


Drodzy mieszkańcy, 
Wraz z całym zespołem redakcyjnym oddajemy  

w Wasze ręce kolejny numer Kęsowskich Wieści, 

będący podsumowaniem pracy ostatnich miesięcy 

wszystkich osób pracujących w naszym samorządzie.  

Rok 2021 to nowe wyzwania związane                               

z wydatkowaniem funduszy inwestycyjnych oraz 

planowaniem nowych rzeczy do realizacji, w każdej 

sferze działania naszej gminy. Przez trwającą 

pandemię wszyscy jesteśmy zmęczeni obostrzeniami 

oraz przeciągającymi się procedurami, w każdej 

instytucji zewnętrznej. Nikomu z nas zarówno nam, 

jak i Wam nie jest łatwo zmagać się    z codziennymi 

trudnościami. Muszę jednak powiedzieć, że wszystkie 

instytucje gminne wraz z urzędem gminy pracowały 

bez przerwy od czasu ogłoszenia pierwszych 

obostrzeń związanych z COVID 19, nie wstrzymując 

biegu spraw administracyjnych. Dlatego zauważalny 

rozwój gminy, idzie w parze z rozwojem inwestycji 

budowlanych    u naszych mieszkańców.  

W najbliższych miesiącach wykonamy projekty 

budowlane na wiele przedsięwzięć z dziedzin 

drogowych, infrastruktury turystycznej, ścieżek 

rowerowych przy drogach wojewódzkich, budynków 

komunalnych, infrastruktury wodnej dotyczącej stacji 

hydroforowej i ściekowej związanej z przepompownią 

ścieków.  

Proszę Państwa o konstruktywne uwagi, na etapie 

opracowania powyższych projektów, gdyż po 

uzyskaniu pozwoleń         na budowę, czy na etapie 

wykonawczym wprowadzanie zmian jest niezwykle 

utrudnione.  

Dużym impulsem rozwoju Gminy Kęsowo będzie 

niewątpliwie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 

który zasilił nasz budżet kwotą prawie 4,5 mln złotych               

na przedsięwzięcia poprawiające jakość życia 

naszych mieszkańców. Liczymy również na wsparcie  

w naborach wniosków do funduszy unijnych,  

z których część już złożyliśmy, a na inne zadania 

planujemy dopiero aplikować o środki. Kolejną 

szansą na rozwój samorządów może się okazać 

unijny Plan Odbudowy.  

Mam nadzieję, że po trudnym czasie obostrzeń 

pandemicznych, przyjdzie czas na przyspieszony 

rozwój polskich samorządów, w tym Gminy Kęsowo.  

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę                   

oraz odpowiedzialne stosowanie się do wymogów 

pandemicznych. Chrońmy przed zagrożeniami  

nie tylko siebie, ale również innych.  

Życzę dużo zdrowia i sił w pokonywaniu 

przeciwności losu w najbliższych miesiącach. 

Radosław Januszewski 
Wójt Gminy Kęsowo  



 

INWESTYCJE  

     W ostatnim okresie udało się pozyskać wiele dofinansowań, które w znaczący     

sposób przyczynią się do rozwoju naszej gminy, a ich sumaryczna wartość stanowi 

swoisty rekord. 

     Inwestycje ukierunkowane są głównie na rozwój mieszkalnictwa komunalnego    

modernizację sieci wodociągowej oraz remonty dróg. 

W dniu 11 grudnia Gmina Kęsowo otrzymała 

informację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego  

o otrzymaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na realizację dwóch z trzech wnioskowanych 

zadań. Kwoty jakie gmina otrzymała na poszczególne 

zadania przedstawiają się następująco: 

„Budowa przepompowni ścieków w msc. Tuchółka  

wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej 

przepompowni ścieków” w wysokości 911 110 złotych. 

W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbiórka 

istniejącej nawierzchni, roboty ziemne, przebudowa sieci 

kanalizacji tłocznej, nawierzchnia asfaltowa, montaż 

nowej przepompowni ścieków, demontaż uszkodzonych 

studni, montaż rurociągów kanalizacji tłocznej, budowa 

ogrodzenia, mechaniczne stawianie żurawia, montaż 

układu dozowania chemii jako przeciwdziałanie COVID-19,  

budowa oświetlenia, budowa OZE jako instalacji 

fotowoltaicznej w celu oświetlenia i sterowania 

przepompownią, budowa instalacji alarmowej 

przepompowni ścieków oraz dostawę mobilnego agregatu 

prądotwórczego o mocy 100 kW 

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

w Kęsowie” w wysokości 2 049 778 złotych. 

Budynek składać będzie się z 12 mieszkań komunalnych 

na 3 kondygnacjach bez podziemnych parkingów wraz  

z garażami zewnętrznymi. Ponadto usytuowane  

na budynku zostaną panele fotowoltaiczne.  W ramach tej 

inwestycji w styczniu podpisana została umowa na 

wykonanie/opracowanie projektu budowlanego w kwocie  

50 000 złotych. Zakończenie realizacji inwestycji powinno 

nastąpić do końca listopada 2022 r. 

Ponadto, w dniu 18 grudnia Gmina Kęsowo złożyła  

2 wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Rozwoju Inwestycji Lokalnych - drugi nabór: 

• Zabezpieczenie  c iąg łośc i  dostaw wody  

oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej 

dostarczonej z ujęcia wody w Piastoszynie o wartości 

1 100 000 złotych 

• Zabezpieczenie  c iąg łośc i  dostaw wody  

oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej 

dostarczonej z ujęcia wody w Kęsowie o wartości 

1 280 000 złotych. 

Wniosek dotyczący ujęcia wody w Kęsowie otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 1 000 000 złotych. Obecnie 

trwają prace związane z podpisaniem stosowej umowy  

i rozpoczęcia procesu realizacji zadania. 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy  - Referat Finansowy  

Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 



W styczniu złożone zostały kolejne 3 wnioski w ramach 

dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, ale tym razem z przeznaczeniem na inwestycje 

realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 

zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Rolnej i są to: 

• „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Nowe Żalno” o wartości 98 000 złotych 

• „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Wieszczyce – 

Brzuchowo i w miejscowości Brzuchowo” o wartości 

350 000 złotych 

• „Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w 

miejscowości Wieszczyce” o wartości 165 000 złotych 

Inwestycje są na etapie złożenia wniosku i oczekują na 

rozpatrzenie. 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Szansa na kolejne środki zewnętrzne 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej 

Pod koniec stycznia podpisane zostały umowy 

dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej  

w zakresie  infrastruktury wodociągowej i dotyczą zadań 

pn. „Budowa wodociągu przy ulicy Łąkowej w Kęsowie”  

w na kwotę 5 000 złotych oraz „Rozbudowę wodociągu 

przy ulicy Szkolnej w Kęsowie” w kwocie  3 000 złotych. 

W lutym natomiast Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Tucholi wydał zawiadomienie  

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego jakim była 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kęsowo na 

nowym osiedlu w kierunku Obrowa. Inwestycję  

tę wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie. 

Wartość zadania wyniosła 43 188 złotych. 

Przypominamy także że w 2020 r. podpisano  

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-

Pomorskiego umowę o dofinansowanie na inwestycję  

pn. „Przebudowa przepompowni Kęsowo wraz  

z przebudową punktu zlewnego”. W kwietniu 2021 r. 

doszło do otwarcia ofert w przetargu zrealizowanego na 

wyłonienie wykonawcy ww. inwestycji. Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła firma Ekomel Sp. z.o.o  Chojnic. Wartość 

robót wyniesie 599 599,90 złotych.  

Została już podpisana umowa z wykonawcą  

na wykonanie zadania pn. „Nawodnienie na boisku w 

Żalnie przy ulicy Sportowej”. W ramach tej inwestycji 

powstanie instalacja składająca się z 14 zraszaczy 

wynurzanych o zasięgu do 21 metrów. W zakresie 

instalacji boisko podzielone zostanie na 7 sekcji, a  

w każdej z nich znajdować będą  się po 2 zraszacze. Cała 

instalacja podłączona zostanie do sieci wodociągowej.  

Wartość tego zadania wynosi 45 000 złotych.  

Do kosztów należy doliczyć wykonanie przyłącza wodnego 

w wysokości 7 000 złotych, które zrealizował ZGK  

w Kęsowie, a odbiór robót nastąpił 16 kwietnia.  

Po zainstalowaniu nawodnienia zostanie 

przeprowadzony remont o wartości 10 455 złotych, który 

polegać będzie na wyrównaniu płyty boiskowej poprzez 

nawiezienie czarnoziemu, dosianiu trawy, zabiegach 
pielęgnacyjnych, chemicznych, a także na wertykulacji 

trawnika i koszeniu.  

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Boisko w Żalnie na miarę XXI wieku 



Do końca maja zostaną zakończone prace związane  

z przebudową ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie oraz drogi 

gminnej w Adamkowie, które wykona firma Marbruk 

Marcin Kwiatkowski. W obu przypadkach podpisane 

zostały umowy o udzielenie dofinansowania ze środków 

pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Koszt  przebudowy drogi w Kęsowie wyniesie   

276 341 złotych, z czego 70% tej kwoty będzie stanowiło 

dofinansowanie z FDS-u, a wkład własny gminy w kwocie 

82 902 złotych w całości pokryty zostanie dzięki wsparciu 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W przypatku drogi w Adamkowie podobnie jak  

ww. inwestycji, koszt wyniesie  304 759 złotych, z czego 

70% tej kwoty będzie stanowiło dofinansowanie z FDS-u, 

 a wkład własny gminy w kwocie 91 428 złotych pokryty 

zostanie dzięki wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. 

Pozostając w temacie przebudowy dróg gminnych 

warto odnotować, iż we wrześniu 2020 r. podpisana 

została umowa  na sporządzenie dokumentacji 

projektowej do zadania pn. „Przebudowa ulicy  Karpackiej 

w Kęsowie” w wysokości 15 375 złotych. Przebudowa 

polegać będzie na położeniu nowej nakładki asfaltowej 

na odcinku 300 metrów. 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Fundusz dróg dla Kęsowa i Adamkowa ze 100% wsparciem  

W styczniu złożony został wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego o współrealizację zadania dotyczącego 

budowy lub modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych planowanej w tym roku przy udziale środków 

budżetu Województwa Kujawsko -Pomorskiego 

pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych  

z produkcji.  

Przebudowana droga gminna w miejscowości Sicinki 

ma mieć nawierzchnię bitumiczną, a jej szerokość  

ma wynosić 4 - 5 m. Wnioskowana długość drogi wyniesie 

250 metrów. Przewidywany termin realizacji zadania 

zaplanowany jest na dzień  30 października 2021 r.  

Szacowany koszt inwestycji wyniesie 189 290 złotych 

 z czego planowany udział własny Gminy to kwota  

144 290 złotych.  

Złożono także wniosek na przebudowę drogi  

w tej miejscowości na odcinku 200 m do Lasów 

Państwowych na kwotę 200 000 złotych.  

Swoją cegiełkę do  wspominanej inwestycji może 

dołożyć także firma Orlen Upstream, do której także 

złożono wniosek na przebudowę 100 metrowego odcinka 

tej drogi. 

Łączna d ługość  drog i  do  przebudowy  

w tej miejscowości wynosi 550 m. 

Natomiast w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 

2021 sołectwa zrealizują także zadania w zakresie 

remontu dróg gminnych. W lutym podpisane zostały 

pierwsze umowy w tym zakresie dla sołectwa Kęsowo  

i Obrowo.  

Sołectwo Kęsowo wykona remont pobocza ulicy 

Łąkowej w Kęsowie na co przeznaczy kwotę  

4 478 złotych, a środki gminne będą stanowiły kwotę  

4 471 złotych.  

Na remont ulicy Dębowej w Kęsowie przeznaczone 

zostaną środki w wysokości 15 970 złotych, z czego wkład 

gminy wyniesie 7 970 złotych. 

Sołectwo Obrowo realizuje zadanie polegające  

na remoncie drogi gminnej w tej miejscowości w 

wysokości 10 000 złotych. Dodatkowo wkład z budżetu 

gminy wyniesie 24 980 złotych. Łączny koszt zadania  

to 34 980 złotych. 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy                                                  Anna Sikorska | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  

Kolejne odcinki dróg gminnych przeznaczone do przebudowy 



W bieżącym roku wyremontowano drogę  

w Drożdzienicy, poprzez ułożenie i uwałowanie warstwy 

destruktu asfaltowego o grubości 10 cm, szerokości 

ponad 3 m i długości 223 mb. Inwestycje która opiewała 

na kwotę 20 000 złotych wykonała Firma Handlowo-

Usługowa Marcin Michałowskim, z czego połowa tej kwoty 

pochodziła z funduszu sołeckiego. 

W podobnej technologii została wykonana nowa 

nawierzchnia na drodze w Pamiętowie dz. nr 180/2.  

W tym przypadku odcinek o długości 275 mb. kosztował 

43 724 złotych, z czego 21 724 złote pochodziły  

z funduszu sołeckiego. 

 

Podobnie jak w przypadku ww. inwestycji  odcinek 

drogi na działce nr 343/24 (obręb Jeleńcz)  

w miejscowości Brzuchowo o długości 119 mb. został 

wykonany w tej samej technologii za kwotę  

10 000 złotych pochodzących z Funduszu Sołeckiego 

sołectwa Wieszczyce. Wszystkie ww. inwestycje wykonała 

Firma Handlowo-Usługowa Marcin Michałowski. 

Kolejnym remontem objęto drogę w Bralewnicy. 

Polegał na ułożeniu i uwałowaniu warstwy destruktu 

asfaltowego o grubości 10 cm, szerokości ponad  

3 m, długości 285 mb. Całość inwestycji wyniosła  

26 928 złotych. 

Adam Jakubczyk | Sekretarz Gminy  

Tym razem Drożdzienica, Adamkowo, Brzuchowo i Bralewnica 

Z wielką radością informujemy, iż II etap budowy etap 

ścieżki rowerowej z Żalna w stronę Chojnic niedługo 

zostanie ukończony. Wykonawca przymierza się  

do złożenia wniosku o odbiór częściowy robót, który jest 

możliwy po wykonaniu 50% wartości robót.  

Zostało zlecone także wykonanie  dokumentacji 

projektowej, która przewiduje rozbudowę ścieżki w stronę 

Bladowa. Planowany koszt wykonania projektów wyniesie 

18 450 złotych. 

Po wykonaniu wszystkich etapów prac możliwe będzie 

przejechanie jedną ścieżką przez północną część naszej 

gminy od granicy z gminą Tuchola do gminy Chojnice. 

 

Adam Jakubczyk | Sekretarz Gminy  

Kolejne etapy budowy ścieżek rowerowych 



Dzięki dobrej współpracy gmin Kęsowo i Chojnice 

udało się wypracować porozumienie dzięki któremu  

zrealizowana zostanie inwestycja dotycząca powstania 

punktu widokowego przy granicy obu gmin, na tle jeziora 

Grochowskiego.  

Punkt ten ma służyć rowerzystom i pieszym 

odwiedzającym punkt widokowo—wypoczynkowy  

na granicy obu gmin.  

Dodatkowe miejsce turystyczne ma powstać  

w 2022 roku, a  koszt całego przedsięwzięcia  

wraz z dokumentacją zamknie się w kwocie 100 000 

złotych. Pomoc ze strony Chojnic wyniesie 50 000 złotych. 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny 

Punkt widokowy nad jeziorem w Grochowie 

W ramach kontynuacji działań zapoczątkowanych  

w zeszłym roku, kolejne budynki gminne zostały 

zabezpieczone przed kradzieżami oraz zniszczeniami 

poprzez instalacje systemu monitoringu wizyjnego, tym 

razem głównie remizy OSP. 

Za kwotę 6 990 złotych zamontowano system 

monitoringu składającego się z 5 kamer o bardzo dobrej 

jakości obrazu, rejestratora, dodatkowych urządzeń oraz 

niezbędnego okablowania w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Drożdzienicy. 

Zbliżony zestaw monitoringu został także 

zainstalowany w budynku remizy w Piastoszynie.  

W tym przypadku koszt wyniosł 7 600 złotych. 

Nieco mniejsza instalacja została przewidziana  

w świetlicy wiejskiej w Przymuszewie. W tym przypadku 

mowa o systemie składającym się z 2 kamer, rejestratora, 

dodatkowych urządzeń oraz niezbędnego okablowania, co 

wiązało się z kosztami rzędu 4 650 złotych.  

W ramach ww. zadań rozbudowano także istniejący 

system monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Żalnie  

o dodatkowe kamery, które chronić będą także garaże 

OSP. Koszt rozbudowy wyniósł 2 490 złotych. 

Grzegorz Urowski | Urząd Gminy - Informatyk  

Kolejne obiekty z monitoringiem wizyjnym 

Miejsce zabaw dla najmłodszych powstało  

przy świetlicy wiejskiej w Pamiętowie i  zostało zbudowane  

przez Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa  

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Partnerstwo LGD Bory Tucholskie  przy 

wsparciu Urzędu Gminy w Kęsowie.  

Nowy plac zabaw wyposażony został w zjeżdżalnię, 

siatkę wspinaczkową, podest oraz drążki do akrobacji.  

Miejsce to stało się przyjazne rodzinom tym bardziej, 

że dla odwiedzających zamontowano tam ławeczkę  

do obserwacji pociech i odpoczynku.   

Dotacja z budżetu gminy wyniosła 4 500 złotych.  

 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny 

Nowy plac zabaw - tym razem w Pamiętowie 



W styczniu złożono wniosek do Urzędu 

Marszałkowskiego w Toruniu o przyznanie pomocy  

na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 

 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi  

na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na inwestycję 

pn. „Budowa obiektów małej architektury w miejscu 

publicznym na działce o nr ewid. 387/2 w miejscowości 

Krajenki w gminie Kęsowo”.  

Wartość całkowita zadania ma opiewać na kwotę  

78 504 złotych, z czego kwota dofinansowania może 

stanowić 49 952 złotych. 

 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Szansa na nowy plac zabaw w Krajenkach 

Czas lockdawnu stał się  odpowiednim momentem aby 

przeprowadzić bieżące naprawy i remonty w placówkach 

kulturalnych w Gminie Kęsowo. Najpilniejszego remontu 

wymagała scena, która od lat była typowana  

do przeprowadzenia modernizacji. Po remoncie zyskała 

nowy wizerunek.  

W ramach remontu został podwieszony sufit 

 z oświetleniem LED, odmalowano ściany oraz wymieniono 

podłogę, na której zamontowano panele. Mimo 

nadchodzącej  nowej pory roku  na scenie nie zawitały 

jednak  kolory wiosny, natomiast wszystko zostało 

utrzymane w kolorach czerni dostosowanej  

do przedstawień teatralnych. Powodem takiego wyboru 

był fakt, że do  tak stonowanego  koloru łatwiej   

jest przygotować scenografię na różne przedstawienia  

czy koncerty. Łączny koszt remontu sceny wyniósł  

14 599 złotych. 

W ramach remontów w WDK nowego wizerunku 

zyskało również  biuro, które zostało odmalowane  

i zamontowane zostały w nim rolety okienne. Wymieniono 

również 40 metrów glazury na dużej sali z powodu 

pęknięcia instalacji wodnokanalizacyjnej. Korzystając  

z okazji ograniczeń w możliwości prowadzenia zajęć 

metamorfozie poddały się również biblioteki w Gminie 

Kęsowo. Styczniowe szaleństwo objęło najpierw bibliotekę 

w Piastoszynie, gdzie stonowane kolory beżu zamieniono 

na intensywny beż.  

Po niej swoją przemianę przeszła biblioteka  

w Kęsowie, gdzie oprócz odrestaurowania kilku regałów 

zmieniono kolor intensywnej pomarańczy na szarości.  

W Drożdzienicy biblioteka zyskała nowy wygląd  

pod koniec stycznia. Tam również beżowe ściany zmieniły 

swój kolor na modne szarości. Wszystkie remonty  

w bibliotekach zostały sfinansowane z oszczędności 

budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie  

na rok 2020 i wyniosły 4 172 złotych. 

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury  

Remonty w instytucjach kultury 



Remont świetlicy wiejskiej w Obrowie polegał głównie 

na naprawie uszkodzonego dachu i odmalowaniu 

pomieszczeń wewnątrz budynku. Prace te zostały 

wykonane ze względu na uszkodzenia powstałe  

po przejściu ulewnych deszczy i silnych wiatrów w czerwcu 

2020 r. Po zgłoszeniu i oszacowaniu szkód - została  

na dachu wklejona papa termozgrzewalna i odmalowana 

sala główna wraz z pomieszczeniami przylegającymi  

– gdzie doszło do powstania licznych zacieków. Koszt 

łączny tego remontu wyniósł 6 396 złotych. Część 

remontu uszkodzonego dachu została pokryta ze środków 

własnych Gminy Kęsowo w wysokości 3 896 złotych, ze 

względu na powstanie tych uszkodzeń nie będących 

wynikiem zgłoszonego zdarzenia. Dodatkowo zostały 

wyremontowane schody wejściowe do powyższej świetlicy. 

Podobnie jak w świetlicy wiejskiej w Obrowie doszło   

do uszkodzeń w świetlicy w Przymuszewie na skutek 

przejścia silnych wiatrów i ulewnych deszczy w tym samym 

okresie czasu. W świetlicy tej zostały wymienione na nowe 

uszkodzone poprzez zalanie kasetony sufitowe, 

naprawiono przecieki przy kominie na dachu  

oraz odmalowano salę główną, pomieszczenie 

gospodarcze i kotłownie, gdzie po zalaniu były widoczne 

liczne zacieki. Łączny koszt remontu wyniósł 1 300 złotych 

– w całości pokryty z odszkodowania pozyskanego  

od ubezpieczyciela wskazanego mienia. 

Natomiast remont w świetlicy wiejskiej w Piastoszynie 

polegał na odmalowaniu pomieszczeń. Koszt w tym 

przypadku wyniósł 5 000 złotych pokryty z budżetu gminy. 

Dokonano także naprawy kotła gazowego, którego 

prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do ogrzania 

całego budynku gminnego, w którym oprócz świetlicy 

zlokalizowana jest także remiza OSP i biblioteka. 

Przed nami kolejne remonty. W najbliższym czasie 

zostało zaplanowane odmalowanie sali głównej w świetlicy 

w Pamiętowie. 

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy 

Obrowo, Piastoszyn i Przymuszewo – świetlice po remontach  

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

przyznało Gminie Kęsowo dotację w wysokości  

12 600 złotych na renowację pomnika pomordowanych 

podczas II wojny światowej naszych rodaków  

w Bralewnicy. Wniosek na ww. zadanie złożony został pod 

koniec listopada 2020 do Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego.  

W ramach projektu od początku kwietnia do końca 

września podjęte zostaną działania mające na celu 

odrestaurowanie miejsca straceń tj. mogiły, którą usypano 

w Bralewnicy po zakończeniu II wojny światowej 

upamiętniając tym samym wydarzenia z dnia 3 listopada 

1940 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 17 100 

złotych z czego wkład gminy stanowi kwotę 4 500 złotych.  

To kolejne po pomniku w lesie krajeńskim miejsce 

upamiętniające zbrodnie okresu wojennego, które 

zostanie zmodernizowane. Dbałość o pamięć narodową 

jest obowiązkiem i zadaniem dla współczesnego 

pokolenia Polaków. 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny 

Renowacja miejsca pamięci w Bralewnicy 

W styczniu podpisana została umowa z wykonawcą na 

sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.  

„Budowa drogi gminnej w Piastoszynie dz. nr 93” w wysokości  

7 380 złotych 

Przebudowa dróg polegać będzie na wykonaniu nawierzchni 

z kostki polbrukowej. 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy 

Droga w Piastoszynie jeszcze w tym roku 



 

KOMUNIKATY  

I WAŻNE INFORMACJE 
     Oprócz inwestycji  zrealizowanych i zaplanowanych w najbliższym czasie jest wiele 

spraw, które są bardzo istotne z punktu widzenia mieszkańców. Mimo trwającej        

epidemii wiele się w naszej Małej Ojczyźnie zmieniło i wydarzyło 

Dzięki osobistym zabiegom Wójta Gminy Kęsowo  

w lutym 2018 roku w siedzibie spółki Orlen została 

przedstawiona koncepcja zagospodarowania złóż gazu  

w rejonie miejscowości Kęsowo. Spotkanie odbyło się  

w obecności prezesa Orlenu Daniela Obajtka i prezesa 

Orlenu Upstream Sylwii Kobyłkiewicz. Prezes Obajtek 

osobiście objął nadzorem projekt inwestycyjny na terenie 

Gminy Kęsowo.  

Przez ten okres, dzięki wzorowej współpracy pomiędzy 

naszym samorządem, a spółką doszło do zakończenia 

procesów uzyskania przez inwestora wszelkich pozwoleń 

na budowę obejmującą przedsięwzięcie zakładające 

produkcję prądu ze złóż konwencjonalnych. 

Niebawem rozpocznie się inwestycja budowy zakładu 

produkcyjnego. Czołowe polskie spółki Orlen Upstream 

 i Energa doprowadziły też do podpisania niezbędnych 

umów, związanych z przeprowadzeniem tego ważnego 

przedsięwzięcia. Zwiększenie produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł pozawęglowych, jest priorytetem  

w założeniach na najbliższe lata, zarówno dla polskiego 

rządu, jak i unii europejskiej. 

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy  

Powstała koncepcja na złoża gazu 

Budżet gminy jest rocznym planem jej dochodów  

i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, a także 

przychodów i wydatków zakładów budżetowych  

oraz funduszy celowych gminy. Budżet jest uchwalany w 

formie uchwały na rok budżetowy. 30 grudnia 2020 roku 

podczas sesji Rady Gminy w Kęsowie radni uchwalili 

gminny budżet na 2021 r. Uchwała o budżecie Gminy  

w Kęsowie weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

Z budżetu gminy Kęsowo na rok 2021 można wyczytać 

wiele ważnych dla gminy inwestycji, a finanse 

przedstawiają się następująco: 

Dochody budżetu gminy ogółem wynoszą 23 172 885 

złotych, w tym:  

• dochody bieżące w wysokości - 21 460 061 złotych 

• dochody majątkowe w wysokości - 1 712 823 złotych 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny  

Budżet gminy Kęsowo na 2021 rok został uchwalony 



Dnia 30 kwietnia odbył się przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż 12 działek przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Niektóre wciąż są na sprzedaż. Osoby zainteresowane 

ich kupnem proszone o odwiedzenie naszej strony  

internetowej. 

Działki posiadają dostęp do sieci wodociągowej, 

położone są na nowoprojektowanym osiedlu składającym 

się z 19 działek, znajdującym się na wybudowaniu wsi 

Kęsowo w kierunku Obrowa. Na działkach obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Tego samego dnia odbył się także przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż działki nr 163/1  

o powierzchni 0,3601 ha, położonej w centrum wsi Żalno, 

przeznaczonej pod zabudowę handlowo - usługową.  

Dla działki wydana została decyzja o warunkach 

zabudowy.  

Od kilku miesięcy nasza strona internetowa została 

rozbudowana o nową zakładkę przeznaczoną  

do umieszczania bezpłatnych ogłoszeń dotyczących 

sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości leżących  

na terenie naszej gminy. 

S p r a w d ź  n a :  k e s o w o . p l / n i e r u c h o m o s c i  

lub nieruchomosci.kesowo.pl 

Aby dodać nowe ogłoszenie na naszej stronie 

wystarczy: 

• skorzystać z formularza na stronie internetowej 

• zadzwonić pod numer +48 523344091 wew. 14 

• przekazać ogłoszenie osobiście do biura nr 4  

w siedzibie urzędu 

Anna Sikorska | Urząd Gminy  - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  

Działki gminne wciąż na sprzedaż  

W dochodach wyodrębnia się: 

• dochody własne w wysokości - 5 511 989 złotych 

• fundusz celowy - 40 000 złotych 

• dotacje w wysokości - 6 580 260 złotych  

• środki otrzymane z innych źródeł - 56 000 złotych 

• subwencje w wysokości - 9 585 869 złotych 

• dochody z UE w wysokości - 1 398 766 złotych 

Wydatki budżetu gminy ogółem to 24 754 076 złotych, 

w tym:  

• wydatki bieżące w wysokości - 20 913 682 złotych 

• wydatki majątkowe w wysokości - 3 840 394 złotych  

W wydatkach bieżących wyodrębnia się: 

• Wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej  

- 13 094 224 złotych czego na:  

 wynagrodzenia i pochodne - 8 340 408 złotych  

 realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych - 

4 753 816 złotych 

• Dotacje na zadania bieżące - 853 670 złotych 

• Świadczenia na rzecz osób f izycznych  

- 6 798 939 złotych 

• Wydatki bieżące na zadania współfinansowane  

z UE 100 000 złotych 

• Obsługa długu - 165 848 złotych 

 

W budżecie na rok 2021 ustala się kwotę 

planowanego deficytu stanowiącą różnicę między 

dochodami a wydatkami budżetu i wyniesie  

on 1 581 191 złotych.  

Zdaniem Skarbnik Gminy Kęsowo Pani Magdaleny 

Milkowskiej: 

„Budżet na 2021 rok tworzony był w warunkach dużej 

niepewności związanej z zakończeniem dotacji z Unii 

Europejskiej. W tym roku bazować będziemy głównie na 

środkach własnych. Niższe dochody gminy, trudna 

sytuacja gospodarcza spowodowana pandemią COVID-19, 

kolejne zmiany w prawie – to wszystko odbiło się  

na kondycji finansowej samorządów i sprawiło,  

że konstrukcja budżetu gminy Kęsowo na 2021 rok  

będzie dla nas bardzo dużym wyzwaniem”  



Zaczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności  

i Mieszkań 2021. Trwa on od 1 kwietnia 2021 roku  

do 30 czerwca 2021 roku. Obowiązkową formą 

pozyskiwania informacji jest samo spis internetowy.  

Istnieją również metody uzupełniające takie jak  spis 

telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza 

spisowego. Na terenie Gminy Kęsowo pracować będzie 

dwóch rachmistrzów spisowych. Zgodnie z ustawą  

o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest 

obowiązkowy.  

Od 15 marca funkcjonuje infolinia spisowa:                      

22 279 99 99. Więcej informacji na www.spis.gov.pl 

Michalina Szczypiorska | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  

Spis powszechny 2021 - wziąć udział musi każdy 

26 stycznia 2021 roku podczas posiedzenia Rady 

Gminy w Kęsowie została podjęta uchwała dotycząca 

likwidacji Gminnego Zespołu Oświatowego w Kęsowie.  

Prawie jednogłośnie Radni Gminy Kęsowo zagłosowali 

za likwidacją tej  jednostki budżetowej i ustalili proces 

rozpoczęcia likwidacji na dzień 1 lutego, natomiast 

zakończenie z dniem 30 kwietnia 2021 roku.  

Na wcześniejszych spotkaniach komisje Rady Gminy  

w Kęsowie zaproponowały podjęcie uchwały w sprawie 

likwidacji GZO motywując ją oszczędnościami w zakresie 

obsługi jednostek oświatowych funkcjonujących  

na terenie gminy.  

Zgodnie z treścią uchwały utworzono w Urzędzie Gminy 

nowy referat oświaty, który przejął obowiązki 

zlikwidowanej jednostki. 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny  

Radni zadecydowali o likwidacji Gminnego Zespołu Oświatowego 

30 grudnia 2020 roku podczas posiedzenia Rady 

Gminy w Kęsowie została podjęta Uchwała  

nr XXXIII/176/2020 dotycząca ustalenia wysokości diet 

dla radnych.  

Zgodnie z uchwałą od 1 stycznia przewodniczący Rady 

Gminy w Kęsowie otrzyma miesięczną dietę w wysokości 

950 złotych, zastępcy przewodniczącego Rady Gminy  

oraz przewodniczący stałych komisji Rady Gminy 

otrzymają 450 złotych, dla pozostałych radnych 

miesięczna dieta od nowego roku wynosi 250 złotych.  

Zestawiając kwoty z tymi przed 1 stycznia 2021 roku 

dieta przewodniczącego Rady Gminy w Kęsowie wzrosła  

o 150 złotych, natomiast pozostali radni otrzymają 

podwyżkę o 100 złotych. Za nieobecność na w sesjach  

i posiedzeniach komisji obniża im się dietę o kwotę  

50 złotych za każdy dzień nieobecności.  

Mimo podwyżek stawek po 13 latach i tak diety 

Radnych Gminy Kęsowo niezmiennie są jednymi  

z najniższych w całym powiecie. 

 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny  

Od nowego roku wyższe diety dla radnych 



Na posiedzeniu Komisji Konkursowej przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na następujące zadania 

publiczne: 

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”  

Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota  

wnioskowana 

Kwota  

przyznana 

Międzyszkolny  Klub   

Sportowy 

Organizacja XXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt Roczni-

ka 2007/2008 Kęsowo 2021 

5 780 5 780 

Międzyszkolny Klub   

Sportowy 

Liga wojewódzka młodziczek 12 510 12 510 

Międzyszkolny Klub   

Sportowy 

Szkolenie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich  - sporty zimowe 3 511 3 511 

Stowarzyszenie Pomóżmy 

Gminie Kęsowo 

Olimpiada małego przedszkolaka 2 750 2 750 

Stowarzyszenie Pomóżmy 

Gminie Kęsowo 

Grupa taneczna „Cheer Bis” 2 388 2 388 

Stowarzyszenie Bizon   

Tuchółka 

Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej  K- P OZPN Bydgoszcz 16 000 13 721 

OSP Piastoszyn Festyn edukacyjno- rekreacyjny w Piastoszynie 3 440 3 440 

Międzyszkolny Klub     

Sportowy 

Wspieranie procesu treningowego młodych piłkarzy MKS Kęsowo 5 900 5 900 

RAZEM   52 279 50 000 

„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: 

Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota wniosko-

wana 

Kwota przy-

znana 

Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Sołectwa Żalno 

MAKRAMA – kwiaty sznurkiem wyplatane w kwiatowej wiosce 1 560 1 300 

Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Sołectwa Żalno 

Piękno tkwi w naturze – warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków 1 200 1 100 

Parafia Matki Bożej Nieu-

stającej Pomocy Żalno 

Mam talent – odkryjmy na nowo nasze talenty  2 700 2 000 

Stowarzyszenie Bractwo 

Motocyklowe Magneto 

Żalno – Tuchola 

Inauguracja sezonu motocyklowego – Żalno 2021 4 100 3 000 

Stowarzyszenie Bizon Tu-

chółka 

Piknik rodzinny  1 900 1 500 

Stowarzyszenie Pomóżmy 

Gminie Kęsowo 

Mały inżynier- robotyka od podstaw 1 700 1 300 

Stowarzyszenie Pomóżmy 

Gminie Kęsowo 

Świat 5 zmysłami – przedszkolacy w akcji 3 600 2 800 

Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Kęsowa 

Rozśpiewane Kęsowo 3 000 2 500 

Stowarzyszenie na rzecz 

Rozwoju Kęsowa 

Kęsowscy seniorzy Aktywni na plus 2 100 1 500 

RAZEM  21 860 17 000 

Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Dotacje dla organizacji pozarządowych  



 

DLA MIESZKAŃCÓW 

Fundusze zewnętrzne w ostatnim czasie udało się także pozyskać na inne działania  

– nie wchodzące w zakres inwestycyjny. 

Realizacja nowych projektów społecznych, ciągłe udoskonalanie dotychczas            

funkcjonujących rozwiązań to tylko część zadań z którymi musieliśmy się zmierzyć        

w nietypowym dla wszystkich czasie. 

W związku z realizacją Narodowego Programu 

Szczepień na terenie Gminy Kęsowo punkt 

szczepień prowadzi Samodzielny Publiczny Zakład 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie, ul. Łąkowa 1. 

Telefony kontaktowe dla mieszkańców w sprawie 

informacji o szczepieniach i rejestracji na szczepienia 

prowadzi ww. ośrodek zdrowia pod numerami  

tel. 52 3344013 lub 669172130, które funkcjonuje  

od poniedziałku do piątku w godzinach  od godz. 800  

do godz. 1800  

Pod tymi numerami telefonów można również 

wpisywać się na listę osób chętnych na szczepienie  

w poszczególnej grupie wiekowej. 

Od połowy stycznia br. funkcjonuje także numer 

gminnej infolinii dla mieszkańców dotyczący 

ewentualnego transportu na szczepienia i uzyskania 

informacji dotyczącej szczepień. Jest to numer   

52 3344091 wew. 12 lub 14 i tel. kom. 730253730, 

funkcjonujący od poniedzia łku do piątku  

w godz. 800 – 1500.  Z  transportu na szczepienie mogą 

skorzystać osoby: 

• p o s i a d a j ą c y c h  a k t u a l n e  o r z e c z e n i e  

o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie  

R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, 

• mających trudności z dostępem do punktu szczepień 

(np. osoby starsze niemające możliwości 

samodzielnego dojazdu do punktu szczepień). 

Koordynatorem ds. transportu osób jest p. Jagoda Has 

z Urzędu Gminy w Kęsowie. 

Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy zarejestrowani  

na szczepienie i mamy wyznaczony termin - to należy się 

stawić na wykonanie szczepienia zgodnie z uprzednio 

zaplanowaną datą i godziną. W przypadku rezygnacji bądź 

pojawienia się przyczyny dla której nie można pojawić się 

w wyznaczonym terminie – prosimy o pilny kontakt  

Punktem Szczepień. Dajmy szansę na zaszczepienie się 

wszystkim tym którzy chcą skorzystać tej okazji. 

Dla zainteresowanych szczepionkami oraz samym 

procesem szczepień przeciw COVID-19 dedykowana  

jest strona www.gov.pl/web/szczepimysiepejskiej. 

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy  

Szczepienia idą „pełną parą” 

Pod koniec października 2021 Gmina Kęsowo złożyła 

wniosek o dofinansowanie do Kujawsko – Pomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego na dalsze funkcjonowanie Klubu 

Dziecięcego Bajkowa Kraina.   

W styczniu Klub Dziecięcy "Bajkowa Kraina" w Kęsowie 

otrzymał w ramach Konkursu Maluch + 2021, kwotę  

14 400 złotych na dalsze funkcjonowanie placówki. 

Funkcjonuje on  od poniedziałku do piątku w godzinach 

700-1600 w Kęsowie przy ulicy Głównej 19.  

Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Dotacja na funkcjonowanie „Bajkowej Krainy” 



Gmina Kęsowo przyłączała się do akcji zbierania 

nakrętek na cele charytatywne. W ramach tego na terenie 

Naszej gminy zostały zamontowane 3 pojemniki  

na nakrętki w kształcie serc tj.  przy Szkole Podstawowej 

w Kęsowie, przy Szkole Podstawowej w Żalnie  

i przy budynku świetlicy wiejskiej/remizy OSP  

w Piastoszynie. Koszty zakupu pojemników sfinansowano 

ze środków własnych Gminy Kęsowo. Dodatkowo 

pojemnik taki możemy znaleźć w Drożdzienicy  

usytuowany jest przy budynku świetlicy wiejskiej/remizy 

OSP. Został on ufundowany przez lokalnego darczyńcę  

i tym samym druha z lokalnej OSP.  

Jakie nakrętki wrzucać do serc? – wszelkiego rodzaju 

plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. 

Mogą to być nakrętki np. po wszelkiego rodzaju napojach 

czy mleku. Do naszych koszy w kształcie serc można 

wrzucać również zakrętki po chemii gospodarczej, płynach 

do zmywania, szamponach itp. Ważne, by nie dorzucać do 

nakrętek innych przedmiotów. Jeśli nakrętki mają  

np. tekturowe uszczelki – trzeba je usunąć przed 

wrzuceniem do pojemników.  

Pomaganie innym i dbanie o środowisko w jednym. 

Pieniądze, ze sprzedaży nakrętek trafią na cele 

charytatywne, w pierwszej kolejności nakierowane  

na osoby z Gminy Kęsowo - o czym będzie na bieżąco 

informować za pośrednictwem gminnej strony 

internetowej, portalu społecznościowego i na łamach 

naszych "Kęsowskich Wieści".  

Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.  

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy  

Nakręceni na pomaganie  

17 lutego przy Szkole Podstawowej w Kęsowie stanął 

mammobus. Z  badania skorzystało 16 kobiet z terenu 

naszej gminy.  

Mammobus był obsługiwany przez firmę MEDICA, która 

od lat współpracuje z naszą gminą i pomaga naszym 

mieszkankom w diagnozowaniu raka piersi. Badanie  

to jest całkowicie bezpłatne,  prowadzone jest w ramach 

Populacyjnego Programu Profilaktyki Raka Piersi. 

Przeznaczone jest dla kobiet w wieku 50-69 lat, które 

przez ostatnie dwa lata nie korzystały z bezpłatnych badań 

mammograficznych.  

Z informacji pozyskanych od firmy MEDICA wynika,  

że mammografia z roku na rok cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem, gdyż pomaga w wykryciu raka piersi  

w bardzo wczesnym stadiuma.   

Emilia Szmaglińska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

Mammobus w Kęsowie 

Szkoły podstawowe z terenu gminy Kęsowo otrzymały 

dofinansowanie w ramach kolejnej edycji ministerialnego 

programu „Szkolny Klub Sportowy”.  

Zajęcia prowadzone będą z częstotliwością  

2 razy w tygodniu przez nauczycieli wychowania 

fizycznego, w 2 grupach (po jednej grupie w każdej szkole)  

i realizowane będą w okresie od 15 lutego  

do 30 listopada 2021 r. Koszty pracy nauczycieli pokryte 

zostaną z Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia 

Związków Sportowych.  

Wkład własny gminy Kęsowo wyniesie łącznie  

440 złotych (po 220 złotych na  grupę). 

 

Monika Trzeciak | Urząd Gminy w Kęsowie - Referat Finansowy  

Zajęcia sportowe w ramach SKS 



W marcu gmina otrzymała dofinansowanie  

w wysokości 9 000 złotych z Funduszu Zajęć Sportowych 

dla uczniów na realizację zajęć sportowych dla uczniów  

w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 

Wniosek o dofinansowanie złożony został 17 grudnia 

2020 roku. Program ten jest adresowany do uczniów klas 

III w całej Polskiej, którzy chcą podejmować aktywność 

fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania 

fizycznego.  

Zajęcia realizowane będą w Centrum Park Chojnice Sp. 

z o.o., łącznie dla 45 uczniów szkół podstawowych  

z terenu Gminy Kęsowo: 

• Szkoła Podstawowa w Kęsowie – 2 grupy  

po 15 uczniów 

• Szkoła Podstawowa w Żalnie – 1 grupa po 15 uczniów 

Całkowity koszt zadania wyniesie 20 068 złotych. 

 

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy 

Uczniowie klas III nauczą się pływać 

W naszej gminie opodatkowanych jest obecnie  

163 środków transportowych w tym samochody 

ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy, naczepy itp.  

W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie  

o 86 środków transportowych podlegających 

opodatkowaniu, w związku z czym skutkuje to wzrostem 

podatku w porównaniu ubiegłego o 76 484 złotych. 

Katarzyna Pruska | Urząd Gminy - Referat Finansowy  

Większe przychody w budżecie z środków transportowych 

Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka  

w Polsce, powinien pamiętać o obowiązku meldunkowym. 

Ma na to 30 dni (licząc od dnia przybycia do tego 

miejsca). Obowiązek meldunkowy dotyczy również 

cudzoziemców przebywających na terytorium Polski. 

Jeśli obywatel mieszka pod konkretnym adresem  

i zamierza tam mieszkać na stałe – powinien zameldować 

się tam na pobyt stały. Jeśli tymczasowo mieszka pod 

innym adresem niż adres  zameldowania i chce tam 

mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chce zmieniać 

obecnego adresu stałego zameldowania) -melduje się tam 

na pobyt czasowy. 

Czynności zameldowania można dokonać osobiście, 

przez pełnomocnika, jak również drogą elektroniczną 

( poprzez ePUAP ) w urzędzie właściwym ze względu na 

miejsce położenia nieruchomości, w której chcemy się 

zameldować. 

Wymeldowania, co do zasady, powinien dokonać sam 

zainteresowany, a więc osoba, która opuszcza jakieś 

miejsce i melduje się w nowym. Powinien tego dokonać 

najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzi się z miejsca 

zameldowania na pobyt stały. Może zrobić to również 

podczas meldowania się w nowym miejscu 

pobytu. Urzędnik wówczas zamelduje w nowym miejscu 

i automatycznie wymelduje z poprzedniego 

 Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

Dla przypomnienia - sprawy meldunkowe 



Według stanu na dzień 31 marca 2021 roku na terenie 

gminy Kęsowo na pobyt stały zameldowanych było ogółem 

4454 osób, w tym:  

• mężczyzn - 2268 

• kobiet - 2186. 

Na pobycie czasowym do końca marca 2021 roku 

przebywały 42 osoby.  

Od początku roku do 31 maca 2021 roku urodziło się 

14 dzieci, w tym 7 chłopców i 7 dziewczynek. 

Jednocześnie w tym samym okresie zanotowano 

 22 zgony. 

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

Liczba mieszkańców spada 

Zagadnienia związane z możliwością posiadania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży, jak również opłat z tym związanych i terminów 

płatności reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 

roku „ o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi” Są to przepisy ogólne obowiązujące  

w całym kraju. Dodatkowo gminy mogą podejmować 

uchwały , które np. określają maksymalną liczbę zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych, zasady usytuowania 

miejsc sprzedaży tych napojów itd. 

W gminie Kęsowo obecnie obowiązuje Uchwała  

Nr LIV/268/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 26 

czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej 

liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  

na terenie gminy Kęsowo oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

Nadmienić należy, że zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych można otrzymać jedynie po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

W 2020 roku wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych wyniosły 54 448 zł. Pieniądze  

te przeznaczone zostały na obsługę Punktu 

Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, 

narkotykowym i przemocy domowej. Zatrudniony 

terapeuta przyjmował 2 razy w miesiącu po 4 godziny.  

W szkołach podstawowych zatrudniono psychologów, w 

formie umów zlecenie ze środków funduszu 

przeciwdziałania alkoholowego i narkomanii.  

Ze środków fuduszu zakupiono nagrody dla uczniów szkół 

podstawowych biorących udział w konkursach  

z elementami profilaktyki. Odbyły się także warsztaty  

z profilaktyki uzależnień dla uczniów szkoły podstawowej 

w Żalnie. Poza tym sfinansowane zostały materiały 

profilaktyczno-edukacyjne  o tematyce uzależnień  

do prowadzenia zajęć  z uczniami szkół podstawowych.  

Prowadzone były także zajęcia  opiekuńczo –

wychowawcze w godzinach popołudniowych z dziećmi 

grup mieszanych w miejscowościach: Wieszczyce, 

Piastoszyn, Żalno  i Tuchółka.   Do  prowadzenia  zajęć  

z dziećmi zakupiono  materiały profilaktyczno-edukacyjne 

i materiały plastyczne.  

Zorganizowano również  spektakl z elementami 

profilaktyki dla dzieci uczęszczających na zajęcia 

opiekuńczo- wychowawcze. Sfinansowane zostały również 

materiały, które przeznaczone były na zajęcia  

z elementami profilaktyki w punktach przedszkolnych  

na terenie Gminy Kęsowo.  

Emilia Szmaglińska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

Fundusze z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  



W Polsce rejestr wyborców reguluje Ustawa z dnia 5 

stycznia 2021 r.- Kodeks Wyborczy. Należy pamiętać, że 

można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. 

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów 

wyborców. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stałe 

zamieszkałe na obszarze gminy którym przysługuje prawo 

wybierania.  

Rejestr wyborców prowadzi na bieżąco gmina jako 

zadanie zlecone. Wyborcy będący obywatelami polskimi, 

zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są 

wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.  

Do tego rejestru na czas nieokreślony są również 

wpisywani obywatele polscy niemający na terenie gminy 

stałego zameldowania na podstawie ich wniosku  

z oświadczeniem, że mają na tym terenie stałe miejsce 

zamieszkania.  

Na podstawie wniosku jest wydawana decyzja 

administracyjna. Wg stanu na dzień 31 marca 2021 roku 

na terenie gminy Kęsowo w rejestrze wyborców ujętych 

było 3479 wyborców. 

Emilia Szmaglińska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

Rejestr wyborców tylko ze stałym meldunkiem  

O d  2 0 2 1  r o k u  p o r t a l e m  w ł a ś c i w y m  

dla przedsiębiorców tworzących jednoosobowe 

działalności gospodarcze w Polsce jest Centralna 

Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarcze 

(www.ceidg.gov.pl). Jednoosobową działalność 

gospodarczą prowadzą osoby fizyczne na własną rękę 

jako przedsiębiorcy. W celu rozpoczęcia działalności 

gospodarczej można udać się do Urzędu Gminy lub wysłać 

elektronicznie wniosek o wpis do CEIDG, tak zwanego 

spisu przedsiębiorców.  

Po złożeniu wniosku następuje wpis do ewidencji, 

nadanie numeru NIP, nadanie numeru REGON  

oraz zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do 

ZUS. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

objęty jest obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, 

rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Ubezpieczenie 

chorobowe jest dobrowolne. 

Zasady prowadzenia jednoosobowej działalności 

gospodarczej w Polsce regulują w szczególności ustawy: 

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców; 

• Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o Rzeczniku 

Małych i Średnich Przedsiębiorców; 

• Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej 

Ewidencji i o Działalności Gospodarczej i Punkcie 

Informacji dla Przedsiębiorcy. 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją  

o Działalności Gospodarczej, według stanu na dzień  

6 kwietnia ilość zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, które mają główne miejsce prowadzenia 

działalności w gminie Kęsowo obejmowała 292 pozycje, 

 z czego status „aktywny” posiadały 123 podmioty, status  

„wykreślony” posiadało 157 podmiotów, status 

„zawieszony” posiadało 10 podmiotów, a liczba 

podmiotów prowadzący działalność gospodarczą 

wyłącznie w formie spółki cywilnej obejmowała 2 pozycje. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy, 

to przede wszystkim jednoosobowe firmy.  

Do wiodących branż należą: usługi ogólnobudowlane, 

handel i usługi, naprawa pojazdów samochodowych 

i transport drogowy towarów.   

Emilia Szmaglińska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

W naszej gminie przeważają usługi ogólnobudowlane 



Z ostatnim dniem maja 2021 roku kończy się okres,  

na który zostało przyznane rodzicom świadczenie 

wychowawcze. 

Osoby, które chcą nadal otrzymywać świadczenie 

wychowawcze są zobowiązane złożyć wniosek o ustalenie 

prawa do tego świadczenia na nowy okres trwający  

od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 r. Wnioski 

można składać elektronicznie od 1 lutego 2021 roku, 

natomiast w formie tradycyjnej (papierowej) od 1 kwietnia 

2021 roku. 

 Od lipca 2019 roku prawo do 500+ ma rodzic lub inna 

uprawniona osoba na każde dziecko w wieku  

do ukończenia 18. r.ż. bez konieczności spełniania 

kryterium dochodowego. 

 Liczba dzieci, na które zostało wypłacone świadczenie 

wychowawcze, oraz kwoty wypłaconych świadczeń,  

w poszczególnych latach, zawiera niżej przedstawiona  

poniższa tabela. 

Większa liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia 

wychowawcze w 2020 roku w porównaniu z poprzednimi 

latami wynika z faktu, że większość rozpatrzonych przez 

Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego wniosków (złożonych  

w latach poprzednich przez rodziny, w których jeden  

z rodziców przebywa za granicą), zostało przekazanych  

do wypłaty w 2020 roku. 

 

Joanna Zygmańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Ważna informacja dla rodzin korzystających ze świadczenia 500+ 

W I kwartale 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kęsowie za pośrednictwem  Stowarzyszenie 

Na Rzecz Rozwoju Kęsowa przy współpracy z Bankiem 

Żywności w Chojnicach realizuje Program Operacyjny 

P o m o c  Ż y w n o ś c i o w a  P o d p r o g r a m  2 0 2 0 

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  

Liczba rodzin objętych programem 81 , liczba osób  

w tych rodzinach 234. 

Osoby potrzebujące od 1 stycznia do 28 marca 2021r. 

otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze w ramach 

program POPŻ o łącznej ilości 3 769 kg  

o wartości 20 413 złotych. 

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 I kwartale 2021 r. pomoc żywnościowa trafiła  

do ok 411 osób.  

 Natalia Lorbiecka | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Liczba dzieci, na które wypłacono  

świadczenia wychowawcze 
645 656 652 857 863 

Kwota wypłaconych świadczeń  

wychowawczych 

2 667 350 

złotych 

3 534 794 

złotych 

3 360 528 

złotych 

4 064 927 

złotych 

4 958 254 

złotych 



„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia  

dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od 1 sierpnia 

2019 roku można je otrzymać również na uczniów szkół 

policealnych i szkół dla dorosłych. Nadal nie przysługuje 

m.in. na dzieci rozpoczynające przygotowanie 

przedszkolne oraz na studentów. 

W 2020 roku świadczenie dobry start zostało 

przyznane na 605 dzieci, tj. o 3 dzieci więcej niż roku 

2019 (w 2019 roku na 602 dzieci) i o 11 dzieci więcej  

niż w roku 2018 (w 2018 roku na 594). 

Joanna Zygmańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

Minął już trzeci rok realizacji programu Dobry Start 

W styczniu 2021 roku Gmina Kęsowo, jako jedna  

z zakwalifikowanych 21 gmin województwa kujawsko-

pomorskiego, przystąpiła do fazy wdrożeniowej projektu, 

realizowanego przez konsorcjum w składzie: Województwo 

Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

o nazwie  „Usytuowanie na poziomie samorządów 

lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w 

oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem 

(REGIOGMINA)”.  

Celem projektu jest wypracowanie metod  

i instrumentów, za pomocą których samorządy lokalne, we 

współpracy z samorządem województwa kujawsko-

pomorskiego i jego instytucjami będą mogły oddziaływać 

na wzrost produktywności, konkurencyjności  

i innowacyjności lokalnych małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP).  

 

W ramach programu zaplanowano m.in. stworzenie 

Lokalnych Planów Rozwoju Gospodarczego dla gmin 

biorących udział w projekcie oraz utworzenie Lokalnych 

Organizacji Gospodarczych. 

 Marta Malinowska | Urząd Gminy - Referat Organizacyjny 

„REGIOGMINA” - frontem do przedsiębiorców 

Licząc na Wasze dobre serca ponawiamy apel szukając 

właściciela lub kogoś, kto przygarnie do siebie brązową 

suczkę wielkości owczarka, w wieku ok. 4 lat.  

Psiak jest bardzo przyjazny i dobrze sprawdzi się  

w kontakcie z dziećmi. Dla osoby, która zdecyduje się na 

adopcje "na dobry początek" zostanie przekazana karma 

dla psa o wartości 200 złotych.  

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt  

z Urzędem Gminy w Kęsowie w dni robocze  

pod nr tel. 523344091 wew. 15  

Michalina Szczypiorska | Urząd Gminy  - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  

Szukamy domu dla psiaka 



W Gminie Kęsowo funkcjonuje 6 Punktów 

Przedszkolnych: 2 w Kęsowie w budynku Szkoły 

Podstawowej w Kęsowie , 2 w Żalnie w budynku Szkoły 

Podstawowej w Żalnie , 1 w Drożdzienicy- w byłej Filii 

Szkoły Podstawowej w Drożdzienicy  i 1 w Piastoszynie  

w byłej Filii Szkoły Podstawowej w Żalnie. Punkty  

te od września 2020 roku  prowadzone są formalnie przez 

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo, a kadrę 

dydaktyczną stanowią : 7 nauczycieli wychowania 

przedszkolnego i wczesno- szkolnego (w tym jeden 

przebywa na urlopie wychowawczym)  oraz 6  pomocy 

nauczyciela. 

 Łącznie do Punktów Przedszkolnych w gminie 

uczęszcza 115 dzieci  (50 uczniów w Kęsowie;  

19 w Piastoszynie, 12 w Drożdzienicy, 34 Żalno).  Każda  

z grup realizuje taki sam program dydaktyczny 

dostosowany do wieku dzieci w danej grupie, wzbogacony 

pasjami kadry prowadzącej.  W Żalnie dużym  

powodzeniem cieszą się zajęcia z programu „Kodowanie 

na dywanie”  oraz promowanie zdrowego stylu życia dzięki 

systematycznym ćwiczeniom z elementami gimnastyki 

korekcyjnej, Drożdzienica charakteryzuje się stałą 

współpracą z rodzicami przez program „Mały Miś  

w świecie wielkiej literatury”, w ramach którego rodzice 

czytają przedszkolakom bajki i opowiadają o swoich 

pasjach i zainteresowaniach. Kęsowo skupione jest na 

relacjach, uważności i żywiołowości. Grupa z Piastoszyna 

to „Puchatki”. Pani Natalia otwarcie mówi, że dzieci „ uczą 

się jak być dobrym przyjacielem, jak traktować wszystkich 

z szacunkiem. Pomagamy sobie nawzajem tak jak 

przyjaciele ze 100 milowego lasu. Każdego dnia 

poznajemy coś nowego, często eksperymentujemy, 

gotujemy, malujemy, ćwiczymy chodzimy na spacery, 

wycieczki.” Pani Natalia jest dumna z zapamiętywanych 

przez dzieci nowych wiadomości. Każda z Pań 

prowadzących zajęcia w przedszkolu przekazuje dzieciom  

nie tylko wiedzę, ale również wartości.  

Pani Iwona nauczycielka grupy „Krasnoludki” otwarcie 

mówi, że w pracy „stawiam  na indywidualizację dzieci  

i z każdym dzieckiem staram się pracować indywidualnie 

– pracując z nim w podręczniku czy podczas prac 

plastycznych, zajmuje to dużo czasu, ale warto, w mojej 

grupie uwielbiamy zabawy muzyczne i taneczne”.  

Natomiast Pani Justyna z punktu przedszkolnego  

w Kęsowie przyznaje, że „jestem najbardziej dumna gdy 

uda mi się zaciekawić zajęciami wszystkie dzieci. W mojej 

grupie, ich wiek jest bardzo różny i ciężko czasami 

poprowadzić , tak żeby wszyscy byli zadowoleni  

i zainteresowani, jednak gdy wszyscy mają podczas zajęć 

otwarte buzie , to wtedy jestem najbardziej szczęśliwa. 

L u b i ę  j a k  d z i e c i   s ł u c h a j ą  m n i e  

na 101% i zadając pytania ciągną mnie za język, wtedy 

widzę u nich błysk w oku. Najbardziej jednak w mojej 

grupie kochamy masażyki i uwielbiamy wszystkie zabawy 

w kole. To sprawia dzieciom największą radość’. Pani 

Agnieszka z punktu przedszkolnego w Żalnie na zajęciach 

stosuje metodę problemową. „Wprowadzam dzieci  

w sytuację, a ich zadaniem jest samodzielne pokonanie 

trudności. Jestem dumna, gdy cała grupa potrafi 

współpracować, a jednocześnie każde dziecko 

wykorzystuje swoje indywidualne zdolności by rozwiązać 

problem. Jest przy tym mnóstwo zabawy i często bywam 

zaskoczona kreatywnością Mróweczek. Zależy mi na tym, 

aby każdy odnalazł dziedzinę - pasję, w której czuje się 

najlepiej i będzie się doskonalił.”  

W Punktach Przedszkolnych od marca 2021 r. 

realizowane są projekty edukacyjne „Świat 5 zmysłami    

- przedszkolacy w akcji”, oraz  „Olimpiada małego 

przedszkolaka”, na które Stowarzyszenie napisało granty  

i ze środków gminy Kęsowo otrzymało dofinansowanie  

w łącznej  kwocie 5 550 złotych.   

 

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna  

Punkty przedszkolne prowadzone z pasją i zaangażowaniem 



Finał działań projektowych będzie miał miejsce  

w czerwcu 2021 r. Wtedy też odbędzie się Festiwal nauki 

oraz olimpiada sportowa dla najmłodszych. Również GBP 

w Kęsowie objęła Punkty Przedszkolne projektem  

ekologiczno- edukacyjnym  #Ekomaniacy, w ramach 

którego do maluchów zawitają pracownicy Krajeńskiego 

Parku Krajobrazowego, czy też dowiedzą się Skąd się 

bierze woda w kranie z ZGK w Kęsowie. 

Poza tym Punkty Przedszkolne zostały objęte 

wsparciem logopedycznym. Jako Stowarzyszenie staramy 

się odpowiadać na potrzeby naszych użytkowników 

i zależy nam na tym aby dzieci miały jak najlepsze warunki 

do rozwoju.  

Drodzy rodzice rekrutacja do Punktów Przedszkolnych 

ma charakter ciągły, wnioski do przedszkola można 

odbierać w poszczególnych punktach w godzinach ich 

funkcjonowania (730-1530) , lub w WDK/GBP w Kęsowie 

( godz, 900- 1700)  jak również na stronie internetowej: 

www.kesowo.pl Liczba miejsc w przedszkolach jest 

ograniczona ( Kęsowo 50 osób, Piastoszyn - 25; Żalno - 

50 osób, Drożdzienica – 18) i obejmuje dzieci  

od 2,5 do 5 roku życia. O przyjęciu decyduje kolejność 

zgłoszeń. Prosimy również o deklaracje ze strony rodziców 

do czerwca 2021 r. które dzieci będą korzystały z edukacji 

przedszkolnej w czasie wakacji, gdyż wiąże się to  

z podpisaniem aneksu do umowy.  

W ostatnim kwartale w Klubie Dziecięcym "Bajkowa 

Kraina" było wiele okazji do świętowania. Dzieci 

najbardziej zapamiętały Bal Przebierańców, na którym 

pojawiło się wiele kolorowych postaci.  

W okresie zimowym Klubowicze zamienili się w Małych 

Kucharzy, by wspólnie pod okiem wychowawców 

przygotować pizzę oraz naleśniki, które zjadły  

ze smakiem.  

Największą radość przyniósł dzieciom Światowy Dzień 

Nutelli, Dzień Popcornu oraz Dzień Bitej Śmietany. W tych 

dniach uśmiech z ich twarzy nie znikał.  

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji  

oraz funkcjonowania klubu można śledzić na stronie 

internetowej oraz profilu na mediach społecznościowych. 

 

 Patrycja Wolszleger  | Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina”  

Klubowe maluszki 



 

OCHRONA  

PRZECIWPOŻAROWA 
Po dobrej passie związanej z pozyskaniem licznych funduszy dla jednostek OSP zostały 

złożone kolejne wnioski z nadzieją pozytywnego ich rozpatrzenia. Każda złotówka jest 

na wagę złota, kiedy w grę wchodzi poprawa bezpieczeństwa. 

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy  

Bezpieczeństwo na drogach piorytetem 

W ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz 

Sprawiedliwości: jednostka OSP w Piastoszynie otrzymała 

kwotę 21 000 złotych  (w tym 1 000 złotych wkładu 

własnego Gminy Kęsowo), a jednostki OSP w Żalnie, 

Drożdzienicy i Kęsowie łącznie kwotę 22 000 złotych  

(w tym 1 000 zł wkładu własnego Gminy Kęsowo)  

- na zakup specjalistycznego sprzętu do niesienia pomocy 

ofiarom wypadków drogowych.  

Za przekazane fundusze jednostka OSP otrzymała 

torbę PSP R1, deskę ortopedyczną, zestaw szyn Kramera. 

rozpieracz kolumnowy i defibrylator AED.  

Jednostka OSP w Drożdzienicy urządzenie Hooligan, 

bosak teleskopowy dielektryczny i przecinarkę do betonu  

i stali.  

Jednostka OSP w Kęsowie natomiast węże tłoczne  

2 szt, ubranie specjalne nowego typu 2szt. i hełmy  

z metalizowanym wizjerem – 2szt.  

Dla jednostki OSP w Żalnie zakupiono maszt 

oświetleniowy, rękawice strażackie– 2 pary, hełmy  

z metalizowanym wizjerem – 2 szt., ubrania  i buty 

specjalne – 2 komplety.  



Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy  

Zawsze gotowi do akcji 

w I kwartale bieżącego roku Nasze jednostki  

OSP wyjeżdżały do zdarzeń 11 razy.  

W największej liczbie zdarzeń uczestniczyła jednostka 

OSP w Kęsowie. Dominującym powodem wyjazdów  

są wypadki i kolizje drogowe. Ze względu na bardzo dobre 

wyposażenie sprzętowe naszych jednostek OSP - są one 

coraz częściej dysponowane do akcji samodzielnie  

(bez wparcia Państwowej Straży Pożarnej).  

Mówimy tu jednak o zdarzeniach mniejszej wagi  

- bo przy zdarzeniach, gdzie są znaczące straty, bądź  

są osoby poszkodowane - to do takich akcji dysponowana 

jest większa ilość jednostek.  

Warto podkreślić, że wszystkie funkcjonujące jednostki 

OSP z terenu naszej gminy wzięły udział w akcji 

rozdysponowania ulotek informujących o Narodowym 

Programie Szczepień. Były także w stałej gotowości  

do ewentualnej pomocy przy realizacji transportów  

na szczepienia przeciwko COVID-19. W tym roku 

planowana jest realizacja szkolenia podstawowego 

strażaków OSP z uwzględnieniem obecnie obowiązujących 

reżimów sanitarnych.  

Mamy nadzieję, że dzięki temu kolejna liczba 

strażaków z naszej gminy zdobędzie odpowiednie 

uprawnienia do podejmowania działań ratowniczo-

gaśniczych.  

Jagoda Has |  Zastępca Wójta Gminy  

Trwa budowa garażu dla jednostki OSP w Żalnie  

W tym roku zakończono III etap budowy  garażu  

przy remizie OSP w Żalnie.  

Roboty budowlane za kwotę ponad 22 000 złotych   

w tym etapie zostały wykonane przez Zakład 

Ogólnobudowlany Pana Dariusza Sikorskiego.  W miarę 

gminnych możliwości finansowych prowadzone będą 

kolejne etapy tej budowy.  

Sama jednostka OSP w Żalnie w ubiegłym roku 

przeznaczyła także fundusze pozyskane z MSWiA 

nakierowane dla jednostek poza systemem KSRG  

na montaż instalacji elektrycznej. Cały czas monitorowane 

są bieżące dofinansowania, które mogłyby  

być przeznaczone na dokończenie tej budowy.  

W prace budowlane zaangażowani są także strażacy, 

którzy w miarę możliwości pomagają przy realizacji 

kolejnych etapów.  

W zamyśle pozostaje także pozyskanie zewnętrznych 

funduszy na zainstalowanie odrębnej instalacji grzewczej, 

która mogłaby ogrzać budynek remizy i przyległej świetlicy 

wiejskiej.  

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy  

Kolejne wnioski na doposażenie OSP złożone 

W samym 2021 zostało już złożonych 6 wniosków 

przez jednostki OSP o przyznanie dofinansowań  

na doposażenie w specjalistyczny sprzęt.  

Są to wnioski skierowane do WFOŚiGW w ramach 

programy "Mały Strażak" i wnioski  do Funduszu 

Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Łącznie wnioski opiewają na kwotę ponad 70 000 złotych. 

 Jednak to nie wszystko. Kolejne wnioski o przyznanie 

dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dla jednostek OSP, także w najbliższym czasie zostaną 

złożone. Mamy nadzieję, że wzorem roku ubiegłego uda 

się pozyskać fundusze dla jednostek OSP, aby jeszcze 

bardziej poprawić bezpieczeństwo mieszkańców Naszej 

gminy, a także osób przez nią przejeżdżających  

lub odwiedzających.  

Przypominamy, że w ubiegłym roku udało się pozyskać 

fundusze zewnętrzne na ochronę przeciwpożarową  

i poprawę bezpieczeństwa na kwotę prawie  

100 000 złotych, co w skali regionu jest ogromnym 

sukcesem.  



Właściciele lub najemcy nieruchomości położonych  

w Gminie Kęsowo zobowiązani są do złożenia deklaracji  

w terminie 14 dni od  dnia zamieszkania na danej 

nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania  

na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

W przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości 

odpadów komunalnych  powstających na danej 

nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.  

W razie niezłożenia deklaracji lub uzasadnionych 

wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji zgodnie 

z art. 6o. oraz art. 6q. ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439, ze zm.) Wójt wszczyna 

postępowanie w sprawie określenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą 

następnie określa w drodze decyzji.  

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi informacje udzielane są przez 

pracowników Urzędu Gminy w Kęsowie w biurze  

nr 2 oraz 11 lub pod numerem telefonu 523344091  

wew. 12 lub 21. 

Paulina Renk | Urząd Gminy - Referat Finansowy 

Deklaracje śmieciowe - kto musi je złożyć? 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
Zmieniające się przepisy towarzyszą każdej sferze gospodarczej. W przypadku ochrony 

środowiska ostatnie zmiany odczuwalne dla Naszych mieszkańców dotyczą głównie 

gospodarki odpadami.  

Zmiana dotychczas obowiązujących uregulowań wymusza na samorządach podejmo-

wanie stosownych działań, które spowodowały wzrost opłat - odczuwalnych w kieszeni 

"przeciętnego Kowalskiego".  

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe 

miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 

• za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 

– 20 zł od mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość 

• za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny obowiązuje 

podwyższona stawka  - 60 zł od mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość 

Właścicielom nieruchomości zabudowanej budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi  

bio odpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym - przysługuje częściowe 

zwolnienie z opłaty za odpady zbierane w sposób 

selektywny  w kwocie – 50 groszy od mieszkańca 

zamieszkującego daną nieruchomość 

Przypominamy, że osoby korzystajcie „z ulgi z tytułu  

posiadania przydomowego kompostownika” nie mogą 

jednocześnie oddawać bio odpadów do wywozu przez 

odbiorcę odpadów. 

Wzrost kwot za odbiór odpadów podyktowany jest 

zmianą przepisów dotyczącą częstotliwości ich wywozu. 

Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy:  

48 8174 0004 0016 5930 2000 0004 

Paulina Renk | Urząd Gminy - Referat Finansowy 

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi 



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych 

mieszkańców, Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski 

zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w sprawie 

wsparcia oraz obsługi wnioskodawców w procesie 

składania wniosków o dofinansowanie w ramach 

programu „Czyste Powietrze”. 

Głównym założeniem programu jest zmniejszenie 

emisji zanieczyszczeń oraz poprawa efektywności 

energetycznej budynków poprzez wymianę źródeł ciepła. 

Na dofinansowanie w programie mogą liczyć Beneficjenci 

będący właścicielem/współwłaścicielem jednorodzinnego 

budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku 

jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

 

Program przewiduje dofinansowanie: 

• na poziomie podstawowym, do którego zaliczają się 

osoby o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 

100.000 złotych, 

• na poziomie podwyższonym, do którego zaliczają się 

osoby, których przeciętny miesięczny dochód  

nie przekracza: 

 - 1400 złotych – w gospodarstwie wieloosobowym, 

 - 1960 złotych – w gospodarstwie jednoosobowym. 

Realizację programu zaplanowano do 2029 roku, 

z tym, że podpisywanie umów o dofinansowanie możliwe 

jest do 31 grudnia 2027 roku, a prace objęte umową 

zakończyć się muszą do 30 czerwca 2029 roku.  

Dofinansowaniu mogą podlegać zarówno 

przedsięwzięcia nierozpoczęte jak i w trakcie realizacji. 

Natomiast przedsięwzięcia zakończone będą brane  

pod uwagę, jeśli nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy od daty 

poniesienia pierwszego kosztu w ramach zadania. 

Zainteresowanych uzyskaniem dodatkowych informacji 

na temat programu "Czyste Powietrze" lub weryfikacją 

wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt 

z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy w Kęsowie: 

Adam Jakubczyk 

tel. 52 33 44 091 

e-mail: sekretarz@kesowo.pl 

Szczegóły Programu: 

www.czystepowietrze.gov.pl/ 

www.portal.wfosigw.torun.pl/ 

Adam Jakubczyk | Sekretarz Gminy  

"Czyste Powietrze"  w Urzędzie Gminy 

W dniu 24 kwietnia 2020 r. zawarta została umowa 

między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Gminą Kęsowo  

na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii 

rolniczych, siatki i sznurków do owijania balotów, 

opakowań po nawozach i typu Big Bag”.  

Zgodnie z deklaracjami rolników z terenu Gminy 

Kęsowo ilość odpadów do unieszkodliwienia wynosiła 

111,375 Mg. Na utylizację takiej ilości odpadów NFOŚiGW 

w Warszawie przeznaczył kwotę 55 687 złotych.  

W związku z wykorzystaniem Krajowej puli pomocy  

de minimis w rolnictwie odbiór odpadów przełożony został 

na I kwartał 2021 r. W związku z tym 17 listopada 2020 r. 

podpisany został aneks do umowy.  

W lutym 2021 r. odebrano od rolników 11,16 Mg 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej. 

Zebranymi odpadami były głównie opakowania  

po nawozach i typu Big Bag. 

Krzysztof Gnaciński | Urząd Gminy - Referat Finansowy 

Odpady z działalności rolniczej 



Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu 

gminy Kęsowo mają obowiązek selektywnego zbierania 

odpadów bezpośrednio na terenie nieruchomości. 

W ł a ś c i c i e l e  n i e r u c h o m o ś c i  o b o w i ą z a n i  

są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów: 

• papier; 

• metale; 

• tworzywa sztuczne; 

• opakowania wielomateriałowe; 

• szkło; 

• odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym 

odpady zielone; 

• przeterminowane leki; 

• popiół; 

• chemikalia; 

• zużyte baterie i akumulatory; 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

• odpady budowlane i rozbiórkowe; 

• zużyte opony, z wyłączeniem opon rolniczych  

i pojazdów ciężarowych; 

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz 

popiół należy zbierać w atestowanych pojemnikach 

przystosowane do wywozu specjalistycznymi 

samochodami. Pojemniki zielone przeznaczone  

do odpadów zmieszanych, pojemniki czarne lub metalowe 

przeznaczone są do popiołu. 

Papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w workach 

 o określonych kolorach: 

• kolor niebieski – dla worków i pojemników 

oznaczonych napisem „PAPIER” przeznaczonych  

• na odpady z papieru, w tym z tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i z tektury; 

• kolor zielony - dla worków i pojemników oznaczonych 

napisem „SZKŁO” przeznaczonych na odpady  

ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

• kolor żółty - dla worków i pojemników oznaczonych 

napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 

przeznaczonych na odpady z metali, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

• kolor brązowy - dla worków i pojemników oznaczonych 

napisem „BIO” przeznaczonych na odpady ulegające 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. Odpady te można także gromadzić  

w kompostownikach przydomowych, które należy  

tak zlokalizować aby nie powodowały uciążliwości  

dla użytkowników nieruchomości sąsiednich. 

Przeterminowane leki  należy gromadzić  

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych 

w punkcie aptecznym oraz przychodniach lekarskich. 

Chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać  

do punktów ich sprzedaż lub do punktu selektywnego 

zbierania odpadów. 

Zużyte baterie i akumulatory należy gromadzić  

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych 

w budynkach użyteczności publicznej lub przekazywać  

do punktów ich sprzedaży. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy 

przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

komunalne w terminach odbioru tych odpadów, do punktu 

selektywnego zbierania odpadów lub do punktów  

jego sprzedaży. 

Meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne  

w terminach odbioru tych odpadów lub do punktu 

selektywnego zbierania odpadów. 

 

Krzysztof Gnaciński | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury  

Selektywna zbiórka odpadów to obowiązek 



Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące  

z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie 

właściciel nieruchomości powinien gromadzić w workach 

lub kontenerze a następnie przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów. 

Nieruchomośc i ,  na których prowadzona  

jest działalność gospodarcza należy zaopatrzyć  

w pojemniki do gromadzenia odpadów w ilości 

dostosowanej do faktycznego nagromadzenia odpadów, 

lecz nie mniej niż jeden pojemnik typu SM 110. 

Właściciele punktów gastronomicznych i sklepów  

są zobowiązani wyposażyć swoje placówki w kosze  

na odpady zlokalizowane przed obiektem dla potrzeb 

klientów. 

Zakazuje się: 

• gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: 

śniegu, lodu, żużlu, gruzu betonowego, szlamów, 

substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, 

gorącego popiołu, a także odpadów z działalności 

gospodarczej; 

• spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów 

(także suchych odpadów roślinnych); 

• wrzucania do worków na szkło: ceramiki, porcelany, 

fajansu, luster, szklanych opakowań  po środkach 

chemicznych i farmaceutykach z resztkami  

i zawartością, szkła zbrojonego, szkła okiennego, 

zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, stłuczki 

szklanej, szkła nietłukącego; 

• wrzucania do worków na papier: opakowań  

z zawartością, papieru i tektury pokrytych folią 

metalową lub tworzywami sztucznymi, kalki 

technicznej, zabrudzonego i tłustego papieru, 

prospektów foliowych, opakowań ośrodkach ochrony 

rośl in,  tapet,  worków po mater ia łach 

budowlanych;wrzucania do worków na tworzywa 

sztuczne: opakowań z zawartością, opakowań  

po materiałach budowlanych, mokrych folii, opakowań 

po olejach mineralnych, opakowań po środkach 

ochrony roślin; 

• wrzucania do worków na bioodpady: resztek 

pochodzenia zwierzęcego, drewna impregnowanego, 

płyt wiórowych i MDF, leków, popiołu z węgla 

kamiennego. 

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy  

Przymuszewo nareszcie pozbyło się sterty śmieci z centrum wsi 

Historia pozostawionych śmieci w miejscu 

funkcjonowania byłego sklepu toczy się od kilku lat. 

Śmieci pojawiły się wraz z przedsiębiorcą, który 

wynajmował wspomniany grunt od Gminnej Spółdzielni 

"Samopomoc Chłopska" z Tucholi.  

Po zakończeniu "swojej działalności" przedsiębiorstwo 

pozostawiło po sobie sterty śmieci w formie foli i rożnych 

materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych. Po licznych 

interwencjach i wszelkiej formie podejmowanych działań 

od zgłoszeń na policje po Inspekcję Ochrony Środowiska 

nie udało się wyegzekwować od właścicieli gruntu, ani ich 

ówczesnego najemcy uprzątnięcia zaśmieconego terenu. 

Warto w tym momencie podkreślić, że sołtys wsi 

Przymuszewo Pani Ewa Olejnik wraz ze swoim mężem 

osobiście zajmowali się to sprawą i dążyli to tego, aby jak 

najszybciej uporządkować miejsce szpecące cały 

wizerunek wsi.  

Dnia 21 kwietnia cała historia doczekała szczęśliwego 

zakończenia i śmieci zostały uprzątnięte przez firmę 

specjalizującą się w usuwaniu tego typu odpadów  

- na zlecenie właściciela gruntu.  



 

SPRAWY SPOŁECZNE  

Czas trwającej epidemii COVID-19 i związane z tym ograniczenia znacząco utrudniały 

realizację wszystkich zaplanowanych projektów. Jednak nie był to czas stracony.  

W strefy przedsięwzięć społecznych zostały wprowadzone nowe formy przekazu typu 

on-line, aby w dalszym życie kulturalne mogło się toczyć. 

I KULTURALNE 

Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Filiami od lutego  

i marca do końca lipca realizować będą dwa projekty 

skierowane do młodzieży, dzieci i całych rodzin z terenu 

gminy Kęsowo.  

Pierwszy to #JazdaBezTrzumanki sfinansowany  

z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej 

Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach regionalnego 

programu grantowego Równać Szanse 2020, na który 

GBP w Kęsowie otrzymała 8 500 złotych.  

W ramach projektu 16 osobowa grupa młodzieży 

będzie pracowała nad ofertą turystyczną naszej gminy , 

przy wykorzystaniu zasobów jakie posiadamy- 

krajoznawczych  (przygotują dwie trasy rowerowe i 

zorganizują I Rowerowe Mistrzostwa w Jeździe na 

Orientację) ,historycznych – Top 10 gminy Kęsowo, czy też 

przygotują nową ofertę dla rodzin ( wykonają tor dla 

pojazdów zdalnie sterowanych i zorganizują Mistrzostwa 

Powiatowe dla ww pojazdów). Wiedzę na temat tego, jak 

wykorzystać potencjał gminy zdobędą poprzez rozmowy  

i doświadczanie- po to aby mieć możliwość przeniesienia 

dobrych praktyk na naszą gminę.   

Projekt ma na celu umożliwienie młodym ludziom 

rozwoju kreatywności, przedsiębiorczości, wchodzenia w 

interakcje i sprawdzenia się w różnych sytuacjach. 

Młodzież ma sprawczą moc w naszej gminie – co jest 

bezcenne i nietuzinkowe w skali powiatu  

czy województwa.  

Drugi projekt #Ekomaniacy   jest realizowany dzięki 

grantowi finansowemu w wysokości 10 000 złotych z 

Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu 

jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami,  

za lasami”.   

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna  

Młodzi ludzie mają swój czas w GBP w Kęsowie   

– warsztaty teatralne,  #JazdaBezTrzymanki  i  #Ekomaniacy  



Celem projektu jest ukształtowanie postaw  

i zbudowanie świadomości ekologicznej, przez szereg 

działań warsztatowych i aktywizujących różne grupy 

wiekowe. Zajęcia odbywać się będą od marca 2021r. do 

lipca 2021 na terenie całej gminy. Działania, które 

chcemy zrealizować to :  wspólne tworzenie Eko- czytelni 

przy bibliotekach, budowanie ścieżki edukacyjnej w Parku 

w Przymuszewie, spacery dookoła zbiorników wodnych, 

podczas których na pierwszym miejscu będzie 

bioróżnorodność. Wraz z Zakładem Komunalnym  

w Kęsowie chcemy pokazać najmłodszym mieszkańcom 

gminy, skąd się bierze woda w kranie, oraz nauczyć ich jak 

racjonalnie gospodarować wodą, jak dbać o jej czystość. 

Specjaliści z zaprzyjaźnionego z nami Krajeńskiego 

Parku Krajobrazowego poprowadzą zajęcia  

w Punktach Przedszkolnych również z zakresu 

bioróżnorodności i uważności na otaczający Nas świat. 

Chcemy przeprowadzić również konkurs dla 

#Ekomaniaków – także drodzy czytelnicy mamy nadzieję, 

że podejmiecie wyzwanie weźmiecie udział w warsztatach  

na świeżym powietrzu, razem z nami zadbacie o wodę, 

będziecie siać łąki kwietne oraz wspólnie zbudujemy sieć 

hoteli dla owadów. Przyszłość otaczającego Nas świata 

jest w Naszych rękach.  

Poza działaniami związanym z ekologią GBP w Kęsowie 

stara się umożliwić mieszkańcom rozwój pasji 

 i zainteresowań związanych z teatrem. W marcu GBP  

w Kęsowie zorganizowała wyjazd do Chojnickiego Centrum 

Kultury na spektakl „Niedźwiedź” Kampanii Teatralnej  

Mamro z Warszawy, a następnie na scenie WDK  

w Kęsowie  odbyło się 16 godzin warsztatów teatralnych – 

prowadzącym był Dominik Gostomski – aktor Chojnickiego 

Studia Rapsodycznego, oraz założyciel Teatru Dimmi  

z Chojnic, mający na swoim koncie wiele ogólnopolskich 

sukcesów teatralnych. „Teatr jest prosty, wystarczy być 

autentycznym i odwoływać się do swoich uczuć  

i towarzyszących nam w świecie realnym emocji, ciało 

idzie za wyobraźnią – wtedy buduje się autentyczny 

spektakl ”- na bazie tych słów aktor zbudował cały plan 

warsztatowy i systematycznie budował w uczestnikach 

samoświadomość aktorską. Warsztaty zostały 

sfinansowane z LGD Bory Tucholskie w ramach 

partnerstwa GBP i WDK w Kęsowie z GOK w Cekcynie.  

Spotkania grupy teatralnej miały miejsce nie tylko  

w marcu br, ale również na koniec 2020r. kiedy to  

w grudniu grupa kolędników z GBP w Kęsowie  brała 

udział w nagraniu programu dotyczącym tradycji Świąt 

Bożego Narodzenia. Młodzi ludzie zaprezentowali swój 

talent aktorski odgrywając scenki kolędników, oraz przy 

akompaniamencie Pana Wój ta Rados ława 

Januszewskiego wykonali kilka kolęd. Program z udziałem 

naszych mieszkańców  był  emitowany w TVP Bydgoszcz,  

w Teleekspresie oraz w nagraniach dla Radia PIK  

w okresie Świat Bożego Narodzenia.  

Książka ,,Twórcy Ludowi Gminy Kęsowo”, która 

ukazała się na początku roku jest publikacją 

przedstawiającą sylwetki Anny Przytarskiej, Anny 

Kopiszka, Zygmunta Kędzierskiego i Adama Gnacińskiego 

– artystów z Gminy Kęsowo pasjonujących się haftem, 

plecionkarstwem, malarstwem oraz rzeźbą.  

Książka  autorstwa Agnieszki Krizel i Marka Sassa 

swoją premierę miała 18 marca 2021 r. na facebooku 

recenzje Agi oraz na fanpage Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Kęsowie i powstała w ramach projektu 

realizowanego przez Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie 

Kęsowo w ramach strategii Rozwoju Lokalnego ,,Dekel  

do borowiackiej  grapy”, wdrażanej przez 

Partnerstwo ,,Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.  

 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny 

Nowa publikacja o artystach z naszego regionu 



 Jak o książce wypowiadają się jej autorzy: 

Pani Agnieszka Krizel jest opiniotwórczynią, poetką 

prowadzącą własny blog o nazwie Recenzje Agi. Pytana  

o myśl przewodnią podczas tworzenia książki 

odpowiedziała, że zależało jej na ukazaniu z różnych stron  

twórczości ludowej Gminy Kęsowo. Jak dodaje Pan Marek 

Sass dyrektor szkoły w Gostycynie i znany historyk 

współautor publikacji- każdy z przedstawionych artystów 

ma inną wrażliwość artystyczną. Pomimo tego, że artyści 

pochodzą z różnych rejonów ich twórczość ludowa  

ma na nich taki wpływ, że utożsamiają się oni z miejscem 

swojego zamieszkania. Autorzy radzą czytelnikom aby 

zaczęli patrzeć i doceniać ważne chwile i osoby, ponieważ 

sens życia tkwi w prostocie jej codzienności. Każdy 

człowiek jest niepowtarzalny więc nie marnujmy czasu 

lecz utrwalajmy ludzi i budujmy relacje, bo nigdy  

nie wiemy czy zdążymy. 

Gdzie można natrafić na publikację? 

Książka dostępna będzie w bibliotekach Gminy 

Kęsowo, Bibliotece w Gostycynie, Lubiewie i w Muzeum 

Borów Tucholskich do wypożyczenia dla czytelników 

 i odwiedzających. Te miejsca nie są przypadkowe, 

ponieważ od kwietnia planowane są wystawy prac 

artystów opisanych w publikacji podczas których będzie 

okazja do otrzymania książki z autografami autorów. Ilość 

książek jest ograniczona więc warto śledzić strony 

facebook bibliotek w Kęsowie, Gostycynie i Lubiewie aby 

nie przegapić okazji na jej otrzymanie.  

Dodatkowo podczas trwania projektu ,, Twórcy Ludowi 

Gminy Kęsowo – wydanie publikacji i ulotki  

oraz organizacja spotkań autorskich i warsztatów 

międzypokoleniowych” odbył się cykl warsztatów  

z plecionkarstwa, który poprowadziła Pani Anna 

Przytarska. Podczas 4 spotkań z mieszkańcami Gminy 

Kęsowo powstały kwiaty oraz koszyki wielkanocne  

z wikliny. 

14 lutego  na facebooku WDK wyemitowany został 

koncert wspaniałych polskich piosenek o miłości, 

piosenek które stały się kamieniami milowymi muzyki 

rozrywkowej.   

W koncercie wzięły udział zespoły i wokaliści z powiatu 

tucholskiego. Wystąpili Bronzo, JakNieMyToKto,  

Hit Tuchola, Andrzej Nowak, Radosław Januszewski, Jerzy 

Porębski oraz Tomasz Kotowski.  Spośród polskich 

miłosnych przebojów usłyszeć można było takie  utwory 

jak  " Kochaj Mnie", " Piękniejsza", "Nie jesteś sama", "Gdy 

zapłaczesz", " Jak się masz Kochanie" , "Jestem obok 

Ciebie" i wiele innych. 

 Organizatorzy składają podziękowania wszystkim, 

którzy przyczynili się do powstania tego wyjątkowego  

koncertu. Osoby które jeszcze nie  miały okazji wysłuchać 

tego wspaniałego koncertu mają na to szansę, ponieważ 

odnośnik dostępny jest na facebooku WDK.    

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury  

Miłość w formie on-line 



WDK w Kęsowie jak co roku  stara się dołożyć cegiełkę 

na rzecz WOŚP . Podczas 29 finału nie mogło być inaczej.  

Z powodu zaostrzonego stanu epidemiologicznego 

zbiórkę na rzecz WOŚP rozpoczęto dwa tygodnie przed 

finałem licytacjami on-line oraz sprzedażą glicerynowych 

mydełek. W ramach tych działań udało się zebrać kwotę  

6 962 złotych.  

Nie byłoby to jednak możliwe dzięki dobroci ludzi, 

którzy wsparli działania WDK przekazując na licytację   

usługi i produkty które wytwarzają. Podczas finału WOŚP 

w dniu 31.01. na ulicach Gminy Kęsowo pojawili się 

wolontariusze, którzy bardzo aktywnie włączyli się w akcję.  

Dzięki przeprowadzonym w tym dniu kwestom  

oraz wcześniejszym działaniom gmina Kęsowo wsparła 

WOŚP  na łączną kwotę 12 183 złotych. 

W tym miejscu Wiejski Dom Kultury składa ogromne 

podziękowania tym wszystkim osobom, którzy włączyli się 

w akcję 29 finału WOŚP szczególnie sponsorom  

i wolontariuszom  Pani Renacie Malinowskiej za czuwanie 

nad wolontariuszami I nad tym aby wszystkie puszki 

bezpiecznie dotarły do sztabu w Tucholi.  

Dla przypomnienia w tym roku zbierano pieniądze  

dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.  

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury  

Finał WOŚP - inny niż zazwyczaj 

Od marca 2021 r. miłośnicy historii z okresu II wojny 

światowej mogą spacerować po Lesie Krajeńskim 

wytyczonym szlakiem  „Historii ukrytej w koronach drzew”. 

Dzięki dofinansowaniu  w wysokości  7 000 złotych jakie 

otrzymało Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo  

z Fundacji ORLEN w ramach programu „Czuwamy! 

Pamiętamy” . 

Działania związane z projektem polegały  

na  odnowieniu symbolicznego grobu i płyty  głównej 

wykonanej przez śp. Adama Gnacińskiego w 1975, którą 

ufundowała ówczesna rada rodziców ze Szkoły 

Podstawowej w Kęsowie. Umieszczono tam także tablicę 

informacyjną z opisem wydarzeń, do jakich doszło w tym 

miejscu.  

Pomnik ten ukryty jest w Lesie Krajeńskim i osobom, 

które nie znajdą topografii tego miejsca trudno było 

dotychczas odnaleźć ślady historii. Dzięki projektowi 

wytyczony został szlak pieszy, bądź rowerowy, który 

ułatwia znalezienie tego miejsca.   

Trasa liczy ok. 6km. i swym zasięgiem obejmuje także 

schron bonowy nr 3, który znajduje się na skraju lasu  

od strony Przymuszewa.  

Jako Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo, 

zachęcamy wszystkich do wędrówek po naszej okolicy  

i czekamy na informacje o innych miejscach, które  

są cenne i powszechnie nie są znane, gdyż warto ocalić  

je od zapomnienia.  

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna 

Historia ukryta w koronach drzew  



Pracownicy z WDK i GBP w Kęsowie przez 

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo złożyli do Gminy 

Kęsowo dwa projekty, w ramach konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego z dziedzin kultury 

 i sportu. Na zajęcia z obydwóch dziedzin, którymi objętymi 

z o s t a n ą  ł ą c z n i e  2 4  o s o b y  w  w i e k u  

od 7 do 14 roku życia, otrzymali dofinansowanie w łącznej 

kwocie: 3 688 złotych, a całkowita wartość projektów to:  

6 928 złotych.  Suma 3240 złotych. z wkładu własnego 

pochodzi głównie z pracy wolontariuszy, którym zależy  

na rozwoju naszych mieszkańców.  

Pierwszy projekt noszący nazwę „Mały inżynier- 

robotyka od podstaw” skierowany będzie  do grupy  

12 osób w wieku 7- 10 lat. W ramach projektu dzieci 

wezmą udział w 18 godzinach  zajęć warsztatowych  

z robotyki i programowania. Warsztaty poprowadzi 

specjalista z danej dziedziny, a dzieci będą mogły 

wykorzystać sprzęt jaki posiada GBP w Kęsowie - roboty 

Scribot, projektor multimedialny, pisaki 3D, drukarka 3D, 

czy też roboty z planszą  do nauki kodowania. Dzieci 

uczestniczące w zajęciach zdobędą wiedzę i umiejętności 

przy wykorzystaniu nowych technologii- przed małymi 

inżynierami świat stoi otworem  

Drugi  realizowany projekt  będzie z dziedziny sportu, 

obejmuje bowiem powołanie Grupy tanecznej 

 „Cheer Bis”. Będzie to grupa złożona z  dzieci od 8 do 14 

roku życia, która zdobędzie umiejętności 

 z zakresu tańca współczesnego związanego z dziedziną 

cheerleaderską. Zależy nam na tym, aby powstała  

12 osobowa grupa, która swoim tańcem  

i umiejętnościami będzie uświetniała imprezy sportowe 

takie jak rozgrywki piłki ręcznej, nożnej, czy w czasie 

wakacji siatkówki, lub mistrzostwach pojazdów zdalnie 

sterowanych.  

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury  

Po złagodzeniu obostrzeń - dużo atrakcji w WDK 

27 lutego 2021 roku w świetlicy wiejskiej  

w Przymuszewie odbyło się przekazanie 14 obrazów 

ukazujących drogę krzyżową, które zostały wykonane 

i podarowane przez Panią Franciszkę i Zygmunta 

Kędzierskich dla kaplicy w Drożdzienicy.  

W spotkaniu uczestniczyli Państwo Kędzierscy, Wójt 

Gminy Kęsowo Radosław Januszewski, sołtys sołectwa 

Przymuszewo Pani Ewa Olejnik  wraz z mężem oraz 

członkinie KGW z Przymuszewa. Kameralne spotkanie 

miało formę bardzo swobodną i głównie dotyczyło 

szczegółów powstania drogi krzyżowej. Jak dowiedzieliśmy 

się podczas spotkania stworzenie Drogi Krzyżowej trwało 

około 2 lata, a rezultatem jest 14 obrazów wykonanych 

sztuką malarstwa na szkle.  

28 lutego 2021 roku Droga Krzyżowa została 

przewieziona i umiejscowiona na ścianach kaplicy  

w Drożdzienicy.  

Śmiało można rzec, że Państwo Kędzierscy  

są doskonale znani  mieszkańcom Gminy Kęsowo- 

głównie za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Wiele 

rzeźb Pana Zygmunta znajduje się na terenie Gminy 

Kęsowo.  

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny 

Piękny dar od Państwa Kędzierskich 



Pani Franciszka Kędzierska od lat jest żoną twórcy 

ludowego i znanego z rzeźbiarstwa w drewnie oraz 

malunku na szkle. Na temat jej męża Pana Zygmunta 

wiemy bardzo dużo m.in. z publikacji ”Twórcy Ludowi 

Gminy Kęsowo”, jak również z wywiadów i gazet. Jego 

dzieła można podziwiać na wielu stronach internetowych 

zwłaszcza, że w ubiegłym roku świętował on 50-lecie 

swojej twórczości. Warto w tym momencie podkreślić, że 

na wielu spotkaniach towarzyszy mu żona - cicha, 

skromna bardzo ciepła osoba, która przez 50 lat 

małżeństwa wspiera swojego męża. 

Pani Franciszka Kędzierska pochodzi z Gminy Kęsowo, 

dokładnie z Przymuszewa, gdzie urodziła się zaraz  

po przyjeździe rodziców na te tereny w 1945 roku.  

Od najmłodszych lat interesowała się sztuką ludową, lecz 

jak sama wspomina w tamtych czasach nie widniało takie 

pojęcie jak ,,sztuka ludowa”. Od dzieciństwa lubiła 

malować i interesowała się rękodziełem ….i tak zostało  

po dziś dzień. 

Pani Franciszka jest emerytowaną nauczycielką.  

Długie lata pracowała w szkole w Drożdzienicy ucząc 

dzieci i młodzież m.in. historii, wf-u, plastyki, wychowania 

technicznego oraz geografii. Jak sama o sobie mówi jest  

„wielokierunkowcem”. 

Swojego męża Zygmunta Kędzierskiego, z którym  

w listopadzie tego roku będzie świętowała swoją 50 

rocznicę ślubu poznała w 1971 roku na basenie 

sportowym w Sośnicy dzięki koleżance, która namówiła 

Panią Franciszkę na wyjście. Po spotkaniu praktycznie 

stali się nierozłączni. Najpierw spotkania miały charakter 

koleżeński, ale z czasem przemieniło się to w prawdziwą 

miłość. 

Na początku para zamieszkała w Gliwicach. Dzięki 

mężowi Pani Franciszka zaczęła poznawać twórczość 

ludową. Szczególnie upodobała sobie malarstwo na szkle. 

Obrazy męża zainspirowały ją do samodzielnego tworzenia 

malunków na szkle oraz malowaniu rzeźb. 

Dopytując Panią Franciszkę –jak wygląda małżeństwo 

z artystą?” Odpowiada, że nie różni się ono od innych 

małżeństw. W ich związku nie było żadnych większych 

problemów.  

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny 

Uzdolniona, spokojna, pełna pasji… i miłości do męża  



  Państwo Kędzierscy potrafili znaleźć ,, złoty środek”, 

który połączył pracę Pana Zygmunta z nauczaniem Pani 

Franciszki ,  wspólnym prowadzeniem domu  

oraz wychowywaniem dwójki dzieci.  Pani Franciszka 

wspomina ciągłe wyjazdy na plenery artystyczne. Pracując 

jako nauczycielka w szkole musiała być na miejscu - tym 

samym godziła się na chwilowe rozłąki z mężem.  

W wakacje i ferie, gdy istniała możliwość wspólnych 

wyjazdów - wyjeżdżali razem z dziećmi na plenery  

i spotkania z artystami. Z wyjazdów i spotkań pozostały 

niesamowite pamiątki w postaci zdjęć, które zajmują cały 

album rodzinny Państwa Kędzierskich.  

Państwo Kędzierscy mają dwójkę dzieci, które również 

interesują się sztuką i przejawiają talent do tworzenia 

rzeźb i malunku. Syn Bartłomiej jeździł na plenery 

artystyczne z ojcem od 5 roku życia. Pomagał tacie  

i wiadomo, że jako dziecko niejednokrotnie psocił. Potrafi  

i zna podstawy rzeźbiarstwa oraz malarstwa na szkle. 

Córka Barbara również interesowała się malarstwem na 

szkle jednak oboje podjęli pracę w innych kierunkach , 

aby zapewnić rodzinie byt -  tym samym ograniczyli dalszy 

rozwój artystyczny. Pani Franciszka ma nadzieję,  

że w późniejszym okresie kiedy życie trochę zwolni i będą 

mieli więcej czasu to powrócą do tworzenia i na nowo 

zainteresują się twórczością ludową.  

Najnowszym projektem, nad którym Pan Zygmunt  

wraz z żoną pracowali od dwóch lat był „dar artystów  

z Przymuszewa” w postaci 14 obrazów drogi krzyżowej 

namalowanej na szkle przekazanej do kaplicy  

w Drożdzienicy. Sam projekt powstawał ponad rok. 

Następnie przez 1,5 miesiąca skrupulatnie był on przez 

obojga artystów wykonywany .  

Droga Pani Franciszko, z tego miejsca wyrażamy Naszą 

wdzięczność za wieloletnią współpracę z instytucjami 

kultury na rzecz społeczności lokalnej Gminy Kęsowo  

i za to, że wraz z mężem promujecie Naszą „małą 

ojczyznę” oraz kulturę ludową poza granicami powiatu 

tucholskiego jak również kraju. Życzymy samych 

pogodnych i radosnych chwil w gronie rodzinnym, zdrowia 

oraz pomyślności na dalsze lata.  



10 marca oraz 11 marca 2021 roku w Wiejskim Domu 

Kultury w ramach zajęć świetlicowych odbyły się spotkania 

dla seniorów, które przeprowadzone zostały przez 

instruktora Panią Beatę Wiśnioch. Zarówno w pierwszym 

jak i drugim dniu uczestniczyło w nich po  8 osób.  

Poza luźnymi rozmowami o aktualnej sytuacji w kraju,  

seniorzy mieli okazję zagrać  w kalambury. Pomimo, że na 

początku gry uczestnicy podchodzili do zadań z pewną 

nieufnością i dystansem to na koniec okazało się  

że świetnie się przy tym bawią i sprawia im to wiele 

radości. Zajęcia opuścili z zadowoleniem i pytaniami  

o termin następnego spotkania.  

Z powodu wzmożonych zasad reżimu sanitarnego 

kolejne zajęcia zostały przesunięte w czasie gdy będzie 

możliwość organizowania takich spotkań. Spotkania 

planowane są  raz w miesiącu. Uczestnicy spotkań będą 

mieli okazje poznać różne gry i zabawy dzięki którym 

wzrośnie ich kreatywność i poćwiczą swoją pamięć.      

27 lutego  40 członkiń Koła Gospodyń Wiejskich  

z Kęsowa uczestniczyło w wyjeździe  do Bydgoszczy  

na operetkę „Zemsta Nietoperza”.  

Była to niepowtarzalna okazja do zapoznania się  

z twórczością  Johanna Straussa. Operetka wywarła 

niesamowite wrażenie artystyczne na  odbiorcach.  

Był to spektakl pokazany lekko z przymrużeniem,  

w atmosferze zabawy i z elegancji.   

Po spektaklu z ust naszych członkiń Koła Gospodyń  

w Kęsowie słychać było słowa pełne zachwytu  

i zadowolenia. 

25 lutego 2021 r. 18 osobowa grupa seniorów  biorąca 

udział w projekcie pt. „Seniorzy w akcji” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

wzięła udział w wyjeździe do Grudziądza. Uczestniczki 

odwiedziły ośrodek o nazwie ,,Geotermia Grudziądz”, który 

działa na bazie leczniczej solanki termalnej. Jej unikatowy 

skład stawia to miejsce w pozycji najlepszych  

wód leczniczych w Europie.  

12 marca w ramach projektu ta sama grupa  

uczestniczyła w zajęciach rękodzielniczych prowadzonych 

przez lokalną rękodzielniczkę. Na zajęciach uczestniczki 

nauczyły się wykonywać  ozdoby wielkanocne metodą 

decoupage . Ponadto w dniach 26 luty, 5 marzec  

oraz 12 marzec seniorki uczestniczyły w zajęciach 

sportowych, które odbyły się w Wiejskim Domu Kultury  

w Kęsowie. 

 Godzinna aktywność fizyczna pod okiem instruktora 

znacznie  przyczynia się do poprawy kondycji oraz zdrowia 

uczestniczek projektu.  

Deata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury  

Seniorzy z pasją w WDK 

Beata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury  

Zadbali o swoje zdrowie 

Beata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury  

Kulturalnie z Kołem Gospodyń Wiejskich  



Zima 2021 niewątpliwie należała do najpiekniejszych 

zim jakie mogliśmy oglądać w naszej gminie w ciągu 

ostatnich lat.  Nie tylko dla dzieci był to czas białego 

szaleństwa, dorośli również w pełni korzystali z jej  

uroków. Chcąc zachować wspomienia i uwiecznić ten 

piękny czas  WDK ogłosił konkurs fotograficzny dla 

mieszkańców gminy, którego tematem było „Moje 

ulubione miejsce w Gminie Kęsowo zimą”. W konkursie 

wzieło udział 49 zdjęć, każde  zdjęcie było niepowtarzalne 

i pełne magii. Ukazywało to co dla autora jest 

najpiękniejsze. Zdecydowana większość zdjęć 

przedstawiała walory przyrodnicze, były również zdjęcia 

ktore ukazywały  architekturę regionu. Oceny zdjęć 

podjęło się jury w składzie pan Sławomir Świetlik, pan 

Piotr Hukało  obaj panowie są zawodowymi fotografami 

oraz jako współinicjator konkursu  pan  Radosław 

Januszewski.  Po trudach obrad  Jury postanowiło 

nagrodzić cztery zdjęcia, przyznając: 

I miejsce Oskarowi  Bieńko  

Oskar w sposób istotny uchwycił zimwy krajobraz, 

pokazał zimową naturę wody I mrozu co jest niebywale 

trudne, jego zdjęcia zachęcają do spacerów I odwiedzania 

miejsc z fotografii.  

II Mikołajowi Krizel 

Według Jurorów Mikołaj w  kapitalny sposób pokazał 

klimat okolicy. Niezmącone połacie śniegu, świeżość, 

którą nadaje unosząca się mgła, dobrze dobrana 

kompozycja sprawiła, że nagrodzone  zdjęcie jest 

fotografią kompletną. 

III miejsce Natalii Cyborowskiej  

Faktura, dynamiczność, wyraźność oraz brak zbędnych 

szczegółów sprawiły, że zdjęcie ukazuje   piękno i spokój 

zimowego pejzażu.  

Wyróżnienie Mirosławowi Bałazemu.  

Zdaniem Jurorów zdjęcie przedstawia miejsce zbliżone 

do krajobrazu górskiego i zachęca do aktywnego 

spędzania czasu w Gminie Kęsowo. 

Wszystkim osobą, którzy nadesłali zdjęcia 

organizatorzy składają podziękowania I zachęcają  

do udziału w kolejnych edycjach konkursu. 

Wszystkie nadesłane zdjęcia dostępne są na 

facebooku WDK. 

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury  

Konkurs fotograficzny “Moje ulubione miejsce…” 
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Jak każdego roku w Gminie Kęsowo nie mogło 

zabraknąć konkursu organizowanego przez Wiejski Dom 

Kultury w Kęsowie na ozdobę wielkanocną. Konkurs  

o nazwie „Miała baba koguta” przeznaczony był dla 

mieszkańców Gminy Kęsowo i polegał na wykonaniu 

wielkanocnego kogucika dowolną technikom bez użycia 

gotowych elementów w oparciu o przestrzenność  

i podtrzymanie kultury ludowej.  

W konkursie wzięło udział 19 rodzin, a rozstrzygnięcie  

z  powodu obostrzeń COVID-19 tym razem odbyło się  

za pomocą głosowania on-line, które trwało  

od 26 do 29 marca na facebooku Wiejskiego Domu 

Kultury w Kęsowie.  

Koguty z największą ilością polubień otrzymały nagrody 

rzeczowe, a dla reszty organizatorzy przygotowali dyplomy.  

Zwycięzcy konkursu: 

1. miejsce: Pani Anita Juhnke 

2. miejsce: rodzina z,, bajkowej krainy" w Kęsowie 

3. miejsce: rodzina ,,pszczółek" z punktu przedszkolnego 

w Kęsowie 

 

Miesiąc styczeń obfitował w spotkania z Jubilatami.  

W naszej społeczności gminnej obchodziliśmy zacne 

Jubileusze 55 - lecia pożycia małżeńskiego.  

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili: 

• Państwo Krystyna i Jan Olter z Żalna, 

• Państwo Maria i Ryszard Wołowicz z Sicinek  

• Państwo Teresa i Feliks Kożuch z Żalna. 

Uroczystości odbyły się w domach rodzinnych 

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, wierności  

oraz ogromnego szacunku do siebie i życzył dużo zdrowia, 

jedności oraz zgody na dalsze lata wspólnego życia,  

a także wręczył kwiaty, dokumenty pamiątkowe oraz 

drobne upominki. 

1 marca 2021 r. w naszej społeczności gminnej 

obchodziliśmy Jubileusz 100-nych urodzin Pani Zofii 

Olejnik z Kęsowa. Uroczystość odbyła się w domu 

rodzinnym Jubilatki.  

W ceremonii  uczestniczyli, oprócz najbliższej rodziny, 

Pan Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski oraz z-ca 

Kierownika USC Pani Natalia Cyborowska. Jubilatce 

życzono dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wielu 

kolejnych lat pełnych rodzinnego ciepła, radości i miłości.  

Przedstawiciele samorządu gminnego wręczyli Pani 

Zofii kwiaty, dokument pamiątkowy  oraz drobny 

upominekamięć.      

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

Jubileusz 100-nych urodzin Pani Zofii 

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych 

"Wzór miłości"- Małżeństwa świętują szmaragdowe gody 

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny 

„Miała baba koguta” 




