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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego 

Narodzenia mieszkańcom Miasta i Gminy Łasin oraz 

Wspólnotom Samorządowym Gmin Sąsiednich i 

Powiatu oraz Czytelnikom Gazety składamy 

najserdeczniejsze życzenia. 

 

Niech będą niezapomnianym czasem spędzonym bez 

pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech będą czasem 

radości, miłości, pokoju i nadziei, a Nowy Rok 2019 

niech przyniesie dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności. 

 

 

  
Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Rafał Radacki 

wraz z radnymi 

Burmistrz 

Miasta i Gminy 

Rafał Kobylski 

wraz z pracownikami 
 

 

JUBILACI W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W ŁASINIE 
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, 

która nigdy nie zawiedzie" 

(św. Jan Paweł II). 

8 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 

Łasin odbyła się uroczystość wręczenia złotych 

medali z okazji Jubileuszu Złotych Godów . W 

dowód społecznego uznania dla trwałości 

małżeństwa i rodziny Burmistrz Miasta i  Gminy 

Łasin Rafał Kobylski dokonał dekoracji 

medalami  nadanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej osób, które przeżyły 50 

lat w jednym związku małżeńskim. Jubilaci z rąk 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin Rafała 

Radackiego otrzymali listy gratulacyjne. Wraz z gratulacjami Jubilaci otrzymali kwiaty, nie zabrakło również toastu 

i skromnego poczęstunku. Święto Złotych Godów jest nie tylko świętem męża i żony – to święto ich dzieci, 

wnuków i prawnuków. To święto całej gminy – bo Dostojni Jubilaci są przykładem godnym naśladowania. Złote 

gody oznaczają pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem do 

radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Określenie „złote” dla tej rocznicy nie jest przypadkowe. To bardzo 

szlachetna nazwa, która symbolizuje wysoką wartość, jaką osiąga pięćdziesięcioletnie małżeństwo. Wytrwanie w 
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sformalizowanym związku tak długi czas zasługuje na podziw i bez prawdziwej miłości z pewnością nie jest to 

możliwe. Małżonków, obchodzących Złote Gody,  pytaliśmy o receptę na udany i długoletni związek.   Jak mówili 

nasi Goście „najważniejszym jest by sobie wybaczać, nie złościć się, a nader wszystko szanować się nawzajem". 

Konstanty Ildefons Gałczyński pisał "nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze-

nieść ją przez całe życie.” I już od ponad 50 lat tę drogę przemierzało razem 15 par z  gminy Łasin, które 

zdecydowały się przyjąć honorowe odznaczenie za Długoletnie Pożycie Małżeńskie:  

Naszymi gośćmi byli: Państwo Bernadeta i Lech Borowscy, Krystyna i Benedykt Grajewscy, Barbara i Franciszek 

Holińscy, Halina i Henryk John, Jadwiga i Jan Kamińscy, Elżbieta i Henryk Kruszewscy, Czesława i Stanisław 

Leśkiewicz, Maria i Henryk Lipeccy, Danuta i Franciszek Mazur, Janina i Jan Nowakowscy, Urszula i Jan Paga, 

Ludwika i Andrzej Podzendek,  Bożena i Edmund Siemińscy, Elżbieta i Jan Włodarczyk, Maria i Waldemar 

Zentarscy.   

 

INWESTYCJE 

 

7 września 2018 roku zakończyły się prace związane z budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej nad Jeziorem Zamkowym w Łasinie o długości ok. 

1 km. Budowa obejmowała wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o 

nawierzchni utwardzonej kostką betonową wraz energooszczędnym 

oświetleniem ulicznym oraz obiektów małej architektury, na którą 

składa się altana, stoły piknikowe, ławki. Zamontowane zostały 

również urządzenia siłowni zewnętrznej. Inwestycję wykonało 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe LUBTECH Sp. z o.o. z 

siedzibą w Fijewie 50A, 14-260 Lubawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowy, remonty i modernizacje dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Łasin w roku 2018 

 

Został wykonany II etap przebudowy drogi gminnej 061316C relacji Zawda - Zawdzka Wola  o długości 1000 m. 

Przebudowa została wykonana dwustopniowo; w pierwszej kolejności Firma SDT Budownictwo Drogowe Sp. z 

o.o.  wykonała prace polegające na profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni, następnie wykonano 

warstwę odsączającą oraz podbudowę z kruszywa łamanego  gr 8 cm oraz nawierzchnie z tego samego materiału i 

grubości, całość prac wyniosła 223.614,00 zł. Po wykonanych pracach Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 

Sp. z o.o. wykonało prace polegające na skropieniu asfaltem nawierzchni z kruszywa łamanego, a następnie 

wykonano nawierzchnię mieszanki mineralno -  asfaltowej gr 4 cm. Koszt prac wyniósł 227.498,59 zł. 
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W dniu 26 września 2018 roku wykonano modernizację drogi gminnej nr 041325C w miejscowości Wydrzno. 

Prace obejmowały prace geodezyjnej, wykonanie prac ziemnych mających na celu odpowiednie wyprofilowania 

drogi . Następnie wykonano nawierzchnię z kruszywa łamanego  grubości 8 cm. Wykonawca prac była Firma 

TOMAX Zbigniew Rutyna, a wartość wykonanych prac wyniosła 116.850,00 zł. 

 

Również w 2018 roku została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 041319C w miejscowości Huta Strzelce na 

długości 750 m. W ramach przedsięwzięcia została wykonana nowa szersza nawierzchnia z mieszanek mineralno - 

asfaltowych,  pobocza  z kruszywa łamanego oraz zjazdy z mieszanek mineralno - asfaltowych. Zadanie o wartości 

366.420,08 zł wykonało Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo 

Robót Drogowo - Budowlanych "STRZELBUD" Sp. z o.o. 

 

 

 

Kolejna przebudowa dotyczy drogi gminnej nr 041334C w miejscowości Goczałki, w ramach której zostały 

wykonane prace geodezyjne i ziemne mające na celu wykonanie odpowiednich profili drogi oraz wykonanie nowej 

nawierzchni tłuczniowej. Wykonawcą prac była Firma SDT Budownictwo Drogowe Sp. z o.o., a całkowity koszt 

prac wyniósł 97.846,50 zł 

 

Na drodze gminnej 041322C w miejscowości Zawda  została wykonana nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno 

- bitumicznych grubości 4 cm oraz wykonano pobocza i zjazdy  z warstwy piasku i kruszywa łamanego. Prace 

zostały zakończone w dniu 17 lipca 2017 roku przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., a ich 

koszt wyniósł 311.862,81 zł. 
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W dniu 5 lipca zakończone zostały prace związane z modernizacją drogi gminnej nr 041341C w miejscowości 

Przesławice, związane z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, 

składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej grubości 9 cm na długości 600 m. Na modernizację drogi 

na odcinku 0,600 km została podpisana umowa o dofinansowanie w wysokości 57.600,00 zł ze środków budżetu 

Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej. Prace 

modernizacyjne miały na celu poprawę dojazdu do gruntów rolnych, a tym samym poprawę bezpieczeństwa i 

warunków pracy rolników. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedziba 

przy ul. Laskowickiej 3, 86-100 Świecie. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 252.338,44 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 roku został wykonany pierwszy etap przebudowy - modernizacji ulicy Podmurnej. 

W ramach zadania została wykonana przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na całej długości ulicy 

oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej na długości 50 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej. 

W przyszłym roku planowana jest kontynuacja zadania, które ma obejmować przebudowę całej ulicy Podmurnej, 

części ulicy Kościuszki i Radzyńskiej do drogi krajowej nr 16. Zadanie została zakwalifikowane do ostatecznej 

listy rankingowej wniosków o dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i 

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" 

 W dniu 7 grudnia zakończyły się prace 

budowlane przebudowy ulicy Wodnej w Łasinie w 

ramach których został wykonana nowa sieć 

wodociągowa oraz nowe nawierzchnie ulicy z 

mieszanki mineralno - asfaltowej i chodników z 

kostki betonowej. Koszt wykonanych prac wyniósł 

2.796.210,28 zł, a głównym wykonawca prac było 

Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - 

Budowlanych "STRZELBUD" Sp. z o. o. W chwili 

obecnej trwają prace  budowlane na ulicy Tysiąclecia, 

których zakres jest taki sam jak na ulicy Wodnej, 

termin zakończenia prac uzależ niony jest od 

warunków atmosferycznych umożliwiających pace 

budowlane. 
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Miasto i Gmina Łasin zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich dotyczący „Budowy i 

wyposażenia PSZOK w miejscowości Wybudowanie Łasińskie gmina Łasin.” 

 

W ramach projektu utwardzono plac, postawiono budynek socjalno-biurowy, myjnię pojemników, utworzono 

miejsce pod kompostownik, zamontowano wagę najazdową. Zakupiono również sprzęty i wyposażenie do obsługi 

PSZOK, tj.: ciągnik, przyczepę, ładowacz czołowy, rębak do gałęzi, 30 szt. pojemników 1100 l oraz 6 szt. 

kontenerów o poj. 12 m
3 
. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości korzystania z Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta i Gminy Łasin. Planowanym efektem jest powstanie 

PSZOK oraz korzystanie z niego przez wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Łasin. 
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Wartość zadania: 1.016.528,69 zł. 

Wkład Funduszy Europejskich: 702.479,17 zł 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwają prace związane z "Przebudową kompleksu 

lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w 

Łasinie" 

 
Projekt obejmuje następujący zakres prac: 

 

1. wykonanie nowej bieżni syntetycznej 

poliuretanowej (400m), 4-ro torowej na okrężnej i 6-

cio torowej na prostej, 

2. pozostawienie istniejącej nawierzchni z trawy 

naturalnej głównego boiska do piłki nożnej, montując 

nowe wyposażenie - bramki, piłkochwyty i wiaty dla 

zawodników i trenerów, 

3. wykonanie systemu nawodnienia głównego 

boiska trawiastego, 

4. wykonanie trybun żelbetowych zadaszonych 

na łączna ilość ok. 220 miejsc z magazynami na sprzęt 
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sportowy pod trybunami,  

5. wykonanie boiska treningowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach  65 x 30 m wraz z 

wyposażeniem - bramki i piłkochwyty, 

6. wykonanie boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 20 x 12 m, 

7. wykonanie podwójnych trybun o konstrukcji  stalowej pomiędzy boiskiem treningowym a boiskiem do 

siatkówki plażowej dla ok. 2 x 51 osób, 

8. wykonanie rozbiegu do skoku wzwyż o nawierzchni z syntetycznej z dwoma boiskami do gry w 

badmintona, 

9. wykonanie rzutni do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej, 

10.  wykonanie rozbiegu do skoku w dal i trójskoku,  

11. wykonanie siłowni zewnętrznej, 

12. wykonanie chodników,  

13. wykonanie nowego ogrodzenia' 

14. wykonanie oświetlenia terenu oraz monitoringu. 

 

Całość kosztów zadania ma wynieść 3.180.000,00 a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ma wynieść 

900.000,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2018 zostało wykonanych 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowościach Wydrzno, Jakubkowo, 

Przesławice, Plesewo oraz Łasin. W Łasinie została wykonana wariant rozszerzony wraz z placem zabaw o 

charakterze sprawnościowym. Całość inwestycji wyniosła 228.863,62 zł w tym 110.800,00 zł dofinansowania z 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wykonawcą praz była firma "PT" s.c. M. Ignaciuk, T. Dąbrowski z Gdańska. 
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Zakres robót obejmował dostawę i montaż 20 kompletów biologiczno - mechanicznych przydomowych 

oczyszczalni ścieków  z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu poprzez drenaż lub tunele 

rozsączające, wraz z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynków mieszkalnych, pompowniami ścieków oraz 

zasileniem elektrycznym. 

Wartość zadania wyniosła 691.196,94 zł, a wykonawcą była Spółka Budowlano Handlowa "SMOLBUD" s. c. 

Smolny Grzegorz, Smolna Alicja z siedziba Wybudowanie Wąbrzeskie 1, 86-230 Lisewo 

 

Trwają prace budowlane polegające na budowie parkingu przy cmentarzu komunalnym w Łasinie polegające na 

wykonaniu miejsc postojowych, budowie jezdni manewrowej oraz budowa chodników, wszystkie element będą 

wykonane z kostki betonowej. Wykonawcą prac jest Firma TOMAX Zbigniew Rutyna z Łasina. 

W ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na „Zorganizowanie przez ŚDS w Łasinie dowozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta  

i Gminy Łasin”, w dniu 24 października 2018 roku zakupiono nowy samochód marki Opel VIVRO  

dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie Wartość pojazdu 128.880,00 zł. Dofinansowanie  

ze środków PFRON 80.000,00 zł. 
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W ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków 

prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gminna Spółka Wodna Łasin w miesiącu czerwcu zakupiła nową koparko-

ładowarkę marki JCB 3CX Turbo AEC za kwotę 337.635,00 zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania wynosi 

208.000,00 zł. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność Straży Pożarnych  

W III kwartale 2018 r. jednostki OSP Łasin, OSP Szonowo i OSP Szynwałd otrzymały od Ministra 

Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości na wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym polegającym na 

zakupie sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP.  

 

 

 

Na podstawie podpisanej umowy Minister Sprawiedliwości udzielił Miastu i Gminie Łasin dotacji w kwocie 44,5 

tys. zł a Miasto i Gmina Łasin zapewniło swój wkład własny w postaci 1 %   ww. kwoty tzn. ok.450,- zł. Za 

pozyskane fundusze zakupiono:  dla OSP Łasin: nożyce hydrauliczne i rozpieracz „Holmatro”, dla OSP Szonowo:  

zestaw podpór do stabilizacji wywróconych samochodów i detektor wielogazowy do wykrywania m.in. tlenku 

węgla, dla OSP Szynwałd: nosze do transportu rannych, detektor napięcia  i detektor wielogazowy.   

      
Zdjęcie przedstawia przekazanie zakupionego sprzętu współfinansowanego ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości.  
 

W dniu 16 czerwca 2018 r. w Rudzie k.Grudziądza odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu grudziądzkiego. W wyniku rozegranych konkurencji 

(sztafeta i ćwiczenia bojowe) komisja ustaliła, że najlepiej zadania te wykonała jednostka OSP Zawdzka Wola i 



 

Goniec Ratuszowy – grudzień  2018 

  

 

 10 

przyznała drużynie pierwsze miejsce. Drużyna otrzymała z rąk Starosty Grudziądzkiego puchar i dyplom oraz 

prawo uczestnictwa w zawodach na szczeblu województwa kujawsko-pomorskiego.   

 
Na zdjęciach druhowie z OSP Zawdzka Wola podczas zawodów powiatowych 

 
 

Druhowie z OSP Zawdzka Wola w dniu 8 września 2018 r.  reprezentowali powiat grudziądzki na zawodach 

wojewódzkich, gdzie w rywalizacji z innymi drużynami wywalczyli 12 miejsce.  

 
Na zdjęciach drużyna OSP Zawdzka Wola podczas zawodów wojewódzkich w Jabłonowie Pomorskim 
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W miesiącu wrześniu br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawdzie otrzymała samochód pożarniczy 

Lublin, który przekazała nieodpłatnie Komenda Miejska  Państwowej Straży Pożarnej z Grudziądza.   

 
Na zdjęciu samochód pożarniczy Lublin z OSP Zawda. 

Oświata 

W roku szkolnym 2018/2019  w szkołach podstawowych Miasta i Gminy  Łasin rozpoczęto  realizację projektu 

”Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” w ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu uczniowie  uczestniczą w następujących zajęciach dodatkowych: 

- 104 uczniów w zajęciach wyrównawczych z matematyki, 

- 72 uczniów w zajęciach z matematyki z TIK prowadzonych metodą eksperymentu, 

- 7 uczniów w zajęciach z przyrody prowadzonych metodą eksperymentu, 

-  64 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka niemieckiego,  

-  64 uczniów w zajęciach  z języka niemieckiego  dla uczniów uzdolnionych, 

- 32 uczniów w zajęciach wyrównwaczych z języka angielskiego, 

- 32 uczniów w zajęciach z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych. 

Projekt przewiduje ponadto  realizację 160 godzin na udzielanie  pomocy  psychologicznej dla wszystkich 

uczestników projektu.  Ponadto w 9 grupach realizowane będą zajęcia logopedeczne.   

Dodatkowe zajęcia w szkołach realizowane będą do grudnia 2019 r.  

W ramach projektu przeszkolnych zostanie 20 nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu  i 

wykorzystania TIK na zajęciach z przyrody, matematyki i językach obcych. 

Szkoły wyposażone zostaną w sprzęt elektroniczny, o łącznej  wartości przeszło 105 000 zł, w tym laptopy, 

monitory interaktywne, tablice multimedialne, roboty  oraz  pomoce dydaktyczne  do pracowni przyrodniczej i 

pracowni językowych.  

 Miasto i Gmina Łasin uczestniczy również w projekcie  „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - 

szkolenia  i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu przedstawiciele  30 gmin i powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego  uczestniczyli w 

kursie przygotowującym struktury oświatowe  w samorządach do wdrażania działań rozwojowych w obszarze 

oświaty. W każdej z jednostek samorządowych uczestniczących w projekcie wypracowany został,  we współpracy 

z doradcą, lokalny plan rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół   w zakresie kształtowania kompetencji 

kluczowych uczniów. Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym ma możliwość włączenia się 
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w prace sieci współpracy, w ramach których, między innymi, będą rozwijane wątki tematyczne związane z 

rozwijaniem kompetencji kluczowych, przywództwem w oświacie, zmianami w prawie oświatowym. 

 W szkołach realizowane są, ciszące się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, Programy 

Ministerstwa Sportu  i Turystyki: „Umiem pływać ", „Mały mistrz",” Szkolny Klub Sportowy” ,„Narodowy Projekt 

Rozwoju Kolarstwa Poziom Pierwszy 0 - Upowszechnianie Sportu w Szkółkach Kolarskich”. 

 Szkoły uczestniczą również w różnego rodzaju programach i akcjach, w tym w akcjach charytatywnych.   

Przykładem może być  akcja "POLA NADZIEI" realizowana w Szkole Podstawowej w Łasinie. W dniu  8.10.2018 

roku uczniowie szkoły spotkali się z opiekunem hospicjum księdzem Pawłem Śmierzchalskim, który w interesujący 

sposób opowiedział  o swoich podopiecznych. Zapewnił też, że  wsparcie społeczności szkolnej  jest dla nich 

bardzo ważne. Po prelekcji, przedstawiciele klas odebrali cebulki, które zostały zasadzone przed szkołą aby wiosną 

zakwitnąć na żółto i ucieszyć nasze oczy. Ze sprzedaży cebulek szkoła zebrała kwotę 3017 złotych, którą 

przekazała na konto hospicjum Księży Marianów. Do akcji przyłączyły się też szkoły w  Zawdzie  i Łęgowie, 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin, Przedszkole Miejskie w Łasinie oraz  Urząd Miasta i Gminy Łasin.  

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i wolontariuszom  wspierającym akcję. 

 
 

W bieżącym oraz poprzednim roku szkolnym  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. Na 

szczególne wyróżnienie zasługuje udział uczniów ze Szkoły Podstawowej 

w Wydrznie  w Programie Edukacji Ekologiczno-Łowieckiej "MYŚLIWI 

DZIECIOM, DZIECI ZWIERZĘTOM" realizowany w ramach 

PROGRAMU ODBUDOWY POPULACJI ZWIERZYNY DROBNEJ W 

WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM, współfinansowany 

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Polski Związek Łowiecki. 
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Edukacja ekologiczna była realizowana poprzez lekcje przyrodniczo-łowieckie w oparciu o materiały dydaktyczne 

dostarczane do szkół przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, organizowane przez szkoły 

(nauczycieli) i myśliwych lekcje poglądowe, różnego typu konkursy, odczyty, wycieczki. Działania dydaktyczno – 

wychowawcze opierały się na ścisłej współpracy przedstawicieli kół łowieckich i zarządców obwodów łowieckich 

z wybranymi nauczycielami szkół. Szkoła Podstawowa w Wydrznie we współpracy z Kołem Łowieckim „Czajka” 

zajęła I miejsce w województwie kujawsko - pomorskim. Nagrody  w postaci profesjonalnych lornetek zostały 

przekazana na ręce pani Dyrektor. Myśliwi wręczyli również  prezenty uczniom angażującym się w zbiórkę 

kasztanów i żołędzi. Podziękowania otrzymali także nauczyciele biorący udział w działaniach ekologicznych. 

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości w gminie Łasin 

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości w tym roku miało szczególnie uroczysty charakter. W 

gminie Łasin, tak jak i w całym kraju, odbyły się uroczystości związane z tym wydarzeniem. Święto Niepodległości 

11 listopada rozpoczęło się  mszą świętą w kościele pw. św. Katarzyny. Na początku nabożeństwa ksiądz proboszcz 

poświęcił Sztandar  Miasta i Gminy Łasina, a w trakcie jego trwania młodzież z Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Łasinie przedstawiła montaż słowno-muzyczny pn. „Nasza Niepodległa”. Po zakończeniu 

mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, delegacji oraz mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na plac przy 

Pomniku Pomordowanych na Magdalence, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Po okolicznościowym 

wystąpieniu Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pod tablicą pamiątkową delegacje złożyły wiązanki i kwiaty. 

Następnie ks. proboszcz odmówił modlitwę za poległych a po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych 

uroczystości przeniosły się do pobliskiego Parku Miejskiego, gdzie rozpoczął się wspólny okolicznościowy Bieg 

Niepodległości.  

Aby uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie w dniu 12 

listopada zorganizował świąteczny koncert. Tego wieczoru na scenie Domu Kultury wystąpił Kwartet Wokalny 

AMOROSO, któremu towarzyszył student Akademii Muzycznej w Gdańsku - Paweł Ratajek grający na 

akordeonie. Koncert rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. 

Liczne inicjatywy związane z obchodami Dnia Niepodległości miały miejsce w szkołach prowadzonych przez 

Miasto i Gminę Łasin. W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 

2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej” szkoły rozpoczęły organizację wydarzeń związanych z obchodami 100 

rocznicy odzyskania niepodległości  już w 2017 r. Ich kulminacja miała miejsce w listopadzie 2018 r.    

Poniżej kilkanaście przykładów wydarzeń zorganizowanych przez szkoły: 

1. Szkoły dołączyły do akcji  „Rekord dla Niepodległej” polegającej na  odśpiewaniu dokładnie o godzinie 11.11 

wspólnie z całą Polską 4 zwrotkowego hymnu narodowego. 

2. Zorganizowanie, przez Szkołę Podstawową  w Łasinie, uroczystości z udziałem Wicewojewody, Wicekuratora, 

Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, przedstawicieli IPN, przedstawiciela Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej, 

Weteranów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Polskich Sił na Zachodzie, Związku oraz członków 

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, podczas 

której posadzono przed szkołą Dąb Niepodległości.  

3. Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej „I przyszła Niepodległość!...". zorganizowany przez Szkołę Podstawową 

w Szonowie. 
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4. Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Historyczny „Józef Piłsudski - człowiek i bohater”, którego organizatorem 

była Szkoła Podstawowa w Wydrznie. 

5. Międzyszkolny Konkurs Poezji Patriotycznej „Nasza Niepodległa…” zorganizowany przez Szkołę Podstawową 

w Zawdzie.  

6. Gminny konkurs fotograficzny „Moja Niepodległa” oraz gminny konkurs wiedzy „Żołnierze Niepodległej”, 

których organizatorem była Szkoła Podstawowa w Łasinie. 

7. Przygotowanie wystaw: „Polska 1918- 2018. Jacy jesteśmy” (SP Wydrzno),  „Orzeł Polski”, „Drogi do 

Niepodległości” , „Marszałek Józef Piłsudski” (SP Łasin). 

8. Zorganizowanie, przez Szkołę Podstawową w Łasinie, wycieczek: „Szlakiem żołnierzy Niepodległej” do 

Warszawy i Radzymina oraz „Szlakiem Hymnu Narodowego” do Będomina.  

9. Udział uczniów w konkursach organizowanych przez inne jednostki: np. Instytut Pamięci Narodowej na hasło 

promujące 100-lecie odzyskania niepodległości  oraz Szkołę Podstawową w Linowie - IX Regionalny Festiwal 

Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.  

10. Udział Klubu Historycznego działającego przy Szkole Podstawowej w Łasinie  w ogólnopolskiej akcji „Zapal 

światło pamięci”. 

11. Zorganizowanie przez Szkołę Podstawową w Łasinie spotkania projektowego „Zapomniani bohaterowie - 

Pilecki”  z przedstawicielami Stowarzyszenia „Auschwitz Memento”.  

12. Zorganizowanie przez Szkołę Podstawową w Łasinie akcji: „Sto piątek z historii na stulecie odzyskania 

niepodległości”. 

W szkołach organizowane były uroczyste akademie,  wystrojono sale lekcyjne i hole w barwy narodowe, 

przygotowywano życzenia dla Niepodległej na biało czerwonej planszy, rozdawano cytaty o Ojczyźnie i 

patriotyzmie. 
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LKS Piast Łasin 

Tenis stołowy: 

 Drużyna seniorów uczestniczy w rozgrywkach III ligi, 

 W hali gdańskiego MRKS w dniu 10 marca 2018r. rozegrano, reaktywowane Międzywojewódzkie Mistrzostwa 

Młodzików. Na starcie tych zawodów stanęło po 12 najlepszych młodziczek i 12 najlepszych młodzików z 

województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Rozegrano turnieje w grze pojedynczej i podwójnej. W grze 

pojedynczej zawodnicy naszego klubu LKS Piast Łasin zajęli: III miejsce Jacek Zawacki i V miejsce Antoni 

Dąbrowski. Gratulujemy i dziękujemy trenerowi p. Pawłowi Padze. W grze podwójnej Jacek Zawacki LKS Piast 

Łasin i Filip Bielunkiewicz KS Gwiazda Bydgoszcz stanęli na najniższym miejscu podium. Gratulujemy sukcesu. 

 W dniach 17-18.03.2018 r. w Chełmnie odbyły się Mistrzostwa Województwa Kuj.- Pom. w tenisie stołowym. 

Zawody miały cztery etapy. W pierwszym etapie odbywały się: Indywidualne Mistrzostwa Województwa 

Młodzików i tu nasi zawodnicy Jacek Zawacki zajął II miejsce a Antoni Dąbrowski V. W drugim etapie 

odbywały się: Eliminacje do Mistrzostw Polski i tu po raz kolejny Jacek Zawacki zajął II miejsce tym samym 

zapewnił sobie udział w Mistrzostwach Polski w Drzonkowie. Następnie odbywały się gry podwójne i tu nasi 

zawodnicy spisali się bardzo dobrze. Jacek Zawacki wspólnie z kolegą KS Gwiazda Bydgoszcz- Filipem 

Bielunkiewiczem zajęli I miejsce a Antoni Dąbrowski i Olaf Marcinkowski uplasowali się na miejscu III. w grze 

drużynowej nasi Zawodnicy Jacek Zawacki, Antoni Dąbrowski zajęli miejsce II ulegając tylko kolegom z IKTS 

Inowrocław. 

 Drużyna LKS Piast II Łasin brała udział w rozgrywkach Ligi Powiatowej. Po zaciętych i emocjonujących 

spotkaniach z dorobkiem 22 pkt. Piast II zajął 1 miejsce. Wrócił tym samym na pierwsze miejsce podium po 10 

latach. O zaciętej rywalizacji w tegorocznej lidze niech świadczy fakt , że różnica miedzy 2 miejscem wynosiła 

zaledwie 4 pkt. Drużyna grała w składzie: Łukasz Broża, Michał Merholc, Jacek Zawacki, Antoni Dąbrowski, 

Olaf Marcinkowski, Tomasz Talpa i Jacek Brodziński. Trenerem był, podobnie jak w pierwszym zespole Paweł 

Paga. W niedzielę 10.06.2018 r. zespół pod wodzą trenera Pawła Pagi odebrał Puchar dla najlepszej drużyny. 

 Pan Paweł Paga uczestniczył w zawodach rangi Mistrzostwa Świata w USA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pika nożna: 

 zwycięstwo w Turnieju Młodzików w Suszu rocznik 2005/2006 

 zwycięstwo w Turnieju w Brodnicy rocznik 2005/2006 

 zwycięstwo w Football Academy Cup rocznik 2005/2006 

 udział w UKS Mały Jeziorak Cup rocznik 2010/2011 

 zwycięstwo w Vitasport Junior Cup rocznik 2005/2006 
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 drużyny Żaków (rocznik 2010/2011) i Orlików (rocznik 2008/2009) uczestniczyły w rozgrywkach Deichmann 

Minimistrzostwa 

 udział Żaków w Małych Mistrzostwach Świata w Brodnicy rocznik 2010/2011 

 udział w zajęciach dzieci 5-6 letnich  

  udział w rozgrywkach związkowych aż czterech drużyn naszego Klubu 

o senior 

o młodzik/trampkarz    rocznik 2005/2006 

o orlik                           rocznik 2008/2009 

o żak                             rocznik 2010/2011 

 

 

Trójbój Siłowy: 

 132.5 kg i 135 kg Rekordy Świata Federacji GPC Weteranów ustanowione 24-25 marca 2018 r. przez Kazimierza 

Tamiłowskiego 

 trzecie miejsce Mistrzostwo 

Europy i rekord świata 

weteranów podczas Mistrzostw 

Europy WUAP w Pabianicach 

12-17 czerwca 2018 r. 

 pierwsze miejsce Kazimierza 

Tamiłowskiego w Pucharze 

Świata RAW w dniach  17-18 

listopada 2018 w Złotoryi. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie jest instytucją, w której 

prowadzona jest wielokierunkowa działalność w zakresie upowszechniania kultury 

i sztuki wśród społeczeństwa naszej gminy. Realizacja naszych projektów i 

inicjatyw umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne 

uczestnictwo w sferze kultury i rozrywki. Uczestnictwo w kulturze to zajęcia zbiorowe, zespołowe czy też 

indywidualne, które gromadzą uczestników w celu rozbudzenia ich uzdolnień i zainteresowań, pasji i wymiany 

doświadczeń.  

W Domu Kultury prowadzone są systematycznie otwarte zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 

miasta i gminy Łasin. Staramy się stworzyć warunki do harmonijnego 

rozwoju uczestników poprzez ustawiczną edukację kulturalną. 

Proponujemy różnorodne zajęcia artystyczne, edukacyjne, które 

umożliwiają miłe, twórcze, a zarazem rozwijające intelektualnie 

spędzenie czasu wolnego. Zajęcia obejmują  m.in. muzykę, są to próby 

istniejącego od listopada 2017 r. dziecięcego zespołu wokalnego "No 

Name" (grupa zaawansowana) oraz powstałej 

w listopadzie br. grupy początkującej 

"Nołnejmiaczki", prowadzone są także 

indywidualne zajęcia wokalne. Niedawnym sukcesem grupy "No Name" było zajęcie I 

miejsca w XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej Bory Tucholskie '2018". Z 

grupą ściśle współpracują także bydgoscy muzycy Ludmiła Małecka i Artur Grudziński, 

którzy prowadzą cieszące się dużą popularnością warsztaty wokalne. Kolejnym 

osiągnięciem w dziedzinie muzyki było wyróżnienie jakie zdobyła Kinga Czarnuch w 

Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Gdynia OPEN '2018. 

Sfera muzyki obejmuje również  naukę gry na gitarze oraz keyboardzie (ognisko 

muzyczne) jak również próby orkiestry dętej  

z indywidualną nauką gry na instrumentach dętych. Poza tym odbywają się także próby 

lokalnych zespołów muzycznych. Kolejną propozycją artystyczną są zajęcia sekcji 

plastycznej, która podzielona jest na trzy grupy wiekowe. O sporym wyróżnieniu jakie 

dotyczy Domu Kultury jest udział uczestników sekcji plastycznej w wystawie patriotycznej pn. "Wolna Polska"w 

Centrum Polsko - Słowiańskim w Nowym Jorku, którzy zostali zaproszeni do jej 

udziału przez wiceprezes CP-S Danutę Bronchard. Oprócz sekcji plastycznej M-

GOK, prace zaprezentowali 

uczniowie z Polskiej Szkoły 

im. Marii Konopnickiej na 

Greenpoincie oraz studenci 

klasy malarstwa, która działa 

przy CP-S Nowy Jork. W 

Domu Kultury na co dzień 

odbywają także się zajęcia 

świetlicowe, uczestnicy mają 

do dyspozycji: salę 

komputerową, bilard, tenis 

stołowy, piłkarzyki, dart elektroniczny - rzutki, grę zręcznościową cymbergaj 

oraz gry planszowe czy platformę gier wideo X-Box i Kinect. 

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury zaangażowany jest również w 

przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi 

podmiotami takimi jak: Urząd Miasta i Gminy Łasin, szkoły i placówki 

oświaty działające na terenie miasta i gminy Łasin, sołectwa, Koła 

Gospodyń Wiejskich). 

Przez cały rok organizujemy wiele imprez kulturalnych, 

rozrywkowych, zarówno mniejszego jak  

i większego formatu, które odbywają się na scenie Domu Kultury czy też 

w plenerze na Amfiteatrze. Proponowane przez nas projekty skierowane 

są do różnych grup społecznych. 
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 Począwszy od stycznia odbywają się następujące imprezy i 

przeglądy: Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych  

i Zapustnych, Dzień Babci i Dziadka - spotkanie dla seniorów, Powiatowy 

Przegląd Poezji "Złote Usta", Festiwal Piosenki "Wesoła Nutka", Dni 

Łasina połączone ze Zlotem Motocyklowym, Dożynki Gminne, obchody  

11 listopada z Okolicznościowym Biegiem Niepodległości oraz 

tegorocznym koncercie z 

okazji  

100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski, Rejonowy Przegląd 

Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. Ks. Witolda 

Weinbergera oraz "Mikołaj w Łasinie ". Co roku staramy się także 

organizować koncerty charytatywne    w tym roku impreza odbyła 

się na rzecz 5-letniej Nikoli Lewandowskiej   

Aktywne uczestnictwo w różnorodnych zajęciach, sekcjach, 

spotkaniach, uroczystościach, konkursach i imprezach kulturalnych 

przyczynia się do zdobywania nowych umiejętności, kreatywności i 

doświadczeń.  

Wszystkie informacje, zwiastuny i plakaty dotyczące 

organizowanych przez M-GOK wydarzeń, podsumowania imprez 

oraz fotografie zamieszczane są na bieżąco na naszej stronie 

internetowej www.dk-lasin.pl oraz na portalu społecznościowym 

Facebook "Dom Kultury Łasin", "Miejsko - Gminny Ośrodek 

Kultury Łasin" zapraszamy również na kanał wideo Youtube "Dom 

Kultury Łasin" 

 

 

Biblioteka Publiczna w Łasinie 

 

22 listopada 2018 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin obchodziła 70-

lecie swojego istnienia. Z tej okazji dla wszystkich czytelników odbył się w Domu Kultury koncert  pt. „Krajobraz 

słów” w wykonaniu zespołu „Zdążyć przed północą”. Podczas uroczystości nagrodziliśmy najlepszych czytelników 

w poszczególnych kategoriach, podziękowaliśmy placówkom kulturalno-oświatowym za współpracę oraz 

obdarowaliśmy czytelników jubileuszowym wydaniem publikacji „Biblioteka komnatą tajemnic” zawierającą prace 

literackie i plastyczne dzieci z naszej gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 

 

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

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, prowadzony jest Punkt 

Konsultacyjny, telefon zaufania, grupa AA "Pierwszy Krok", świetlice środowiskowe oraz Zespół 

Interdyscyplinarny.  Na terenie Gminy działa również grupa wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym i 
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przemocy w rodzinie. Z pomocy indywidualnej i grupowej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień w Łasinie 

korzystają osoby uzależnione od alkoholu i członkowie ich rodzin  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 dzieci z terenu naszej gminy są świetlice środowiskowe (SP 

Zawda, SP Szonowo, SP Wydrzno, Gimnazjum w Jankowicach, Szkoła Podstawowa w Łasinie). Zajęcia w 

świetlicach środowiskowych są adresowane w szczególności dla uczniów z zaburzeniami zachowania i 

dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym z uwagi na występujące w naszym środowisku problemy.  Do udziału 

w zajęciach włączamy także uczniów, którzy chcą miło spędzić czas, rozwijając swoje pasje.   

W 2018 roku w świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Szonowie zorganizowaliśmy, na życzenie 

uczniów, zajęcia kulinarne w dwóch grupach: dzieci młodsze (klasy I – IV)  i starsze (V – VI). Wspólne gotowanie 

to przede wszystkim idealny sposób na spędzenie czasu i to czasu najwyższej jakości - z uwagą, wymaga bowiem 

interakcji, słuchania tego, co jedna osoba mówi do drugiej, współpracy, kontaktu. Uczy też dzieci zachowań i norm 

społecznych. Celem zajęć było przekazywanie 

zdrowych nawyków żywieniowych, dzielenie się 

pomysłami na dania, wspólne spożywanie posiłków i 

integracja. Uczniowie bardzo licznie i chętnie 

uczestniczyli w tych zajęciach, przygotowywali dania 

z dużym zaangażowaniem.  Prowadziliśmy długie 

rozmowy dotyczące zwyczajów żywieniowych w ich 

domach oraz właściwego odżywiania. Uczniowie 

podczas pracy opowiadali o swoich ulubionych 

potrawach, a także o zainteresowaniach. Dzieliliśmy 

się obowiązkami w przygotowaniu posiłków oraz w 

pracach porządkowych i wspólnie je spożywaliśmy.  

 

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 

 

W 2018 roku zorganizowano roboty publiczne dla 65 osób, wraz z zobowiązaniem dla 44 tj.: 

- 39 osób na okres 3 miesięcy,  

- 19 osób na okres 2 miesięcy,  

- 7 osób na okres do 1 miesiąca.  

Zorganizowano staże dla 5 osób: 

- 2 osoby na okres 4 miesięcy wraz z zobowiązaniem na 90 dni,  

- 2 osoby na okres 3 miesięcy wraz z zobowiązaniem na 32 dni, jedna osoba zrezygnowała w związku z podjęciem 

pracy,  

- 1 osoba na okres 3 miesięcy wraz z zobowiązaniem na 90 dni. 

W 2018r.  zatrudnionych było 27 osób  na umowę o pracę na okres 90 dni po zakończeniu stażu z 2017r. i przełomu 

2017/2018, jedna osoba na okres 32 dni.  

Osoby zostały skierowane do pracy do Urzędu Miasta i Gminy Łasin, jednostek podległych i szkół.  

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

zamieszkania dla 21 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne korzystające z pomocy społecznej (02.07.2018 - 

30.09.2018). Jedna osoba zrezygnowała z powodu podjęcia pracy. Osoby zostały skierowane do UMiG, jednostek 

podległych oraz sołtysów. Za każda przepracowaną godzinę osoba otrzymała 8,10 zł.  

Od 01.07.2017 do 30.06.2018 trwała refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki 

na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia. Dwie osoby skorzystały z 

tej formy pomocy. Od lipca br. osoby zostały zatrudnione na okres 1 roku na umowę o prace jako zobowiązanie 

zawarte we umowie z PUP Grudziądzu.   
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Współpraca z PCK w Grudziądzu w zakresie realizacji projektu „Pogodna jesień”. Z miasta i gminy Łasin objętych 

jest 10 osób niesamodzielnych po 60 r.ż., którym pomoc świadczą 2 opiekunki zatrudnione w ramach projektu.  

Do udziału w projekcie „Rodzina Centrum 2” organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Grudziądzu do dnia 29 listopada 2018r. zakwalifikowanych zostało 48 mieszkańców miasta i gminy Łasin (z tego 

41 to osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4 to osoby sprawujące 

rodzinną pieczę zastępczą, a 3 to osoby przebywające w pieczy zastępczej). Uczestnicy skorzystali z następujących 

form wsparcia: 

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,  

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, 

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,  

- warsztat wzmacniający kompetencje rodzicielskie, 

- zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje, 

- warsztat socjoterapeutyczny dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat, 

W tej edycji skorzystało łącznie 29 mieszkańców miasta i gminy Łasin (w tym 12 dorosłych i 17 dzieci). 

MGOPS Łasin współpracował z pracodawcami z terenu miasta i gminy Łasin, powiatu grudziądzkiego oraz 

Kwidzyna w zakresie rekrutacji pracowników.  

MGOPS w Łasinie w 2018 r. zakwalifikował i skierował 51 osób samotnych 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.   

19.10.2018 zawarto umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu asystent 

rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy a Gminą Łasin  Wojewoda przekazał środki finansowe w wys. 33226,00 zł na 

dofinansowanie zadania własnego gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej na 

dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.  

14 lutego br. ogłoszono wyniki  otwartego konkursu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”  edycja 2018 w 

ramach Modułu I na utworzenie Klubu Seniora.  Miasto i Gmina Łasin – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej otrzymał dotację w wys. 25 000,00 zł,.  Siedzibą są pomieszczenia Ośrodka Integracji Społecznej i 

Zawodowej przy ul. Dworcowej 2 w Łasinie. Środki  własne gminy to 6250,00 zł. MGOPS w Łasinie zakupił 

kuchnię gazową, szafę chłodniczą, zmywarkę, sprzęt muzyczny, 3 laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, art. 

gospodarstwa domowego, w tym  mikrofalówka, warniki, naczynia itp. 

W związku z nowym okresem zasiłkowym do dnia 04.12.2018r. przyjęto 426 wniosków o świadczenia rodzinne, 

620 wniosków o świadczenie wychowawcze i 52 wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Do dnia 

30.11.2018r. wypłacono 990 świadczeń "dobry start' na kwotę 297.000 zł. Świadczenie 500+ wypłacane jest 

średnio na 940 dzieci miesięcznie. Świadczeniami rodzinnymi objętych jest ok.500 rodzin miesięcznie. 

W 2018r. z terenu miasta i gminy Łasin 208 dzieci objętych zostało pomocą w formie dożywiania w szkołach.  

W okresie od stycznia do czerwca 2018r. wydano 192 decyzje przyznające stypendium szkolne oraz 3 decyzje 

przyznające zasiłki szkolne na ogólną kwotę 167 370,72 zł. Natomiast w okresie od września do grudnia 2018r. 

wydano 194 decyzje przyznające stypendium szkolne oraz 3 decyzje przyznające zasiłki szkolne na ogólną kwotę  

107 764,00zł. 

 

 

 


