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Wigilijny Wieczór, opłatek na stole,  

Zapach potraw wśród płonących świec,  

Betlejemska gwiazda mruganiem wesołym  

Niesie ziemi swą niebiańską pieśń.  

Bóg Miłością dusze rozświetla  

I opłatek błogosławi biały,  

Wlewa pokój w nasze smutne serca  

Narodzony dzisiaj Jezus mały.  

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,  

Każdy dom i każdego z nas,  

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta  

Niosą wszystkim betlejemski blask. 

Z  ookkaazzjjii    ŚŚwwiiaatt  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa  ii    NNoowweeggoo  22001188  

RRookkuu,,    żżyycczzyymmyy  mmiieesszzkkaańńccoomm  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  ŁŁaassiinn  

oorraazz  iicchh  nnaajjbblliiżżsszzyymm  ii    zznnaajjoommyymm  wwsszzeellkkiieejj  

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

kkaażżddyy  nnaaddcchhooddzząąccyy  ddzziieeńń..  
Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Rafał Radacki 

wraz z radnymi 

Burmistrz 

Miasta i Gminy 

Rafał Kobylski 

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. 

Złote Gody obchodzone są w polskiej tradycji szczególnie 

uroczyście. To jubileusz, za sprawą którego patrzymy na 

Jubilatów z szacunkiem i podziwem.  Tak długim  stażem 

małżeńskim mogą pochwalić się pary, dla których trud i 

poświęcenie, wytrwałość i cierpliwość, a także troska i 

zaufanie nie są pustymi hasłami. Gratulacje należą się nie 

tylko małżonkom, ale też dzieciom, wnukom, prawnukom 

i pozostałym bliskim. Złote gody to święto całej rodziny 

jaką przez lata zgromadzili wokół siebie Jubilaci. 

W Gminie Łasin w 2016 roku aż 17 par obchodziło ten 

piękny Jubileusz. Dlatego Burmistrz Miasta i Gminy 

wystąpił do Prezydenta RP z wnioskami  o odznaczenia.  11 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Łasin 

odbyła się uroczystość uhonorowania „Złotych Par” złotym medalem Prezydenta RP. Uroczystość uświetnili swoją 

obecnością Szanowni Jubilaci: Państwo Alfreda i Gerhard Bajster, Barbara i Tadeusz Gamalscy,  Róża i Kazimierz 

Gronek, Krystyna i Henryk Kernstein, Mieczysława i Teofil Kurek, Teodora i Mieczysław Niedoborscy,  

Wydanie bezpłatne,  Grudzień  2017, nakład 1500 egz. Wydawca: Miasto i Gmina Łasin 

www.lasin.pl; e-mail: umig@lasin.pl 
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Mieczysława i Henryk Radtke, Franciszka i Henryk Rose, Hanna i Jan Stefańscy, Adela i Edward Stybor, Krystyna i 

Tadeusz Suszyńscy, Maria i Edmund Wesołowscy.  Po części oficjalnej, Burmistrz Rafał Kobylski wraz ze swoim 

zastępcą Renatą Janczak, Przewodniczącym Rady Miejskiej Rafałem Radackim oraz Kierownikiem USC Wirginią 

Malinowską zaprosił Jubilatów na skromny poczęstunek, gdzie z ogromnym podziwem wysłuchano wspomnień 

przybyłych gości.  Pary Jubilatów które  nie mogły uczestniczyć w  uroczystości,  Medale i życzenia odebrały w 

późniejszym terminie.  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.  

 

INWESTYCJE 

 

W dniu 31 lipca 2017 roku zostały zakończone dwie inwestycje drogowe mające na celu poprawę dojazdu do 

gruntów rolnych, a tym samym poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy rolników. Pierwsza to prace polegające 

na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej 

podbudowie, składającej się z warstwy wiążącej i 

ścieralnej o łącznej grubości 9 cm na długości 990 

metrów na drodze gminnej nr 041302C w miejscowości 

Szynwałd. Na modernizację drogi na odcinku 0,500 km 

została podpisana umowa o dofinansowanie w wysokości 

86.500,00 zł ze środków budżetu Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu 

wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. W ramach 

porozumienia na przedsięwzięcie została podpisana umowa o pomoc finansową Powiatu dla Gminy w formie 

dotacji celowej w wysokości 251.000,00 zł ze środków Powiatu Grudziądzkiego. Wykonawcą robót było 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., z siedzibą  przy ul. Laskowickiej 3, 86-100 Świecie. 

Całkowity koszt modernizacji wyniósł 742.219,00 zł. 

Druga z inwestycji to modernizacja drogi gminnej nr 

041306C w miejscowości Szynwałd, związana z ułożeniem 

nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni 

brukowej, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o 

łącznej grubości 9 cm na długości 990 m. W ramach 

porozumienia na przedsięwzięcie została podpisana umowa 

o pomoc finansową Powiatu dla Gminy w formie dotacji 

celowej w wysokości 250.000,00 zł ze środków Powiatu 

Grudziądzkiego. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., z siedzibą  przy ul. 

Laskowickiej 3, 86-100 Świecie. Całkowity koszt 

modernizacji wyniósł 649.181,89 zł. 

W ramach powyższej inwestycji wykonawca wykonał 

odcinki próbne, na których została ułożona nawierzchnia asfaltowa 300 m w Szynwałdzie na drodze wewnętrznej  

działka Nr 45 i 350 m w Plesewie na drodze Nr 41317C. 

Inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 041318C 

w miejscowościach Szonowo Szlacheckie i Goczałki – 

Etap II” została oddana do użytkowania w dniu 16 

października 2017 roku. 

Przebudowa drogi o długości 1,117 km na odcinku od km 

0+100 do km 1+217 polegała na zmianie szerokości i 

rodzaju nawierzchni jezdni z tłuczniowej na bitumiczną, 

wykonaniu zjazdów z mieszanki mineralno – asfaltowej 
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oraz utwardzonych poboczy i rowów odwadniających. Przebudowa drogi umożliwia połączenie nawierzchnią 

bitumiczną miejscowości Szonowo Szlacheckie i Lisnowo oraz dróg powiatowych nr 1389C i 1390C. Wykonawcą 

robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROBUD Sp. z o.o., z siedzibą ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno. 

Koszt przebudowy wyniósł 780.784,09 zł. 

W ramach powyższej inwestycji Wykonawca wykonał odcinek próbny w technologii nawierzchni tłuczniowej o 

długości 200 m w Szonowie Szlacheckim na działce Nr 36. Kolejne 300 m tej drogi przewidziano do wykonania w 

terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.   

 

1 sierpnia 2017 roku zostały odebrane prace polegające na remoncie ulicy Aleja Młodości. Została wykonana nowa 

nawierzchnia z kostki betonowej wraz z podbudową o powierzchni 792,5 m
2
. Inwestycję wykonał Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Łasinie poprzez firmę podwykonawczą „Tomax Zbigniew Rutyna” ul. Spółdzielców 7, 

86-320 Łasin.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie kontynuował również utwardzenie alei cmentarnej z kostki betonowej na 

cmentarzu komunalnym o pow. 200 m². 

 

Przeprowadzono remont zjazdu do Straży Pożarnej w Łasinie. Wykonano nową nawierzchnię  

z kostki betonowej na podbudowie z betonu zbrojonego na powierzchni 208 m
2
. Inwestycję wykonała firma 

„Tomax Zbigniew Rutyna” ul. Spółdzielców 7, 86-320 Łasin.  Otrzymano Środki z Państwowej Straży Pożarnej w 

wysokości 20.000,00 zł. 

 

Do końca 2017 roku przewidziano przebudowę i wykonanie 350 m² chodnika przy ul. Wrzosowej, jako I etap 

przebudowy ulic i chodników na ulicach Liliowej i Bratkowej. 

 

Podczas wiosennego i jesiennego remontu cząstkowego dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową 

z recyklera na terenie Miasta i Gminy Łasin naprawiono 4.000 m² ubytków o łącznej wartości brutto 172.150,80 zł. 

 

Do dnia 15 grudnia 2017 roku zgodnie z umową i aneksem zakończą się roboty firmy EKOKORD Zbigniew 

Korduszewski z Rzekunia, dotyczące 3 części przydomowych 

oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin. Łącznie wybudowanych zostanie 

69 szt. Na powyższą inwestycję przyznane jest dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, w wysokości 680.000,00 

zł. Całkowita wartość zadania: 1.322.091,08 zł.   

W 2018 roku planuje się dokończenie realizacji „Budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łasin” – Etap II na ok. 

26 nieruchomościach, których właściciele zawarli w 2016 roku umowy z 

Miastem i Gminą Łasin. 

 

Z 21 nieruchomości wywieziono ok. 80 ton płyt azbestowo-cementowych. Całkowita wartość wykonanych robót: 

20.000,00 zł, z czego 70% to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki 

Wodnej, a 30% pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Łasin. 

Ponadto, wykonano: 

- wjazdy i parkingi z kostki betonowej przy świetlicach wiejskich w Kozłowie i Szczepankach, 

- ustawiono ławki w mieście, 

- uporządkowano i odświeżono miejsce pamięci ofiar wojny na „Magdalence”, 

- wymieniono część znaków drogowych w mieście, 

- wymieniono kosze na śmieci.   
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Dofinansowania planowanych w 2018 roku inwestycji  

 

Podpisano umowy na dofinansowanie poniższych inwestycji: 

1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Łasinie, na którą przyznano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020  w wysokości: 325.067,00 zł. 

W 2018 roku wykonane zostanie 950 m ścieżki pieszo-rowerowego szerokości 2,5-3,00 m z kostki betonowej nad 

jeziorem Łasińskim od mostu do Ośrodka Wypoczynkowego CASUS. Wzdłuż ścieżki wykonane zostanie 

oświetlenie oraz mała architektura w postaci ławek, altanki piknikowej i urządzeń do ćwiczeń siłowych na wolnym 

powietrzu, 

 

2) Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Łasinie, wariant treningowy – bieżnia 

okrężna 400 m, na którą przyznano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ramach programu 

infrastruktury lekkoatletycznej „orliki lekkoatletyczne”. Szacowana wartość inwestycji ok. 2.5 mln zł, wartość 

dofinansowania 900 000,00 zł. Planuje się wykonanie systemu nawadniającego płyty głównej boiska treningowego, 

nowej nawierzchni syntetycznej bieżni, rozbiegu do skoku w dal, wzwyż, pchnięcia kulą, trybun na oko. 300 

miejsc, oświetlenia wraz z monitoringiem. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na wrzesień 2019 roku. 

 

W ramach programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 Miasto i Gmina Łasin 

złożyła wniosek na przebudowę ulicy Tysiąclecia i Wodnej w Łasinie. W ramach inwestycji przewidziano 

przebudowę nawierzchni ulic oraz chodników o długości 621 m oraz nowych kolektorów sanitarnych i 

deszczowych na całym odcinku ulic. Wniosek oceniony został pozytywnie i znajduje się na liście rankingowej na 

pozycji kwalifikującej się do dofinansowania. Wnioskowana kwota dofinansowania ok. 1,1 mln zł. 

 

Procedurze oceny poddane są również złożone przez Miasto i Gminę Łasin wnioski o dofinansowanie zadań, na: 

 

1) Termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Łasinie, działanie 3.3. w ramach RPO WK-P na lata 

2014-2020 EFRR. Wnioskowana kwota: 1.421.722,35 zł, całkowita wartość zadania: 2.372.839,23 zł, 

  

2) Budowę i wyposażenie PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin, Projekt grantowy pn. 

Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego w latach 2016-2018, działanie 4.2. w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 EFRR. Wnioskowana 

kwota: 702.479,17 zł, całkowita wartość zadania: 1.016.528,69 zł, 

3) Budowę parkingu, chodnika i zatoki autobusowej przy cmentarzu komunalnym w ramach Drogowej Inicjatywy 

Samorządowej realizowanej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wnioskowana kwota 

dofinansowania: 280.000,00 zł. 

 

Przygotowane w 2017 roku dokumentacje projektowe dla planowanych inwestycji 

 

1) W zakresie dróg i infrastruktury drogowej wykonano projekty:  

a) przebudowy ulicy Podmurnej, Bratkowej, Liliowej o łącznej długości ok. 830 m, 

b) przebudowy dróg gminnych o łącznej długości ok. 4.150 m, 

c) zagospodarowania terenów zielonych wraz z wykonaniem 10 miejsc parkingowych przy budynku Urzędu 

Miasta i Gminy Łasin. 

 

2) W zakresie termomodernizacji i przebudowy budynków wykonano: 

a) dokumentację projektową termomodernizacji budynku mieszkalnego w Przesławicach wraz  

z audytem energetycznym oraz uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót w otoczeniu zabytku od 

Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
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b) audyt energetyczny i projekt termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w 

Zawdzie, 

c) projekt rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku na cmentarzu komunalnym  w Łasinie.  Planuje 

się wykonanie kompleksowego domu przedpogrzebowego z kaplicą i zapleczem sanitarnym, 

d) projekt rozbudowy, przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawdzka Wola z 

zagospodarowaniem terenu, 

e) projekt przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawda z zagospodarowaniem 

zewnętrznym terenu, 

f) projekt przebudowy i modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat z zagospodarowaniem 

zewnętrznym terenu, 

g) projekt zmiany sposobu użytkowania z przebudową i modernizacją kotłowni na świetlicę wiejską w 

miejscowości Nowe Jankowice z zagospodarowaniem zewnętrznym terenu, 

3) W zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

a) wykonane zostały badania modelowe w skali półtechnicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Łasinie dla 

potrzeb zaprojektowania sposobu uzdatniania wody, 

b) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w 

Łasinie. 

4) Planuje się również: 

a) wykonanie kompleksowej renowacji zabytkowego zegara J. F. Weule z 1908 roku na wieży Ratusza w 

Łasinie. Renowacja obejmie m.in. mycie, konserwację montaż nowych naciągów, zabudowy automatyki 

sterowania mechanizmami, naprawa i uruchomienie dzwonów  i zegara. 

 

Rozliczone inwestycje w 2017 roku 

W kwietniu 2017 roku zakończono i rozliczono inwestycję zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły w 

Przesławicach na 4 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 233,17 m². Łączna kwota wydatków 337 tyś. zł z 

Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano dofinansowania w wysokości 135 tyś. zł, co stanowi 40% kosztu 

przedsięwzięcia. 

Również w kwietniu 2017 roku rozliczono ostatecznie inwestycję przebudowy drogi gminnej w miejscowości 

Nogat – Etap I. Koszty całkowite realizacji inwestycji wyniosły 464 tyś. zł, otrzymana pomoc wyniosła 295 tyś. zł 

w ramach PROW WK-P na lata 2014-2020. 

 

Pozostałe informacje 

1. Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017-2018:  

Nr 

rejonu 

Nazwa 

rejonu 

 

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy  

(imię, nazwisko i  miejsce zamieszkania Wykonawcy) 

 

Koordynatorzy  

(Sołtysi) 

1 Nowe Mosty Paweł Marciniak, Nowe Błonowo 30,  

86 – 320 Łasin 

Andrzej Rejewski 

2 Szczepanki Paweł Marciniak, Nowe Błonowo 30,  

86 – 320 Łasin 

Dorota Arendt 

3 Przesławice Firma Usługowo-Handlowa Tomasz Prokopczyk, Świecie nad Osą 71, 

 86 – 341 Świecie 

Wiesław 

Mączkowski 

4 Stare Błonowo Paweł Marciniak, Nowe Błonowo 30,  

86 – 320 Łasin 

Andrzej 

Kruczkowski 

5 Nowe Błonowo Paweł Marciniak, Nowe Błonowo 30,  

86 – 320 Łasin 

Krzysztof 

Marciniak 

6 Łasin 

Wybudowanie 

Ośrodek Kształcenia Kierowców MARKO Anna Zakrzewska,  

ul. Bratkowa 28, 86 – 320 Łasin 

Marcin Leśniak 

7 Plesewo Jerzy Matysek, Plesewo 46, 86 – 320 Łasin 

 

Teodozja Matysek 
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8 Goczałki Rolnicza Spółdzielnia SPRAWIEDLIWOŚĆ,  

Hermanowo, 86 – 320 Łasin 

Andrzej Adamski 

9 Huta Strzelce Krystyna Cybulska, Nowe Jankowice 22,  

86 – 320 Łasin 

Bolesław Łękawski 

10 Zawdzka Wola AGRO TRADE Michał Wrótniak, Boguszewo 8,  

86 – 330 Mełno 

Sławomir Sikora 

11 Kozłowo Krystyna Cybulska, Nowe Jankowice 22,  

86 – 320 Łasin 

Wioleta 

Kalinowska 

12 Zawda Ośrodek Kształcenia Kierowców MARKO Anna Zakrzewska,  

ul. Bratkowa 28, 86 – 320 Łasin 

Darek Madej 

13 Szynwałd Usługi Ciągnikiem Rolniczym Krzysztof Gniadek, Butowo 54, 14 – 220 

Kisielice 

Mariusz Drab 

14 Jankowice Usługi Rolnicze Odśnieżanie Dróg Roman Stanowicki, Jankowice 9, 86-

320 Łasin 

Mariusz 

Frąckowiak 

15 Wydrzno Mirosław Rdzanek, Wydrzno 22, 86-320 Łasin 

 

Kazimierz 

Nartowski 

16 Nogat Usługi Rolnicze Odśnieżanie Dróg Roman Stanowicki, Jankowice 9, 86-

320 Łasin 

Wojciech Cyniak 

17 Szonowo Jerzy Matysek, Plesewo 46, 86 – 320 Łasin 

 

Grzegorz Paprocki 

18 Jakubkowo Rolnicza Spółdzielnia SPRAWIEDLIWOŚĆ, Hermanowo, 86 – 320 

Łasin 

Kazimierz Osiński 

 

Koordynatorem odśnieżania dróg gminnych i ulic w mieście z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Łasin jest: 

Podinspektor w Referacie IBG - Pan Joachim Grabowski, pok. 16, tel. 56 466 50 43 wew. 26. 

 

2. W dniu 14 listopada 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na „Odbieranie i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 

grudnia 2019 roku”. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty od firm: 

a) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz,  

na kwotę brutto: 2.343.168,00 zł, 

b) Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Sp. z o.o., ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn, na kwotę brutto: 

2.903.014,08 zł. 

W dniu 01.12.2017 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Łasin w terminie od 01.01.2018 do 31.12.2019 r. wybrano za 

kwotę 2.343.168,00 zł Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUM” Sp. z o. o. Harmonogram wywozu odpadów 

komunalnych będzie można odebrać w pok. nr 15 w okresie poświątecznym. Odbiór odbywać się będzie zgodnie z 

"Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie". Worki do gromadzenia odpadów można odebrać 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. 30 

 

3. Ze względu na niewywiązanie się z obowiązków wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy na opracowanie 

dokumentacji konserwatorskiej i modernizacji budynku ratusza w Łasinie, Miasto i Gmina Łasin w dniu 25 

października 2017 roku odstąpiło od umowy i naliczyło karę umowną. 
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Działalność Straży Pożarnej i Zarządu  Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie 

 

W roku 2017 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 dniu 24 lutego 2017 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 miał 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 – Krystian Sokólski, SP Wydrzno; 3 miejsce 

– Krzysztof Sikora, SP Zawda.  

Gimnazja – 1 miejsce – Katarzyna Malinowska z Gimnazjum Łasin; 2 miejsce – Katarzyna Pinker z Gimnazjum 

Łasin; 3 miejsce – Milena Żmijewska z Gimnazjum Jankowice. 

Szkoły ponadgminazjalne – 1 miejsce – Agnieszka Projs 2 miejsce – Aleksandra Sosnowska; 3 miejsce – 

Magdalena Sitarz; wszyscy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Łasin. 

Nagrody i okolicznościowe dyplomy zwycięzcom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Rafał Kobylski. W 

eliminacjach na szczeblu powiatu grudziądzkiego  udział wzięli zdobywcy pierwszych i drugich miejsc.  

 

 

Podsumowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Łasin 24.02.2017 r. 

 

 

Zwycięzcy brali udział w eliminacjach OTWP na szczeblu powiatu grudziądzkiego, który odbył się  dnia 8 kwietnia 

br. w Świeciu nad Osą. Nasi reprezentanci po przeprowadzeniu testów i egzaminu ustnego zajęli miejsca w 

czołówce: Bartosz John (SP Zawda) – 3 miejsce; Katarzyna Malinowska  (Gimn.Łasin) – 5 miejsce; Aleksandra 

Sosnowska (ZSP Łasin) – 4 miejsce; Magdalena Sitarz (ZSP Łasin) – 5 miejsce.  

W dniu 22 listopada br. w Domu Kultury w Łasinie,  Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w 

Łasinie dokonał podsumowania na szczeblu Miasta i Gminy  Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Zapobiegajmy Pożarom”.  Impreza ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, 
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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 86 prac plastycznych wyróżniono prace:  

W grupie I(Przedszkole)  – 1 miejsce: Amelia Jaworska – Przedszkole Łasin; 2 miejsce: Lena Kaźmierczak – 

Oddział Przedszkolny Wydrzno; 3 miejsce: Julia Goryńska – MGOK Łasin; 4 miejsce: Jan Gajewski – Przedszkole 

Łasin; 5 miejsce: Barbara Zawada – Oddział Przedszkolny Zawda. 

W grupie II (klasy 1-3) – 1 miejsce Dorota Marek – SP Łasin; 2 miejsce: Magdalena Leśniak – SP Łasin; 3 miejsce: 

Anna Angowska – SP Łasin; 4 miejsce: Jakub Tusień – SP Łasin; 5 miejsce: Weronika Dziewiątka-Nartowska – SP 

Wydrzno. 

W grupie III (klasy 4-7) – 1 miejsce: Amelia Dudzik – SP Łasin; 2 miejsce:  Kamila Wilczewska – SP Łasin; 3 

miejsce: Oliwia Jejorska – SP Łasin; 4 miejsce: Krzysztof Sikora – SP Zawda; 5 miejsce: Julia Retz – SP Szonowo. 

W grupie IV (Gimnazja)– 1 miejsce:  Katarzyna Malinowska – Gimnazjum Łasin; 2 miejsce: Natalia Ciernicka – 

Gimnazjum Łasin; 3 miejsce : Magdalena Tobolewska – Gimnazjum Łasin; 4 miejsce: Ewelina Rospierska – 

Gimnazjum Jankowice; 5 miejsce: Jan Kawałkowski – Gimnazjum Jankowice. 

W grupie V (Szkoły Ponadgimnazjalne)- 1 miejsce: Angelika Zielińska – ZSP Łasin; 2 miejsce: Izabella 

Sonnenfeld – ZSP Łasin; 3 miejsce: Kamila Tyburska – ZSP Łasin. 

Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom prac plastycznych postanowiono wyróżnić dodatkowo za 

udział w konkursie następujące prace plastyczne:  

I grupa (Przedszkole) – Flatow Kajetan – PM Łasin, Maksim Zuzanna – PM Łasin, Brzozowski Marcel - PM Łasin, 

Pławińska Zofia - PM Łasin, z Oddziału Przedszkolnego Zawda: Olech Katarzyna, Nowiński Jan, Kirsz Julia i 

Bukowska Lena oraz MGOK Łasin  - Wasilewska Laura. 

II grupa (SP kl. 1-3) – SP Szonowo: Włodarczyk Julia i Sobczak Nikoletta, SP Zawda: Sowiński Miłosz, Narloch 

Nicola, SP Łasin: Wiśniewska Małgorzata, Dziewanowska Gabriela oraz MGOK Łasin:  Grabowska Zofia i 

Murawska Julia 

III grupa  (SP kl.4-7)  - SP Łasin : Wojtysiak Jakub i Błachio Piotr, SP Wydrzno: Woelk Robert i Karpus Szymon 

 

Oświata 

 

W roku szkolnym 2017/2018 według stanu na dzień 30.09.2017 r. łącznie w szkołach podstawowych w 39 

oddziałach uczy się  633 uczniów, a w gimnazjach i klasach gimnazjalnych w 8 oddziałach 154 uczniów. W 

porównaniu do poprzedniego roku szkolnego liczba uczniów w szkołach podstawowych uległa zwiększeniu o 85 

uczniów,  a  w gimnazjach zmniejszeniu o 89 uczniów. W Przedszkolu Miejskim w Łasinie  w 8 oddziałach 

wychowaniem przedszkolnym objętych zostało 195 wychowanków. Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych uczęszcza 48 dzieci. Łącznie wychowaniem przedszkolnym objętych jest 243 dzieci  tj. o 12 mniej 

niż  w ubiegłym roku szkolnym. 

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

przeliczeniu na pełne etaty, z wyłączeniem osób przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach dla 

poratowania zdrowia, zatrudnionych jest 98,47 etatu nauczycieli i 31,5 etatu pracowników obsługi i administracji. 

 

W mijającym roku uczniowie naszych szkół osiągali znaczące 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, zawodach  oraz przeglądach. 

Reprezentujący Szkołę Podstawową w Wydrznie zespół uczniowski „Witaminki na 102”  pod opieką Pani 

Wiesławy Machowskiej-Górskiej zajął III miejsce w etapie WIOSNA i IV miejsce w GRAND PRIX w 

Ogólnopolskiej międzyszkolnej rywalizacji zespołowej w ramach projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej 

wiem”. Był to ogromny sukces, ponieważ do projektu zgłosiło się ponad 3,3 tys. zespołów konkursowych, w 

których skład weszło ponad 70 tysięcy uczniów i nauczycieli. W liście gratulacyjnym, który wpłynął do Burmistrza 
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Miasta i Gminy Łasin, Organizator - Fundacja Banku Ochrony Środowiska pogratulował gminie tak wspaniałych 

Ambasadorów Zdrowia, którzy z wielkim zaangażowaniem pomagają dotrzeć  z edukacją prozdrowotną do jak 

najszerszego grona uczniów i ich rodziców.  

W liście podkreślono, że zespół sędziowski był pod wielkim wrażeniem ogromu pracy włożonej przez zespół 

uczniowski i jego opiekuna  w realizację zadań konkursowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej przykłady innych ważnych osiągnięć naszych uczniów:   

-  bardzo dobry wynik (nagroda I stopnia) i trzy wyróżnienia (nagroda II stopnia)                            

   w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (SP Łasin)  

-  bardzo dobry wynik i dwa wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur (G1 Łasin) 

-  II miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym organizowanym przez UMK w Toruniu Liga Zadaniowa      

(G1 Łasin) i dwa wyróżnienia (SP Łasin) 

-  finalista  konkursu przedmiotowego z historii (G2 Jankowice) 

-  finalista konkursu przedmiotowego z fizyki (G1 Łasin)  

-  II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka 

świąteczna” (G1 Łasin)   

-  I nagroda w wojewódzkim konkursie plastycznym „Śladami 

architektury sakralnej”   (G1 Łasin)   

-  wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie  na grę planszową „Śmieć (i) 

My” (SP Łasin) 

-  laureatka Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki „Awans 2017” 

(SP Łasin)  

-  bardzo dobrze oceniona praca i wyróżnienie w wojewódzkim 

konkursie „Oni tworzyli naszą historię” (G1 Łasin) 

-  I miejsce w etapie powiatowym,  II miejsce w etapie okręgowym i VI 

miejsce w etapie  wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym (SP Łasin  i G1 

Łasin) 

-  pięć wyróżnień w wojewódzkim konkursie plastycznym „Wieś Olęderska” (SP Łasin)            

-  wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji o Fryderyku Chopinie w Szafarni (G2 Jankowice)  

-  I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Astronomicznym w Grudziądzu (G2 Jankowice) 

-  wyróżnienie w rejonowym  etapie konkursu „Wesoła Nutka” (SP Szonowo).  

Wymienione wyżej osiągnięcia dotyczą szczebla co najmniej rejonowego. Nasi uczniowie byli również laureatami 

wielu konkursów i przeglądów na szczeblu powiatowym.  
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Ważnym elementem w pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół był sport dzieci i młodzieży. 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.  

Oto kilkanaście przykładów z bogatej listy sukcesów sportowych 

naszych uczniów: 

-  Złoty Medal Mistrzostw Europy w Wędkarstwie Rzutowym na 

Litwie (G1 Łasin)  

-  VI miejsce w Mistrzostwach Polski w Drużynowym Tenisie 

Stołowym Chłopców  w Rawie Mazowieckiej (SP Łasin) 

-  X miejsce w Memoriale im. Andrzeja Grubby w Tenisie Stołowym 

Chłopców  w Sopocie (SP Łasin) 

-  dwa II i dwa III miejsca w Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim (SP Zawda) 

-  V miejsce w Mistrzostwach Województwa w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt  

   (SP Łasin)  

-  VI miejsce w Mistrzostwach Województwa w Drużynowym Tenisie Stołowym 

Chłopców  (G1 Łasin) 

-  VIII miejsce w finale wojewódzkim w konkurencji pchnięcie kulą (G1 Łasin)  

-  I miejsce w Drużynowych  Mistrzostwach Powiatu Grudziądzkiego i II miejsce                               

   w  Ćwierćfinałach Wojewódzkich w Drużynowych Mistrzostwach Tenisa Stołowego   

   Dziewcząt (G2 Jankowice) 

-  I miejsce w Mistrzostwach Powiatu i IV miejsce w Ćwierćfinale Województwa w Piłce  

   Nożnej Chłopców (SP Wydrzno)  

-  kwalifikacje do finału wojewódzkiego w konkurencji  bieg na 100 m (G1 Łasin)   

 

W dniu 23.11.2017 r. na sesji Rady Miejskiej Łasin uhonorowano dzieci, młodzież i działaczy sportowych za 

osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym i pozakrajowym. 

Wyróżnione osoby z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Łasin Rafała Kobylskiego i Przewodniczącego Rady 

Miejskiej Rafała Radackiego otrzymali  dyplomy i drobne upominki.  

 

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

- „Umiem pływać " - dla uczniów klas III szkoły podstawowej 

-  „Mały mistrz" - dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej  

-  „Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa Poziom Pierwszy 0 

Upowszechnianie Sportu    w Szkółkach Kolarskich” 

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej. 

Z początkiem 2017 r. szkoły podstawowe i gimnazja 

przystąpiły do nowego programu  Ministerstwa Sportu i 

Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”.  

Program polegał na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 

tygodni w okresie od 1 lutego do 15 grudnia 2017 r., 

systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w 

tygodniu  dla każdego uczestnika, w 60-minutowych 

jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum  15-

osobowych. W programie uczestniczyło sześć 15-20 

osobowych grup uczniów ze szkół podstawowych i  trzy  grupy uczniów z gimnazjum. Łącznie w programie brało 

udział  115 uczniów z klas III - VI szkół podstawowych i 55 uczniów z klas gimnazjalnych. Rodzaj zajęć 

sportowych dostosowany został do oczekiwań uczniów. 
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Celem programu SKS jest przede wszystkim kształtowanie nawyku aktywności fizycznej zwłaszcza wśród 

dziewczynek oraz dzieci i młodzieży mniej sprawnych fizycznie, promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka 

otyłości. Przewidywany udział  środków własnych gminy w programie wynosił 5 % planowanych kosztów 

realizacji zadania.  

Szkoły uczestniczyły również w różnego rodzaju programach i akcjach, między innymi: 

  „Sprzątanie Świata” 

 „Trzymaj formę”  

 „Szklanka mleka”   

 „Owoce i warzywa w szkole” 

 „Światowy Dzień Ziemi”  

 „Listy do Ziemi” 

 „Cała Polska czyta dzieciom” 

 „Tydzień czytania dzieciom" 

 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa". 

 „Wędrująca Książeczka” 

  „Bezpieczne wędrówki. Od grosika do złotówki" 

 „Lepsza szkoła" 

 „Dzień Pluszowego Misia"  

 „Ortograffiti" 

 „Rodacy Bohaterom" 

 „Kopyciaki”   

 „ Bezpieczne wakacje” 

  „Dzień Uśmiechu i Życzliwości” 

Realizowane były także liczne programy profilaktyczne: 

 „Śnieżnobiały uśmiech - radosna przyszłość”  

 „Akademia Aquafresh” 

 „Nie pal przy mnie, proszę” 

 „Ratujemy i uczymy ratować" 

  „Jestem bezpieczny"  

 „ Jak żyć z ludźmi” 

  „W świecie kameleona”  

  „Siedem kroków" 

 „Akademia Bezpieczeństwa"  

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka" 

 „ Zdrowo jem - więcej wiem” 

 „ Śniadanie daje moc” 

 "Energetyki  młody organizm" 

 

Szkoły były organizatorami lub współorganizatorami różnych  

konkursów na szczeblu szkolnym, gminnym oraz powiatowym:   

Poniżej kilka przykładów: 

 „ Omnibus szkolny” 

 „ Sportowiec roku" 

 „ Jan Paweł II - orędownik miłosierdzia” 

 „ Mistrz kaligrafii” 

  „ Z przysłowiami za pan brat” 

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

Oto kilka przykładów: 

 Piknik Ekologiczny w Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach, w ramach którego odbyło się spotkanie z aktorem i 

podróżnikiem Tadeuszem Chudeckim   

 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, między innymi: Obchody 

Dnia Niepodległości, Dni Łasina, imprezę „Mikołaj w Łasinie”. W trakcie roku szkolnego w  szkołach 

organizowane były wycieczki krajoznawcze, między innymi do: Grudziądza, Olsztyna, Torunia, Górzna, Malborka, 

Radzyna Chełmińskiego, Trójmiasta, Sztutowa, Kurzętnika,  Zakopanego, Łeby, Gniewu, Grodna, na Hel oraz 

rożnego rodzaju wyjazdy: na festyny, biwaki, rajdy rowerowe, basen, do parku linowego, teatru, kina, filharmonii, 

muzeum, na koncerty i warsztaty naukowe.  

Dużą wagę w szkołach przywiązywano do kształtowania u uczniów postaw moralnych, obywatelskich i 

patriotycznych. W Zespole Szkół Publicznych w Łasinie działa klub patriotyczny "Mały rycerz" i Klub 

Historyczny. 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 „Pomagamy dzieciom w Afryce!”, „Uratuj Dziecko w Afryce”,  „Góra Grosza”, „Skarbonka Wielkopostna” 

„Koszyczek wielkanocny", „Czerwonokrzyska paczka”,  "Pola Nadziei",  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 działa Szkolne Koło Caritas a uczniowie 

Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach aktywnie uczestniczyli w działalności PCK. 

 

W 2017 r. Przedszkole Miejskie w Łasinie zgłosiło swój udział w Programie Wiarygodne Przedszkole i uzyskało 

prestiżowe wyróżnienie w postaci Certyfikatu Wiarygodności, który  stanowi jasną deklarację spełniania przez 

placówkę najwyższych standardów w zakresie edukacji, wychowania i bezpieczeństwa. 

Rada Miejska wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin zabezpieczyła w budżecie środki na organizację dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w okresie wakacyjnym dwóch wyjazdów w Beskid Śląski i okolice. W  

wyjazdach łącznie uczestniczyło 90 dzieci.   W obozie uczestniczyli uczniowie z rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej oraz uczniowie nagrodzeni wyjazdem za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne 

lub sportowe, a także działalność społeczną na rzecz szkoły. 

W 2017 na wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów gmina zaplanowała  kwotę   

9 100 459,84 zł, w tym subwencja oświatowa wynosi 7 846 972 zł i pokryje zaledwie 86,23 % ogółu wydatków. 

Brakującą kwotę w wysokości 1 253 487,84 zł gmina  zabezpiecza z dochodów własnych oraz otrzymanych dotacji 

celowych.  Na utrzymanie przedszkola planuje się  kwotę 1 313 796 zł, a na utrzymanie oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych kwotę 246 583 zł.  Planowane wydatki na dowóz uczniów do szkół to kwota 334 911 

zł.  Ogółem w 2017 r. planowane  wydatki na oświatę stanowią 22,87 %  budżetu gminy. 

 

  Sukcesy Klubowe w 2017 roku 

 

 Kazimierz Tamiłowski – 2 razy II v-ce Mistrzostwo Europy w Trójboju Siłowym, Biała Podlaska 

24.06.2017 

 Mistrzostwa Świata w Trójboju Siłowym w Siedlcach, 30.11.- 03.12.2017 

 Kazimierz Tamiłowski - Trzy złote medale, Potrójne mistrzostwo świata w kategorii weteranów - grudzień 

2017, 
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 Łukasz Żulczyk - Srebrny medal, V-ce mistrz świata w kategorii seniorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa piłkarska rocznik 2005/2006 – trenerzy Marcin Zająkała i Marek Bartkowski 

 

12 lutego – 1. miejsce na turnieju halowym „ UKS Mały Jeziorak CUP”. Zwycięstwa z drużynami Mały Jeziorak 

Iława, LAP Lubawa, NAKI Olsztyn czy  Żuri Football Olsztyn pozwalają sukces ten uznać za największe 

osiągnięcie drużyny młodzieżowej na hali w historii Klubu.19 lutego – 1. miejsce na turnieju halowym „Vitasport 

Junior Cup Grudziądz”. Zmagania kończymy z imponującym bilansem bramkowym 20:1, wygrywając  wszystkie 

spotkania. m.in. z Olimpią Grudziądz, Stalą Grudziądz, Football Academy Grudziądz. 

4 marca – 1. miejsce na turnieju halowym w 

Aleksandrowie Kujawskim o Puchar Prezesa K-PZPN 

Eugeniusza Nowaka. Kwiecień – czerwiec – udział w 

ogólnopolskim turnieju Deichmann Minimistrzostwa. 

Rozgrywki miejskie kończymy na 3. miejscu, po 

porażce w półfinale z najlepszą drużyną naszego 

podokręgu UKS GOL Brodnica 2006. Postawa w 

rozgrywkach miejskich zaowocowała zaproszeniem na 

Ogólnopolski Turniej Barażowy, który rozegraliśmy w 

dniach 16-18 czerwca w Jeleniej Górze.  Dzięki 

zwycięstwom z drużynami z Lublina, Leszna oraz remisowi z drużyną z Tych (faworyt baraży) turniej barażowy 

zakończyliśmy na 5. miejscu, a cały udział w turnieju Deichmann Minimistrzostwa na 35. lokacie na ponad 1000 

zespołów z całego kraju. 

Od 1 września rozpoczęliśmy rywalizację ze starszymi drużynami w IV lidze okręgowej kategorii Młodzik D1, 

która zakończyła się 12 listopada naszym bezapelacyjnym zwycięstwem i awansem do III ligi okręgowej. Na 12 

spotkań ligowych notujemy 11 zwycięstw oraz 1 remis, strzelając 73 bramki, a tracąc przy tym tylko 9. Naszymi 
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przeciwnikami byli: Pomowiec Kijewo Królewskie, Cyklon Kończewice, Naprzód Jabłonowo Pomorskie, Saturn 

Ostrowite, Wojownik Wabcz, LZS Zbiczno. Mecze były rozgrywane w systemie mecz i rewanż.  

Skład drużyny: Maciej Filbrandt, Aleksander Sokólski, Paweł Flatow, Mikołaj Gajewski, Cezary Mrozowki, Piotr 

Marszałek, Kacper Michelus, Szymon Karpus (kapitan), Hubert Marszałek, Józio Wesołowski, Kacper Kurkiewicz, 

Mikołaj Michalczyk, Tymek Ziętarski, Wojciech Karaś, Patryk Jaskólski, Michał Filbrandt i Cyprian Jaranowski. 

 

Grupa tenisa stołowego – trener Paweł Paga 

Michał Merholc, Paweł Jaszewski i Hubert Rumiński - drużynowo III miejsce juniorów w województwie (tenis 

stołowy). 

Jacek Zawacki - zawodnik kadry województwa, brał udział w Ogólnopolskim Memoriale Andrzeja Grubby. 

Drużynowo 2 miejsce w rozgrywkach III ligi. 

 

Edukacja  kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród 

społeczeństwa gminy 

Łasin polega   na ich 

udziale w różnego typu 

przedsięwzięciach 

kulturalno - 

rozrywkowych. Miejsko  - 

Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie aranżuje te projekty cyklicznie 

lub okolicznościowo. Uczestnicząc w takich wydarzeniach 

mieszkańcy są nie 

tylko obserwatorami 

ale także współtwórcami życia kulturalnego i artystycznego naszej 

gminy. Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury organizuje imprezy 

plenerowe, koncerty 

muzyczne, przeglądy, 

festiwale, konkursy 

czy też pokazy 

artystyczne. Dom 

Kultury współtworzy 

także projekty z innymi placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz 

organizacjami, środowiskiem lokalnym jak i poza lokalnym, 

samorządem gminnym i powiatowym. 

Rok 2017 jako Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

rozpoczęliśmy jej XXV Finał, by za kilka dni zorganizować XXIII 

Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych, 

a następnie spotkanie dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka. W 

lutym podczas ferii zimowych przez dwa tygodnie organizowaliśmy 

czas wolny dla dzieci i 

młodzieży. Kolejna 

impreza to marcowe 

eliminacje do  XVII 

Powiatowego Przeglądu Poezji "Złote Usta" i sam Przegląd, w 

połowie miesiąca podjęliśmy się organizacji dwudniowego koncertu 

charytatywnego pn. "Z Pomocą dla Franusia". Z okazji Świąt 

Wielkanocnych zorganizowaliśmy konkurs na Najpiękniejszą 

Ozdobę, na początku kwietnia odbył się V Festiwal Piosenki 

"Wesoła Nutka". W maju zainicjowaliśmy sezon imprez 

plenerowych XXIII Otwartym Przeglądem Kapel Weselnych o 

"Złoty Kielich Łasina", w czerwcu wspólnie z Miastem i Gminą 

Łasin realizowaliśmy coroczne "Dni Łasina" połączone  z IX 

Zlotem Motocyklowym. Podczas wakacji dzieci i młodzież 

korzystała z przygotowanego przez nas programu  
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"Lato w Mieście", w sierpniu z Krajowym Związkiem Grup Producentów 

Rolnych współpracowaliśmy przy organizacji "Festiwalu Wieprzowiny". 

Kolejną, a zarazem ostatnią imprezą plenerową wieńczącą sezon letni była 

realizacja "Dożynek Gminnych", przy których pracowaliśmy z  Miastem  i 

Gminą Łasin. Sezon jesienny w Domu Kultury to nabory do sekcji oraz 

kół zainteresowań i realizacja zaplanowanych przedsięwzięć; w 

październiku przygotowaliśmy Pokaz Kulinarny pn. "Zakąski  i 

Przekąski", Święto Niepodległości uczciliśmy estradowym programem 

słowno - muzycznym pn. "A piosenka za nimi szła", także w listopadzie 

zaproponowaliśmy dzieciom spotkanie autorskie    ze Zbigniewem Kołbą 

autorem książki pt. "Znajdź mnie i kiedyś odwiedź". Na początku grudnia dzieci wzięły udział w konkursie 

plastyczno - literackim "List do Świętego Mikołaja" a także miały okazję się z nim spotkać podczas imprezy 

"Mikołaj w Łasinie". Przedsięwzięciem zamykającym naszą działalność 

w bieżącym roku był I Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji 

Toruńskiej im. Ks. Witolda Weinbergera. 

    Funkcjonowanie Domu Kultury to nie tylko imprezy ale także 

całoroczna aktywność w dziedzinie edukacji artystycznej. Kształcenie 

poprzez sztukę oraz zapoznawanie młodych ludzi z różnymi 

dziedzinami twórczości pozwala w 

wartościowy sposób zagospodarować 

czas wolny, a także energię dzieci i 

młodzieży z naszej gminy. Udział w 

kulturze to zajęcia zbiorowe, 

zespołowe czy też indywidualne, które 

gromadzą uczestników w celu 

rozbudzenia ich uzdolnień i 

zainteresowań a także pasji i wymiany doświadczeń. M-GOK organizuje zajęcia 

muzyczne: ognisko muzyczne - nauka gry na gitarze i keyboardzie, sekcja 

wokalna "MGOK-STUDIO", i od niedawna dwie grupy wokalne, odbywają się 

próby zespołu Muzycznego "Pozytywnie" oraz pod szyldem MGOK działa 

Orkiestra Dęta do której trwa ciągły nabór. Działalność Domu Kultury obejmuje 

także zajęcia plastyczne w trzech grupach wiekowych, jak również dwie sekcje 

kulinarne dla dzieci i pań. Uczestnicy sekcji wokalnej i plastycznej reprezentują 

nasza placówkę na poza lokalnych przeglądach i festiwalach, biorą udział w 

konkursach i warsztatach zdobywając przy tym liczne wyróżnienia i nagrody.  

Sekcja wokalna  Kinga Czarnuch tegoroczna laureatka nagrody głównej w 

XXIII Kujawsko - Pomorskim Festiwalu Piosenki "AWANS '17" w Żninie, wyróżnienie specjalne dla Agaty 

Gorczewskiej  w  XVI Kujawsko - Pomorskim Młodzieżowym Przeglądzie Piosenki "DEBIUT '17" w 

Ciechocinku; GAPA wyróżnienia specjalne dla uczestników sekcji 

plastycznej - Martyna Szałkowska, Marika Ziółkowska, Anna 

Barszczewska   

Na stałe odwiedzający M-GOK mają do dyspozycji: salę 

komputerową, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, dart elektroniczny - 

rzutki, grę zręcznościową cymbergaj oraz gry planszowe.  Dla dzieci i 

młodzieży organizowane są także seanse filmowe: wakacyjne, 

tematyczne  czy okolicznościowe, których projekcje odbywają się 

zarówno w Domu Kultury jak i w plenerze na Amfiteatrze.  

 

Zapraszamy do odwiedzin "on-line" www.dk-lasin.pl oraz Facebook 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 

 

W 2017 roku Miasto i Gmina Łasin zorganizowało staże dla 54 osób: 

- dla 5 osób na okres 3 m-cy z zobowiązaniem na 32 dni;  

- dla 17 osób na okres 6 m-cy z zobowiązaniem na 90 dni;  

- dla 32 osób na okres 5 m-cy z zobowiązaniem na 90 dni.  

http://www.dk-lasin.pl/
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 Roboty publiczne dla 42 osób z zobowiązaniem, dla 30 osób na okres 32 dni wynikającym z zawartych 

umów. Jedna osoba zatrudniona w ramach robót publicznych otrzymała z Powiatowego Urzędu Pracy w 

Grudziądzu rower na dojazd do miejsca pracy oraz bon na zakup odzieży poprawiającej wizerunek osoby w 

miejscu pracy. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zorganizował prace społecznie użyteczne 

dla 19 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej (01.07.2017 - 30.09.2017). 

Osoby zostały skierowane do UMiG, jednostek podległych oraz sołectw.  

 MGOPS w 2017 roku współpracował z agencjami pracy: Adecco Poland Kwidzyn oraz Flex HR, firmą 

Iglotex w Grudziądzu, KDSH Rypin, Mr Garden w Grudziądzu. Współpracował również z pracodawcami z terenu 

Miasta i Gminy Łasin w zakresie rekrutacji pracowników.  W 2017 r. odbyły się giełdy pracy do następujących 

firm: Flex HR, KDSH Rypin, Mr Garden, Adecco i Iglotex Grudziądz.   

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku, wydano 194 decyzje przyznające stypendium szkolne na 

łączną kwotę 193.623,52 zł. Natomiast od września do grudnia br. wydano 204 decyzje przyznające stypendium 

szkolne na ogólną kwotę 108.240,84 zł.  W okresie od września do grudnia przyznano jeden zasiłek szkolny w 

wysokości 556,89 zł. 

W okresie od 10.05.2017 do 30.05.2017 zgłosiły się 4 firmy, które ubiegają się o realizację projektu „Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych POPC na lata 2014-2020”. Odesłano 4 podpisane deklaracje 

udziału w projekcie, w momencie wygrania konkursu przez jedną firmę zajęcia będą prowadzone dla mieszkańców 

miasta i gminy Łasin powyżej 65 roku życia. 

 MGOPS w Łasinie w 2017 r. zakwalifikował i skierował 177 osób 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.   

W 2017r. zawarto umowę w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” w kwocie 281.160,00 zł.(dotacja i środki własne).           

W 2017r. 189 dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin objętych było pomocą w formie dożywiania w szkołach.  

Od 17.08.2107 do 30.08.2017 MGOPS w Łasinie skierował 9 dzieci na dwutygodniowe kolonie w Międzywodzie. 

Organizatorem wyjazdu było Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.  Zakwalifikowane dzieci w wieku 10- 16 roku 

życia, pochodziły z rodzin o niskich dochodach z terenu Miasta i Gminy Łasin. 

09.10.2017 r. zawarto umowę na realizację zadania programu Asystent Rodziny na 2017 r. Wojewoda przekazał 

środki na finansowanie programu w wys. 37.584,00 zł, z czego dotacja wyniosła 12.413,00 zł, Fundusz Pracy 

25.171,00 zł.  Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej w 2017.   

 W 2017 przyjęto 713 wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego, 757 wniosków w sprawie 

świadczeń rodzinnych i 52 wnioski w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydano 745 decyzji 

dotyczących świadczenia wychowawczego, 898 decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych i 71 decyzji 

dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na wypłaty świadczeń wychowawczych wydano 5.224.741,88 

zł, świadczeń rodzinnych 2.544.945,56 zł i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 206.380,00 zł. Rozpatrzono 

również 4 wnioski zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” i wypłacono w tych sprawach 

kwotę 16.000,00 zł. 

Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, innych uzależnień i przemocy w Łasinie 

 
 W Gminie działa pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i 

przeciwdziałania patologiom społecznym oraz Miejsko-Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki otrzymywane z wpłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone są na 

profilaktykę, zapobieganie i rozwiązywanie 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 
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Jankowicach, SP Łasin), które prowadzą nauczyciele 

opłacani ze środków przeznaczonych na profilaktykę. 

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. Z 

pomocy psychologa korzystają również uczniowie ze 

szkół z terenu Miasta i Gminy. Na terenie Gminy działa również 

grupa wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym i 

przemocy w rodzinie.  

W dniu 13 listopada 2017r. w restauracji Bumerang w 

Szczepankach odbyło się szkolenie w zakresie odpowiedzialnej 

sprzedaży alkoholu dla sprzedawców napojów alkoholowych z 

terenu Miasta i Gminy Łasin.   

 

 

 

Zajęcia muzyczno-rytmiczne w ramach świetlicy środowiskowej SP Wydrzno. Udział brało 15 uczniów. Podczas 

zajęć dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności muzyczne i taneczne 

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy 

W 2017 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy do końca 

października przebywało 4226 osobodni, co daje średnio 23,5 osoby 

dziennie. Nasz Dom opuściło 5 uczestników (4 w wyniku 

wygaśnięcia umowy, 1 na własną prośbę). W wolne miejsca zostały 

przyjęte kolejne osoby. 

Nasz Dom współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, PCPR, 

Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, 

rodzinami uczestników, placówkami oświatowymi i innymi 

jednostkami dla osób niepełnosprawnych, Kościołem, Powiatowym 

Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, GKPRPA Miasta i Gminy Łasin. 

ŚDS w 2017 roku realizował zadania zgodnie z Ustawą o Ochronie Zdrowia Psychicznego i Ustawie o Pomocy 

społecznej. Dzięki dodatkowym środkom z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych Miasta i Gminy Łasin na zajęciach terapeutycznych wykonano rzeczy, które przekazano na WOŚP 

oraz kiermasz gminny.   

25.04.2017 r. uczestnicy ŚDS mieli okazję zasiąść za kierownicą i wcielić się w rolę kierowcy. Miało to na celu 

zrozumienie zasad bezpiecznego poruszania się na drodze patrząc nie tylko z perspektywy pieszego, ale i z punktu 

widzenia kierującego. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki 

środkom przyznanym przez MGKRPA. 

Dzięki uprzejmości MGOK Łasin zorganizowaliśmy spotkanie 

integracyjne połączone z seansem filmowym.  

Naszymi gośćmi byli uczestnicy oraz pracownicy Środowiskowego 

Domu Samopomocy ze Świecia nad Osą oraz z Dąbrówki 

Królewskiej. Obejrzeliśmy film „Planeta Singli”. Zakładki 

przekazane do biblioteki miejskiej. 

 



 

Goniec Ratuszowy – grudzień  2017 

  

 

 18 

Informacja o działalności Stowarzyszenia Seniorzy -"Złota Jesień" w Łasinie 

Działający od 2013 roku Klub Seniora z dniem 30.12.2016r. 

przekształcił się w Stowarzyszenie liczące 49 członków. Stowarzyszenie 

działalność swoją opiera głównie na pracy społecznej swoich członków. 

Głównym celem  Stowarzyszenia jest: inicjowanie aktywności społecznej 

seniorów, ułatwianie seniorom dostępu do różnego rodzaju usług w tym 

opiekuńczych, kulturalnych, transportowych, usprawniających, szerzenie 

edukacji zdrowotnej i prawnej. Działalnością Stowarzyszenia kieruje 

zgodnie ze statutem 5 osobowy zarząd. Rok 2017 był dla Stowarzyszenia  

bardzo korzystny bowiem uczestniczyliśmy w 2 programach 

wspierających organizacje pozarządowe.  

1." Inicjuj z FIO bis zorganizowany przez Towarzystwo Rozwoju Gminy 

Płużnica oraz Stowarzyszenie "Kujawsko - Pomorski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Pozarządowych TŁOK. W 

ramach tego projektu otrzymaliśmy kwotę 4200 zł. ma wyposażenie biura w niezbędny sprzęt umożliwiający nam 

sprawną działalność ( laptop, szafkę, drukarkę wielofunkcyjną, telefon, aparat fotograficzny, materiały biurowe 

itd.)  

2.Od 01.04 do 30.09 2017 roku realizowaliśmy program pt. "Integracja przez aktywność społeczną " organizowany 

i współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 7190 zł. w 

tym 2000 dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Pozostała kwota ( 5190zł. ) to wkład rzeczowy członków, praca w 

formie wolontariatu członków oraz nieodpłatne użyczenie pomieszczeń i sprzętu Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Łasinie. Przystąpienie do tego zadania spowodowało duże uczestnictwo osób w wieku senioralnym nie tylko 

zrzeszonych w Stowarzyszeniu. W zajęciach uczestniczyło ponad 40 osób. W miesiącach od lipca do końca 

września realizowane były zajęcia z zakresu rękodzielnictwa i terapii manualnej. Zajęcia te cieszyły się dużym 

zainteresowaniem i obejmowały techniki : wiklina papierowa, pewertex, decoupage. Własnoręcznie wykonane 

prace uczestnicy zabrali do domów. W ramach realizowanego zadania odbywały się warsztaty dietetyczne 

obejmując 2- godzinny wykład , a następnie wspólne gotowanie i konsumpcję. 

Przeprowadzono 2 pogadanki. Jedna  nt. zapobiegania oraz form rehabilitacji urazów kostnych, druga  lekarza 

internisty-diabetologa nt. chorób cywilizacyjnych. Podczas tego spotkania była możliwość pomiaru poziomu cukru 

we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Wszystkie zajęcia, mimo stosunkowo niekorzystnego okresu ( lato ) cieszyły się 

ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem seniorów. Dzięki wsparciu finansowemu można było do 

prowadzenia wszystkich zajęć zatrudnić osoby wykwalifikowane. 

     Poza realizacją dwóch programów dotowanych , wymagających dużego zaangażowania i determinacji, udało 

nam się zorganizować  : wyjazd do teatru muzycznego w Gdyni 

na spektakl "Skrzypek na dachu " ;   3- dniowa wycieczkę po 

Ziemi Augustowskiej ; piknik wiosenny nad jeziorem z 

potańcówką;  wycieczkę do Golubia-Dobrzynia i Szafarni z 

krótkim koncertem chopinowskim; grzybobranie z piknikiem w 

Gaju; wyjazd do Bydgoszczy na " Barona Cygańskiego "; 

wyjazd do kina "Helios " na film " Listy do M ". We wszystkich 

imprezach uczestniczą seniorzy, nie tylko zrzeszeni  ale również 

inni , mieszkańcy naszej Gminy. Tak duża liczba wyjazdów 

oraz różnorodność  naszych działań możliwa jest dzięki życzliwości i dużemu wsparciu Pana Burmistrza MiG 

Łasin za co w tym miejscu bardzo dziękujemy. 

         Do wiadomości czytelników podajemy kilka ważnych informacji: 

1. Siedziba Zarządu mieści się w " Orliku " , dyżury w każdą środę od godz. 14
00

 -16
00 . 

2. Spotkania klubowe  odbywają się w każdy czwartek o godz. 16
00 

3. Gimnastyka  dla osób  w wieku 50+ finansowana przez Burmistrza MiG Łasin w każdy wtorek o  

godz.18   w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Łasinie. 

4. Stowarzyszenie posiada stronę internetową : www.zlotajesien.doprzodu.com  


