 



Program 500 plus:  

Złożono 755 wniosków, wydano 714 decyzji przyznających prawo do świadczenia 

wychowawczego. Przyznano 1123 świadczenia wychowawcze  tj. 1123 dzieci 

uprawnionych.  

Wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych na dzień 31.10.2016 r. wyniosły 

3.670.176,68 zł.   

W dniu 9 maja br. odbyło się spotkanie w Domu Kultury w Łasinie dot. programu 

500plus podsumowującego rządowy Program Rodzina 500 plus. Wizyta busa 500 

plus była okazją do podsumowania pierwszych dwóch tygodni przyjmowania 

wniosków w ramach rządowego programu.  

 

 

 

Szlachetna paczka w Łasinie  

Projekt pomocy bezpośredniej, w którym Darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin 

są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. SZLACHETNA PACZKA ma charakter ogólnopolski. 

Z miasta i gminy Łasin szlachetną paczką objęte są 4 rodziny.  

 

Kolonie  dla dzieci i młodzieży: 

W okresie wakacyjnym MGOPS w Łasinie skierował 5 dzieci na kolonię do miejscowości Polanica Zdrój. 

Organizatorem wyjazdu było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Szczecinie. Zakwalifikowane 

dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia pochodziły z rodzin o niskich dochodach z terenu miasta i gminy Łasin. 

 

Informacja dotycząca działań podejmowanych na rzecz 

osób bezrobotnych 

     

          W zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych 

upływający rok 2016 obfitował w ilość zawartych  z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu umów. W 

okresie od 1.01.2016 r. do 31.10.2016 r. zostało zawartych 

18 umów w sprawie organizacji i finansowania robót 

publicznych, na podstawie których zatrudniono 104 osoby 

bezrobotne w tym 57 kobiet. 

Wciągu minionych 10 miesięcy 2016 roku Urząd Miasta i 

Gminy Łasin zawarł również 4 umowy o zorganizowanie 

stażu  łącznie dla 27 osób bezrobotnych, z czego 20 osób 

znalazło zatrudnienie na okres 32 dni w ramach zobowiązań wynikających z zawartych umów. 

 Podpisano również dwa porozumienia, w wyniku których zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 30 osób 

bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w wymiarze 40 godzin 

miesięcznie na okres od 1.07.2016 do 30.09.2016 r. i od 17.10.2016r. do 16.12.2016 r. 

W ramach zobowiązań wynikających z umów zawartych w 2015 i 2016 roku pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy 

Łasin a Powiatowym Urzędem Pracy w Grudziądzu w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych i o 

zorganizowanie stażu w okresie od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 r. Urząd poniósł koszty związane z zatrudnieniem 

osób bezrobotnych w wysokości 162.432,22 zł  w tym na wynagrodzenia 121.000,71 zł.  

 

Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy - Wycieczka do stolicy 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie przy wsparciu Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  zorganizował wycieczkę do Warszawy, która odbyła się  20 września br. Pierwszą z atrakcji było 

zwiedzanie Pałacu Kultury i Nauki, a z tarasu widokowego mieliśmy okazję obejrzeć panoramę miasta.  



 

 

Następnie udaliśmy się na ulicę Wiejską, gdzie dzięki uprzejmości 

posła Zbigniewa Sosnowskiego, mogliśmy zwiedzić budynek Sejmu. 

Zwiedzanie rozpoczęło się od obejrzenia pokazu multimedialnego 

dotyczącego historii powstania Sejmu w Rzeczypospolitej Polskiej, po 

czym poprzez korytarze sejmowej, salę kolumnową, dotarliśmy do sali 

obrad. 

 

 

 

 

  

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym punktem było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Posiedzieliśmy na trybunach, trwały przygotowania do 

koncertu. 

 
                            Na zakończenie wycieczki i zregenerowanie sił udaliśmy się do McDonald's, dla niektórych 

podopiecznych był to pierwszy raz. 

 

20 – lecie działalności naszego Domu 

                             23.09.1996 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. Minęły dwie 

dekady, zatem zorganizowane zostało nieoficjalne spotkanie upamiętniające to wydarzenie. 23 września w 

towarzystwie Burmistrza Pana Rafała Kobylskiego i Zastępcy Burmistrza Pani Renaty Janczak oraz 

Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Krzysztofa Klonowskiego powspominaliśmy lepsze i gorsze chwile z życia 

naszej placówki, padły tez podziękowania za dotychczasową współpracę.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁASINIE  

 

W Gminie działa pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz Miejsko-

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

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 terenu naszej gminy są 

świetlice środowiskowe (SP Zawda, SP Szonowo, SP Wydrzno, Gimnazjum w Jankowicach, Zespół Szkół 

Publicznych w Łasinie).  

Ponadto, prowadzony jest Punkt Konsultacyjny, telefon zaufania, grupa AA "Pierwszy Krok"  oraz Zespół 

Interdyscyplinarny. W Punkcie Konsultacyjnym z pomocy psychologa i inspektora ds. profilaktyki i przeciwdziałania 

patologiom społecznym korzystają osoby uzależnione od alkoholu i członkowie ich rodzin. Na terenie Gminy działa 

również grupa wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie.  

 

W dniu 4 listopada 2016 r. w Restauracji Bumerang w Szczepankach odbyło się szkolenie zespołów 

interdyscyplinarnych oraz grup roboczych z Powiatu Grudziądzkiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

i ochrony danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i 

Sportu można podzielić na trzy odrębne grupy: do pierwszej 

należy organizacja imprez plenerowych, okolicznościowych 

stanowiących tradycję placówki oraz przeglądów i festiwali, 

druga zaangażowanie w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we 

współpracy z innymi podmiotami (Urząd Miasta i Gminy Łasin, 

szkoły, placówki oświaty działające na terenie miasta i gminy 

Łasin, sołectwa), trzecia zajęcia w poszczególnych kołach i 

sekcjach. 

Rok 2016 obfitował w bardzo wiele imprez kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych zarówno mniejszego jak i większego formatu, odbywające się  

na scenie Domu Kultury, Amfiteatrze czy na obiektach sportowych Orlik. Proponowane przez nas imprezy 

reprezentują coraz wyższy poziom artystyczny i są skierowane do różnych grup społecznych. Począwszy od stycznia 

odbyły się następujące imprezy i przeglądy: XXII Powiatowy 

Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych, Dzień Babci i 

Dziadka - spotkanie dla seniorów, Koncert rap - reggae ARCI, XVII 

Powiatowy Przegląd Poezji "Złote Usta", Dzień Kobiet ze stylistką - 

spotkanie dla pań,  IV Festiwal Piosenki "Wesoła Nutka", V 

Spartakiada Lekkoatletyczna, XXII Otwarty Przegląd Kapel 

Weselnych  o "Złoty Kielich Łasina", Dzień Dziecka - seanse 

filmowe, IX Turniej Piłki Nożnej Chłopców pod hasłem "Dzień bez 

przemocy", Konkurs Wianków Świętojańskich, Liga Orlika  w 

piłce nożnej, Turnieje Piłki Nożnej, Plażowej i Siatkowej. 

Odbyło się także spotkanie autorskie Zbigniewa Kołby 

poświęcone jego książce "Krioterapia". Jak co roku dla Kół 

Gospodyń Wiejskich zorganizowany został Pokaz Kulinarny pn. 

"Nalewki, Likiery i Desery" Rozstrzygnięte zostały również 

konkursy: "Najładniejsza Ozdoba Wielkanocna" oraz "List do 

Świętego Mikołaja".     

 

   Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przez cały rok owocnie współpracował z placówkami oświatowymi, 

kulturalnymi, organizacjami oraz środowiskiem lokalnym.  

Pomagał szkołom z terenu miasta i gminy  

w organizacji uroczystości i imprez 

okolicznościowych.  

Podejmował także projekty wspólnie 

realizowane z Urzędem Miasta i 

Gminy Łasin, sołectwami, Kołami 

Kół Gospodyń Wiejskich (pokazy 

kulinarne w Plesewie, 

Przesławicach, Szonowie, Szynwałdzie i Nogacie) czy Plebanią Łasin (Dzień 

Dziecka).Był to XXIV Finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

Wyścigi Kolarskie:  

XXVIII Międzynarodowy o Puchar 

Prezydenta Grudziądza, III 

Ogólnopolski - kryterium uliczne o 

Puchar Burmistrza Łasina, projekty z 

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin: Dzień Patrona, 

pożegnanie klas maturalnych, Dzień Edukacji Narodowej, 

współpraca z Zespołem Szkół Publicznych Łasin -Festiwal Piosenki 

Europejskiej, Piknik Ekologiczny - Gimnazjum nr 2 Nowe Jankowice. 



 

            M-GOKiS Łasin zrealizował następujące imprezy z Urzędem Miasta i Gminy Łasin:  

 

Dni Łasina, VIII Zlot Motocyklowy, Dożynki Gminne, obchody 11 

listopada z "Biegiem Niepodległości" oraz "Mikołaj w Łasinie". 

Projekty, które zrealizowane zostały z organizacjami i 

stowarzyszeniami: rządowy program Rodzina 500+ - Urząd 

Wojewódzki,  

 

 

 

Grupa Nieformalna "Działajmy Razem" -  

Warsztaty Terapii Zajęciowej Łasin,  Festiwal Wieprzowiny - 

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych, Seminarium 

Regionalnej Agencji Poszanowania Energii i Środowiska.  

 

 

 

W Domu Kultury prowadzone są systematycznie  

otwarte zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu miasta i 

gminy Łasin. Staramy się tworzyć warunki do harmonijnego 

rozwoju uczestników poprzez ustawiczną edukację kulturalną.  

 

 

 

 

Proponujemy różnorodne zajęcia artystyczne, edukacyjne, 

rekreacyjne, które umożliwiają miłe, twórcze, a zarazem 

rozwijające intelektualnie  i fizycznie spędzenie czasu wolnego.  

Zajęcia obejmują: TANIEC * Grupa Tańca Ludowego dla dzieci i 

młodzieży (rytmika, podstawy tańca klasycznego i ludowego), 

MUZYKA *Sekcja wokalna DK-Studio, *Ognisko muzyczne (nauka 

gry na gitarze oraz keyboardzie), PLASTYKA *Sekcja Plastyczna 

(sekcja dla dzieci i młodzieży), KULINARIA *Kącik Kulinarny DK-

Łasin (sekcje dla seniorów i dzieci), SPORT *Piłka nożna dla 

chłopców, *Piłka siatkowa plażowa, odbywają się także próby 

lokalnych zespołów 

"Pozytywnie" oraz 

"OSB",. Uczestnicy 

zajęć świetlicowych 

mają do dyspozycji: salę komputerową, bilard, tenis stołowy, 

piłkarzyki, dart elektroniczny - rzutki, grę zręcznościową cymbergaj 

oraz gry planszowe. Dla dzieci i młodzieży organizowane były 

seanse filmowe: wakacyjne, tematyczne  czy okolicznościowe. 

Projekcje odbywały się zarówno w Domu Kultury jak i w plenerze 

na Amfiteatrze. Szeroki wachlarz zajęć obejmuje także wakacje letnie i ferie zimowe, na które opracowywane są 

odrębne harmonogramy.  

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00 Zachęcamy do odwiedzin "on-line" 

www.dk-lasin.pl oraz Facebook: * Dom Kultury Łasin * Orlik Łasin 

 

 



 

 

 

 



Wywóz nieczystości stałych 

 

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowanie 

przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta i Gminy Łasin w 2017 roku, w dniu 07.12.2016 roku wybrano za 

kwotę 939.470,04 zł  Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. 

Odbiór odbywać się będzie zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku w Gminie". Worki do gromadzenia odpadów można nabyć w 

Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łasinie przy ul. Grudziądzkiej 11. 

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

wew. 42  

 Zapraszamy do korzystania z  bezpłatnego systemu powiadamiania SISMS. Każdy kto posiada telefon 

komórkowy lub smartfon może się bezpłatnie zarejestrować. W ten sposób będą Państwo otrzymywać powiadomienia 

z Miasta i Gminy Łasin bezpośrednio na swój telefon. Wysyłamy informacje o zbliżających się imprezach, 

spotkaniach, a także ostrzeżenia meteo i alarmy. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środowiska zaangażowane na rzecz rozwoju i promocji 

ekonomii społecznej spotkały się 8 grudnia w Toruniu na 

konferencji poświęconej sukcesom i problemom tego sektora, 

odbywającej się w ramach kujawsko-pomorskiego 

Międzynarodowego Forum Ekonomii Społecznej. Podczas 

konferencji po raz pierwszy w tym roku przyznano wyróżnienia 

Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej, które trafiły do sześciu 

kujawsko-pomorskich miast, gmin i powiatów: Aleksandrowa 

Kujawskiego, Bydgoszczy, Gminy Lubicz w pow. toruńskim, 

Miasta i gminy Łasin w pow. grudziądzkim, Powiatu nakielskiego 

oraz Powiatu tucholskiego. Wyróżnienia za wsparcie i budowanie 

dobrego klimatu dla podmiotów tego sektora przyznaje Regionalny 

Komitet Ekonomii Społecznej. Wyróżnienie w imieniu Miasta i Gminy Łasin odebrał  burmistrz Rafał Kobylski. 

 

 

 

 

 

 

 


