


Odprawa roczna z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej  
20 lutego  2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie  

Wójt Gminy Kęsowo  dokonał  podsumowania realizacji 

zadań  z zakresu spraw zarządzania i reagowania 

kryzysowego  oraz ochrony ludności  i spraw obronnych    

za 2018 rok. W odprawie rocznej udział wzięli zaproszeni 

goście: Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego w Tucholi - Krzysztof Szulczyk, Powiatowy 

Lekarz Weterynarii w Tucholi -  Michał Mikołajczak, 

Komendant Gminny Ochotniczych  Straży Pożarnych          

w Kęsowie -  Tomasz Połetek oraz kierownictwo jednostek 

organizacyjnych gminy, przedstawiciele zakładów pracy, 

sołtysi  i  kadra kierownicza Urzędu Gminy w Kęsowie.  

Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski podsumował 

realizację zadań w gminie za 2018 rok.  Poinformował, że     

z środków na ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe 

w  2018 roku zakupiony został agregat prądotwórczy        

oraz  inny drobny sprzęt do magazynu obrony cywilnej na 

sumę 21 499 zł. Komendant Gminny OSP –Tomasz Połetek  

przedstawił zebranym analizę zdarzeń dot. bezpieczeństwa 

p. pożarowego  w gminie  za 2018 rok. Powiatowy Lekarz 

Weterynarii – omówił  praktyczne wskazówki dla rolników 

w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich 

kopytnych poza rzeźnią, natomiast inspektor ds. obronnych    

i zarządzania kryzysowego Anna Pogorzelczyk  przekazała 

opracowane Plany działania  Wójta Gminy Kęsowo              

z zakresu spraw obronnych  i w zakresie spraw zarządzania  

i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności               

do realizacji w 2019 roku oraz  „Harmonogram szkoleń         

z zakresu ochrony ludności  i obrony cywilnej  dla gminy 

Kęsowo na 2019 rok”.    

8 lutego br. w Urzędzie Gminy w  Kęsowie odbyło się 

spotkanie dotyczące ponownego utworzenia Posterunku 

Policji w miejscowości Kęsowo.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy 

Wojewódzkiej w Bydgoszczy, Komendant Powiatowy 

Policji w Tucholi oraz przewodniczący Rady Gminy w 

Kęsowie.  Inicjatywę przywrócenia posterunku Policji podjął 

Wójt Gminy Radosław Januszewski, który mając na uwadze 

bezpieczeństwo mieszkańców skierował pismo do Dyrektora 

Departamentu Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Pana Mariusz Cichomskiego  w sprawie 

pomocy i wsparcia w reaktywacji jednostki. Wśród 

mieszkańców została przeprowadzona ankieta, w której 

wzięło udział 702 osoby wyrażające wolę aby na terenie 

Gminy Kęsowo znów pojawiły się służby mundurowe. 

Podczas spotkania dokonano wizji lokalnej w budynku przy 

ulicy Głównej 19 w Kęsowie, którego część mogłaby być 

wykorzystana jako pomieszczenia posterunku. Omówiono 

również standardy techniczne, użytkowe i funkcjonalne 

obowiązujące w pomieszczeniach posterunku policji. 

Rozpoczęto wykonanie koncepcji budowlanej tego 

przedsięwzięcia i przystąpiono do wyceny niezbędnych prac 

remontowych.  

W związku z uzyskaniem informacji od mieszkańców dnia 

13 lutego br., obyły się konsultacje społeczne, którym 

przewodniczył Komendant KPP w Tucholi nadkom. mgr 

Wiesław Gapa. 

O kolejnych krokach odtworzenia posterunku policji 

będziemy Państwa informować w kolejnym numerze. 

Odtworzenie posterunku policji 



Rowerem z Żalna do Piastoszyna nową ścieżką  
W listopadzie ubiegłego roku rozstrzygnięto przetarg           

na realizację zadania w zakresie budowy drogi rowerowej 

wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi łączącej 

miejscowości Żalno i Piastoszyn. Koszt inwestycji wynosi 

1 144 958 zł . Prace nad wykonaniem ścieżki rozpoczęły się 

30 stycznia br. Przewidywany termin zakończenia datowany 

jest na czerwiec br. Firma, która będzie realizować 

powierzone zadanie to Usługi komunalno-transportowe 

„AMAR” Mariusz Rudnik z Lichnów.  

Projekt realizowany w ramach dofinansowania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko – Pomorskiego na lata 2013-2020. Kontynuacją 

projektu w przyszłości będzie przedłużenie drogi rowerowej 

z Piastoszyna do granicy Województwa Pomorskiego celem 

połączenia komunikacji rowerowej z Gminą Chojnice.  

Łącznie ścieżka ta ma być wykonana z betonu asfaltowego, 

o długości ok. 1972 m i szerokości 2,00 m. 

W Żalnie będą podlewać boisko 

W ostatnim czasie Gmina Kęsowo zakupiła nową przewoźną 

deszczownie bębnową. Urządzenie to będzie służyć            

do nawadniania murawy boiska sportowego przy                

ul. Sportowej w Żalnie. Koszt zakupu deszczowni wyniósł 

15 400 zł. w całości sfinansowany z rezerwy kryzysowej 

budżetu Gminy Kęsowo. 

Podnośnikiem 18 m w górę 
Pod koniec zeszłego roku Gmina Kęsowo w ramach 

własnego budżetu zakupiła podnośnik na podeście ruchomym 

marki Sky High typ 1800 o udźwigu 0,215 t.  

Po przeprowadzeniu niezbędnych formalności w tym także 

badań technicznych urządzenie w lutym br. zostało oddane   

do użytkowania. Koszt zakupu podnośnika to 47 000 zł.  

Będą w nowe place zabaw 

Dla mieszkańców Piastoszyna pod koniec ubiegłego roku 

została zakupiona nowa wiata przystankowa. Przystanek 

wykonany jest z blachy trapezowaej o wymiarach 3,94       

na 1,34 m. Koszt zakupu wraz z montażem i transportem 

wyniósł 8 877 zł. 

W dniu 21 grudnia 2018 roku podpisana została umowa na 

dofinansowanie zadania " Montaż urządzenia placu zabaw   

w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami 

siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw                 

i przebudowa boiska w Bralewnicy" - dofinansowanie        

na inwestycje typu : "Kształtowanie przestrzeni publicznej" 

w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi        

na obszarach wiejskich" objęte Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Całkowita  wartość 

inwestycji to 173 689 zł., wartość dofinansowania to 110 

518 zł.  

Wykonane zostaną następujące inwestycje:  

 plac zabaw w Obrowie (fitness biegacz, fitness - orbitek 

na pylonie, zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, 

huśtawka wagowa, kosz na śmieci, ławka parkowa, 

tablica informacyjna)  

 plac zabaw w Tuchółce (fitnes - biegacz, fitness - orbitek 

na pylonie, zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, 

huśtawka wagowa, kosz na śmieci, ławka parkowa, 

tablica informacyjna) oraz ogrodzenie 

 plac zabaw w Grochowie (fitness - biegacz, fitness -

orbitek na pylonie, zestaw zabawowy, sprężynowiec 

podwójny, huśtawka podwójna, kosz na śmieci, ławka 

parkowa, tablica informacyjna) oraz ogrodzenie  

 urządzenia placu zabaw w Bralewnicy (zestaw 

zabawowy, kosz na śmieci, ławka parkowa, tablica 

informacyjna) oraz boisko 

Termin zakończenia inwestycji - listopad 2019 rok  

Nowa wiata przystankowa w Piastoszynie przy ulicy Spółdzielczej 



Wielkie otwarcie sali w Drożdzienicy 
Sala w Drożdzienicy (były Dom Kultury) doczekała się 

remontu i otwarcia „na nowo”. Uroczyste otwarcie odbyło 

się 2 lutego. Uczestniczyli w nim między innymi 

przedstawiciele Urzędu Gminy w Kęsowie, na czele              

z Wójtem Radosławem Januszewskim, przedstawiciele Rady 

Gminy w Kęsowie wraz z przewodniczącym Witoldem 

Ottem, sołtysi z terenu Gminy, dyrektor GZO Jan Przybysz, 

dyrektorzy szkół z Gminy Kęsowo oraz pisarz Adam 

Węsierski.  

Dużo pracy i zaangażowania w przygotowanie całej 

uroczystości włożyły panie z KGW w Drożdzienicy wraz      

z Panią sołtys Marią Połetek i Radą Sołecką. Kopalnią 

wiedzy na temat funkcjonowania sali w czasach jej 

świetności okazała się 

kronika prowadzona przez 

Panią Marię Rulewską, 

mieszkankę Drożdzienicy.  

Zdjęcia z tamtych czasów 

zostały zaprezentowane    

na wystawie, którą 

uczestnicy mogli podziwiać podczas otwarcia sali.  

Dla gości przygotowano również ściankę fotograficzną         

z czasów PRL oraz występy wokalno-teatralne i taneczne     

w wykonaniu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kęsowo. 

Po części oficjalnej został zorganizowany bal przebierańców 

dla dzieci, a wieczorem zabawa dla dorosłych w stylu PRL. 

Prace remontowe obiektu zostały wykonane przez Zakład 

Remontowy Budownictwa ELMAL, Eliasz Adamczewski    

z Tucholi. Łączny koszt wyniósł 400 974 zł. 

Remonty w świetlicach wiejskich  
W ostatnim czasie zostały wyremontowane trzy świetlice 

wiejskie w miejscowościach Żalno, Jeleńcz i Przymuszewo. 

Remonty w Żalnie i Przymuszewie polegały                            

na wymalowaniu sal, natomiast w Jeleńczu zostało 

wygospodarowane dodatkowe pomieszczenie dzięki 

postawieniu ścianki oddzielającej część gospodarczą           

od reszty. Poprzez to powstała „dodatkowa” sala, która może 

być wykorzystywania podczas zajęć bądź wynajmów.  

Koszty remontu w Przymuszewie i Jeleńczu zostały pokryte  

z funduszy sołeckich tych miejscowości, natomiast w Żalnie 

z budżetu Gminy Kęsowo.  

Prace remontowe uatrakcyjniły ofertę wynajmów sal             

i przyczyniły się do poprawy ich wyglądu. Zachęcamy do 

odwiedzin i skorzystania z ofert kulturalnych oferowanych 

w danych obiektach.   



Baza ratownictwa wodnego  
Trwa budowa budynku bazy ratownictwa wodnego              

oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po 

byłej hydroforni na magazyn sprzętu wodnego, wraz                        

z urządzeniami budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze 

w Tuchółce. Prace wykonuje firma ELMAL Eliasza 

Adamczewskiego, która zrealizuje tę inwestycję za kwotę    

481 000 zł (w tym dofinansowanie unijne 160 000 zł). 

Zielone światło dla przedszkoli i klubu seniora 
Gmina Kęsowo otrzyma z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

kwotę 308 626 zł na przebudowę pomieszczeń oddziałów 

przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i Żalnie 

oraz ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego         

w Drożdzienicy. Wartość całego zadania to 624 395 zł. 

Gmina Kęsowo otrzymała dofinansowanie na zadanie 

"Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych         

w Szkole Podstawowej w Kęsowie i  w Żalnie oraz 

ulepszenie pomieszczeń oddziału przedszkolnego 

w Drożdzienicy.   

Kwota całkowita projektu: 624 395 zł., dofinansowanie     

308 626 zł. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 poddziałanie: ,,Inwestycje    

w infrastrukturę przedszkolną". 

W wyniku realizacji projektu będzie możliwość zwiększenia 

liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych   

w gminie Kęsowo (łącznie 16 dodatkowych miejsc).  

Ponadto zaplanowano dostosowanie obiektu w Żalnie            

i w Drożdzienicy do potrzeb osób niepełnosprawnych 

w ramach programu SENIOR+ z Ministerstwa Pracy             

i Polityki Społecznej Gmina Kęsowo otrzymała 150 000 zł.  

W ramach projektu wyremontowany zostanie budynek         

w Żalnie na Klub Seniora dla 10 seniorów. Całkowita 

wartość projektu 250 000 zł.  

Inwestycje gazowe na terenie Powiatu Tucholskiego  
11 lutego Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski 

spotkał się z prezesem spółki Orlen SA Danielem Obajtkiem 

oraz zarządem firmy Orlen Upstream. Tematem rozmów były 

koncepcje inwestycyjne wykorzystania złóż gazu        

Tuchola 3 i Tuchola 4 K.  

Jak wyjaśnia Wójt Gminy Kęsowo na tym etapie trwa 

wykonanie analizy przedsięwzięcia, czyli przyszłego 

zagospodarowania złóż. Spotkanie miało na celu 

przedstawienie uwag do powstającej analizy. Jak tłumaczy 

Wójt Gminy Kęsowo na tym etapie  nie można jednak mówić 

o konkretnych rozwiązaniach. Takowe pojawią się                

w przeciągu najbliższych miesięcy, po zaakceptowaniu 

ostatecznej wersji powstającej koncepcji wykorzystania gazu 

ziemnego. 

Wymiana okien w kęsowskim pałacu 
Od kilku lat planowana była wymiana okien w ,, kęsowskim 

pałacu”. W 2018 r. Gmina Kęsowo na wykonanie zadania 

„Wymiana okien w budynku komunalnym” otrzymała           

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                 

i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczkę w wysokości     

41 200 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 44 496 zł. 

Zadanie obejmowało zakup okien na piętrze budynku 

komunalnego przy ul. Główna 19 w Kęsowie, wymianę 

okien  w ilości 22 sztuk (42,62 m2 ) w kolorze zewnętrznej 

okleiny ciemny dąb oraz wymianę parapetów w ilości        

24 sztuk zewnętrznych stalowych i 24 sztuki wewnętrznych 

PCV. Prace zostały wykonane w 2019 roku przez Zakład 

Remontowy Budownictwa ELMAL, Eliasz Adamczewski    

z Tucholi. 



Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Kęsowo 

Na terenie Gminy Kęsowo funkcjonuje 5 jednostek OSP      

z czego jedna należy do KSRG. Uprawnionych                   

do podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych jest          

43 strażaków we wszystkich jednostkach. Jednostki            

są wyposażone w 6 średnich samochodów ratowniczo-

gaśniczych. Ochotnicze Straże Pożarne posiadają liczny 

sprzęt w tym między innymi pompy pływające, pompy 

szlamowe, agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe          

do cięcia drewna, pilarki do cięcia betonu i stali, zestawy    

do ratownictwa medycznego, zestawy hydrauliczne            

do ratownictwa technicznego, kombinezony do usuwania 

gniazd owadów błonkoskrzydłych i wiele innych. Jednostki 

wyposażone są w selektywne alarmowanie DSP-50 plus 

DTG-35, które pozwala na skrócenie czasu od zgłoszenia     

do wyjazdu do akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy           

w ubiegłym roku wyjeżdżali do 24 pożarów                           

i 54 do miejscowych zagrożeń.  

Warto podkreślić, że jednostka OSP w Kęsowie jako 

jedyna w Powiecie Tucholskim posiada na stanie 

bezzałogowy statek powietrzny typu dron DJI Phantom4.  

Dwóch strażaków z jednostek OSP posiada pełne 

kwalifikacje do obsługi tego urządzenia. Dzięki temu         

na terenie Gminy Kęsowo, mogą być podejmowane 

działania przy jego użyciu.  

 

Fundacja Orlen Dar Serca 

Jednostka OSP w Kęsowie skierowała wniosek do Fundacji 

Orlen Dar Serca, dzięki któremu pozyskała 15 000 zł          

na realizację projektu #MojeOSP #MojeMiejsceNaZiemi.  

W ramach tego projektu zakupiono urządzenia                    

do monitorowania lotów i komunikacji pomiędzy sterującym 

a statkiem bezzałogowym (tzw. dronem) i przeszkolono        

2 strażaków z zakresu obsługi tych urządzeń, którzy zdobyli 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania lotów. Oprócz 

tego przeszkolono 8 strażaków pod kątem kwalifikowanej 

pierwszej pomocy przedmedycznej, którzy przekazali 

zdobytą wiedzę i umiejętności podczas pokazów 

przeprowadzanych na świetlicach wiejskich.  

Na te cele została również zakupiona kolumna aktywna        

z mikrofonem. W ramach tego projektu zostanie 

zorganizowany konkurs dla szkół pod hasłem „Dzień z życia 

strażaka”, gdzie zostaną zakupione nagrody rzeczowe       

dla zwycięzców.  

 

Regionalny Program Operacyjny 

Gmina Kęsowo przystąpiła jako partner do projektu 

„Nowoczesne służby ratownicze” realizowanego w ramach 

RPO WK-P, Priorytetu IV, Działania 4.1 „Przeciwdziałanie 

zagrożeniom”, z którego zostaną zakupione dla jednostek 

OSP 5 szt. radiotelefonów nasobnych, drabina i hełm 

strażacki. Wysokość dofinansowana z EFRR wynosić będzie 

85%, wkład własny Gminy Kęsowo 15%.  

 



OSP w Piastoszynie pożegnało Jelcza, przywitało 

„Renówkę”. 

Jednostka OSP Piastoszyn wymieniła jeden ze swoich 

samochodów „na nowszy model”. Po wielu latach 

spędzonych w jednostce OSP Piastoszyn stary Jelcz 004       

z 1975 roku został wymieniony na samochód pożarniczy 

marki Renault G270.  

Nowy nabytek druhów z Piastoszyna wyprodukowany został 

w 1995 roku, ma 270 KM, wyposażony jest w auto pompę 

firmy Camiva, posiada zbiornik wody o pojemności 3000 l. 

Jednorazowo do wyjazdu na akcję ratowniczo-gaśniczą 

może wyjechać nim 8 strażaków.  

Wóz ten został zakupiony pod koniec stycznia za kwotę 

32 500 zł ze środków pochodzących z  budżetu Gminy 

Kęsowo.  

 

Nowa remiza dla OSP w Żalnie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Żalnie rozpoczęła rozbudowę 

swojej remizy. Zakończono I etap inwestycji polegający      

na postawieniu fundamentów.  

Koszt tego etapu wyniósł 15 000 zł. Roboty te zostały 

wykonane przez firmę budowlaną Dariusza Sikorskiego       

z Żalna przy udziale druhów tej jednostki.  

Koperty życia dostępne w Gminie Kęsowo 
„Koperta życia” to nic innego jak formularz/karta, w której 

wpisuje się informacje dotyczące jej właściciela – dane 

osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, przebyte 

choroby, zażywane leki itd. Kartę tą wkłada się najczęściej 

do lodówki, na której umieszcza się magnes z nadrukiem 

„Koperta życia”.  

Kartę tą można również przyczepić za pomocą magnesu      

na lodówce. Umieszczenie koperty w miejscu widocznym    

i dostępnym umożliwia służbom medycznym w tym także 

policji i straży pożarnej szybki dostęp do podstawowych 

informacji. Dlaczego akurat w lodówce? Bo jest to 

urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu 

na spore rozmiary – łatwe 

jest do znalezienia.  

Takie właśnie koperty 

były rozdawane na 

pokazach ratowniczych 

organizowanych przez 

OSP przy współpracy Gminy Kęsowo. Zostały one 

zakupione w ramach projektu #MojeOSP 

#MojeMiejsceNaZiemi finansowanego przez Fundację Orlen 

Dar Serca.  

Koperty te są dostępne w Urzędzie Gminy w Kęsowie         

w biurze nr 2. 

Program „Umiem pływać”  
Gmina Kęsowo uczestniczy w programie "Umiem pływać" . 

W ramach tego zadania 30 uczniów klas trzecich szkoły 

podstawowej szkół naszej gminy  uczestniczyć będzie          

w I półrocze br. w nauce pływania - 20 godzinnym kursie na 

basenie w Chojnicach. Projekt sfinansowany został               

w ramach zadań "Umiem pływać"  

Otwarta Strefa Aktywności we Wieszczycach 
W dniu 28 lutego 2019 roku gmina Kęsowo złożyła wniosek 

do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie Otwartej Strefy 

Aktywności we Wieszczycach.  

Wykonane zostaną następujące elementy:  

biegacz/orbiterek; rower i jeździec; wyciąg i sztanga; wyciąg 

i krzesełko; drabinka i podciąg nóg                                     

(dla niepełnosprawnych); stół do szachów; stół                   

do chińczyka; ławki parkowe  drewniane  

Całkowita wartość projektu to 45 998 zł., dofinansowanie    

22 999 zł.  

Zadanie zostanie zrealizowane do października 2019 roku  



Aktywność na PLUS  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w latach 

2019- 2020 realizuje projekt pt Aktywność na PLUS 

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne 

społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, 

Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. 

W roku 2019 planuje się następując działania: 

 Klubu Integracji Społecznej dla 15 osób. W ramach KIS 

dla uczestników planuje się podniesienie kompetencji 

społecznych i zawodowych. Osoby uczestniczące          

w ramach KIS otrzymają m.in. wsparcie poprzez 

realizację wybranego kursu zawodowego, który zostanie 

w całości opłacony i umożliwi powrót na rynek pracy. 

 Programu Aktywności Lokalnej dla 15 osób. W ramach 

PAL dla uczestników planuje się różnego rodzaju 

szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje,        

m.in. rodzicielskie, osobowościowe oraz rozwojowe. 

Wsparciem zostaną objęte rodziny uczestników, które 

będą brały udział m.in. w wyjazdach, piknikach itp. 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, społeczna      

oraz działania środowiskowe dla 60 osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych    

lub biernych zawodowo oraz osób z ich otoczenia zagrożone 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy 

Kęsowo w okresie od 02.01.2019r. do 30.11.2020r. 

Osoby chętne do udziału w projekcie Aktywność             

na PLUS proszone są o kontakt z pracownikami 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie         

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 nr tel. 

kontaktowy 52 33 44 133 , email gops@kesowo.pl  lub      

z pracownikiem socjalnym z danego terenu. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie                

za pośrednictwem  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Kęsowa przy współpracy z Bankiem Żywności                    

w Chojnicach realizuje Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany               

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom Polski/ gminy pomocy 

żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach 

środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 

2019. 

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła        

do 340 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej      

z gminy Kęsowo. 

Wydaliśmy rodzinom potrzebującym w okresie styczeń - 

luty 2019 r., 5 922 kg żywności; 1700 paczek 

żywnościowych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie             

przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach 

dystrybuuje również wśród mieszkańców gminy Kęsowo 

żywność krótkoterminową m.in. z MAKRO, która trafia 

najczęściej do rodzin wielodzietnych, osób starszych              

i niepełnosprawnych.  

W okresie od 1 styczn do 20 marca 2019 r. pomoc 

żywnościowa trafiła do ok. 150 osób.  

Łącznie artykułów spożywczych 2 679 kg o łącznej wartości 

23 286 zł.  

Pomoc żywnościowa 

W roku 2018 Gmina Kęsowo przeznaczyła 90 000 zł            

na remonty i modernizacje przepompowni ścieków              

na terenie gminy Kęsowo, natomiast w 2019 roku  

zaplanowano modernizację szaf sterowniczych 

przepompowni ścieków w m. Tuchółka oraz głównej 

przepompowni ścieków w Kęsowie.  

Modernizacja obejmuje wdrożenie systemu wizualizacji 

wraz z możliwością zdalnego sterowania pracą                    

ww. przepompowni ścieków. 

Inwestycja ma na celu zmniejszenie awaryjności tych 

przepompowni oraz zwiększenie bezpieczeństwa środowiska 

naturalnego.  

Na cel ten Gmina Kęsowo przeznaczyła 30 000 zł.  

Modernizacje przepompowni ścieków  



Jakość wody dostarczanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej               

Dostarczana do mieszkańców woda jest wodą o jakości 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i określonej              

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia ludzi 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

Zdatność wody do spożycia jest potwierdzana badaniami 

wykonywanymi zgodnie z rocznym harmonogramem 

zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Tucholi. Harmonogram               

ten określa miejsca poborów próbek, częstotliwość           

oraz zakres badania wody.  

Dodatkowo Zakład w ramach wewnętrznej kontroli zleca 

wykonanie badań akredytowanemu laboratorium po każdej 

awarii sieci wodociągowej lub pracach mogących mieć 

wpływ na jakość wody o czym informowany jest zarówno 

Państwowy Powiatowy Inspektora Sanitarnego w Tucholi 

jak i Wójt Gminy Kęsowo. 

Bardzo częstym problemem poruszanym przez mieszkańców 

jest parametr twardości wody i powstającego osadu. Wodę 

dostarczaną naszym Klientom można uznać jako wodę              

o  średniej twardości. Twardość ogólna określa zawartość     

w wodzie wapnia i magnezu (głównie). Twardość wody jest 

parametrem istotnym ze względu na zdrowie człowieka.             

Zbyt miska twardość wody jest niekorzystna. Zalecenia 

unijne przewidują minimalną twardość wód pitnych             

na poziomie 150mg CaCO3/dm3. Woda twarda natomiast 

wywołuje podrażnienia skóry.  

Uciążliwość podwyższonej twardości wody używanej             

w gospodarstwach domowych, polega  głównie                    

na konieczności używania większej ilości detergentów       

oraz na wytrącaniu się kamienia w urządzeniach.   

Wody miękkie, oprócz negatywnego oddziaływania            

na zdrowie powodują także nasiloną korozję przewodów 

wodociągowych.  

Poniżej zamieszczono wyniki badania wody dostarczanej     

do mieszkańców gminy Kęsowo. 

SUW 
Wartość twardości 
ogólnej CaCO3 [mg/l] 

Najwyższa 
wartość 
dopuszczalna [mg/l] 

Kęsowo 256 

60 - 500 

Piastoszyn 303 

Informacja dla mieszkańców Gminy Kęsowo 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie przypomina o: 

BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE ODPROWADZANIA 

WÓD DESZCZOWYCH   I WÓD DRENAŻOWYCH 

DO KANALIZACJI SANITARNEJ 

Z mocy art. 9 ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu        

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 

Nr 72, poz. 747 z póź. zm.) wynika zakaz odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych       

do kanalizacji sanitarnej. 

Wody deszczowe należy odprowadzać do kanalizacji 

deszczowej lub zagospodarować je na terenie nieruchomości 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WPROWADZANIA 

DO KANALIZACJI SANITARNEJ ODPADÓW I 

SUBSTANCJI NIEDOZWOLONYCH 

Z mocy art. 9 ust. 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu         

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 

Nr 72, poz. 747 z póź. zm.) wynika zakaz wprowadzania      

do kanalizacji sanitarnej m.in: 

 odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie 

przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w 

szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, 

drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, 

nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym 

 odpadów płynnych niemieszających się z wodą,              

a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas 

bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin 

cementowych 

 substancji palnych i wybuchowych, których punkt 

zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85ºC,                                            

a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, 

karbidu, trójnitrotoluenu 

 substancji żrących i toksycznych, a w szczególności 

mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, 

cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru         

i cyjanowodoru 

 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,                             

a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, 

ścieków z kiszonek 

Bardzo poważny problem stanowią chusteczki               

dla niemowląt, tzw. papier nawilżony dla dzieci, ścierki, 

podpaski i pampersy. Powodują one zapchania 

kanalizacji oraz awarie pomp. Koszt naprawy pompy     

to wydatek dochodzący nawet do 6 000 zł.  



Wprowadzanie wód opadowych oraz wyżej wymienionych 

odpadów i substancji do kanalizacji sanitarnej powoduje 

przeciążenie kanalizacji, częste zapchania, zalewanie ulic      

i piwnic ściekami a także awarie przepompowni, wzrost 

kosztów eksploatacyjnych, w tym energii elektrycznej            

i kosztów naprawy pomp.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, jeżeli jakość wprowadzanych 

ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach 

prawa Zakład może zamknąć przyłącze kanalizacyjne 

odbiorcy. Zgodnie z art. 28 ust. 4a tej ustawy osoba, która 

nie stosuje się do powyższego, podlega karze ograniczenia 

wolności albo grzywny do 10 000 zł.  

W związku z powyższym Zakład wnosi o rozwagę                 

i przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków              

do urządzeń kanalizacyjnych. 

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt. 1. Ustawy z dnia         

13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku        

w gminach (Dz. U z 2016 poz. 250 ze zm.), gminy prowadzą 

ewidencję  zbiorników bezodpływowych na nieczystości 

płynne (szamb). 

Ustawa daje gminie prawo do  kontroli częstotliwości 

opróżniania szamb. Za uchylenie się od obowiązków 

nałożonych ustawą grozi kara grzywny w kwocie 5 000 zł. 

Na terenie do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych upoważniony jest Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Kęsowie, tel. 52 33 44 079. 

Obowiązująca cena wody i ścieków 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje         

że obowiązują następujące ceny wody i ścieków zgodne z 

Decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie – Decyzja nr GD.RET.070/143/D2/2018.KC 

- woda dla wszystkich odbiorców – 2,61 zł/m3 netto 

- ścieki dla wszystkich odbiorców – 7,62 zł/m3 netto 

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług 

(VAT) w wysokości określanej odrębnymi przepisami, 

wynoszący w chwili obecnej 8%. 

Sprawozdanie Gminnej Spółki Wodnej w Kęsowie  
6 marca 2019 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym 

Gminnej Spółki Wodnej w Kęsowie podsumowano 

działalność spółki za 2018 rok.  

Działalnością Gminnej Spółki Wodnej objętych jest 1 659 ha 

użytków rolnych, z tego grunty orne 769 i 889 ha to użytki 

zielone. Na wyżej wymienionych użytkach rolnych jest 

115,3 km rowów otwartych, 259 szt. studni drenarskich   

180 szt. przepustów o średnicy od 40-60 cm i 9 tysięcy mb 

zbieraczy i rurociągów o śr. od 15-50. Do realizacji zadań 

statutowych w 2018 roku i bardzo dobrej współpracy             

z Urzędem Gminy w Kęsowie, który pomagał                       

w zatrudnieniu pracowników do konserwacji rowów, 

zatrudniono 5 pracowników na okres 6 miesięcy                    

i 5 pracowników na umowę o dzieło na okres 2 miesięcy.  

Pracownicy ci dokonali konserwacji rowów otwartych         

na długości 50,940 mb. Pobudowali 4 przepusty o Ø 40 cm    

i długości 24 m oraz 2 przepusty o Ø 30 cm, długości 12 m. 

Oczyścili 16 przepustów, naprawili, przebudowali, 

pobudowali i oczyścili 484 mb zbieraczy i rurociągu o Ø od 

10 do 20 cm i Ø od 40 do 50 cm. Oraz pobudowali studnie 

drenarskie w ilości 3 szt. o Ø 1000 x 1000 i 8 szt. kręgów. 

Jak również pracownicy ci dokonali konserwacji studzienek 

drenarskich w ilości 185 szt. na powierzchni 760 ha.  



Granty dla stowarzyszeń rozdane  
Wójt Gminy Kęsowo podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.01.2019 r. na posiedzeniu Komisji Konkursowej        

na zadanie publiczne: 

I „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” zostały przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie 

niżej wymienionych zadań : 

Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota 
przyzna
na 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju 
Sołectwa Żalno 

Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia cyrkowe i 
akrobatyki sportowej 

2 000 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji 
Wsi Piastoszyn 

Cykliczne zajęcia sportowo- taneczne dla dzieci 1 200 

UKS PORAJ Żalno Udział zespołu piłkarskiego UKS „Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turnieju 
Piłkarskim: o „Puchar Tymbarku 2019” 

 2 000 

Międzyszkolny  Klub Sportowy Organizacja XXVI Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców i 
Dziewcząt Kęsowo 2019 

2 000 

Międzyszkolny Klub Sportowy Liga wojewódzka młodziczek 4 500 

Międzyszkolny Klub Sportowy Wspieranie procesu treningowego młodych piłkarzy MKS Kęsowo 3 500 

Międzyszkolny Klub Sportowy Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 5 000 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej   K - P OZPN Bydgoszcz 14 000 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej 1 000 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kęsowie Pierwszy rekreacyjny festyn strażacki  -  Bezpieczne wakacje 1 000 

Stowarzyszenie Sportowa Gmina 
Kęsowo 

Udział w turniejach Autonomicznej Ligii Piłki Ręcznej – Senior Mężczyźni 5 000 

Stowarzyszenie Sportowa Gmina 
Kęsowo 

Udział w turniejach młodzików starszych rocznik 2005 i młodsi 4 000 

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie 
Kęsowo 

Zajęcia taneczne Latino - Kids 800 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Kęsowa 

Zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych 500 

RAZEM   46 500 

Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota 
przyzn
ana 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno Sztuki stosowane – szkoła umiejętności  1 500 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Żalno Janowe koncertowanie 1 500 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Żalno Chodź pomaluj mój świat – festyn rodzinny 1 600 

Stowarzyszenie Bractwo Motocyklowe Magneto 
Żalno - Tuchola 

Inauguracja sezonu motocyklowego – Żalno 2019 1 500 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi 
Piastoszyn  

Festyn rodzinny 1 200 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka Piknik rodzinny  1 200 

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo Seniorzy na plus 1 500 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa Operowo  w Kęsowie 1 500 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa Lokalne smaki 1 000 

Fundacja Nowoczesny Konin „Znam zabytki mojej gminy! Kościół pw. Chrystusa Króla w Jeleńczu”- 
warsztaty architektury sakralnej gminy Kęsowo dla dzieci 

0 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa Zdrowe i szybkie odżywianie u ludzi młodych 1 000 

 RAZEM   13 500 

II. „ Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zostały przyznane dotacje ze środków publicznych      

na dofinansowanie niżej wymienionych zadań: 

Dla skutecznej i szybkiej naprawy zbieraczy oraz naprawy 

rurociągów wynajęta została koparka, która w znacznym 

stopniu umożliwiła szybsze naprawy przy awariach 

rurociągów. Wartość wymienionych prac koparką wyniosła 

7 674 zł. Natomiast na zakup materiałów i narzędzi 

niezbędnych do wykonywania prac takich jak: rury 

przepustowe, rury drenarskie, rury kanalizacyjne, kręgi 

studzienne, pokrywy studzienne, jak również: łopaty, 

szpadle, wodery, rękawice, pilniki, kosy, siekiery i ubrania 

robocze wydano 19 005 zł.  

Na realizacje zadań statutowych wydano: składki 

członkowskie 39 444 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 

w Bydgoszczy 48 700 zł, dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu 13 000 zł. 



Dzień sołtysa – czego życzył wójt sołtysom z okazji ich święta? 

11 marca br. w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie  

zorganizowano spotkanie sołtysów z okazji ich święta. 

Przygotowano poczęstunek, podziękowania oraz drobny 

upominek dla każdego z nich. W spotkaniu uczestniczył 

Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski, 

Przewodniczący Rady Gminy w Kęsowie Pan Witold Ott 

oraz obecni sołtysi i Ci, którzy w styczniu zakończyli swoją 

pracę na tym stanowisku. 

Z okazji Dnia Sołtysa Wójt Gminy Kęsowo Radosław 

Januszewski skierował do wszystkich sołtysów życzenia: 

,,Zdrowia, zadowolenia z wykonywanej pracy, chociaż 

przyznaje, że nie należy ona do łatwych. Umiejętności 

szerokiego patrzenia na społeczeństwo. Owocnej współpracy 

z samorządami gminy oraz samych słonecznych i radosnych 

chwil.  Wszelkiej pomyślności      w życiu zawodowym          

i osobistym”. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady 

Gminy w Kęsowie Pan Witold Ott dodając podziękowania 

za trud i zaangażowanie w działalność na rzecz wiejskich 

społeczności, zachęcając do udziału w sesjach Rady Gminy.  

Kim są Nasi sołtysi? Jak długo pełnią tą  funkcję? Jakich 

zmian możemy w najbliższym czasie spodziewać się           

w sołectwie?  

O tym dowiecie się Państwo z przeprowadzonych z nimi 

rozmów. 

Pani Maria Połetek  - sołtys wsi Drożdzienica 

Rencistka, od 30 lat 

przewodnicząca KGW               

w Drożdzienicy. Mama  4 dzieci     

i babcia 9 wnucząt. Interesuje się 

wszystkim co może się przydać 

w życiu. Na stanowisku sołtysa 

jest od stycznia 2019 roku. Jak 

informuje Pani sołtys: ,,Budżet 

funduszu sołeckiego w tym roku 

został wykorzystany na doposażenie nowej sali wiejskiej     

w Drożdzienicy. Reszta budżetu zostanie wykorzystana       

na rozwój wsi i kultury w sołectwie Drożdzienica”. Sołtys 

oprócz ogólnego urzędowania jest dostępny raz w miesiącu 

dla swoich mieszkańców w świetlicy wiejskiej                     

w Drożdzienicy (w połowie każdego miesiąca – informacje 

na tablicy ogłoszeń). 

 

Pani Ewa Szczypiorska – sołtys wsi Żalno 

Emerytowana nauczycielka, 

interesuje się psychologią, 

zwłaszcza rozwoju osobowości. 

Założycielka ,, Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju Sołectwa 

Żalno”. Ponadto interesuje się 

ogrodnictwem i uprawą 

kwiatów. Sołtysem wsi Żalno 

jest od 2006 roku. Jak informuje 

nas Pani sołtys: ,,Zależy mi aby stworzyć miejsce, w którym 

można pięknie żyć”. Tegoroczny budżet funduszu 

sołeckiego zostanie w Żalnie przeznaczony na zadaszenie 

sceny na stadionie, utwardzenie ,,romantycznego zakątka” 

oraz ukwieceniu klombów przy świetlicy wiejskiej w Żalnie.  

 

Pan Mirosław Błaszkowski – sołtys wsi Grochowo 

Prowadzi gospodarstwo rolne, 

interesuje się rolnictwem i to 

sprawia mu ogromną radość        

i satysfakcję. Jego ,, perełką” 

jest hodowla bydła. Sołtysem 

wsi Grochowo jest od 2014 

roku. Jak informuje sołtys: 

głównym priorytetem dla niego    

i mieszkańców jest budowa 

świetlicy. Projekt jest już przygotowany, wszyscy czekają na 

rozwój wydarzeń i aprobatę Rady Gminy Kęsowo.  

 

Pani Sylwia Jurasińska – sołtys wsi Jeleńcz 

Aktualnie gospodyni domowa, 

mężatka, mama Elizy. Interesuje 

się muzyką, tańcem i dobrym 

filmem. Sołtysem jest               

od stycznia 2019 roku.             

Jak informuje Pani sołtys: 

,,główną zmianą w sołectwie 

będzie przeniesienie placu 

zabaw, inwestycje drogowe, 

otwarcie Domu Rybaka w Tuchółce na którego doposażenie 

przeznaczyliśmy część funduszu sołeckiego”.  

 

 



Pani Izabela Modrzejewska – sołtys wsi Kęsowo 

Jest mamą 6 letniej  Julki. 

Pracuje w Wiejskim Domu 

Kultury i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Kęsowie, 

dodatkowo jest druhnom             

i kronikarzem OSP Kęsowo. 

Interesuje się muzyką, teatrem        

i dobrą literaturą. Sołtysem 

Kęsowa jest od 2014 roku.       

Do moich obowiązków należy  nieść pomoc mieszkańcom  

w pracach społecznych na rzecz społeczności. Realizować 

założenia funduszu sołeckiego, wychodzić naprzeciw 

potrzebom mieszkańców i informować ich o sprawach 

ważnych związanych z sołectwem Kęsowo oraz Gminą – 

informuje sołtys.  Najważniejszą inwestycją na rok 2019 

będzie zakup nowego placu zabaw przy WDK Kęsowo, 

remont drogi w Sicinkach i budowa drogi na ul. Zaułek       

w Kęsowie. 

 

Pani Czesława Kryza -  sołtys wsi Obrowo 

Pracuje jako menager                 

w rodzinnej firmie. Zajmuje się 

pisaniem projektów, 

ubezpieczeniami i finansami. 

Spełnia się zawodowo w swojej 

pracy. Interesuje się historią, 

motoryzacją, geografią krajów. 

Lubi udzielać się w sołectwie. 

Sołtysem wsi jest od 2006 roku. 

Jak informuje Pani sołtys: ,,Budżet funduszu sołeckiego      

na rok 2019 przeznaczony będzie na inwestycje drogowe, 

utrzymanie terenów zielonych, doposażenie świetlicy 

wiejskiej w zakup krzeseł i stołów. Planowane są również 

warsztaty dla mieszkańców o nazwie „Świat Ziół”           

(na przełomie wrzesień- październik).  

 

Pani Ewelina Chałanicz – Pyndykowska  - sołtys wsi 

Pamiętowo 

Pracuje w ARIMR, zajmuje się domem i dwuletnim 

synkiem. Uwielbia czytać książki, relaksuje ją gotowanie. 

Jej mocną stroną jest uprawa warzyw. Sołtysem wsi jest      

od stycznia 2019 roku. Jak dodaje Pani sołtys w tym roku 

mieszkańcy mogą się spodziewać modernizacji dróg              

i warsztatów dla mieszkańców.  

 

Pan Jarosław Wróblewski -  sołtys wsi Piastoszyn 

Pracownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Interesuje 

się sportem, motoryzacją, muzyką, polityką oraz sprawami 

sołectwa. Sołtysem jest od 2008 roku. Najważniejszą 

inwestycją w sołectwie na ten rok jest budowa siłowni 

plenerowej na którą przeznaczona jest znaczna część 

pieniędzy sołeckich. Poza tym planowane jest doposażenie 

sołectwa w elektronarzędzia do utrzymania terenów 

zielonych.  

 

Pan Marian Olejnik – sołtys wsi Przymuszewo 

Właściciel gospodarstwa 

rolnego. Interesuje się sportem, 

piłką nożną, siatkówką, skokami 

narciarskimi. Sołtysem był 12 lat 

temu i pełnił tę funkcję przez      

8 lat. Aktualnie jest sołtysem     

od stycznia 2019 roku.             

Jak informuje sołtys: ,,fundusz 

sołecki 2019 zostanie 

przeznaczony na zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej, 

dofinansowanie zakupu plenerowej siłowni i budowy 

chodnika w Krajenkach”.  

 

Pani Ewelina Kaczyńska  - sołtys wsi Wieszczyce 

Jest mamą Roksany, pracuje w 

wymiarze dwuzmianowym. 

Interesuje się muzyką, sportem, 

rękodziełem i kulinariami. 

Sołtysem wsi jest od stycznia 

2019 roku. Jak informuje Pani 

sołtys: ,,głównym zadaniem 

sołectwa na rok 2019 jest 

powstanie siłowni plenerowej, 

sołectwo na ten cel przeznaczyło większość środków 

funduszu. Ponadto przeznaczono pieniądze na doposażenie 

świetlicy wiejskiej i inwestycje drogowe”. Sołtys wsi 

dodatkowo pełni dyżur dla swoich mieszkańców w świetlicy 

wiejskiej (raz w  miesiącu – pod koniec każdego miesiąca). 



Fundusz sołecki na 2019 rok 

Nazwa 
Sołectwa 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki  
w ramach 
funduszu 

Sołectwo 
Drożdzienica 

1.Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym. 
2.Naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Drożdzienica. 
3.Utrzymanie zieleni w sołectwie Drożdzienica. 
4.Wyposażenie OSP w Drożdzienicy. 
5.Turniej piłki siatkowej i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych sołectwa Drożdzienica. 
6.Warsztawty z plecenia wieńców dożynkowych dla mieszkańców sołectwa Drożdzienica. 
7. Doposażenie Sali w meble. 

32 523 zł 

Sołectwo 
Grochowo 

1.Utrzymanie terenów zieleni sołectwa Grochowo. 
2.Festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa Grochowo. 
3. Warsztaty z plecenia wieńców dożynkowych dla mieszkańców sołectwa. 
4.Naprawa drogi nr 0544002. 

13 953 zł 

Sołectwo 
Jeleńcz 

1.Remont świetlicy wiejskiej w Jeleńczu. 
2.Utrzymanie zieleni w miejscowości Jeleńcz i Tuchółka. 
3.Zmianna lokalizacji placu zabaw oraz jego ogrodzenie na działce nr 20. 
4.Przebudow drogi gminnej Tuchółka wybudowanie. 
5.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Tuchółce. 
6.Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej . 
7.Łączenie pokoleń przez organizację warsztatów kulinarnych. 

31 144 zł 

Sołectwo 
Kęsowo 

1.Przebudowa drogi gminnej Sicinki dz. Nr 29. 
2.Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kęsowo. 
3.Zakup gabloty sołeckiej. 
4.Doposazenie placu zabawa przy świetlicy wiejskiej w Kęsowie. 
5.Zakup stołów i ławek do parku w Kęsowie. 
6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kęsowie 
7.Wyposażenie ul. Szkolna w lampę oświetleniową. 
8.Przebudowa drogi osiedlowej ul Zaułek nr 879. 
9.Warsztaty kulinarne dla dzieci oraz dla rodzin z sołectwa Kęsowo. 
10. Warsztaty dekoratorskie dla mieszkańców z sołectwa Kęsowo. 
11. Naprawa drogi gminnej w miejscowości Sicinki nr działki 29. 

53 056 zł 

Sołectwo 
Obrowo 

1.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obrowo działka nr 17. 
2.Utrzymanie porządku na terenach zielonych sołectwa . 
3.Organizacja warsztatów p.n. „ Świat ziół”. 
4.Doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrowie. 
5.Doposażenie- naprawa ławek na placu zabaw. 

18 357 zł 

Sołectwo 
Pamiętowo 

1.Budowa drogi gminnej w Adamkowie działka nr 269 ok.400 m. 
2.Naprawa drogi gminnej w Pamiętowie działka nr 139 ok. 500m. 
3.Utrzymanie zieleni w sołectwie Pamiętowo. 
4. Warsztaty kulinarne. 

23 769 zł 

Sołectwo 
Piastoszyn 

1.Utrzymanie zieleni oraz zakup sprzętu do jej utrzymania. 
2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. 
3.Doposażenie OSP w Piastoszynie. 
4.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych. 

38 519 zł 

Sołectwo 
Przymuszewo 

1.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych – siłownia plenerowa. 
2.Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja 150 m , nr działki 384/4. 
3.Zakup i montaż gablot na ogłoszenia jedna do miejscowości Przymuszewo druga do miejscowości 
Krajenki. 
4.Utrzymanie zieleni w sołectwie Przymuszewo. 
5. Warsztaty z plecenia wieńców dożynkowych. 
6.Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Przymuszewie. 
7.  Warsztaty kulinarne. 

26 846 zł 

Sołectwo 
Wieszczyce 

1.Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa Wieszczyce. 
2.Wyposażenie świetlicy w Wieszczycach . 
3.Wykonnaie ogrodzenia przy świetlicy in placu zabaw. 
4.Naprawa drogi gminnej nr 306 . 
5.Zakup siatek i bramek dla sołectwa Wieszczyce. 
6.Otwarta strefa aktywności w miejscowości Wieszczyce. 

36 609 zł 

Sołectwo 
Żalno 

1.Budowa wiaty na stadionie wiejskim w Żalnie. 
2.Utwardzenie placu spotkań mieszkańców sołectwa na tęczowym zakątku w Żalnie . 
3.Utrezymanie zieleni i konserwacji elementów małej architektury w sołectwie . 

53 056 zł 

Razem   327 837 zł 



Koła Gospodyń Wiejskich już „legalnie” 
Pod koniec ubiegłego roku weszła w życie ustawa o kołach 

gospodyń wiejskich (potocznie KGW), której podstawowym 

celem było nadanie osobowości prawnej oraz wsparcie ich 

działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach 

wiejskich oraz kultywowania polskiej tradycji. KGW 

nabywając osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu    

do rejestru może prowadzić działalność zarobkową w tym 

działalność gospodarczą.  

Dochód z działalności KGW ma służyć realizacji celów 

statutowych, nie może być jednak do podziału między jego 

członków. Koła te mogą starać się o otrzymanie z budżetu 

państwa pomoc finansową na realizację zadań statutowych 

w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

Wysokość tej pomocy zależy od liczby członków koła        

tj. od 3000-5000 zł. Członkami koła mogą być osoby, 

których miejscem zamieszkania jest teren jego działalność, 

które ukończyły 18 lat i zadeklarują czynny udział                  

w realizacji celów KGW. Co ciekawe za zgodą rodziców   

lub opiekunów ustawowych w działalności KGW mogą brać 

także osoby, które ukończyły 13 lat.   

W 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy mógł być 

składany maksymalnie do 27 grudnia. KGW zgodnie            

z aktualnymi przepisami ma za obowiązek zgłaszać            

do rejestru do 28 lutego każdego roku aktualną listę ich 

członków na dzień 31 grudnia roku poprzedniego. Do takiej 

listy należy dołączyć oświadczenia członków danego koła    

o miejscu zamieszkania na obszarze wsi, gdzie dane koło 

jest zarejestrowane.  

Na terenie Gminy Kęsowo wpisu do Krajowego Rejestru 

Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonały            

3 KGW: KGW Drożdzienica, KGW Kęsowo i KGW 

Przymuszewo. KGW Kęsowo otrzymał 4 000 zł., KGW 

Przymuszewo 4 000 zł. i KGW Drożdzienica 3 000 zł. Na 

realizację celów statutowych.  Łącznie do KGW na terenie 

naszej gminy należy około 120 członków.  

Zgodnie ze statutem KGW organami KGW są: Zebranie 

Członków i Zarząd Koła. Skład Zarządów Koła                   

w poszczególnych KGW na terenie Naszej Gminy wygląda 

następująco: 

W następnych numerach przybliżymy Państwu działalność 

poszczególnych KGW. 

 

KWG Drożdzienica: 

- Maria Połetek  

- Anna Lüdtke  

- Wioletta Okońska  

 

KWG Przymuszewo: 

- Anita Juhnke  

- Irena Brzószczyk  

- Teresa Michałowska  

KGW Kęsowo: 

- Teresa Pukownik 

- Maria Rossek  

- Krystyna Wołowicz  



Pół roku za nami! 
Październik był dla ,, Bajkowej Krainy” miesiącem adaptacji 

był to czas wzajemnego poznawania się, nabierania 

wzajemnego zaufania, odkrywania swoich przyzwyczajeń, 

ale także pierwsze kompromisy. 

Był to trudny czas zarówno dla dzieci jak i dla rodziców.   

Ale możemy śmiało powiedzieć, że wspólnie pokonaliśmy 

ten czas i zakończyliśmy okres adaptacji pełnym sukcesem. 

Dzieci chętniej uczestniczyły w zajęciach muzycznych, 

plastycznych , sportowych czy też innych form zabawowych 

wspomina Agnieszka Wacławek – kierownik kęsowskiego 

żłobka. Pierwszym poważnym wyzwaniem było 

przygotowanie pierniczków na pierwszą wspólną Wigilię. 

Nasi najmłodsi mieli okazję pierwszy raz pokazać swoim 

rodzicom czego się nauczyli. Nowy Rok dla Klubu również 

rozpoczął się intensywnie - urodzinki, pierwszy i najdłużej 

wyczekiwany przez wszystkich bal przebierańców.        

Tego dnia od rana w Klubie pojawiały się kolorowe 

postacie. Dzieci przebrane były za pszczółki, motylka, kota, 

żabkę i wiele innych barwnych postaci. Dzień ten był 

przepełniony śpiewem, tańcem i różnym zabawom. Uśmiech 

z twarzy dzieci nie znikał pomimo zmęczenia. Z żalem 

zdejmowały swoje stroje do leżakowania. Okazji                

do świętowania było wiele: Walentynki, Dzień Dinozaura, 

Dzień Wiosny ale także przygotowanie pierwszych 

Klubowych gofrów i babeczek. Nowy Rok jest dla nas 

czasem pierwszych dużych sukcesów: samodzielne 

ubieranie się, pożegnanie się z pampersami, posługiwanie 

się pierwszymi "magicznymi" słowami: przepraszam, 

dziękuje, proszę. 

Przed nami jeszcze wiele zabaw i przygód – zapewnia 

kierownik placówki Pani Agnieszka Wacławek  

Klub Dziecięcy "Bajkowa Kraina" funkcjonuje                   

od poniedziałku do piątku w godzinach 630-1630 w Kęsowie 

przy ulicy Głównej 19. Zachęcamy do zapisów dzieci na 

nowy rok szkolny. Rekrutacja trwa w terminie 1-30 kwietnia 

2019 roku. Dokumenty można pobrania na stronie Klubu 

www.bajkowakraina.kesowo.pl bądź w placówce. 

Smołdzino gościnnie w Kęsowie  
22 lutego 2019 r. Gminę Kęsowo odwiedzili przedstawiciele 

partnerskiej Gminy Smołdzino z Wójtem Arkadiuszem 

Walachem na czele. Zwiedzili m.in. zabytki Gminy Kęsowo, 

placówki edukacyjne i kulturalne, a także nowo otwarty 

żłobek.  Jeszcze w tym roku nastąpi wymiana młodzieży 

szkolnej z klas sportowych. Od kilku lat nasz artysta 

rzeźbiarz Zygmunt Kędzierski uczestniczy w tej nadmorskiej 

gminie w plenerach rzeźbiarsko - malarskich. Liczymy 

również na owocną współpracę pomiędzy artystami               

z obu gmin. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kęsowie na Targach Edukacji i Pracy w 

Tucholi 
We wtorek 7 marca 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy wraz      

z partnerami projektu przygotował Targi Edukacji i Pracy   

w których mogli wziąć udział uczniowie, przyszli 

absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej.  

Szkoła w Kęsowie zorganizowała wyjazd dla 40 uczniów. 

Wystawa stanowisk cieszyła się wśród nich dużym 

zainteresowaniem. Przyszli kandydaci do liceum pytali 

przede wszystkim o to, czy dla wszystkich chętnych 

wystarczy miejsc, jakie są progi punktowe gwarantujące 

przyjęcie do szkoły oraz o możliwości rozwijania pasji. 

Kandydaci do technikum interesowali się też egzaminem 

zawodowym i praktykami.  

Część uczniów zasięgała języka w sprawie szkoły 

branżowej. Tu najważniejsze tematy skupiały się wokół 

praktyk zawodowych odbywanych poza szkołą                     

u pracodawców. O ile sprawa dotyczyła uczniów 

gimnazjum, nie było większych problemów, by wszystko 

klarownie objaśnić. Problem pojawił się, gdy  o naukę 

zawodu poza szkołą zapytał 14 - latek, przyszły absolwent 

szkoły podstawowej.  

Po Targach uczniowie krótko podsumowali wydarzenie: 

"Ten wyjazd był dla nas bardzo ważny, pozwoli jeszcze raz 

uważnie przyjrzeć się planom na przyszłość i ewentualnie 

pomoże w korekcie pomysłu na dalszą edukację". 



Kulturalne ferie zimowe  
Ferie zimowe w Gminie Kęsowo to dla dzieci czas wolny    

od zajęć obowiązkowych, który należy przeznaczyć              

na czynny odpoczynek i rozrywkę. Aby nasze dzieci 

spędziły go miło na wesołej zabawie oraz by czas wspólnie 

spędzony był dla nich radosny, udany i przede wszystkim 

bezpieczny, Świetlice Wiejskie Gminy Kęsowo, Wiejski 

Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna  zorganizowały 

zimowiska pod hasłem „Kulturalne ferie”. W dniach 

14.01.2019r – 24.01.2019 r. dla naszych najmłodszych 

mieszkańców zaplanowano wyjazd do kina w CHDKu        

na bajkę pt.”Ralpf Demolka”, spektakl teatralny ,,Pinokio” 

w WDK Kęsowo sfinansowany przez GBP Kęsowo, 

spotkanie z Twórcami Ludowymi i warsztaty z haftu, 

rysunku i rzeźby, spotkanie ze strażakami z OSP Kęsowo       

i prelekcja na temat bezpieczeństwa oraz bal w klimacie 

najsławniejszych karnawałów na świecie.  Dodatkowo 

każdego dnia odbywały się zajęcia plastyczne oraz zajęcia 

rekreacyjno – sportowe. Dzieci w ramach półkolonii 

uczestniczyły również w warsztatach kulinarnych. Urząd 

Gminy w Kęsowie oraz WDK i GBP dofinansowały 

zorganizowanie  półkolonii na terenie Gminy Kęsowo.     

Dla dzieci ta forma spędzenia ferii zimowych jest czasem 

rozrywki oraz nauki przez zabawę. 

Aktywnie i kreatywnie w świetlicach wiejskich  
Na terenie Naszej gminy prowadzone są zajęcia świetlicowe 

w 6 lokalnych świetlicach tj. w Przymuszewie, 

Wieszczycach, Obrowie, Jeleńczu, Żalnie i Piastoszynie.  

W świetlicach prowadzone są różnego rodzaju zajęcia          

dla dzieci i dorosłych. Godziny otwarcia dostosowane                  

są do potrzeb mieszkańców. Przez cały czas prowadzone są 

zajęcia teatralne, kulinarne, taneczne i wiele innych. 

Organizowane są zajęcia dla każdej grupy wiekowej.  

Zgodnie z przypadającymi świętami takimi jaki między 

innymi „Dzień Babci i Dziadka” w świetlicach                       

są organizowane spotkania, na które zapraszani są goście. 

Dzięki dotacjom przyznanym z budżetu Gminy Kęsowo       

na rozwój w ramach zadań z zakresu „ Kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w 

świetlicach zostaną zorganizowane zajęcia z zakresu 

zdrowego odżywianie u ludzi młodych i promocji 

„Lokalnych smaków”.  Więcej informacji  na:  

 Świetlice Wiejskie Gminy Kęsowo 

Tam na bieżąco umieszczane są informacje z zaplanowanych 

wydarzeń jaki i relacje z prowadzonych zajęć. 

Godziny otwarcia świetlic wiejskich 

Przymuszewo 

Czwartki  

1610-2010 

Piątki  

1150-1350  

1810-2010 

Wieszczyce 

Wtorki  

1500-1900 

Środy  

1500-1900 

 

Obrowo 

Co drugi 

poniedziałek 

1145-1345   

1815-2015 

 

Jeleńcz 

Co drugi 

poniedziałek 

1145-1345  

1815-2015 

 

Żalno 

Od poniedziałku  

do piątku  

1600-2000 

 

 

Piastoszyn 

Od poniedziałku  

do piątku  

645-745   

1600-1900 



Jasełka i przedstawienia świąteczno-noworoczne na scenie WDK od 8 lat  
11 stycznia w WDK Kęsowo odbył się VIII Gminny 

przegląd przedstawień świąteczno - noworocznych i jasełek. 

W tym roku na scenie zaprezentowało się 9 grup łącznie 

liczących około 150 młodych osób. Młodzi aktorzy 

rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych. Jury             

w składzie Pani Barbara Kasica -Kołomyjska, Pani Klaudia 

Kwasigroch, Pani Agnieszka Krizel oraz Pani Regina 

Kostrzewska zgodnie wyłonili zwycięzców. 

W kategorii przedszkolnej :  

I miejsce  "Chatka Puchatka" z Kęsowa 

II miejsce " Pszczółki" z Kęsowa 

W Kategorii klas " 0" :  

I miejsce Klasa "0" A z Kęsowa 

II miejsce kl. "0" z Żalna 

III miejsce kl. "0" B z Kęsowa 

W kategorii kl. I - VII :  

I miejsce trafiło do SP w Żalnie 

II miejsce GBP w Kęsowie 

III miejsce SP w Kęsowie 

Wyróżniono grupę teatralną ze Szkoły Filialnej z 

Drożdzienicy.  

Organizatorzy wszystkim uczestnikom serdecznie dziękują 

za tak miłe widowisko i tym samym zapraszają za rok. 

Koncert kolęd i pastorałek w WDK  

20 stycznia 2019 roku na scenie widowiskowej WDK 

Kęsowo wystąpiły dzieci i młodzież w repertuarze 

przepięknych polskich kolęd i pastorałek. Koncert 

przygotował Pan Jerzy Porębski – instruktor wokalno- 

instrumentalny WDK. Gościnnie dla mieszkańców Gminy 

Kęsowo wystąpił zespół ,,Pod Wspólnym Dachem"                

w składzie Pani Beata Grzonkowska oraz Pan Jerzy Porębski. 

Koncert kolęd jest coroczną imprezą organizowaną                

w Wiejskim Domu Kultury.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Kęsowie  

13 stycznia br. w WDK Kęsowo odbył się 27 finał WOŚP 

pod hasłem „Gramy dla dzieci małych i bez focha”.  

Na scenie widowiskowej wystąpili: Małgorzata Drzewicka, 

Paweł Goliński, Oliwia Adamczyk, grupa taneczna Latino 

Kids, grupa teatralna w przedstawieniu ,, Na wszystko       

jest sposób” w reżyserii Pani Kamili Zimorskiej działająca 

przy GBP Kęsowo, Szymon Kak, Martyna Wandzińska, 

Wiktoria Kucharska, Filip Kosiedowski. Licytację 

voucherów podarowanych przez darczyńców poprowadziła 

Izabela Modrzejewska. Można było także zakupić ciasto 

przygotowane przez KGW w Kęsowie, z którego dochód     

w całości został przeznaczony na WOŚP.  

Wolontariusze  z Gminy Kęsowo w sumie zebrali 8 018 zł.  



Atrakcje i przedstawienia na „Dzień Babci i Dziadka” 
Święto dziadków obchodzono w świetlicach wiejskich        

w Piastoszynie, Wieszczycach, Żalnie i Przymuszewie. 

Wszystkie dzieci przygotowane przez opiekunów świetlic 

chętnie wystąpiły przed swoimi bliskimi. Wnuczęta swoimi 

występami chciały podziękować babciom i dziadkom          

za opiekę, opowiadanie bajek, śpiewanie kołysanek         

oraz przytulanie i pocieszanie, kiedy mają zły humor. 

Przygotowane przedstawienia, wierszyki i piosenki były 

tylko skromnym podziękowaniem za ich trud i serce, jakie 

ofiarują swoim wnukom każdego dnia. Dziadkowie gorąco 

oklaskiwali swoje pociechy, nie kryjąc wzruszenia. 

W niejednym oku zakręciła się łza szczęścia.                       

Po skończonych występach dzieci złożyły swoim babciom 

i dziadkom najserdeczniejsze życzenia i wręczyły                

im samodzielnie wykonane upominki i laurki.  

Po uroczystości Dziadkowie wraz z wnuczętami w miłej 

atmosferze zasiedli do wspólnego poczęstunku. 

„Za zdrowie Pań, za zdrowie…” 

Dzień Kobiet to święto, które obchodzone jest na terenie 

Gminy Kęsowo w sposób szczególny i na stałe wpisało się    

w kalendarz imprez. Jest wyrazem wdzięczności i pamięci    

o kobietach, które w znakomity sposób łączą wychowanie 

dzieci, prowadzenie gospodarstwa domowego z aktywnym 

życiem zawodowym. 

Tegoroczne kobiece świętowanie zorganizowane było         

w każdym sołectwie. Panie z  KGW w Kęsowie                     

i Drożdzienicy swoje święto obchodziły na salach świetlic 

wiejskich przy kawie i poczęstunku w towarzystwie Wójta 

Gminy Kęsowo i jego żony. Wiejski Dom Kultury i Gminna 

Biblioteka Publiczna w Kęsowie zorganizowały wyjazd      

do CHDKu na film ,,Planeta Singli 3” oraz kolację              

w restauracji. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa 

Żalno dzień kobiet obchodziło ,,trzy razy”. Po raz pierwszy 

Panie spotkały się w świetlicy wiejskiej, następnie spotkanie 

odbyło się w restauracji. Trzeci dzień Panie świętowały        

w chojnickim kinie na filmie ,,Kogel Mogel 3”. KGW          

w Przymuszewie postawiło na aktywny dzień kobiet              

i wybrało się na kręgielnie, tak samo jak Panie                       

z Piastoszyna, również spędziły czas na kręgielni i spotkaniu 

w świetlicy wiejskiej. Kobiety z Wieszczyc zorganizowały 

spotkanie w świetlicy na które zaprosiły włodarza z rodziną. 

Łącznie Dzień Kobiet w całej Gminie Kęsowo           

świętowało 370 Pań.  

„Rekordowe Święto Pączka” - sekrety pysznych słodkości 

Warsztaty kulinarne z okazji tłustego czwartku odbywały się 

w prawie każdej  świetlicy wiejskiej Gminy Kęsowo. Pączki 

to jedno z najbardziej tradycyjnych ciast polskich. W akcji 

kulinarnej wzięły udział dzieci, młodzież i dorośli – 

mieszkańcy Gminy Kęsowo m.in. uczestnicy 

projektu ,,Korona Marzeń” realizowanego przez GBP 

Kęsowo, świetlice wiejskie w Wieszczycach, Żalnie, 

Piastoszynie, Wiejski Dom Kultury w Kęsowie, Koło 

Gospodyń Wiejskich w Przymuszewie.  

 



Najlepsze pączki to te robione własnoręcznie – wspominają 

uczestnicy warsztatów. Sekrety dobrych pączków: do ciasta 

na pączki należy dodawać niewiele cukru, bo mocniej 

posłodzone nie zechce wyrosnąć i może się przypalać. 

Tłuszcz do smażenia nie powinien być ani za gorący, ani     

za chłodny, bo zimnym pączki nasiąkną i będą niesmaczne  

a w zbyt gorącym wierzchem mocno się zarumienią            

w środku pozostając surowe. Łyżka spirytusu lub octu 

dodanego do ciasta ograniczy wchłanianie tłuszczu. Piękny 

złoty kolor zapewni ciastu odrobina szafranu rozrobionego 

w mleku. Pączki nie będą pękać podczas smażenia, jeśli 

ciasto nie jest ani za twarde, ani za miękkie. Najlepiej 

smażyć je bez nadzienia, powidła lub inne wypełnienie 

uzupełnić dopiero po wyjęciu z tłuszczu, za pomocą 

specjalnej szprycy do tortów. Akcje sfinansowano z budżetu 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie, które ze środków 

Gminy Kęsowo oraz KGW Przymuszewo.  

W Gminie Kęsowo upieczono w sumie ok. 1000 pączków.  

W przyszłym roku planowane jest pobicie tegorocznego 

rekordu.  

Działalność bibliotek 

Od stycznia 2019r. zmienił się skład osobowy i godziny 

otwarcia w Filiach Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowi. 

W Piastoszynie po 30 latach pracy w bibliotece na zasłużoną  

emeryturę przeszła Pani Stefania Czerwińska,  od stycznia 

2019r. na jej stanowisku pracuje Małgorzata Borkowska      

z Piastoszyna. Drugą osobą, która przeszła na emeryturę jest 

Pani Halina Bonk. W GBP w Filia Drożdzienica pracowała 

przez 10 lat. Teraz na jej miejscu zatrudniono Iwonę Kożuch 

z Kęsowa. Skład osobowy pracowników w GBP w Kęsowie 

i w Filii w Żalnie nie uległ zmianie. Nadal pracują tam 

Kamila Zimorska – kierownik i bibliotekarki Izabela 

Modrzejewska i Regina Kostrzewska.  

We wszystkich bibliotekach realizowane są działania, nie 

tylko związane z czytelnictwem, ale również z animacją        

i działaniami kulturalnymi dla osób dorosłych i dzieci.  

W Drożdzienicy co poniedziałek zapraszamy dzieci            

na zajęcia plastyczne. W Piastoszynie w środy są zajęcia 

ruchowe, natomiast w Żalnie, w poniedziałki spotykają się 

miłośnicy prac manualnych, a w Kęsowie odbywają się 

zajęcia warsztatowe związane z projektami „Poza 

wymiarem” z druku 3D, „Mądrzy cyfrowi” oraz „Korona 

Marzeń”  z RKG Równać Szanse 2018. 

W ramach działań projektowych grupa młodzieży zamierza 

ożywić przestrzeń paku w Kęsowie poprzez nasadzenie tam 

drzew, umieszczenie tablic informacyjnych, zorganizowanie 

od maja do sierpnia imprez plenerowych. Na całe działanie 

otrzymano dofinansowanie z PAFW i Fundacji Dzieci           

i Młodzieży 8500 zł.  

Godziny otwarcia bibliotek w gminie Kęsowo: 

Kęsowo 

Poniedziałek 

1000-1800 

Wtorek 

1000-1800 

Środa 

1000-1800 

Czwartek  

1000-1800 

Piątek 

1000-1800 

Drożdzienica 

Poniedziałek 

1400-1800 

Wtorek 

1000-1400 

Środa 

1000-1400 

Czwartek  

1200-1600 

Piątek 

1400-1800 

Piastoszyn 

Poniedziałek 

1800-1900 

Wtorek 

1800-1900 

Środa 

1500-1930 

Czwartek  

1730-1930 

Piątek 

1440-1930 

Żalno 

Poniedziałek 

0900-1800 

Wtorek 

0800-1600 

Środa 

0800-1500 

Czwartek  

0800-1400 

Piątek 

nieczynne 



Piłkarki ręczne MKS Kęsowo w finale 
3 marca br. w hali Szkoły Podstawowej w Kęsowie odbył się 

drugi półfinałowy turniej ligi wojewódzkiej dziewcząt 

rocznika 2007 w piłce ręcznej. Stawką zawodów był awans 

do finału wojewódzkiego oraz organizacja jednego turnieju 

finałowego. Oprócz gospodyń, zespołu MKS Kęsowo         

w turnieju udział wzięły UKS Dąbrowa Chełmińska,  MKS 

Brodnica II oraz UKS Mata Strzelno.  

Młode kęsowianki w pierwszym meczu pokonały UKS Mate 

Strzelno 16:3, w drugim  wygrały z MKS Brodnicą 10:4. 

Jednak najważniejszym dla nich  był pojedynek z UKS 

Dąbrowa. Pierwszy mecz w Dąbrowie wygrały dziewczęta    

z Kęsowa 4 bramkami, uważane więc były za faworytki.  

Mecz dostarczył licznie zgromadzonym kibicom wielu 

emocji i sportowych wrażeń. Prowadzenie zmieniało się      

co chwilę,  więcej szczęścia w końcówce spotkania miały 

młode piłkarki ręczne z Dąbrowy i to one wygrały 8:6. 

Jednak w ogólnym podsumowaniu dwóch turniejów zespół 

MKS Kęsowo zajął I miejsca Dąbrowa Chełmińska II. 

Najwięcej bramek dla MKS Kęsowo rzuciły: 

 Patrycja Olszewska       10 

 Helena Santowska          6 

 Oliwia Karnowska.         5 

 Julia Oelberg.                  4 

Trener zespołu MKS Kęsowo  komplementował dziewczęta, 

podkreślił, że przegrana z UKS Dąbrowa jest  ich pierwszą 

porażką w rozgrywkach. Chwalił dziewczęta za grę, jednak 

uważa, że zespół musi poprawić skuteczność, zbyt dużo 

sytuacji sam na sam z bramkarzem nie wykorzystał. 

 

Plener rzeźbiarski-edycja zimowa 

W styczniu br. w kęsowskiej szkole odbył się kolejny plener 

rzeźbiarsko-malarski pod przewodnictwem lokalnego twórcy 

Zygmunta Kędzierskiego. Plenery tego typu odbywają się 

corocznie w porze zimowej jak i w okresie wiosennym. 

Uczestniczyli w nim lokalni artyści: Państwo Zygmunt          

i Franciszka Kędzierscy, Pan Roman Ziemey, Pani Anna 

Przytarska, Pan Adam Gnaciński, a także tacy artyści  jak: 

Pan Jan Czupryniak, Pani Marlena Stefańska i Pan 

Mieczysław Woźniak. Podczas pleneru powstały liczne 

rzeźby, obrazy, a także kosze z wikliny. Organizatorem 

pleneru jest Gmina Kęsowo przy współpracy z Szkołą 

Podstawową w Kęsowie. 

Dyskusyjny Klub Książki  

Dyskusyjny Klub Książki działający przy Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Kęsowie ma już 5 lat. 

Zrzesza 12 stałych członków, którzy lubią literaturę, kino      

i teatr. Poza typową działalnością klubu polegającą na 

recenzowaniu książek, organizowane są spotkania autorskie: 

gościliśmy w bibliotece w Kęsowie: Annę Sakowicz, 

Magdalenę Witkiewicz, Olgę Rudnicką, Małgorzatę Rogala, 

Krzysztofa Spadło, poetów: Grażynę Wojcieszko, Edytę 

Kulczak, Agnieszkę Kriezel. Wieczory poetyckie okraszone 

są zawsze koncertami w klimacie wierszy,a spotkania           

z twórcami dawką dobrego humoru i otwartością.  

W ramach działalności klubu organizowane są wyjazdy      

do ościennych bibliotek, kina, teatru, oraz na targi książki    

do Warszawy. Osoby działające w klubie wcielają się 

również w postacie teatralne Teatru Dorosłego- działającego 

przy GBP.  



Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kęsowo 

Ferie 2019 w Gminie Kęsowo pożegnano w stylu sportowym 

rozgrywkami w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 

Kęsowo. Turniej jest imprezą cykliczną cieszącą się bardzo 

dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczestników         

jak i kibiców. Poziom gry zawodników stał na wysokim 

poziomie. Bardzo miło widzieć jak młodzież z terenu Gminy 

staje na najwyższych stopniach podium. Jednak wynik         

nie jest tak ważny jak znakomita zabawa i rywalizacja            

o charakterze sportowym, którą można podziwiać na boisku 

podczas imprezy sportowej.  

Turniej Fifa 2019 

W Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie 18 stycznia br.        

od godz. 10:00 do 16:00 odbył się II Turniej Fifa 2019.       

W Turnieju wzięło udział 7 zawodników:  Miłosz 

Wojciechowski, Jakub Pasiński, Oskar Liegmann, Łukasz 

Rybacki, Oskar Leszczyński, Paweł Woźniak, Wiktor 

Jóźwiak. Eliminacje wyłoniły pierwszych zwycięzców.     

Na twarzach nie dało się nie zauważyć oznak radości. 

Pokonani nie okazywali żalu, a nawet dalej zagrzewali       

do walki swoich przeciwników. W miarę upływu czasu         

i wyłaniania szczęśliwców, którzy przechodzili do kolejnych 

etapów rozgrywek rosły emocje.   

Przedstawiamy klasyfikację końcową turnieju: 

I miejsce - Dawid Olejnik 

II miejsce - Szymon Warczak 

III miejsce - Kacper Nowak 

Sportowa Gmina Kęsowo 

Od listopada 2018 roku powstało nowe 

stowarzyszenie  "Sportowa Gmina  Kęsowo", mające na celu 

rozpowszechnianie sportu przede wszystkim piłki ręcznej. 

Prezesem został Adam Dończyk,  skarbnikiem Iwona 

Komorska, sekretarzem Beata Wiśnioch. Od listopada 

rozegrano cztery turnieje w Autonomicznej Lidze Piłki 

Ręcznej z dorobkiem trzech zwycięstw i siedmiu 

przegranych. Stowarzyszenie skupiło się na młodych 

szczypiornistach, którzy zaczynają robić duże postępy.        

10 marca 2019r rozegrany został turniej ALPR w Poznaniu z 

Bydgoszczą i Gnieznem. W pierwszym meczu podopieczni 

Adama Dończyka ponieśli porażkę z Bydgoszczą 22:30, 

natomiast  w drugim meczu z Gnieznem SG przegrało po 

walce 19:21. SG Kęsowo w chwili obecnej zajmuje piąte 

miejsce na osiem drużyn. 

Wyniki drużynowe: 

Kategoria wiekowa 6 SP  

-7/8 SP+ 3 gim 

 

1.Garbaci 

2.Ekipa z kartofliska 

3, FANTASY 

 

Kategoria wiekowa 2-5 SP 

 

1. SP w Kęsowie 

2. FC Piastoszyn 

3. Orlik Tuchola 

4. Lubiewo I 

5. Lubiewo II 

6. Czerwone Diabły  

7. Pogromcy Piłki 



Jubileusze małżeńskie w Gminie Kęsowo 
W ostatnich dniach w naszej społeczności gminnej 

obchodziliśmy dwa zacne Jubileusze: 

 55-lecia pożycia małżeńskiego, gdzie szczęśliwymi 

Jubilatami byli Państwo Jadwiga i Alfons Kriesel, 

 60-lecia pożycia małżeńskiego, gdzie szczęśliwymi 

Jubilatami byli Państwo Helena i Wacław Chorążewicz. 

W dniu 19 lutego 2019 r. w Wiejskim Domu Kultury w 

Kęsowie został zorganizowany jubileusz Państwa 

Chorążewicz natomiast jubileusz Państwa Kriesel odbył się 

7 marca 2019 r. w domu jubilatów. W uroczystościach 

udział brali Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski 

oraz z-ca Kierownika USC Natalia Cyborowska.  

Po oficjalnych częściach uroczystości Pan Wójt 

pogratulował Jubilatom wytrwałości w miłości, wierności 

oraz ogromnego szacunku do siebie i życzył dużo zdrowia, 

jedności oraz zgody na dalsze lata wspólnego życia.  

Jubilatom zostały wręczone kosze z kwiatami, dokumenty 

pamiątkowe oraz drobne upominki. 

Najbliższe wydarzenia w naszej gminie 

Koniec kwietnia Występ kabaretu „Sanatorium” w Kęsowie  

Maj    Obchody Gminne Dnia Strażaka w Piastoszynie | Gminne Obchody Dnia Dziecka  

   Majówka Rodzinna w Kęsowie - Dzień Ziemi i ekologii 

   Konkurs poezji patriotycznej w Kęsowie | Dzień Gier Zespołowych w Kęsowie  

   Dzień Koszyka Piknikowego w Kęsowie | Obchody Dnia Matki w każdej świetlicy wiejskiej 

1 czerwca  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Żalnie 

15 czerwca   Festyn Historyczno-Rodzinny w Kęsowie połączony z turniejem strzeleckim 

22 czerwca  Noc Świętojańska w Żalnie 

29 czerwca  Dzień Wody i Ognia w Kęsowie 

30 czerwca  Koncert organowy połączony z festynem parafialnym w Żalnie 

Lipiec/sierpień  Imprezy letnie w amfiteatrze w Kęsowie 
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