
 

KOMUNIKAT 

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN 

z dnia 11 marca 2020r. 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podjąłem decyzję o odwołaniu 

wszystkich zajęć i  imprez organizowanych przez Miasto i Gminę Łasin, Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Łasinie oraz Bibliotekę Publiczną w Łasinie od dnia dzisiejszego tj. 11.03.2020r. do 

odwołania.  

Imprezy te zostaną zorganizowane w terminach późniejszych, o których będę informować 

mieszkańców. 

Odwołanie imprez ma charakter zapobiegawczy i ma na celu ochronę przed potencjalnym 

zagrożeniem. Mimo tego, że na dzień dzisiejszy nie ma stwierdzonego przypadku zachorowania na 

koronowirusa na terenie powiatu grudziądzkiego, a tym bardziej na terenie Miasta i Gminy Łasin 

decyzję tę podjąłem z poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. 

W trosce o dobro mieszkańców apeluję także o załatwianie - w miarę możliwości - spraw 

urzędowych telefonicznie lub w drodze elektronicznej (email, epuap). Kontakty, formularze, 

instrukcje odnośnie konkretnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miasta i Gminy w Łasinie www.bip.lasin.pl 

Jednocześnie proszę o stosowanie się do informacji i komunikatów pojawiających się w 

mediach, które wydają władze centralne. Apeluję do wszystkich mieszkańców o to, aby jeśli jest to 

możliwe pozostawali w domach i nie uczestniczyli w zgromadzeniach.  

Proszę o zachowanie ostrożności i nie poddawanie się panice. 

Poniżej podaję numery telefonów i adresy e-mailowe do kierowników poszczególnych 

referatów i MGOPS w Łasinie: 

L.p Nazwa Referatu/stanowisko Nr telefonu Adres e-mail 

1. Referat Organizacyjny- sekretariat 56 466 50 41, 

56 466 50 43, 

56 466 50 44 

umig@lasin.pl 

2.  Referat Podatków i Windykacji 56 466 50 41 wew. 40 ewa.radomska@lasin.pl 

3. Urząd Stanu Cywilnego 56 466 50 41 wew. 23 w.malinowska@lasin.pl 

4. Ewidencja ludności i działalność 

gospodarcza 

56 466 50 41 wew. 52 beata.zientarska@lasin.pl 

5. Obrona cywilna, zarządzanie 

kryzysowe 

56 466 50 41 wew. 51 

798207771 

w.marchlewski@lasin.pl 

6. Referat Inwestycji, Budownictwa, 

Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

56 466 50 41 wew. 45 

 

benedykt.stecki@lasin.pl 

7. Oświata, Kultura, Sport 56 466 50 41 wew. 37 

 

maria.ewertowska@lasin.pl 

8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

56 466 47 12  

 

mgops@lasin.pl 

 

                                                                                                      Burmistrz 

                                                                                                      /-/ Rafał Kobylski 

http://www.bip.lasin.pl/

