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Święta Bożego Narodzenia, to okres przepięknych 

kolęd, i zapachu choinki, to czas, który spędzamy w 

rodzinnym gronie wśród najbliższych. Na pełen 

tajemnicy i radości czas Bożego Narodzenia proszę 

przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.  

 

Niechaj miłość i moc płynąca z betlejemskiej szopki 

staną się  udziałem nas wszystkich. Niech nadzieja i 

wiara towarzyszą nam każdego dnia w 

nadchodzącym Nowym 2020 Roku. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Rafał Radacki 

wraz z radnymi 

Burmistrz 

Miasta i Gminy 

Rafał Kobylski 

wraz z pracownikami 
 

 

JUBILACI W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W ŁASINIE 

 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i 

Gminy Łasin odbyła się uroczystość  

wręczenia medali parom, które w 2018  

roku obchodziły piękny Jubileusz Złotych 

Godów.  Swoją obecnością zaszczyciło nas 

15 par, którym w dowód społecznego 

uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny 

Burmistrz Miasta i  Gminy Łasin Rafał 

Kobylski wręczył medale  nadane przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z rąk 

Przewodniczącego Rady Miejskiej Łasin 

Rafała Radackiego Jubilaci otrzymali listy 

gratulacyjne. Wraz z gratulacjami Nasi 

Goście otrzymali kwiaty, słodki upominek, 

a po części oficjalnej zostali zaproszeni  na 

skromny poczęstunek. Pół wieku 

nieprzerwanego, harmonijnego pożycia 

małżeńskiego, to doniosła rocznica. To 

rocznica, która budzi ludzkie wzruszenie, szacunek i uznanie wszystkich ludzi, którzy rozumieją, jaką ważną rolę 

spełnia rodzina. Złote Gody to święto całej naszej społeczności lokalnej - bo Dostojni Jubilaci są przykładem 

godnym naśladowania. Żadna wspólnota, żadna gmina, żadne państwo, żadne stowarzyszenie nie zrobi tego, co 

robi rodzina. Rodzina to podstawa społeczeństwa. I rodzina to najtrwalszy fundament tego kraju. Jak podkreślali 

Dostojni Jubilaci, życie nauczyło ich wiele. Nauczyło szanować drugiego człowieka, zahartowało cierpieniem. Ale 

dziś, kiedy myślą sięgają wstecz i widzą owoce swojego trudu, to nie żałują  wspólnie przeżytych lat.  

Wydanie bezpłatne,  Grudzień  2019, nakład 1500 egz. Wydawca: Miasto i Gmina Łasin 

www.lasin.pl; e-mail: umig@lasin.pl 
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Naszymi gośćmi byli: Państwo Franciszek i Gabriela Barć, Jerzy i Barbara Bojdo, Ryszard i Gabriela 

Chmielewscy, Jerzy i Krystyna Gorczewscy, Ludwik i Janina Januszewscy, Jacek i Janina Jaremko, Edward i 

Renata Klempert, Bronisław i Apolonia Knaak, Zbigniew i Cecylia Lewiccy, Tadeusz i Elżbieta Michalczyk, Józef 

i Gabriela Mrugała, Henryk i Halina Pryc, Janusz i Krystyna Statek, Konrad i Danuta Witkowscy, Władysław i 

Urszula Czapscy. 

 
INWESTYCJE  

 

W dniu 6 czerwca 2019 roku została odebrana inwestycja pt.: "Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na 

Stadionie Miejskim w Łasinie". Prace obejmowały wykonanie nowej bieżni okrężnej długości 400 m, 6 torów na 

prostej 4 tory na okrężnej. Został wykonana rzutnia do pchnięcia kulą z kołem betonowym oraz nawierzchnią z  

mączki ceglanej sektora rzutów. Wykonano nowa skocznie do skoku w dal z bieżnią o nawierzchni poliuretanowej 

oraz zeskok o nawierzchni piaskowej. Powstała również skocznia do skoku wzwyż o nawierzchni poliuretanowej. 

Oprócz infrastruktury sportowej wybudowano sekcje trybun o konstrukcji betonowej z plastikowymi siedziskami. 

Zostały rozbudowane ciągi chodników oraz wykonano oświetlenie stadionu. Inwestycja obejmowała również 

montaż systemu nawadniania boiska na istniejącej murawie trawiastej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

3.590.688,39 zł a generalnym wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "LUBTECH" Sp. z 

o. o.  z siedzibą 14-260 Lubawa, Fijewo 50 
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16 maja 2019 roku została zakończona inwestycja związana z przebudową ulicy Tysiąclecia w Łasinie. W ramach 

inwestycji została wykonana nowa sieć wodociągowa wraz z przyłączami, sieć sanitarna wraz z przyłączami oraz 

sieć deszczowa również z przyłączami.  Została wykonana również nowa nawierzchni bitumiczna  grubości 9 cm 

oraz przebudowano chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm oraz wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm. Koszt 

wykonanych prac wyniósł 605.334,92 zł, a głównym wykonawcą prac było Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót 

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

 
W roku 2019 została zakończona również inwestycja 

polegająca na przebudowie ulicy Podmurnej, części ulicy 

Kościuszki i Radzyńskiej w Łasinie. Inwestycja ta była 

kontynuacją    I etapu wykonanego w 2018 roku i składała 

się z trzech części. Części I - Roboty drogowe 

przygotowawcze i brukarskie obejmowała rozebranie 

istniejących chodników i budowa nowych z kostki 

betonowej POLBRUK gr 6 cm oraz zjazdów z kostki 

betonowej gr. 8 cm na nowej podbudowie betonowej. 

Roboty te obejmowały również przygotowanie nowej 

podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną na ulicy 

Podmurnej. W ramach nowej podbudowy została 

wykonana warstwa odsączająca gr. 10 cm oraz podbudowa 

z gruntu stabilizowanego  cementem gr. 15 cm wraz z 

podbudową z kruszywa naturalnego łamanego gr 20 cm. 

Również w ramach tej części prac zostało wykonane 

wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Kościuszki. Wykonawcą tej części prac był Zakład Usługowo - Handlowy 

"BUD-STAL" z siedzibą ul. Dworcowa 24, 14-260 Lubawa. Część II prac obejmowała roboty drogowe 

nawierzchniowe w ramach, której na przygotowanej 

podbudowie na ulicy Podmurnej została wykonana 

nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej o łącznej 

grubości 10 cm. Na części ulicy Radzyńskiej i 

Kościuszki zostało wykonane frezowanie istniejącej 

nawierzchni oraz uzupełnienie podbudowy w miejscach 

wykonywania nowej podbudowy, w miejscach prac 

związanych z wykonaniem nowej sieci wodociągowej 

oraz przyłączy. Następnie wykonano nową nawierzchnię 

z mieszanki mineralno asfaltowej gr 4 cm. Wykonawcą 

prac nawierzchniowych było Przedsiębiorstwo Budowy 

Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Laskowicka 3, 

86-100 Świecie. W ramach III części prac były 

przewidziane roboty sanitarne ul. Podmurna – 

kanalizacja deszczowa. Wykonana została nowa sieć 

kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi 

oraz wpustami ulicznymi. Zostało wykonane 
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mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej oraz instalacja rękawa poliestrowej włókniny o 

strukturze filcowej. Wykonawcą prac części III był Zakład Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o. o. z siedzibą 

86-320 Łasin, ul. Grudziądzka 11. Całkowity koszt inwestycji razem z etapem I z 2018 roku wyniósł 1.525.101,67 zł 

 

W dniu 15 października zostały zakończone prace związane z modernizacją drogi gminnej 041341C w 

miejscowości Przesławice - etap II, związane z ułożeniem  nowej nawierzchni  bitumicznej na istniejącej 

podbudowie tłuczniowej, składającej się z warstwy wiążącej oraz ścieralnej o łącznej grubości 9 cm na długości 

0,625 km 

Na modernizację drogi na odcinku 0,450 km została podpisana umowa o dofinansowaniu w wysokości 81.000,00 zł 

ze środków budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z 

produkcji rolnej. 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Laskowickiej 3, 

86-100 Świecie. Prace modernizacyjne miały na celu poprawę dojazdu do gruntów rolnych, a tym samym poprawę 

bezpieczeństwa i warunków pracy rolników. 

Całkowity koszt modernizacji wyniósł 296.220,76 zł 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 4 października 2019 roku zostały zakończone prace przebudowy drogi gminnej 041335C w miejscowości 

Goczałki. Została wykonana jezdnia  z dwóch warstw mieszanki mineralno asfaltowej o łącznej grubości 9 cm, na 

podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego długości 450 mb i powierzchni 2250m
2
. Zostały wykonane pobocza 
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o szerokości 0,50 m z kruszywa naturalnego łamanego  gr. 10 cm na warstwie odsączającej. Zjazdy zostały 

uzupełnione  i wyprofilowane  do wysokości nowej nawierzchni kruszywem łamanym w obszarze pasa drogowego. 

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Laskowickiej 3, 

86-100 Świecie. Całkowity koszt robót wyniósł 351.788,00 zł 

 
 
W miejscowości Stare Błonowo wykonano przebudowę i remont świetlicy wiejskiej  dla potrzeb Klubu Senior+.  

W ramach prac została wykonana termomodernizacja stropodachu oraz ścian zewnętrznych wraz z izolacją 

termiczną i wodoszczelną fundamentów oraz ścian piwnicznych. Została wymieniona stolarka drzwiowa. 

Wykonano dodatkową toaletę żeńską przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Wydzielone zostały 

pomieszczenie szatni oraz wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach klubu, sanitariatu i aneksu 

kuchennego. Przebudowano instalację kanalizacyjną i wodociągową, elektryczną oraz wentylacyjną. Montaż nowej 

armatury i urządzeń sanitarnych. Zamontowano klimatyzatory z funkcją grzania oraz grzejniki elektryczne w 

pomieszczeniach toalet i przedsionka. Koszt prac to 150.143,81 zł, a wykonawcą były Usługi Remontowo - 

Budowlane Jacek Wierzbicki z siedzibą Mokre 87, 86-300 Grudziądz.  

 
 

Dnia 30 sierpnia 2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na "Termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej w Łasinie". Roboty obejmowały docieplenie i izolację dachu, roboty rozbiórkowe i ziemne, 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, wykonanie opaski, roboty 
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ociepleniowe ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej, demontaż i wykonanie instalacji 

odgromowej. Koszt wykonanych prac to 2.300.000,00 zł a wykonawca był Zakład Ogólnobudowlany Władysław 

Markowicz z siedzibą 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 19B. Przy budynku Szkoły Podstawowej w Łasinie został 

również wykonany platformowy podnośnik dla osób niepełnosprawnych oraz wykonana została przebudowa i 

rozbudowa istniejących chodników na terenie szkoły. 

 

 
 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Jubileusz OSP Szonowo 

W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie obchodziła uroczyście 70-lecia powstania jednostki. Z tej okazji 

druhowie w Szonowie otrzymali nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy VOLVO, do którego kluczyki przekazał 

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Janusz Halak.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Wiceprezes Zarządu M-G ZOSP RP Łasin Dh Marek Duszyński, Burmistrz MiG Łasin Rafał Kobylski, Komendant 

Miejski PSP Grudziądz bryg.Robert Gutowski, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Janusz Halak, 

Prezes OSP Szonowo Dh Andrzej Długosz, Dh Iwo Ostrowski, Dh Piotr Ostrowski, Franciszek Ostrowski, Prezes Zarządu 

Powiatowego ZOSP RP w Grudziądzu Dh Sławomir Chyła.  
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Najbardziej aktywni strażacy z jednostki OSP Szonowo otrzymali odznaczenia strażackie: Medale Za Zasługi dla 

Pożarnictwa i Odznaki: Strażak Wzorowy i Za Wysługę Lat.  Na zakończenie wszyscy zaproszeni goście wraz ze 

strażakami i mieszkańcami sołectwa udali się na wspólną biesiadę.  

 
Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Janusz Halak wręcza druhowi Piotrowi Ostrowskiemu 

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa. 

 
Stary samochód z OSP Szonowo został przekazany do OSP Zawdzka Wola. Natomiast samochód Lublin z OSP 

Zawdzka Wola został przekazany do OSP Szczepanki.  

 
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Lublin w garażu OSP Szczepanki 

 

Obecnie na terenie Miasta i Gminy Łasin działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w których 

mamy 93 osoby posiadające uprawnienia ratownika. Dysponują oni 2 samochodami ciężkimi (OSP Łasin, OSP 

Zawdzka Wola), 3 samochodami średnimi (Łasin, Szonowo, Szynwałd) i 2 samochodami lekkimi (Zawda, 

Szczepanki). Dzięki zakupom sprzętu dla OSP w postaci pilarek, agregatów, zestawów hydraulicznych, aparatów 

oddechowych itp. strażacy mogą nieść pomoc we wszystkich sytuacjach kryzysowych a mieszkańcy mogą czuć się 

bezpiecznie. W tym roku zmieniło się funkcjonowanie jednostki OSP Łasin, gdzie obecnie są zatrudnione dwie 

osoby w dni powszednie, w godzinach od 7.00 do 17.00 a weekendy od 7.00 do 15.00.  

 

Dotacje dla OSP 
W ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek  Ochotniczych Straży 

Pożarnych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wszystkie 

jednostki OSP otrzymały mundury i hełmy zabezpieczające strażaków ratowników w czasie prowadzonych akcji 

ratowniczo-gaśniczych.   
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Uroczyste przekazanie mundurów bojowych w Wąbrzeźnie. Od lewej: Dh Mariusz Drab, Dh Marek Kępiński,  

Dh Andrzej Długosz, Dh Michał Żmijewski, Dh Jan Wiśniewski i dalej druhowie z innych gmin. 

Jednostki z funduszu RPO otrzymały 10 kpl mundurów bojowych o wartości  17945,70 zł, z czego wkład własny 

Miasta i Gminy Łasin wyniósł 2691,90 zł oraz 10 szt. hełmów o wartości 8466,00 zł, z czego wkład własny Miasta 

i Gminy Łasin wyniósł 1269,90 zł 

 
Uroczyste przekazanie hełmów w Radzyniu Chełmińskim. Od lewej: Dh Aleksander Cyniak, Dh Bogdan Kamrowski, Dh 

Sławomir Sikora i dalej druhowie z innych gmin. 
 
W związku z udzielonymi dotacjami z budżetu państwa dla jednostek OSP w wysokości 5 tys. zł każda, zakupiono 

dwa tory do rozgrywania zawodów sportowo-pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTiF. W 

związku z tym od przyszłego roku będzie możliwość zorganizowania zawodów sportowo-pożarniczych dla 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF. Całkowity koszt zakupu torów przeszkód wyniósł 

36915,99 zł, z czego wkład własny wyniósł 1915,99 zł.  

           
Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg regulaminu CTiF 

 
Prewencja pożarnicza wśród młodzieży 

Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Łasinie, jak co roku zorganizował Turniej Wiedzy 

Pożarniczej i Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Podczas OTWP najlepiej wypadł Mikołaj 
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Gajewski ze Szkoły Podstawowej w Łasinie wygrywając eliminacje gminne i powiatowe oraz zajmując 3 miejsce 

na szczeblu wojewódzkim.  

 
Uczestnicy OTWP szczebla wojewódzkiego w Bobrownikach z opiekunem bryg. Dariuszem Sengerskim. 

 
Corocznie w OTWP i Konkursie Plastycznym biorą udział dzieci i młodzież ze wszystkich placówek szkolnych. 

Podnosi to umiejętności w zakresie zabezpieczenia przed pożarami w życiu codziennym, jak również uczy 

postępowania praktycznego w czasie pożaru czy wypadku drogowego a także przyczynia się do popularyzacji 

przepisów przeciwpożarowych. 

 
 

Laureaci Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”  
Oświata  
Przedszkole Miejskie w Łasinie moim drugim domem jest… 

Obecnie do przedszkola uczęszcza 198 dzieci. Budynek przedszkola jest jednym z najnowocześniejszych 

budynków przedszkolnych w powiecie grudziądzkim. Wyposażony jest w 7 sal edukacyjnych z bezpośrednim 

dostępem do toalet. Do zajęć terapeutycznych od stycznia 2019r. przygotowano i wyposażono gabinet 

logopedyczny. 
W budynku znajduje się również gabinet pielęgniarki i pomieszczenie biblioteczne, gdzie dzieci z grup 

najmłodszych mogą wypożyczać książeczki. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesną kuchnię, gdzie panie 

kucharki przygotowuję posiłki dla dzieci (śniadania, obiady i podwieczorki). 

Dzieci mogą korzystać z bezpiecznego ogrodu przedszkolnego. W ogrodzie dzieci prowadzą obserwacje 

przyrodnicze – każda grupa ma możliwość prowadzenia ogródków przedszkolnych, w których uprawiają warzywa, 

owoce i kwiaty, a zimą dokarmiają ptaki. 

Cały obiekt jest monitorowany.  

Rodzice bardzo angażują się w życie przedszkola, chętnie współpracują i służą pomocą.  Są współautorami 

wielu przedsięwzięć organizowanych na terenie naszego przedszkola. Tradycją w naszym przedszkolu jest 



 

Goniec Ratuszowy – grudzień  2019 

  

 

 10 

obchodzony Dzień Ziemniaka oraz Dzień Rodziny w formie festynu rodzinnego, dzięki któremu pozyskujemy 

sponsorów i darczyńców. Za okazane serce i pomoc wszystkim BARDZO DZIĘKUJEMY 

W naszym przedszkolu zawsze dużoooo się dzieje……. 

w tym: 

 Ciekawe zajęcia 

 Powitanie wiosny wraz z WTZ  

 Dzień życzliwości 

 Współpraca z biblioteką, Szkołą Podstawową w Łasinie, Posterunkiem Policji w Łasinie  

  „Otwarte wtorki” – Dni adaptacyjne dla przedszkolaków 

 Szkoła do hymnu – akcje MEN 

 „Pola nadziei” -akcje charytatywne 

 Prawa dziecka – przemarsz ulicami miasta 

 Wycieczki i wyjazdy  
Można nas znaleźć na Facebooku i stronie internetowej: www.przedszkolelasin@interia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym chłopców z roczników 

2003-2005 - udział uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łasinie  

 

Do Drzonkowa k/Zielonej Góry gdzie odbywały się Mistrzostwa 

Polski w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców z roczników 2003-

2005 zakwalifikowali się dwaj uczniowie naszej szkoły – Jacek 

Zawacki i Piotr Błachnio. Zostali przydzieleni do grupy A. W tej 

grupie było 5 drużyn: Gimnazjum Działdowo, Szkola Podstawowa 

w Wólce Letowskiej, Publiczne Gimnazjum Walce i Szkoła 

Podstawowa w Tulce. Były 4 grupy, graliśmy systemem każdy z 

każdym. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy weszły do 

ćwierćfinałów i walczyły o miejsca 1-8. Po rozegraniu wszystkich 

meczy grupowych nasi uczniowie Jacek Zawacki i Piotr Błachnio  

zakwalifikowali się do ćwierćfinału Mistrzostw Polski w tenisie 

stołowymi.   Ostatecznie Łasin - Piotr Błachnio i Jacek Zawacki, 

zostali ósmą drużyną w Polsce w tenisie stołowym chłopców. 
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Chór szkolny Cantiamo powstał z inicjatywy pani Marleny Kminikowskiej - Grzesiak we wrześniu 2018 r. 

Tworzą go uczniowie naszej szkoły. Od początku istnienia młodzież z chóru pod opieką pani Kminikowskiej – 

Grzesiak uświetnia swoim śpiewem w naszej szkole wszystkie akademie i uroczystości.  Coraz częściej chór 

prezentuje swoje umiejętności 

także poza murami szkoły. W 

maju ubiegłego roku młodzież 

zaprezentowała się w Klasztorze 

Sióstr Karmelitanek w Łasinie z 

koncertem poświęconym 

Mamom i Ojczyźnie. Montaż 

słowno-muzyczny przygotowała 

we współpracy z panem 

Czesławem Jędrzejewskim p. 

Marlena Kminikowska-Grzesiak, 

Małgorzata Uniatowska, 

Bernadetta Zdunek-Jaranowska i 

p. Anna Gaczyńska. Następnie z 

programem słowno - muzycznym 

"Bez tej miłości nie można 

żyć...- zaprezentowali się także 

nasi uczniowie dla Klubu 

Seniora w Łasinie. Były wiersze, 

muzyka, a chór szkolny Cantiamo wyśpiewał wzruszenia na twarzach obecnych.  

W listopadzie grupa naszego szkolnego chóru dziecięco – młodzieżowego Cantiamo wyjechała na otwarcie 

wystawy uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 Grudziądzu. 

Otwarcie wystawy miało miejsce w Bibliotece Miejskiej – Filia nr 13 w Grudziądzu. Chór, który przygotowała p. 

Marlena Kminikowska – Grzesiak wzruszająco wykonał trzy utwory. Publiczność przyjęła występ z aplauzem a 

chórzystom bardzo podobała się wystawa, którą wystawiła grudziądzka artystka p. Joanna Zasada. W 

Grudziądzkim Serwisie Informacyjnym w dniu 26 listopada, pod koniec wydania, znalazła się informacja o 

grudziądzkim występie szkolnego chóru Cantiamo. 

Szkolne koło PCK przy Szkole Podstawowej w Szonowie – aktywnie działamy!!!  

 

Jednym ze statutowych obowiązków Polskiego Czerwonego Krzyża jest działalność wśród dzieci i 

młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje zobowiązania względem najmłodszych od 1921 roku, kiedy to powstały 

pierwsze szkolne koła PCK. Od tamtego momentu został zapoczątkowany ruch młodzieżowy w Polskim 

Czerwonym Krzyżu, który rozwija się do dziś. 

W naszej szkole Szkolne Koło PCK rozpoczęło  działalność w roku szkolnym 

2018/2019 i w swych szeregach skupia 23 uczniów kl. V–VIII, którzy opłacają składki 

członkowskie i posiadają legitymacje. Członkowie Koła uwrażliwiają się na 

poszanowanie godności drugiego człowieka, na ludzką krzywdę i cierpienie. Udział 

uczniów w akcjach PCK ma nie tylko wymiar czysto materialny. To przede wszystkim 

działalność wychowawcza, propagująca dobroć i chęć niesienia pomocy.  

Opiekunem i założycielem Szkolnego Koła PCK jest pani Agnieszka Sonnenfeld. 

Pomimo tak krótkiego stażu możemy się poszczycić wieloma przedsięwzięciami.  

 

Bicie rekordu w udzielaniu pierwszej 

pomocy! 

            16 października Szkolne Koło PCK zorganizowało bicie 

rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – 

oddechowej przez jak największą ilość osób. W tym roku 

wzięliśmy pierwszy raz udział w takim wydarzeniu. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu członków SK PCK, społeczności 

uczniowskiej i nauczycieli punktualnie o 12:00 i przez kolejne 

30 minut wspólnie zrobiliśmy ogromną rzecz dla promowania nauki pierwszej pomocy. W ciągu pół godziny 72 

osoby ćwiczyły resuscytację krążeniowo-oddechową na 13 fantomach.  
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Zbiórka w ramach Kampanii Walki z Głodem i Ubóstwem 

  Światowy Dzień Walki z Głodem to akcja, której głównym celem jest 

uświadomienie społeczeństwu skali ubóstwa, która nie dotyczy wyłącznie krajów 

III świata, ale również i Polski. Nasze SK PCK przystąpiło do tej akcji już po raz 

drugi w dniach 9 – 17 października. W tym roku zbieraliśmy pieniądze na terenie 

Szkoły Podstawowej w Szonowie, okolicznych wsi i w Łasinie. Zebrane środki 

zostały przekazane potrzebującym emerytom. Dzięki ogromnemu 

zaangażowaniu członków SK PCK udało nam się zebrać 542,76 zł.  

Sprzątanie opuszczonych grobów 

18 października zorganizowaliśmy akcję sprzątania opuszczonych grobów na cmentarzach w parafii 

Święte i parafii Łasin. Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ prócz licznego zaangażowania uczniów w sprzątaniu 

pomogli nam rodzice.  Po uporządkowaniu zaniedbanych grobów każdy z nas zapalił znicz będący symbolem 

pamięci o zmarłych.  

 

 

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania  

w Szkole Podstawowej w Szonowie 

 
Code Week Polska jest częścią Europejskiego Tygodnia 

Kodowania i jest to oddolna inicjatywa w ramach, której 

świętujemy kreatywność, rozwiązywanie problemów  

i współpracę poprzez programowanie i inne działania 

związane z technologią. W tym roku  

i my rozpoczęliśmy przygodę z kodowaniem, włączając się 

w tę europejską inicjatywę w dniach 17 – 18 października. 

Szkoła za włącznie się do tej europejskiej akcji uzyskała 

certyfikat. 

 

W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w 

Wydrznie po raz drugi przystąpiła do 

ogólnopolskiego programu edukacyjnego 

„Trzymaj formę”, którego ideą jest zmiana 

nawyków żywieniowych i zachęcenie wszystkich 

do aktywności fizycznej. 

W ramach, wydarzenia uczniowie klasy V odegrali 

skecz warzywny "Romeo i Julia". Przedszkolaki 

zaśpiewały witaminową piosenkę. Uczniowie 

wszystkich klas wspólnie z wychowawcami 

wykonali pyszne zdrowe sałatki, które po 

zaprezentowaniu na forum szkoły wszyscy mieli 

możliwość skosztować. Po części wspólnej 

uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy (0-3 i 5-8), 

gdzie wymiennie brali udział w zajęciach 

ruchowych oraz w krótkich warsztatach 
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kulinarnych, a dokładnie w pokazie wykonania 

zdrowego II śniadania, jakim było warzywno- 

owocowe SMOOTHIE. Smoothie wykonali 

uczniowie klasy VI. 

Było miło, smacznie, a przede wszystkim 

zdrowo! 

  

 
 

 

 

 

W związku z  zaangażowaniem SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYDRZNIE w niesienie pomocy dla najbardziej 

potrzebujących otrzymaliśmy wyróżnienie  "Szkoła z misją". 

Jak co roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Wydrznie i ich rodzice uczestniczący w zajęciach artystycznych tzw. 

"stroikach" przygotowali ozdoby bożonarodzeniowe, z których dochód przeznaczony jest na organizację różnych 

przedsięwzięć dla naszych uczniów. 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Zawdzie od października 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku dołączyła do projektu 

„Szkoła Ćwiczeń” . We współpracy ze szkołami współpracującymi otrzyma wsparcie dla nauczycieli, każdego z 4 

obszarów przedmiotowych: matematyka, informatyka, języki obce, przedmioty przyrodnicze, w prowadzeniu zająć 

metodami aktywnymi w doposażonych pracowniach przedmiotowych.  

Projekt koncentruje się na: 

 kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy 

(technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT, przedmioty matematyczne i przyrodnicze, języki obce); 

 nauczaniu eksperymentalnym; 

 kształtowaniu postaw kreatywności, innowacyjności; 

 pracy zespołowej; 

 zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

 W Szkole Podstawowej  w Zawdzie czynnie i z dużymi sukcesami działa Szkółka Kolarska będąca sekcją I 
 

Informacja staże i roboty publiczne 

W 2019 r. zorganizowane zostały staże dla 17 osób, w tym: na okres 5 miesięcy + 32 dni zobowiązania dla 8 osób 

na okres 4 miesięcy + 32 dni zobowiązania dla 1 osoby na okres 5 miesięcy + 32 dni zobowiązania dla 8 osób 

Roboty publiczne  w 2019 r. zorganizowane zostały dla  20 osób na okres 3 miesięcy +32 dni zobowiązania oraz 

dla 4 osób na okres 5 miesięcy + 32 dni zobowiązania w ramach programu pn. „Program aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi” 
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ALKS STAL Grudziądz. Liczy ona 15-stu 

zawodników stałych i 11- stu stale 

niezrzeszonych. W roku 2019 kolarze wzięli 

udział w 12 wyścigach MTB i 6 imprezach 

towarzyszących, tzw. biegach kolarskich. W 

wyścigach powiatowych  i wojewódzkich 

zawodnicy zdobyli 5 złotych medali, 4 srebrne 

i 8 brązowych. 

Ukoronowaniem sukcesów w tym roku, było 

wyróżnienie 3 dziewcząt: Nikoli Sikory, Nadii 

Góry i Magdaleny Leśniak podczas gali 

kolarskiej z okazji Klubowego Mistrzostwa 

Polski zorganizowanej przez ALKS STAL 

Grudziądz 

 

 
W dniu 25 września 2019 r., w 

obecności przedstawicieli Gminnej 

Spółdzielni Samopomoc w Gardei 

oraz Burmistrza Miasta i Gminy 

Łasin, wszystkim pierwszakom ze 

Szkoły Podstawowej w Łasinie oraz 

uczniom klas pierwszych i drugich 

szkół podstawowych w Wydrznie, 

Szonowie i Zawdzie zostały 

wręczone wyprawki szkolne od 

Grupy Azoty w ramach akcji "Lider 

Polskiej Dystrybucji".  
Akcja miała na celu wsparcie szkół 

wiejskich na terenie działania 

autoryzowanych dystrybutorów 

Grupy Azoty. Za taką inicjatywę 

dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 

składają ogromne podziękowania. 

Z biblioteki wieści kilka 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin liczy 1268 

czytelników, stan księgozbioru to ponad 23000 

egzemplarzy, które można wyszukiwać i rezerwować na 

naszej stronie internetowej www.biblioteka.lasin.pl pod 

zakładką katalog on-line. 

W bibliotece działają 2 Dyskusyjne Kluby Książki dla 

dzieci i dorosłych, w których dzielimy się wrażeniami, 

spostrzeżeniami po przeczytanej książce. Spotkania z 

dziećmi wzbogacone są przez teatrzyki kamishibai. 

Realizowane są autorskie projekty: Z dzieckiem w 

świat wartości, Kobiety z Biblii, kodowanie na 

dywanie, Biblioterapia dla uczestników WTZ, 

Mobilna biblioteka dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych z terenu naszej gminy, Baśnie z 

różnych stron świata, Słowianie- zakończony wycieczka do grodu Foluszek. Biblioteka bierze udział w różnych 

akcjach ogólnopolskich jak: Narodowe Czytanie, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Mała Książka – 

Wielki Człowiek, Noc Bibliotek, Akcja Żonkil Tydzień Bibliotek, Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną. 

http://www.biblioteka.lasin.pl/
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W minionym roku odbyły sie warsztaty czytelnicze: "Alfabetyczne historie z panią Iwoną Zyskowską, spotkanie z 

legendą o Gryfie prowadzone przez pana M. Kowalczyka, warsztaty komiksowe ze Z. Masternakiem, popołudnie z 

poezją z grupą literacką KWADRYGA. 

Biblioteka współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie 

gminy, Przedszkolem Miejskim, WTZ, Stowarzyszeniem 

Seniorów Złota Jesień, Fundacją Cała Polska Czyta 

Dzieciom oraz ze wszystkimi bibliotekami powiatu 

grudziądzkiego. 

Corocznie biblioteka korzysta z Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych. 

Biblioteka od kwietnia prowadzi zadania biblioteki 

powiatowej i na prowadzenie działań w powiecie otrzymała 

dofinansowanie 10.000 zł. 

Zapraszamy do biblioteki nie tylko po książki, ale również 

poczytać prasę w czytelni, skorzystać z kawiarenki 

internetowej, kącika dla dzieci z różnymi grami. 

 

Stadion Miejski w roku 2019 
 

Rok 2019 sportowo rozpoczął się od wspólnego, z LKS Piast, grania podczas WOŚP. Emocje sportowe 

towarzyszyły nam przez cały dzień, a do tego udało się zapełnić puszkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od początku wiosny prace nad modernizacją Stadionu Miejskiego przebiegały coraz szybciej. W międzyczasie, 1 

maja odbył się XXXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski z metą w Łasinie. 

 

Już 16 maja mogliśmy się cieszyć z takiego obiektu… 
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8 czerwca gościliśmy młodych kolarzy podczas 

Wyścigu kolarskiego dla dzieci o Puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Łasin. 

19 czerwca odbyła się impreza zorganizowana 

wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Łasin, Miejsko-

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz LKS Piast. Była to impreza 

oficjalnie otwierająca nowo zmodernizowany 

Stadion Miejski, połączona z Dniem Dziecka. 

Podczas imprezy wystąpił gość specjalny – 

Krzysztof Golonka!!! 

 

 
 

22 czerwca odbył się Bieg zorganizowany pod 

nazwą „I Siódemka Łasińska”. Bieg na trasie 7 km, z metą na Stadionie Miejskim. Jest to impreza, która będzie się 

odbywać cyklicznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 czerwca gościliśmy na naszym obiekcie osoby niepełnosprawne podczas I Spartakiady Osób Niepełnosprawnych.  

14 lipca odbyła się Okręgowa Olimpiada Młodzieży w konkurencjach wędkarskich.  

Od 5 do 9 sierpnia odbywały się zorganizowane wspólnie z LKS Piast półkolonie sportowe dla dzieci.  

 8 września podczas Dożynek Gminnych zorganizowaliśmy Turniej Sołectw. 20 września na naszym obiekcie pojawili 

się trenerzy PZPN wraz z Mobilną Akademią Młodych Orłów. Dzieci mogły wziąć udział w zajęciach i pokazowej grze.  

 

Serdecznie Zapraszamy Miasto i Gmina Łasin wspólnie z LGD 

 

Od  2015 r.  Miasto i 

Gmina Łasin wspólnie z 

gminami powiatu 

grudziądzkiego oraz gminą 

Chełmno Stolno, Lisewo i 

Płużnica należy do 

Lokalnej Grupy Działania 

„Vistula - Terra Culmensis 

- Rozwój przez Tradycję”. 

W ramach projektów 

realizowanych przez LGD nasi mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji  w 

ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym 

strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez 

podejmowanie działalności gospodarczej jak również uczestniczyć w licznych spotkaniach informacyjno - 

konsultacyjnych, promocji dobrych praktyk w zakresie wdrażania przedsiębiorczości, postaw pro przedsiębiorczych, 

inspirowania do podejmowania działalności, do rozwoju istniejącej działalności. 
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie tworzy warunki 

do aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz 

współtworzy jej wartość. Do podstawowych naszych zadań należy 

edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, wychowanie przez sztukę. 

Staramy się także tworzyć warunki do rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz pobudzamy zainteresowania wiedzą i sztuką. 

Wspomniana edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury wśród społeczeństwa naszej gminy polega na ich 

udziale w różnego typu przedsięwzięciach organizowanych przez Dom Kultury, które odbywają się cyklicznie lub 

okolicznościowo. Udział w szeroko rozumianej kulturze to zajęcia 

zbiorowe, zespołowe czy też indywidualne, które gromadzą 

uczestników w celu rozbudzania ich uzdolnień, zainteresowań i pasji. 

W Domu Kultury prowadzone są systematycznie bezpłatne 

zajęcia dla dzieci i młodzieży głównie w sferze muzyki i plastyki. 

Staramy się aby uczestnicy zajęć mieli dogodne warunki do 

harmonijnego rozwoju jednocześnie zapewniając im przyjemne i 

pożyteczne formy spędzania wolnego czasu. Zajęcia z dziedziny 

muzyki to próby dziecięco-młodzieżowego zespołu wokalnego "No 

Name" oraz młodszej grupy - szkółki "Nołnejmiaczki" a także 

indywidualne treningi wokalne z instruktorem poza tym ognisko muzyczne i orkiestra dęta, którą usilnie próbujemy 

reaktywować. Zakres zajęć artystycznych obejmuje sekcja plastyczna, rozwijająca umiejętności z różnych dziedzin 

sztuk plastycznych oraz nowo powstałe studio akwareli nakierowane na określoną w nazwie technikę malarską. 

Uczestnicy wspomnianych zajęć reprezentują naszą placówkę na lokalnych i poza lokalnych przeglądach i 

festiwalach, biorą udział w konkursach 

zdobywając przy tym liczne wyróżnienia i 

nagrody.  

Sporo nagród i wyróżnień przyznano nam 

w tym roku podczas Grudziądzkich 

Amatorskich Prezentacji Artystycznych 

GAPA 2019. W dziedzinie "muzyka"; 

soliści 7-12 lat, wyróżnienie: Hanna Olech, 

Srebrna Gapa: Wiktoria Kamińska; 

soliści 13-15 lat, wyróżnienie: Oliwier 

Derda, Złota Gapa: Kinga Czarnuch oraz 

wyróżnienie dla zespołu "No Name" kategoria 7-12 lat.  

W dziedzinie "plastyka - malarstwo" 7-13 lat, wyróżnienie: Maja Ślawska, Julia 

Cybulska, wyróżnienie specjalne: Amelia Retz, Dominik Łękawski, Srebrna 

Gapa: Wiktoria Kuca. Kolejne wysokie miejsce II zdobył zespół "No 

Name" w XXV Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej - Bory 

Tucholskie 2019, należy również 

wskazać uczestnictwo naszych 

wokalistów z Łasina w 25. Kujawsko - 

Pomorskim Festiwalu Piosenki 

AWANS - Żnin` 2019 w którym po 

raz 4 z rzędu nagrodę otrzymała 

Kinga Czarnuch. Udział w konkursach  

i festiwalach m.in.: Przegląd Piosenki 

Polskiej - Susz, 18 Festiwal Piosenki 

Krajów Unii Europejskiej - Radzyń 

Chełmiński, IV Edycja Masz Talent Kisielice`19 oraz Międzynarodowy 

Festiwal Piosenki Gdynia Open 2019, gdzie wyróżniona została Partycja Ciernicka instruktor MGOK Łasin. 

Nasi młodzi artyści występowali nie tylko podczas organizowanych przez Dom Kultury imprezach kulturalnych ale 

uczestniczył również w okolicznościowych czy charytatywnych koncertach poza naszym miastem. 
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Dom Kultury zacieśnia  współpracę z Centrum Polsko - Słowiańskim  

w Nowym Jorku, którego wiceprezes pani Danuta Bronchard przyjechała do nas w 

czasie wakacji. Uczestnicy sekcji plastycznej biorący udział w wystawie 

patriotycznej w PSC pn. "Wolna Polska" otrzymali od pani wiceprezes pamiątkowe 

dyplomy tzw. "Recognition" oraz upominki.     

 Miniony rok obfitował w bardzo wiele imprez cyklicznych o charakterze 

kulturalnym i rozrywkowym oraz koncerty i spotkania okolicznościowe. Początek 

stycznia to XXV Powiatowy Przegląd Widowisk Bożonarodzeniowych i Zapustnych, 

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spotkanie z seniorami z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. 

Kolejne przedsięwzięcia to 

XX Powiatowy Przegląd 

Poezji "Złote Usta" oraz 

VII Festiwal Piosenki 

"Wesoła Nutka". Kolejne inicjatywy to  

cykliczne imprezy plenerowe: Dni Łasina połączone  

z XI Ogólnopolskim Zlotem Motocyklowym oraz 

Dożynki Gminne. Jesienne 

projekty to przedstawienie 

teatralne przygotowane przez 

Grupę Teatralną Jerzego Majdy - "Jak się pan czuje, doktorze"; koncert zespołu "Polskie 

Kwiaty" z okazji Narodowego Święta Niepodległości; organizacja pokazu kulinarnego 

dla Kół Gospodyń Wiejskich "Baby, babki, babeczki" a także koncert zespołu "Sweet 

Accordion". Przedsięwzięciami które zamknęły naszą działalność w 2019 roku była 

organizacja imprezy plenerowej dla dzieci "Mikołaj w Łasinie" oraz III Rejonowy 

Przegląd Kolęd i Pastorałek Diecezji Toruńskiej im. ks. Witolda Weinbergera. W ciągu 

roku zorganizowaliśmy konkursy 

plastyczne na "Najładniejszą Ozdobę 

Wielkanocną" oraz konkurs 

plastyczno - literacki 

"Najpiękniejszy List do Świętego 

Mikołaja". Miejsko - Gminny 

Ośrodek Kultury opracowuje także odrębne plany zajęć 

edukacyjnych na wakacje i ferie zimowe. Oprócz tego 

organizujemy dla uczestników stałych sekcji warsztaty wokalne 

i plastyczne, które w tym roku miały dwudniowy przebieg z 

noclegiem w Domu Kultury 
MIEJSKO-GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

W Gminie działa pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzależnień oraz Miejsko-Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto, prowadzone są 

dyżury psychologa w Punkcie Konsultacyjnym, telefon zaufania, grupa 

AA "Pierwszy Krok", świetlice środowiskowe oraz Zespół 

Interdyscyplinarny. Na terenie Gminy działa również grupa wsparcia dla 

rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie. Z pomocy 

indywidualnej i grupowej w Punkcie Konsultacyjnym 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, SP 
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Łasin). Zajęcia w świetlicach środowiskowych są adresowane w szczególności dla uczniów z zaburzeniami 

zachowania i dysfunkcyjnym środowiskiem rodzinnym. Do udziału w zajęciach włączamy także uczniów, którzy 

chcą miło spędzić czas, rozwijając swoje pasje. W maju i czerwcu 2019 roku wychowawcy świetlic 

środowiskowych SP Szonowo i SP Zawda zorganizowali dwa obozy profilaktyczne dla dzieci w Gaju.  
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie 
 W 2019r. zorganizowano roboty publiczne na okres 3 miesięcy dla 20 osób.  W ramach „Programu aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi” zatrudniono 4 osoby na okres 4 miesięcy. Zorganizowano 

staże dla 17 osób. W okresie od  03.05.2019r. do 31.07.2019 zorganizowano prace społecznie użyteczne w miejscu 

zamieszkania dla 8 osób korzystających z pomocy społecznej  zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w wymiarze 40 godzin 

miesięcznie.  

Od stycznia 2019 funkcjonuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Z ciepłego posiłku 

skorzystało 193 dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin. Ciepły posiłek dowożony był do szkół wiejskich przez Spółdzielnię 

Socjalną „Perspektywa”.  

Tut. Ośrodek w 2019r. skierował 373 osoby z terenu Miasta i Gminy Łasin do odbioru żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. Organizatorem jest Caritas w Grudziądzu.  

Współpraca z PCK w Grudziądzu w zakresie realizacji projektu „Pogodna jesień”. Z terenu Miasta i Gminy Łasin 

objętych było 10 osób niesamodzielnych po 60 r. z., którym świadczyły pomoc opiekunki zatrudnione w ramach projektu.  

W Projekcie „Rodzina w Centrum 2” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 

wzięło udział 66 osób tj. 20 rodzin z terenu Miasta i Gminy Łasin. Uczestnicy skorzystali z form wsparcia jak: specjalistyczne 

poradnictwo rodzinne – psychologiczne, - specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne, - specjalistyczne poradnictwo 

rodzinne – prawne, - terapię rodzinną – grupową i indywidualną, - warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla 

rodziców naturalnych i zastępczych, -  zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczestniczących w warsztatach wzmacniających 

kompetencje rodzicielskie. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie współpracował z pracodawcami z Miasta i 

Gminy Łasin oraz z Grudziądza w zakresie rekrutacji pracowników. Do końca listopada br. z pomocy społecznej skorzystało 

210 rodzin, w tym 638 osób w rodzinach. Od stycznia br. do 29.11.2019r. wydano 197 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej 

Karty Dużej Rodziny. Karta przysługiwała niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci. 

W br. zawarto umowę oraz podpisano aneks do umowy między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Miastem i Gminą 

Łasin  na udzielenie dotacji celowej na wypłatę zasiłków  i stypendiów szkolnych w 2019r. na kwotę 225 027,00 zł. W okresie 

od I-VI/2019 wydano 182 decyzje na kwotę 155 881,64 zł a w okresie ode IX do XII/2019 170 decyzji na kwotę 93 851,88zł. 

W dniu 05.08.2019r. została zawarta umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2019r.  środków z 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”. Umowa zawarta była między 

Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w 

zakresie świadczenia usługi wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad 

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 23 040,00 zł. Gmina zobowiązała się do przekazania w 

ramach programu wkładu własnego w wys.  5 760,00 zł tj. stanowiących nie mniej niż 20% całkowitych kosztów zadania.  

Środki finansowe dotyczyły  Modułu I Programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, 

skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami wymienionymi wyżej. Do 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 5 wniosków z prośbą o zapewnienie wparcia w postaci opieki 

wytchnieniowej. 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”, Miasto  i Gmina Łasin w październiku br. złożyła wniosek na środki finansowe na rok 2020 na jego 

realizację. Środki pochodzą  z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Wnioskowana kwota to 

45 978,75 zł.28.10.2019r. Gmina Łasin podpisała umowę o wsparcie realizacji zadania realizowanego w ramach „Programu 

asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy za stępczej na rok 2019”. Kwota przekazanej dotacji celowej wynosi 30 267,00 

zł.W związku z nowym okresem zasiłkowym do dnia 04.12.2019r. przyjęto 360 wniosków o świadczenia rodzinne, 904 

wnioski o świadczenie wychowawcze i 43 wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono 998 świadczeń 

"Dobry start' na kwotę 299.400 zł. Świadczenie 500+ wypłacane jest średnio na 1374 dzieci miesięcznie. Świadczeniami 

rodzinnymi objętych jest ok.420 rodzin miesięcznie. 

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2020 roku ulega likwidacji kasa  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Łasinie. 
 

Wszelkie podatki i opłaty gotówkowe należy wpłacać do banku. Wpłaty gotówkowe w Banku 

Spółdzielczym w Brodnicy Oddział Operacyjny w Łasinie będą przyjmowane bez opłat bankowych. Wpłaty w 

innych placówkach będą obciążane dodatkowo opłatą bankową zgodnie z regulaminem opłat bankowych 

funkcjonującym w danej placówce. 
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STAWKI PODATKOWE NA 2020 ROK 

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 

gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m² powierzchni, 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 

sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od 1 m² 

powierzchni, 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 

którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji ( Dz. U.  2018, poz. 1398) i położonych 

na terenach, dla których miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 

albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym             

obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od 

dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 

gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 

zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;  

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 

23,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

– 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, 

zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  – 

4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności pożytku publicznego przez 

organizacje pożytku publicznego – 7,60 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej;  

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych. 

 

PODATEK ROLNY 

Obniża się cenę skupu żyta przyjmowaną jako 

podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy, 

ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów (M.P. z 2019r. 

poz. 1017), z kwoty 58,46 zł za 1dt do kwoty 57,50 zł za 1dt. 

 

PODATEK LEŚNY             

            Burmistrz Miasta i Gminy Łasin informuje, że na terenie 

miasta i gminy Łasin obowiązywać będzie stawka podatku 

leśnego według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez 

nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., która wyniosła 

zgodnie z komunikatem  Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. (M.P. 2019 poz. 

1018) – 194,24 zł za 1 m3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

1)   od samochodu ciężarowego w zależności od dopuszczalnej 

masy całkowitej pojazdu: 

a)  powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 559,00 zł, 

b)  powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie    - 783,00 zł, 

c)  powyżej 9 ton, ale mniej niż 12 ton   - 895,00 zł;  

2)   od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 

całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton: 

a)  o liczbie osi 2: 

     - od 12 ton do 16 ton włącznie           - 1.386,00 zł, 

     - powyżej 16 ton do 18 ton włącznie - 1.386,00 zł, 

     - powyżej 18 ton i więcej                   - 1.401,00 zł, 

b)  o liczbie osi 3                 - 1.764,00 zł, 

c)  o liczbie osi 4 i więcej                        - 2.715,00 zł;                                                                                               

3)   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 

      - 1.098,00 zł;  

4)   od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do 

używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 

całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton      

 w zależności od masy całkowitej zespołu pojazdów: 

a)  do 36 ton włącznie: 

     - o liczbie osi 2  - 2.145,00 zł, 

     - o liczbie osi 3 i więcej - 2.140,00 zł, 

b)  powyżej 36 ton: 

     - o liczbie osi 2  - 2.436,00 zł, 

     - o liczbie osi 3 i więcej  - 2.821,00 zł; 

5)   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 895,00 zł;          

6)   od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 

ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od 

masy całkowitej zespołu pojazdów: 

a) do 36 ton włącznie: 

- o liczbie osi 1  - 878,00 zł, 

     - o liczbie osi 2  - 1.511,00 zł, 

     - o liczbie osi 3 i więcej  - 1.567,00 zł, 

       b) powyżej 36 ton: 

             - o liczbie osi 1  - 1.100,00 zł, 

      - o liczbie osi 2  - 1.903,00 zł, 

      - o liczbie osi 3 i więcej  - 1.981,00 zł; 

7)   od autobusu  w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza 

miejscem kierowcy: 

      a)  mniejszej niż 22 miejsca                  -     768,00 zł, 

      b)  równej lub wyższej niż 22 miejsca  -  1.942,00 zł. 

 

    

 

 


