


 

Drodzy czytelnicy!  

Nadszedł długo wyczekiwany rok 2020, a wraz z nim nowe wydanie 

kwartalnika ,,Kęsowskie Wieści”.  W tym numerze jak zwykle nie 

zabraknie artykułów dotyczących inwestycji, kultury, szkolnictwa, 

sportu oraz wielu innych zagadnień z ostatnich miesięcy. Mamy 

nadzieję, że każdy znajdzie tu coś interesującego dla siebie. 

Planujemy już dla Was masę nowych działań oraz inicjatyw w nadziei, 

że nowy rok da nam jeszcze większy zapał i siły do ich realizacji.  

O wszystkim na bieżąco będziemy Was informować na stronach 

Gminy Kęsowo i portalach społecznościowych z nią powiązanych. 

Zachęcamy do czynnego uczestnictwa i wspierania działań 

związanych z rozwojem naszej ,,Małej Ojczyzny”.  

Życzymy Wam realizacji wszystkich założonych planów na rok 2020. 

Redakcja Kęsowskich Wieści 

Zmiana godzin otwarcia kasy  

Od dnia 18 listopada 2019 roku zmieniły się godziny otwarcia kasy  

w Urzędzie Gminy Kęsowo.  

Obecnie opłacać należności można od godz. 730 do godz. 1200. 

Informujemy również, że wpłat można także dokonywać w kasie Banku 

Spółdzielczego w Kęsowie, nie ponosząc przy tym żadnych 

dodatkowych opłat. 

Anna Peplińska 

Podatki w 2020 roku nieco w górę 
Rada Gminy w Kęsowie na sesji w dniu 28 listopada 2019 roku 

podjęła uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku      

od nieruchomości, obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako 

podstawa obliczenia podatku rolnego oraz w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych  podwyższając 

stawki w stosunku do roku poprzedniego  o 7%. 

Katarzyna Pruska/Anna Golińska 

Od nowego roku zmiana numerów rachunków  
Rachunek podstawowy Urzędu Gminy w Kęsowie 

(wszystkie opłaty za wyjątkiem opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi) 

32 81740004 0016 5930 2000 0001 

Rachunek dodatkowy przeznaczony dla opłat z tytułu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

48 81740004 0016 5930 2000 0004 

Od sierpnia wzrośnie cena wody i ścieków  
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje, że zgodnie           

z Decyzją  wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie od dnia 01.08.2020 roku obowiązywać będą następujące ceny 

wody i ścieków: woda dla wszystkich odbiorców – 3,05 zł/m3 netto, 

ścieki dla wszystkich odbiorców – 8,92 zł/m3 netto. Do powyższych cen 

dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określanej 

odrębnymi przepisami, wynoszący w chwili obecnej 8%. 

Dotacja Gminy Kęsowo w bieżącym roku do 1m3 odprowadzanych 

ścieków wyniesie 2 zł brutto, co w całości stanowić będzie kwotę  

160 000 zł. 

Justyna Banaszek-Turzyńska 



Od marca rozpoczną się kontrole szamb  
W związku z zapytaniem Wojewódzkiego Inspekcji 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczącym odbioru      

i oczyszczania nieczystości ciekłych ze zbiorników, Wójt 

Gminy Kęsowo zobowiązany jest na mocy przepisów 

Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach  przeprowadzić kontrole 

nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe 

(szamba). 

W trakcie kontroli właściciel będzie musiał 

udokumentować na podstawie faktur wykonanie 

obowiązku wywozu nieczystości ciekłych przez 

upoważniony podmiot.  

Na terenie Gminy Kęsowo do wywozu nieczystości 

płynnych ze zbiorników bezodpływowych upoważniony jest 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie,                       

tel. 52 33 44079. 

Za uchylenie się od obowiązków nałożonych ustawą 

właścicielowi grozi kara grzywny. 

Justyna Banaszek-Turzyńska 

Nowy rok – nowe inwestycje 
Na 2020 rok zaplanowano nowe inwestycje, a także kontynuacje tych rozpoczętych w roku ubiegłym.  

Do najważniejszych planowanych realizacji zaliczyć można:  

Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr. ewid. 258/1 i 264/4 – obręb Kęsowo – 80 800 zł 

Przebudowa dróg gminnych takich jak: ul. Lawendowa w Żalnie I etap, droga  nr 010428C Brzuchowo - Bralewnica, ul. 

Polna i Karpacka w Kęsowie, droga nr 010404C Żalno – Piastoszyn, ul. Odrodzenia w Kęsowie – ponad 1 682 000 zł 

Budowa parkingu gminnego na działce nr 517/3 w Kęsowie – 17 000 zł 

II etap budowy garażu jednostki OSP w Żalnie  –20 000 zł z czego kwota 5000 zł zaplanowana w ramach funduszu  

sołeckiego sołectwa Żalno 

Przebudowę pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie  

pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy – 355 064 zł 

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie Gminy Kęsowo  

– 1 394 608 zł 

Budowa sportowego placu zabaw przy boisku w Piastoszynie – 27 400 zł inwestycja zaplanowana w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Piastoszyn 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie – zakup materiałów 9 000 zł -  inwestycja zaplanowana w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Grochowo 

II etap budowy wiaty na stadionie w Żalnie – 31 628 zł -  inwestycja zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego  

sołectwa Żalno 

Uchwalono budżet gminy na rok 2020 
Na grudniowej sesji Rada Gminy w Kęsowie uchwaliła 

budżet Gminy Kęsowo na rok 2020. Ośmiu radnych 

głosowało za przyjęciem stosownej uchwały, pięciu się 

wstrzymało, a dwóch było nieobecnych. Tym samym 

uchwała ta została przyjęta do realizacji.  

Podkreślić w tym momencie należy, że uchwała ta stanowi 

jedynie plan dochodów i wydatków  w 2020 roku - kwoty 

te mogą ulegać zmianie, zgodnie z uchwałami 

zmieniającymi podjętymi przez cały rok  budżetowy.  

Jagoda Has 

Nowe zasady naliczania opłat za wynajem świetlic 
Od 1 stycznia 2020 roku do ceny wynajmu świetlic zostały 

wliczone koszty zużycia mediów.  

Co to oznacza? Do tej pory przed wynajmem trzeba było 

dokonać wpłaty na poczet wynajmu świetlicy, a dopiero po 

jego odbyciu w ciągu 14 dni uregulować należność 

związaną ze zużyciem mediów - na podstawie spisanego 

protokołu z odczytem liczników. W tym momencie wartość 

zużycia mediów została uśredniona i wliczona do kosztów 

całkowitego wynajmu. Spowoduje to ułatwienie procedury 

związanej z wynajem świetlic wiejskich.  

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 

52 3344091 wew. 14. 

Jagoda Has 

Podjęto uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Drożdzienicy  
Na listopadowej sesji przegłosowano uchwałę, która 

rozpoczyna proces likwidacji Szkoły Filialnej                          

w Drożdzienicy wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej 

im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie z dniem 

31 sierpnia 2020 roku. Kujawsko – Pomorski Kurator 

Oświaty wydał pozytywną opinię w tym zakresie. 

Jagoda Has 



Droga powiatowa w Jeleńczu w nowej odsłonie 
Powiat Tucholski zakończył przebudowę drogi powiatowej 

w miejscowości Jeleńcz na odcinku 465 metrów, wraz  

z  kanalizacją deszczową. Została ona zrealizowana przy 

udziale finansowym Kujawsko - Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego – dofinansowanie w wysokości 559 060 

zł, dotacji Gminy Kęsowo w wysokości 69 882 zł  

i wkładzie własnym Powiatu Tucholskiego w tej samej 

kwocie co dotacja gminy. Odcinek, który został 

przebudowany ma długość niecałe 500 m. Łączna 

wartość realizacji zadania wyniosła prawie 699 000 zł. 

Jagoda Has 

Drogi powiatowe relacji Nowe Żalno-Żalno oraz Kęsowo-Krajenki  
Powiat Tucholski w ostatnim czasie zrealizował zadanie 

polegające na  odbudowie drogi powiatowej nr 1010C 

Wielka Komorza - Drożdzienica na trzech odcinkach  

o łącznej długości ponad 7 km.  

W zadaniu tym znalazły się między innymi drogi 

znajdujące się na terenie  naszej gminy: droga Nowe 

Żalno - Żalno oraz droga Kęsowo – Krajenki. Zakres robót 

obejmował w szczególności odtworzenie trasy drogi, 

wykonanie odbudowy nawierzchni jezdni z mieszanki 

mineralno-asfaltowej,  odbudowę poboczy z kruszywa 

łamanego gr. 10 cm, odbudowę istniejących zjazdów bez 

zmiany ich parametrów charakterystycznych. Realizację 

zadania wykonało konsorcjum firm REDON Nakło Spółka  

z o.o. – Lider, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę 

cenową za ponad 2 569 000 zł. Zadanie zostało 

wykonane w całości ze środków Unii Europejskiej. 

Jagoda Has 

Nową nawierzchnią na trasie relacji Tuchółka – Bladowo  
Powiat Tucholski w ramach projektu w całości 

finansowanego ze środków europejskich pn. „Odbudowa 

dróg powiatowych realizowanych w ramach Funduszu 

Solidarności Unii Europejskiej” odbudował drogę 

powiatową nr 1022C relacji Tuchółka - Bladowo długości 

1,5 km położonej w części  na terenie Gminy Kęsowo.  

Wykonawcą robót została firma COLAS Polska Sp. z o.o.  

Koszt wykonania robót tego odcinka wyniósł ponad 

656 731 zł. 

Jagoda Has 

Mierzą prędkość na wojewódzkiej 
Na drodze wojewódzkiej nr 240 biegnącej przez 

miejscowość Żalno, na wysokości skrzyżowań  

z  miejscowością Piastoszyn - Zarząd Dróg Wojewódzkich 

zakupił i zainstalował dwa mierniki prędkości.  

Urządzenia te dodatkowo wyświetlają wysokość kary 

pieniężnej i punktów karnych, które grożą  

za niedostosowanie się do obowiązujących przepisów. 

Instalacja tych urządzeń ma na celu zredukowanie liczby 

pojazdów, które w tym miejscu znacznie przekraczają 

dozwoloną prędkość, przyczyniając się do powstawania 

licznych wypadków na tym odcinku drogi. 

Jagoda Has 



Droga Piastoszyn - Ciechocin w coraz lepszej formie 
Droga Gminna relacji Piastoszyn - Ciechocin na przełomie 

2019 i 2020 roku została wzmocniona o 100 ton 

kruszywa betonowego. Droga została również 

wyprofilowana na odcinku około 2 km.  

Prace w imieniu Gminy Kęsowo wykonał Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Kęsowie. Droga ta jest bardzo 

ruchliwym traktem wykorzystywanym przez mieszkańców, 

głównie rolników, dostawców i odbiorców produktów 

rolnych oraz przez samochody wywożące drewno                           

z kompleksu leśnego. 

Jagoda Has 

Już niebawem w Kęsowie będzie nowy chodnik  
Nowy chodnik w Kęsowie o długości 100 m ma powstać 

przy drodze powiatowej nr 1013C, a ściślej obrazując na 

odcinku między Urzędem Gminy a Wiejskim Domem 

Kultury.  

Realizacja zadania finansowana jest przez Powiat 

Tucholski i Gminę Kęsowo. Dotacja z Gminy Kęsowo 

opiewa na kwotę 12 500 zł. Budowa przedmiotowego 

chodnika nastąpi do końca listopada br.  

Jagoda Has 

Żalno z nowym budynkiem gospodarczym  
Niejednokrotnie sołectwo Żalno zgłaszało potrzebę 

postawienia na ich terenie budynku, który będzie służył  

do magazynowania licznego sprzętu użytkowanego  

na cele ich sołectwa.  

W związku z tym za budynkiem miejscowej świetlicy 

powstał nowy budynek gospodarczy, który posłuży  

do przechowywania sprzętu, który zajmuje znaczną 

powierzchnię. Koszt inwestycji wyniósł 5 300 zł  

– w całości pokryty z budżetu Gminy Kęsowo. 

Jagoda Has 

Oszczędniejsze oświetlenie na ulicach, halach i boisku szkolnym  
W Gminie Kęsowo za kwotę 506 760 zł wymieniono  

317 opraw oświetleniowych i 268 wysięgników. Łącznie  

na terenie gminy świecą teraz 333 nowe lampy LED-owe.  

Firma Enea wymieniła również oświetlenie hali sportowej 

w Żalnie. 18 Lamp metalohalogenkowych o mocy łącznej 

7200W,  zastąpiło 12 szt. opraw LED-owych po 158W. 

Łącznie zredukowano moc do 1896W. Koszt tej wymiany 

to  23 616 zł.  

Natomiast na hali sportowej w Kęsowie wymieniono  

35 lamp metalohalogenkowych o łącznej mocy 8400W  

na 24 oprawy LED-owe o mocy 3744W.  

Koszt modernizacji oświetlenia kęsowskiej sali sportowej 

to niespełna 48 000 zł. Nowoczesne oświetlenie jest 

bardziej  energooszczędne – zużywające 35-40% mniej  

energii w stosunku do poprzedniego oświetlenia. Lampy 

dodatkowo świecą zdecydowanie jaśniej.   

Również przy kęsowskiej szkole na boisku szkolnym   

zainstalowano nowoczesne lamy oświetlające także plac 

zabaw. Przyczyni się to do lepszego monitoringu terenu 

wokół szkoły.  

Jagoda Has 



Seniorzy będą mieć swój klub 

Inwestycje z funduszu sołeckiego w 2019 roku 

Od lutego zaczyna funkcjonować Klub Seniora+ w Żalnie.  

Na początku do klubu należeć będzie 10 osób. 

Dotychczasowy budynek, gdzie mieści się siedziba klubu 

został wyremontowany i dostosowany do ich potrzeb.  

Jest tam między innymi pomieszczenie do odpoczynku, 

pomieszczenie wielofunkcyjne, łazienka i kuchnia.  

W ramach programu Senior+ finansowanego  

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

otrzymano dofinansowanie w kwocie łącznej 150 000 zł 

(125 000 zł z przyznanego dofinansowania przeznaczono 

na remont placówki, a 25 000 zł na jej wyposażenie).  

Klub Seniora na początku swojego funkcjonowania czynny 

będzie dwa razy w tygodniu po cztery godziny. Odbywać 

się tam będą zajęcia dla seniorów dostosowane do ich 

potrzeb i zainteresowań.  

 

Z oferty klubu skorzystać będą mogły osoby, które 

ukończyły 60 rok życia i są nieaktywne zawodowo. 

Regulamin rekrutacyjny dostępny jest na stronie 

internetowej www.kesowo.pl 

Beata Wiśnioch 

W ramach funduszy sołeckich w minionym roku 

zrealizowano wiele zadań, w tym także kilka „większych” 

inwestycji. W zakresie realizacji  drogowych można 

wymienić między innymi: 

• budowę drogi w Adamkowie o długości ok. 81 m, 

łączny koszt 35 000 zł w tym 20 000 zł przeznaczone 

z funduszu sołeckiego sołectwa Pamiętowo,  

• przebudowę drogi gminnej Sicinki działka nr 29, 

łączny koszt 10 000 zł w całości finansowany   

z funduszu sołeckiego sołectwa Kęsowo,  

• przebudowę drogi osiedlowej ul. Zaułek w Kęsowie, 

łączny koszt 9 135 zł w tym 6 356 zł przeznaczone  

z funduszu sołeckiego sołectwa Kęsowo,  

• przebudowę drogi gminnej w miejscowości Obrowo 

działka nr 17, łączny koszt 26 865 zł w tym  

10 000 zł przeznaczone z funduszu sołeckiego 

sołectwa Obrowo,  

• budowę chodnika w miejscowości Krajenki ok. 150 m, 

łączny koszt 16 000 zł w tym 8 000 zł przeznaczone  

z funduszu sołeckiego sołectwa Przymuszewo. 

Oprócz w/w inwestycji zrealizowano także zadania: 

• doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kęsowie, 

łączny koszt 25 230 zł w całości finansowany  

 z funduszu sołeckiego sołectwa Kęsowo,  

• budowę wiaty na stadionie w Żalnie (etap I), łączny 

koszt 41 402 zł w całości finansowany  

 z funduszu sołeckiego sołectwa Żalno,  

• Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości 

Wieszczyce, łączny koszt 45 998 zł w tym 14 000 zł 

przeznaczone z funduszu sołeckiego sołectwa 

Wieszczyce,  

• zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych, 

siłownia plenerowa w Piastoszynie, łączny koszt  

25 559 zł w całości finansowany z funduszu 

sołeckiego sołectwa Piastoszyn. 

Kolejny fundusz sołecki jest w trakcie realizacji. Podział 

zadań na które dane sołectwo przeznaczy przyznaną 

zgodnie z funduszem kwotę został  ustalony podczas 

ubiegłorocznych zebrań wiejskich i opisany w poprzednim 

wydaniu „Kęsowskich Wieści”. 

Jagoda Has 



Przedszkolaki w wyremontowanych placówkach 
We wrześniu zakończył się remont dwóch punktów 

przedszkolnych w Żalnie. Na dzień dzisiejszy uczęszcza  

do nich 39 dzieci.  

W ramach remontu wykonane prace takie jak: podjazd dla 

niepełnosprawnych, stolarka, podłogi, ściany i sufity, 

instalacje elektryczne, instalacje sanitarne. Wartość 

wykonanych prac: 229 935 zł, w tym dofinansowanie  

w kwocie 172 451 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020.  

Od stycznia br. ruszają także remonty punktów 

przedszkolnych w Drożdzienicy i Kęsowie. Remont punktu 

przedszkolnego w Drożdzienicy obejmuje: podjazd dla 

niepełnosprawnych, stolarkę drzwiowa, podłogi, iniekcja 

ścian zawilgoconych, ściany i sufity, instalacje elektryczne, 

instalacje sanitarne.  

Natomiast prace w punktach przedszkolnych w Kęsowie 

to: stolarka, podłogi, ściany i sufity, instalacja elektryczna. 

Całkowity koszt remontów wszystkich punktów wyniesie 

584 999 zł.  

Beata Wiśnioch 

Duże remonty w szkołach podstawowych z rezerwy ministerialnej 
W ramach prac remontowych prowadzonych w Szkole 

Podstawowej w Kęsowie dokonano już naprawy dachu  

na stołówce i kuchni szkolnej oraz schodów od strony 

kuchni szkolnej.  Zaadaptowano magazyn przy hali 

sportowej na pomieszczenie do przechowywania sprzętu 

sportowego, w którym wstawiono drzwi, położono nową 

posadzkę, naprawiono dach, wstawiono przepierzenie.  

Wymieniana jest instalacja wodno-kanalizacyjna, 

instalacja elektryczna, glazura na posadzkach i ścianach. 

Adaptowano  nowe pomieszczenie na szatnie dla dzieci 

(po dawnym archiwum GZO) oraz wyremontowano kolejną 

szatnię dla uczniów.                                                         

W  Szkole Podstawowej w Żalnie wyremontowano 

natomiast 4 izby lekcyjne (sala komputerowa obejmuje 

dwa pomieszczenia) oraz pokój nauczycielski.  

Pomalowano także sufity, ściany i lamperie, wymieniono 

podłogi oraz założono opaski ochronne z płyty meblowej 

na ścianach. Obudowano rury oraz pomalowano ściany do 

linii lamperii. Został również nałożony tynk na sufit klatki 

schodowej, którą także odmalowano do linii lamperii. 

Zamurowano przejścia do budynku starej szkoły. 

Finansowanie remontów pokryte zostało z przyznanej 

rezerwy Ministra Edukacji Narodowej w wysokości  

256 379 zł. 

Gminny Zespół Oświatowy 

Na koniec roku nowe place zabaw  
Miejscowości Obrowo, Bralewnica, Grochowo i Tuchółka 

mogą już korzystać z nowopowstałych placów zabaw.  

16 grudnia 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót  

tj. montażu urządzeń placów zabaw. Zadanie zostało 

dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020.  

Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 166 660 zł. 

Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie, Obrowie, 

Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz 

montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w 

Bralewnicy został wykonany przez firmę Royal Play Łukasz 

Piotrowski z Małkini Górnej. 

Jagoda Has 



Gmina Kęsowo walczy z azbestem 
W 2019 r. Gmina Kęsowo podpisała z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w 

Toruniu umowę dotacji na kwotę 64 200 zł na zadanie pn. 

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Kęsowo.  

Przedsięwzięcie to obejmuje dwa etapy realizowane w 

2019 i 2020 r. W ramach I etapu z terenu Gminy Kęsowo 

usunięto w bieżącym roku 71,808 Mg wyrobów 

zawierających azbest (płyt eternitowych) za kwotę 27 320 

zł.  

Dzięki porozumieniu z Ministrem Przedsiębiorczości  

i Technologii w 2019 r. wykonano aktualizację 

inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie 

Gminy Kęsowo. Na realizację zadania Minister przekazał 

dotację celową w wysokości 14 000 zł.  

Całkowity koszt zadania wyniósł 18 300 zł. 

Michalina Szczypiorska 

Rejestr BDO dotyczy także niektórych rolników 
Rejestr podmiotów wprowadzających produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi 

integralną część bazy danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. 

Pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, 

które dotyczą gospodarki odpadami i ma zapewnić 

elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, 

ewidencyjnych i sprawozdawczych. 

Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają: 

• osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby 

własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i 

remontów do utwardzania powierzchni lub budowy 

fundamentów; 

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej 

działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i 

charakterze odpadów komunalnych i objęci są 

systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne 

usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady 

fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. 

odpadów niebezpiecznych); 

• władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane 

komunalne osady ściekowe; 

• prowadzący działalność inną niż działalność 

gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami 

(tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie 

zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów 

w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, 

np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ; 

• transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. 

właściciel nieruchomości transportujący skoszoną 

trawę do PSZOK-u, 

• rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych 

poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej 

działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na 

powierzchni 50 ha. 

• przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, 

dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 

o kodach i w ilościach wymienionych w (odpady 

wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów 

i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku 

prowadzenia ewidencji odpadów). 

Istotną informacją dla rolników objętych obowiązkiem 

rejestracji jest to, że bez wpisu nie będą oni mogli 

przekazywać jak dotychczas odpadów firmom zajmującym 

się ich zbieraniem. Wiąże się to z brakiem możliwości 

wystawienia odpowiednich dokumentów, gdyż rolnicy 

którzy nie uzyskali numeru rejestrowego BDO nie będą 

mogli zaewidencjonować wytworzonych odpadów i 

samodzielnie wystawić karty przekazania odpadów w 

systemie BDO. 

Podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym 

rozporządzeniu, we wskazanych w nim ilościach, jest 

zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO. 

Krzysztof Gnaciński 



5000+ wydali główne na umundurowanie 
Wszystkie funkcjonujące jednostki OSP  z terenu Gminy 

Kęsowo skorzystały z  ubiegłorocznej dotacji na zadanie 

publiczne pod tytułem „Dofinansowanie jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. 5000+ związanej  

z nowelizacja przepisów ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej.   

Większość zakupów dotyczyła umundurowań  

do  reprezentowania jednostek OSP  na uroczystościach 

kościelnych i państwowych oraz lokalnych, oficjalnych 

wydarzeniach kulturalnych oraz zakup sprzętu 

niezbędnego do organizowania ćwiczeń przygotowujących 

do zawodów  sportowo – pożarniczych. Dodatkowo 

jednostka OSP w Kęsowie zakupiła fantom brayden LED, 

który będzie potrzebny do przeprowadzania szkoleń  

z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy -  mające  

na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych  

w szkołach i świetlicach wiejskich.  

Łącznie jednostki otrzymały wsparcie finansowe  

w wysokości 20 000 zł. 

Każda jednostka do realizacji poszczególnych wniosków 

wniosła także własny wkład finansowy 

Jagoda Has 

Nowy garaż dla OSP w Żalnie już coraz bliżej końca 
Pod koniec 2019 roku ukończono kolejny etap budowy 

garażu dla jednostki OSP w Żalnie.   

Roboty te zostały wykonane przez Zakład 

Ogólnobudowlany Budowlaną Dariusza Sikorskiego  

z Żalna. Zostały także zakupione i zamontowane okna, 

drzwi i brama garażowe o wartości 13 000 zł.  

Realizacja tej części inwestycji  została wykona przez 

firmę MAZUR – Szymon Mazur z Tucholi. W budżecie 

Gminy Kęsowo na 2020 rok zaplanowano kwotę 20 000 

zł (5000 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Żalno)  

na dokończenie całej inwestycji.  

Drobne prace remontowe są na bieżąco wykonywane 

przez druhów miejscowej OSP. 

Jagoda Has 

OSP w Kęsowie tym razem z nową drabiną 

Pod koniec listopada jednostka OSP w Kęsowie oficjalnie 

otrzymała od przedstawicieli Wojewódzkiego Związku OSP 

RP oraz Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu 

„Nowoczesne służby ratownicze” dokumentację dotyczącą 

przekazania sprzętu - drabiny ratowniczej dwuprzęsłowej, 

trzyosobowej o wartości prawie 5 000 zł - dofinansowanej 

w 85 % z funduszy unijnych.  

Pozostała cześć kwoty pokryta była z budżetu Gminy 

Kęsowo. Drabina ta została zamontowana  

na samochodzie pożarniczym marki MAN.  

W uroczystości przekazania udział wzięli prezes OSP w 

Kęsowie Bogusław Gierszewski wraz z wójtem Gminy 

Kęsowo Radosławem Januszewskim. 

Jagoda Has 



Rozdano pieniądze na kulturę i sport 
W bieżącym roku z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 50 000 zł, natomiast na 

kulturę i sztukę 13 000 zł. W porównaniu do zeszłego roku zwiększono dotację na ww. zadania o kwotę 3 000 zł.  

Łącznie złożono 17 wniosków, z czego jeden został odrzucony ze względów formalnych. 

Realizacja wszystkich zadań rozpocznie się od 1 lutego 2020 roku. Dzięki tym środkom finansowym zrealizowane 

zostaną następujące zadania:  

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  

Nazwa  

stowarzyszenia 

Tytuł projektu Kwota  

przyznana 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju  Żyjmy zdrowo i kolorowo 1 800 zł 

Parafia Matki Bożej Nieustającej  

Pomocy Żalno 

Laboratorium smaków 1 800 zł 

Stowarzyszenie Bractwo Motocyklowe Ma-

gneto Żalno - Tuchola 

Inauguracja sezonu motocyklowego – Żalno 2020 3 000 zł 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka Piknik rodzinny 1 900 zł 

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie  

Kęsowo 

Kreatywnie z dziećmi 1 500 zł 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju  

Kęsowa 

Energia płynąca z muzyki 3 000 zł 

13 000 zł Razem  

Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota przy-

UKS PORAJ Żalno Udział zespołu piłkarskiego UKS „Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turnieju 

Piłkarskim: o „Puchar Tymbarku 2020” 

3 000  zł 

Międzyszkolny  Klub  

Sportowy 

Organizacja XXVII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców  

i Dziewcząt Kęsowo 2020 

2 000 zł 

Międzyszkolny Klub  

Sportowy 

Liga wojewódzka młodziczek 

  

5 500 zł 

Międzyszkolny Klub  

Sportowy 

Wspieranie procesu treningowego młodych piłkarzy MKS Kęsowo 

  

4 500 zł 

Międzyszkolny Klub  

Sportowy 

Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 

  

8 000 zł 

Stowarzyszenie  

Bizon Tuchółka 

Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K - P OZPN Bydgoszcz 14 000 zł 

Stowarzyszenie  

Bizon Tuchółka 

Turniej Piłki Nożnej na Orliku w Żalnie  1 000 zł 

Stowarzyszenie Sportowa 

Gmina Kęsowo 

Akademia Piłkarska 3 000 zł 

Stowarzyszenie Sportowa 

Gmina Kęsowo 

Udział w turniejach autonomicznej „Ligi Piłki Ręcznej”  

– Juniorzy i Seniorzy 

9 000 zł 

 50 000 zł Razem 



Pomoc Żywnościowa dla najbardziej potrzebujących 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie  

za pośrednictwem  Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Kęsowa przy współpracy z Bankiem Żywności  

w Chojnicach realizuje Program Operacyjny Pomoc 

Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej  

oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków 

towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019. 

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła  

do 342 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej  

z gminy Kęsowo. 

Przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach 

dystrybuuje również wśród mieszkańców gminy Kęsowo 

żywność krótkoterminową, m.in. z MAKRO, która trafia 

najczęściej do rodzin wielodzietnych, osób starszych  

i niepełnosprawnych. W okresie od 1 stycznia  

do 31 grudnia 2019 r. pomoc żywnościowa trafiła  

do około 150 osób. Łącznie artykułów spożywczych 

wydano 14 972 tony o łącznej wartości 120 656 zł.  

Małgorzata Płoszańska 

Trwają zapisy do II edycji projektu „Aktywność na PLUS” 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w latach 

2019 - 2020 realizuje projekt pt. Aktywność na PLUS.  

W 2019 roku ramach Klubu Integracji Społecznej 

przygotowano działania dla 15 osób.  

Zorganizowano zajęcia umożliwiające podnoszenie 

kompetencji społecznych i zawodowych. Osoby 

uczestniczące otrzymały wsparcie w formie wybranego 

kursu zawodowego, który został w całości opłacony  

w ramach projektu.  

Kursy zawodowe wybrane przez uczestników: kurs 

fryzjerski – 3 osoby; kurs sprzedawcy z obsługą kas 

fiskalnych i terminalem płatniczym – 2 osoby; kurs 

florystyczny – 2 osoby; kurs operator wózka widłowego – 

4 osoby; szkolenie na opiekuna osób starszych  

i niepełnosprawnych – 4 osoby. Wszystkie osoby 

otrzymały zaświadczenia potwierdzające ukończenie 

kursu i zdobyte umiejętności zawodowe. 

W ramach Programu Aktywności Lokalnej przygotowano 

działania dla 15 osób. Uczestniczono w szkoleniach  

i warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, 

osobowościowe oraz rozwojowe. Wsparciem zostały 

objęte także rodziny uczestników, które wzięły udział  

m.in. w wyjazdach integracyjnych i piknikach rodzinnych. 

W 2019 roku do projektu „Aktywność na PLUS” 

przystąpiło 30 osób, zamieszkujących teren gminy 

Kęsowo. 

W grudniu odbyło się podsumowanie pierwszej edycji 

projektu, podczas którego uczestnicy mieli okazję 

opowiedzieć o tym, co udział w projekcie zmienił w ich 

życiu, o swoich doświadczeniach wyniesionych z zajęć 

oraz możliwości zastosowania zdobytej wiedzy  

i umiejętności w życiu codziennym. 

W 2020 roku realizowana będzie druga edycja projektu.  

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są  

o kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kęsowie od poniedziałku do piątku w godz. 

730 do 1530 nr telefon kontaktowy 52 3344133, 

email gops@kesowo.pl lub z pracownikiem socjalnym  

z danego terenu. 

Małgorzata Płoszańska 



Motorynką na zebranie wiejskie - czyli Pani Ewa Zimorska na emeryturze 
Po 40 latach pracy na rzecz Gminy Kęsowo kierownik 

Referatu Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Urzędu 

Gminy w Kęsowie - Pani Ewa Zimorska przechodzi  

na emeryturę.  

Pani Ewa przez długie lata realizowała stawiane przed nią 

zadania, prowadząc sprawy z zakresu między innymi 

rolnictwa, infrastruktury i mienia gminnego.  

Najpierw była Służba Rolna 

Pracę zawodową rozpoczęła 15 sierpnia 1979 roku.  

Na samym początku w urzędzie pracowała w Referacie 

Rolnictwa - wtedy nazwanego Służbą Rolną.  

Łącznie z kierownikiem było w tym referacie 8 osób. 

Urzędnikami byliśmy raz w tygodniu. Pozostałe dni to była 

praca w terenie. Najbardziej pamiętam pierwszy dzień, 

gdzie posadzono mnie przy biurku, na którym byl stos 

dokumentów, z którymi miałam się „zapoznać”.  

Tak minął pierwszy miesiąc... Przyznam, że wtedy miałam 

ochotę zrezygnować, bo praca wydawała mi się zbyt 

nudna. Dziś jednak nie żałuję, bo praca w Służbie Rolnej 

to były różnorodne zadania w terenie oraz stały kontakt  

z ludźmi - wspomina Pani Zimorska. 

Jak przyznaje, wyzwań w pracy zawodowej było wiele.  

Na przestrzeni 40 lat bardzo dużo się wydarzyło. W 

bardziej odległych czasach praca w terenie polegała  

na przekonywaniu rolników i gospodyń domowych  

do zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych metod 

hodowli roślin i zwierząt. W gospodarstwach domowych 

rozpowszechniano między innymi siew i wykorzystanie ziół 

itp.  

Mój pierwszy własny środek transportu to była motorynka. 

Było to wyzwanie, aby z średnią prędkością 30 km/h 

dotrzeć np. do Grochowa czy Piastoszyna na zebranie 

wiejskie, albo dostarczyć gdzieś na terenie gminy nasiona 

i sadzonki warzyw czy kwiatów.  

Pamiętam jakie emocje budziły wśród rolników przydziały 

na ciągniki rolnicze, ba….... nawet na sznurek  

do snopowiązałek.  

Wyzwaniem było również przeprowadzenie narodowego 

spisu powszechnego ludności i spisy rolne, komunalizacja 

mienia gminnego w latach dziewięćdziesiątych, pierwsze 

wnioski rolników o dopłaty z Unii Europejskiej itp. W ciągu 

tych 40 lat mogłam obserwować i brać udział w rozwoju  

i zmianie naszej gminy. 

Wbiegł bo było najbliżej 

Pytana o zdarzenie w pracy, które przez tyle lat najbardziej 

utkwiło jej w pamięci opowiada o przykrym, a właściwie 

trochę komicznym incydencie.  

Pewnego dnia wszedł a właściwie wbiegł interesant  

i zaczął krzyczeć na nas wszystkich znajdujących się  

w biurze.  



Po uspokojeniu i zapewnieniu Pana, że zrobimy wszystko 

aby pomóc mu w załatwieniu sprawy, okazało się, że 

wbiegł do nas, bo było najbliżej...a właściwie to miał 

pretensje do pracowników powiatu. Gdy zapytałam Pana 

dlaczego nam ubliżał - odpowiedział, że od tego przecież 

jesteśmy.  

Po szczerej rozmowne, gdzie wytłumaczyłam Panu, że 

urzędnicy to też ludzie , skruszony przeprosił i od tamtej 

pory był naszym ulubionym interesantem. 

Recepta na „dobrego urzędnika” ? 

Po tylu latach pracy w administracji, może wypracowała 

sobie Pani „złoty środek” na wzorcową pracę i właściwy 

kontakt z petentami? Wiele osób z terenu Naszej gminy w 

ciepłych słowach wypowiada się o Pani dotychczasowej 

pracy. Pada wiele miłych słów uznania i stwierdzeń, że jak 

nie wiadomo było do kogo udać się w urzędzie.. 

to pierwsze swe kroki zawsze kierowano właśnie do Pani.  

Jednej recepty moim zdaniem nie ma. Na pewno trzeba 

mieć pozytywne nastawienie do wszystkich ludzi  

i umiejętność nawiązywania kontaktu. Praca urzędnika  

to praca z ludźmi więc najważniejsze to chęć niesienia 

pomocy w każdej sytuacji. Zdaję sobie sprawę, że prawdę 

wszyscy narzekają na „urzędasów”, ale proszę mi wierzyć, 

że żaden z nas nie jest wrogiem interesantów’. To, że nie 

można czasami „załatwić” sprawy pozytywnie wynika  

z przepisów prawa, a nie z niechęci urzędnika  

- z uśmiechem przyznaje Pani Ewa. 

Są już może jakieś plany na emerytalną przyszłość?  

W końcu po tylu latach pracy znajdzie się więcej wolnego 

czasu.  

Moje plany uzależnione są od stanu zdrowia, dlatego  

nie planuję daleko w przyszłość. Teraz mam nareszcie 

więcej czasu na czytanie książek, uwielbiam pracę  

w ogródku, no i najważniejsze to mam więcej czasu dla 

moich kochanych wnuczek. Jednego czego będzie  

mi brakować to kontaktu z wieloma ludźmi. 

Droga Pani Ewo. Przez tyle lat z pasją, zaangażowaniem  

i sercem poświęcała się Pani pracy na rzecz Gminy 

Kęsowo. Wszyscy pracownicy, zarówno Ci starsi stażem, 

ale także Ci, którzy dopiero co rozpoczęli swoją karierę 

zawodową są jednego zdania: tworzyła i spajała Pani tę 

„urzędową" rodzinę. Z poczuciem humoru, otwartością 

pomagała Pani rozwiązywać problemy i doradzała  

w zawodowych sprawach.  

Dziękujemy i życzymy zdrowia oraz pomyślności  

na zasłużonej emeryturze. 

Redakcja Kęsowskich Wieści 



Nie narzekają na brak funduszy - Koło Gospodyń Wiejskich w Przymuszewie 
W poprzednim wydaniu „Kęsowskich Wieści” 

przybliżyliśmy Państwu działalność KGW w Kęsowie.  

W tym wydaniu chętnie przyjrzymy się kolejnemu „KGW”, 

które od wielu lata działa na terenie gminy i  zawsze 

chętnie uczestniczy w wszystkich imprezach 

organizowanych przez Gminę Kęsowo. Jest nim KGW  

z Przymuszewa. Ta mała miejscowość zjednoczyła wiele 

kobiet, które z wielkim zaangażowaniem działają na rzecz 

swojego sołectwa jak i całej gminy.  

Ale na początek może trochę historii….. O początki 

istnienia KGW z Przymuszewa podpytujemy Panią Anitę 

Juhnkę, obecną przewodniczącą tegoż koła.  Właśnie od 

niej dowiadujemy się, że pierwsze „KGW” na ich terenie 

zostało założone po II Wojnie Światowej przez Panią 

Szrajber z Krajenek. Należały do niego mieszkanki 

Krajenek, Przymuszewa i Drożdzienicy. W latach 

późniejszych KGW zostało podzielone na dwa koła 

Przymuszewo i Drożdzienica. W KGW Przymuszewo   

w latach 60-tych przewodniczącą zostaje Pani Genowefa 

Kortas z Krajenek, która była nią przez 30 lat 

przewodniczącą. Po odejściu na emeryturę Pani Kortas,  

w latach 90-tych przewodnictwo KGW przejmuje Pani Ewa 

Olejnik z Przymuszewa, później przewodniczącą zostaje 

Pani Małgorzata Krygowska także z Przymuszewa. Od dnia 

22 maja 2012 roku Pani Anita Juhnke nieprzerwanie 

przewodniczy przymuszewskiemu KGW. 

Obecnie do zarządu należy także Pani Irena Brzószczy

(sekretarz)  Teresa Michałowska (zastępca 

przewodniczącej) i  Danuta Kaczyńska (skarbnik).  

KGW w Przymuszewie liczy obecnie 35 członkiń  

i 2 dziewczyny wspomagające w wieku 14 lat. Przedział 

wiekowy członkiń to od 19 do 78 lat.  

Przymuszewskie KGW ma liczne osiągnięcia.  

Są to głównie sukcesy w konkursach na  tradycyjne 

wieńce dożynkowe. Na dożynkach gminnych w Kęsowie 

od kilku lat zajmujemy pierwsze miejsce. Jesteśmy z tego 

powodu bardzo dumne. KGW cieszy się z zakupionych 

naczyń, które służą sołectwu na różne okazje. W 2019 

roku naszym osiągnięciem było zarejestrowanie naszego 

KGW w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa”. Po oficjalnym zarejestrowaniu KGW młode 

kobiety chcą być i pomagać w organizacji różnych 

uroczystości i spotkań. Chętnie pomagają w organizacji 

różnych uroczystości i spotkań, licznie angażują się przy 

tworzenia wieńca dożynkowego i girland z chęci nauki 

rękodzieła. Sprawia im to dużo przyjemności oraz relaksu. 

– podkreśla Pani Anita. 

Pytając Panią Juhnkę o problemy z  jakimi w dzisiejszych 

czasach przychodzi zmierzyć się członkiniom takich 

organizacji jak Koła Gospodyń Wiejskich dowiadujemy się, 

że obecnie  o dziwo nie mają problemów finansowych, 

które kiedyś były ich głównym zmartwieniem. „Dzięki 

projektom i dotacjom, nie brakuje środków na działania – 

kiedyś tak nie było. Członkinie są zorganizowane i można 

zawsze na nie liczyć”.  

W imieniu „Kęsowskich Wieści” możemy jedynie dodać, że 

KGW z Przymuszewa zawsze czynnie uczestniczy  

w imprezach, które odbywają się na terenie Gminy 

Kęsowo. Chętnie przygotowują potrawy na dożynki czy 

pikniki rodzinne, a w razie potrzeby licznie meldują się  

na zabawach i konkursach - za co im bardzo serdecznie 

dziękujemy. Aktywnie działają także w lokalnej świetlicy 

organizując spotkania dla każdej grupy wiekowej.  

Za każdym razem spotkania te odbywają się w „ciepłej, 

przyjacielskiej atmosferze”. Życzy Wam dalszej pozytywnej 

energii jaką macie w sobie i jaką zarażacie innych. 

Liczymy na dalszą owocną współpracę z Panią 

przewodniczącą jak i całym KGW w Przymuszewie.  

Izabela Modzrzejewska/Jagoda Has 



Bezpieczni w domu nie tylko od Święta 
O to aby mieszkańcy należący do Parafii Świętego 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielkim Mędromierzu 

byli bezpieczni zadbał proboszcz ks. Wojciech Trapkowski 

przy wsparciu Wójta Gminy Kęsowo i GOPS w Kęsowie. 

Przy ich pomocy we współpracy z Komendą Powiatową 

Policji w Tucholi, PSP w Tucholi i OSP KSRG , WDK i GBP  

w Kęsowie zorganizował  15 grudnia 2019 r. w sołectwie 

Wieszczyce Piknik „ Bezpieczni w domu”.   

Wszystkie przybyłe tam osoby mogły zapoznać się  

z tematem oszustw w Internecie, otrzymać „koperty życia” 

i aktywnie uczestniczyć w pokazie dotyczącym radzenia 

sobie w czasie pożarów, które mogą wydarzyć się  

w kuchni (palący się olej), na drodze (użycie gaśnic  

w pożarach aut) i w ogrodzie  (paląca się trawa).  Ponadto 

odbyła się loteria z cennymi nagrodami takimi jak: czujniki 

czadu, dymu, gadżety poprawiające bezpieczeństwo, oraz 

warsztaty świąteczne prowadzone przez Panie z WDK  

i GBP w Kęsowie.  

Wszyscy uczestnicy pikniku mogli skosztować pysznych 

wypieków przygotowanych przez mieszkańców sołectwa 

Wieszczyce, wypić bezalkoholowego aromatycznego 

grzańca i upiec kiełbaskę podczas ogniska 

przygotowanego na zakończenie imprezy.  

Izabela Modzrzejewska 

Energia Płynie z Serc czyli operowo w Kęsowie  
W październikowy wieczór w Wiejskim Domu Kultury  

w Kęsowie odbył się koncert: „ENERGIA PŁYNIE Z SERC”  

w wykonaniu orkiestry kameralnej Capella Bydgostiensis.  

Organizatorami wydarzenia była Gminna Biblioteka 

Publiczna w Kęsowie, która podpisała umowę partnerską 

z Enea Oświetlenie – głównym sponsorem koncertu, 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa, które 

otrzymało dofinansowanie z Gminy Kęsowo i Banku 

Spółdzielczego w Tucholi oraz Wiejski Dom Kultury, który 

udostępnił i przygotował salę widowiskową.  

W programie koncertu widzowie mogli podziwiać arie  

i duety z oper i operetek oraz najpiękniejsze przeboje 

muzyki klasycznej.  

W koncercie udział wziął obecny Minister Łukasz 

Schreiber. Koncert ten cieszył się dużą frekwencją.   

Koncert zakończono owacjami na stojąco wyrażając tym 

samym wielkie uznanie dla całej orkiestry. 

Izabela Modzrzejewska 



Z seniorami przy wigilijnym stołe 
Już po raz trzeci odbyło się spotkanie w Wiejskim Domu 

Kultury w Kęsowie podczas którego seniorzy i osoby 

samotne wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście 

obchodzili piękne spotkanie wigilijne połączone  

z opłatkiem, wieczerzą oraz kolędowaniem. Spotkanie 

rozpoczął o godz. 1600 ks. Proboszcz Parafii Wielki 

Mędromierz Wojciech Trapkowski odczytaniem fragmentu 

Pisma Św.  

Następnie życzenia świąteczne przekazał Wójt Gminy 

Kęsowo Radosław Januszewski wraz z Panią Małgorzatą 

Płoszańską kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kęsowie.  

Uczestnicy przed kolacją tradycyjnie składali sobie 

życzenia łamiąc się wspólnie opłatkiem. Punktem 

kulminacyjnym spotkania był koncert kolęd w wykonaniu 

młodych wokalistów pod opieką Jerzego Porębskiego 

 i pokaz tańca towarzyskiego dzieci uczęszczających  

na zajęcia taneczne organizowane w WDK Kęsowo 

podczas, których Wójt Gminy Kęsowo wraz z kierownikiem 

GOPS rozdali gościom upominki świąteczne.  

Szczególne podziękowania należą się  Paniom z Koła 

Gospodyń Wiejskich w Kęsowie za pomoc  

w przygotowaniu poczęstunku, Kołom Gospodyń Wiejskich 

z Drożdzienicy i Przymuszewa za pyszne potrawy, 

pracownikom Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie oraz 

Biblioteki Publicznej w Kęsowie, Pani kierownik GOPS w 

Kęsowie Małgorzacie Płoszańskiej oraz pracownikom 

urzędu gminy.  

Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski wręczył 

szczególne podziękowania na ręce księdza Wojciecha 

Trapkowskiego oraz sponsorów wieczerzy wigilijnej: 

Państwu Prill i Majnert, Markowi i Damianowi Kożuch oraz 

firmie Spomlek, Zdzisławowi Gwizdała, Spółdzielni Kółek 

Rolniczych w Kęsowie oraz Krzysztofowi Dereszyńskiemu i 

firmie KMD z Bladowa. 

Izabela Modzrzejewska 



Mikołaj zawitał w żalińskiej świetlicy po raz trzeci 
Tegoroczna Mikołajowa Przystań, która mieściła się przez 

ponad tydzień czasu w Żalińskiej świetlicy przyciągnęła 

tłumy dzieci. Każdy mógł osobiście spotkać się z Świętym 

Mikołajem, posmakować słodkich smakołyków, 

własnoręcznie przygotować ozdoby świąteczne  

i posłuchać bajek czytanych przez żonę Mikołaja.  

Nie zabrakło także listów pisanych do świętego z prośbą  

o otrzymanie wymarzonych prezentów. Dziękujemy bardzo 

serdecznie wszystkim zaangażowanym w przygotowania 

oraz działanie tego pięknego i magicznego 

miejsca  Szczególne podziękowania kierujemy do Pani 

Krystyny Giłki, Pani Reginy Kostrzewskiej, Brygidy Zyndy 

oraz do Naszego kochanego Mikołaja, którzy spędzili 

mnóstwo czasu i energii, żeby to miejsce mogło tak 

pięknie funkcjonować. Podziękowania kierujemy także do 

wszystkich elfów oraz ludzi, których nie jesteśmy w stanie 

wymienić, a przyczynili się do tego, aby po raz kolejny 

Świetlica Wiejska w Żalnie stała się świąteczną 

przystanią, w której w pełni mogliśmy poczuć magię 

bożonarodzeniowych świąt. 

Jagoda Has 

ARiMR przekazał prezenty dla naszych świetlic 
Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo pozyskało  

w ramach grantu z okazji 25 urodzin  ARiMRu dwa mega 

zestawy gier planszowych i edukacyjnych dla dzieci  

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  

Stowarzyszenie aplikowało o gry  dla Świetlicy Wiejskiej  

w Wieszczycach oraz Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie.   

Prezenty przywiózł osobiście  dyrektor Pan Paweł 

Drzażdżewski z Torunia. Spotkanie w czasie, którego 

nastąpiło przekazania wprowadziło wiele emocji i radości 

zarówno po stronie darczyńcy jak i obdarowanych.   

Kamila Zimorska 

Rodzinne Mikołajkowe Warsztaty Dekoratorskie  
6 grudnia w Wiejski Dom Kultury Kęsowo odbyły się 

Rodzinne Mikołajkowe Warsztaty Dekoratorskie  

sfinansowane z budżetu sołectwa Kęsowo.  

Warsztaty dekoratorskie z tworzenia własnej bombki 

choinkowej poprowadzili instruktorzy z Wiejskiego Domu 

Kultury w Kęsowie natomiast zabawy z pomocnikami Św. 

Mikołaja (animacje dla dzieci) przygotowane przez 

kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie  

Panią Kamilę Zimorską poprowadziły: Julia Chwastyniak, 

Jesica Milkowska, Klara Kosiedowska, Estera 

Januszewska.  

Po animacjach dla najmłodszych nadszedł czas  

na spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem, który opowiedział 

bajkę o rudolfie i rozdał dzieciom prezenty. W wydarzeniu 

wzięło udział 80 osób z Gminy Kęsowo.  

Izabela Modzrzejewska 



Świąteczne spotkania w sołectwach  
W świetlicach Wiejskich w Wieszczycach, Przymuszewie, 

Drożdzienicy i Kęsowie odbyły się w grudniu oraz styczniu 

spotkania międzypokoleniowe, w których główną rolę 

odgrywali najmniejsi mieszkańcy i Święty Mikołaj.  

Inicjatorami mikołajkowych wydarzeń  byli sołtysi:  

Pan Łukasz Modrzejewski (Kęsowo), Pani Maria Połetek

(Drożdzienica), Pan Marian Olejnik (Przymuszewo),  

Pani Ewelina Kaczyńska (Wieszczyce) przy wsparciu  

Kół Gospodyń Wiejskich, rad sołeckich, GBP w Kęsowie  

i WDK w Kęsowie. 

Poza wręczeniem paczek przez Mikołaja, odbyły się 

warsztaty dekoratorskie i animacje (w Drożdzienicy), 

wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie Pana 

Wójta Gminy Kęsowo Radosława Januszewskiego i jasełka 

(w  Wieszczycach), oraz przygotowywanie prezentów dla 

dziadków i tańce (w Przymuszewie).  

Łącznie w spotkaniach tych wzięło udział 135 dzieci  

oraz 130 dorosłych.  

Kamila Zimorska 

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicach  
W ramach funduszy przeciwdziałania alkoholizmowi 

prowadzone są zajęcia opiekuńczo wychowawcze  

z elementami profilaktyki w świetlicach wiejskich  

w  Wieszczycach, Żalnie, Piastoszynie i Tuchółce.  

W 2019 roku odbyło się łącznie 520 godzin zajęć  

w świetlicach (260 zajęć), w których co miesiąc brało 

udział 40 osób  w wieku szkolnym. Liczba ta ulega 

znacznemu zwiększeniu w czasie prowadzenia zajęć 

otwartych dla mieszkańców : gry terenowe, rajdy 

rowerowe, ogniska integracyjne, spotkania z dziadkami, 

rodzicami, wtedy liczba odbiorców sięga do 50 osób 

 na spotkaniu w danym punkcie.  

Osoby prowadzące zajęcia starały się odpowiadać  

na potrzeby środowiska, zainteresowania uczestników. 

W świetlicach w ramach zajęć realizowano następujące 

formy wsparcia dla dzieci: zajęcia socjoterapeutyczne 

rozwijające umiejętności psychospołeczne oraz 

wdrażające do pełnienia ról społecznych w sposób 

społecznie akceptowany; rozwijanie pasji i zainteresowań 

dzieci (gry i zabawy, zajęcia m.in. malarstwa, robotyka  

i inne); wdrażanie do uczestnictwa w kulturze, organizacja 

obchodów świąt i uroczystości, przygotowywanie 

przedstawień teatralnych itp.  

Opiekunki realizujące zajęcia to: Pani Kamila Zimorska, 

Pani Natalia Lorbiecka oraz Pani Iwona Nawrocka. 

Kamila Zimorska 

Spotkanie autorskie z dr Krzysztofem Gawkowskim 
Na początku października w  WDK Kęsowo odbyło się 

spotkanie autorskie z dr Krzysztofem Gawkowskim 

dotyczące promocji jego najnowszego kryminału pt. ,,Cień 

Przeszłości".  

Autor opowiadał o swoich początkach pisarskich, 

doświadczeniach, chętnie dzielił się ciekawostkami skąd 

czerpie inspiracje. Spotkanie odbyło się z inicjatywy osoby 

zaprzyjaźnionej z autorem. W spotkaniu wzięli udział 

mieszkańcy Kęsowa, członkinie DKK oraz goście  

z sąsiednich powiatów, którym autor wręczył egzemplarz 

z autografem swojej najnowszej książki.  

Izabela Modzrzejewska 



5- lecie Dyskusyjnego Klubu Książki  
W październiku 2019 roku  Dyskusyjny klub Książki 

działający przy Gminnej Bibliotece Publicznej  

Kęsowie obchodził swoje 5 urodziny. Na stałe liczy  

on 12 członków, którzy spotykają się ze sobą  co najmniej 

raz w miesiącu w bibliotece. W ten sposób na temat 

książek w ciągu 5 lat dyskutowaliśmy 120 godzin 

- omawiając blisko 70 książek.  

Od początku istnienia klubu, w naszej bibliotece odbyło 

się 15 spotkań autorskich (odwiedzili nas m.in. Pani 

Magdalena Witkiewicz, Pani Olga Rudnicka, Pan Krzysztof 

Spadło, Pani Anna Sakowicz, Pan Adam Węsierski, 

spotkaliśmy się z Panią Agatą Kołakowską, Panią Joanną 

Jax). Część wizyt była sfinansowana z puli Instytutu 

Książki, jednak większość odbyła się dzięki relacjom jakie 

nawiązuje z autorami książek Pani Agnieszka Krizel  

- prowadząca cenionego wśród bibliofilów, bloga 

www.nietypowerecenzje.blogspot.com.  

Pani Agnieszka poza szerokimi kontaktami z autorami jest 

także autorką wydanego w 2018 roku tomiku poezji 

„Mode -De-Vie” oraz koordynatorką projektu  

i współautorką książki „O,Matko!” wydanej w 2019r.  

W ramach działalności  klubu zorganizowaliśmy  

7 wyjazdów do kina;  3 wyjazdy na spektakle teatralne; 

2 wyjazdy na Targi Książki do Warszawy, braliśmy też 

udział w Literackim Woodstoku we Wrocławiu. Członkinie 

DKK zasilają silną także grupę „aktorską” działającą  

w ramach Teatru Dorośli – Dzieciom. Zagrały w trzech 

spektaklach („Diabelski plan na święta” -2016 

„Świąteczne życzenie”-2017/2018, „Cztery żywioły”- 

2019), które widziało łącznie 1000 osób.  

Jako kierownik GBP w Kęsowie i moderator Klubu jestem 

dumna z osób, które działają wbrew statystykom i czytają 

więcej niż 3 książki w roku, inicjują spotkania z autorami, 

aktywizują się społecznie.  Cieszę się, że mobilizują mnie 

do działań promujących czytelnictwo- biblioteka jest  

dla Was drodzy mieszkańcy, jeśli lubicie literaturę, 

spotkania, działania i dobrą kawę. Zapraszamy!  

Kamila Zimorska 

Maluchy „Z książką na Start” 
„Z książką na start” to projekt skierowany do dzieci  

w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców. W Gminie Kęsowo 

ruszył od początku października i trwał do grudnia 2019 

roku. Celem projektu był nie tylko wzrost czytelnictwa.  

Najważniejszym celem akcji jest jednak zachęcenie, aby 

rodzice spędzali czas z dziećmi: poza domem w drodze  

do biblioteki, w bibliotece wspólnie wybierając książki  

a w domu przy wspólnym czytaniu. Aby rozmawiali  

o przeczytanych książkach i znajdowali w nich ciekawe 

tematy, dzięki którym dziecko rozwinie wiedzę, słownictwo 

i kreatywność. W ramach tej akcji Gminna Biblioteka 

Publiczna w Kęsowie wraz z Filiami w Żalnie, Drożdzienicy, 

Piastoszynie wybrała się do szkół w Gminie Kęsowo, aby 

rozdać dzieciom książki ,, na start” wraz z kartami małego 

czytelnika. Są już pierwsze rezultaty akcji, a mianowicie 

coraz więcej najmłodszych czytelników odwiedza biblioteki 

w Gminie Kęsowo.  

Izabela Modzrzejewska 

Spotkanie autorskie z historią w tle  
Październikowe spotkanie z dr Adamem Węsierskim 

promujące jego najnowszą książkę pt. ,,Toksyczna 

Agentura" odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w 

Kęsowie.  

Podczas spotkania autor uchylił rąbka najbardziej 

mrocznych tajemnic bezpieki z lat 1956-1989. 

„Toksyczna agentura” odkrywa pilnie strzeżone tajemnice 

niektórych Osobowych Źródeł Informacji powiatu 

tucholskiego oraz innych grup społecznych sprawujących 

publiczne funkcje. W publikacji autor odkrywa personalia 

inwigilowanych i prześladowanych mieszkańców powiatu 

przez tajną policję polityczną PRL oraz tajemnice Kościoła 

katolickiego i duchowieństwa inwigilowanego przez tajne 

służby PRL. 

Izabela Modzrzejewska 



Hej Kolędo, Kolędo! 
Co roku w trakcie trwania okresu kolędowego w Wiejskim 

Domu Kultury w Kęsowie  odbywa się koncert kolęd  

i pastorałek.  

Szóstego stycznia na scenie widowiskowej WDK  

w repertuarze najpiękniejszych polskich kolęd  przy 

akompaniamencie instruktora  Pana Jerzego Porębskiego 

wystąpili: Zofia Kensik, Bartosz Wojciechowski, Oliwia 

Połczyńska, Zuzanna Fabich, Rozalia Malinowska, Estera 

Januszewska, Lena Grzonkowska, zespół ,, Pod Wspólnym 

Dachem".  

Po zakończeniu części muzycznej na scenie 

zaprezentowano spektakl pt.: „Kłopoty w Laponi”  

w reżyserii Kamili Zimorskiej kierownika GBP Kęsowo,  

w którym wystąpili: Julia Chwastyniak, Jesica Milkowska, 

Małgorzata Golak, Zofia Majnert, Maria Majnert, Dawid 

Kokosiński, Estera Januszewska, Klaudia Januszewska  

i Karol Januszewski. 

Izabela Modzrzejewska 

Przedszkolaki z „Chatki Puchatka” i szkoły w Żalnie na pierwszym miejscu 
Jasełka Bożonarodzeniowe, to szczególny czas Świąt 

Bożego Narodzenia który powoduje, że ta uroczystość ma 

nastrój, jest inna niż pozostałe, dostarcza wielu wrażeń  

i wzruszeń.  

Prawdziwie świąteczne spektakle mogli zobaczyć  

i usłyszeć wszyscy, którzy w piątkowy poranek 17 stycznia  

2020 roku  przyszli do Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. 

Na scenie zaprezentowały się dzieci z Gminy Kęsowo 

przygotowane przez  swoich wychowawców  

oraz opiekunów ze szkół podstawowych w Żalnie, Kęsowie 

i Drożdzienicy. Jury w składzie Pani Barbara Kasica-

Kołomyjska, Pani Regina Kostrzewska oraz Pani 

Agnieszka Krizel dokonało trudu oceny przedstawień. 

Ostatecznie po długich naradach wyłoniono zwycięzców 

przeglądu w dwóch kategoriach: 

Kat. Przedszkola: I miejsce Punkt przedszkolny „Chatka 

Puchatka" z Kęsowa, II miejsce kl. 0A z Kęsowa, III 

miejsce kl. 0B z Kęsowa 

Kat. Szkoły podstawowe: I miejsce Szkoła Podstawowa  

z Żalna, II miejsce świetlica szkolna z Kęsowa, III miejsce 

szkoła Podstawowa w Drożdzienicy. Nagrodę za grę 

aktorską otrzymał Remigiusz Szmagliński, za najlepszy 

strój Anita Szulc, a za najlepszy wokal Sara Pietrzak. 

Izabela Modzrzejewska 

Polski rock na scenie WDK 
27 września 2019 roku na scenie WDK zaprezentowały 

swój talent muzyczny  w repertuarze polskiego rocka 

dzieci i młodzież z terenu powiatu tucholskiego  

oraz chojnickiego.  

W przeglądzie wzięło udział 24 młodych wykonawców, 

których dopingowal i  rodz ice ,  wychowawcy 

i instruktorzy wokalno-instrumentalni.W składzie jury 

konkursu zasiadł Pan Piotr Talkowski, Pan Tadeusz 

Skurcz oraz Pan Kamil Tajl. Jury zgodnie wyłoniło 

zwycięzców : 

W kategorii 8-11 lat 1. Kamil Kossowski SP. nr. 5  

w Tucholi 2. Amelia Szreiber SP nr. 2 w Tucholi 3. Lena 

Balcerowska SP. nr. 5 w Tucholi. Wyróżnienia otrzymały 

Zofia Idzikowska z SP nr.5 w Tucholi oraz Olga Żebrowska 

z SP nr. 1 w Tucholi 

W kategorii 12-15 lat: 1. Urszula Moraczewska SP nr. 5  

w Tucholi 2. Małgorzata Drzewicka z Wiejskiego Domu 

kultury w Silnie 3. Marta Stucka/ Magda Muchowska  

z Wiejskiego Domu Kultury w Silnie. W tej kategorii 

wyróżniono Pawła Golińskiego z WDK Silno  

oraz Franciszka Buczkowskiego z TOK Tuchola. 

Izabela Modzrzejewska 



Polska - to brzmi dumnie 
II Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej odbył się  

8 listopada 2019 r. w  Wiejskim Domu Kultury z okazji 

obchodów Święta Odzyskania Niepodległości  

przez Polskę.  

Konkurs poezji patriotycznej zachęca do promowania 

wśród dzieci i młodzieży treści o tematyce patriotycznej.  

W tym dniu na sali widowiskowej WDK Kęsowo zasiedli 

rodzice, opiekunowie i wychowawcy osób biorących udział 

w konkursie. Dzieci recytowały utwory znanych polskich 

poetów. Uczestnicy prezentowali wysoki poziom 

artystyczny. Bardzo poważnie podeszli do tego zadania.  

Po wysłuchaniu pięknych recytacji wszystkich uczestników 

konkursu szanowne Jury w składzie Pani Barbara Kasica-

Kołomyjska, Pani Wanda Bogacka oraz Pani Agnieszka 

Krizel musiało podjąć trudną decyzję i nagrodzić 

najlepszych. Po długiej naradzie przyznało następujące 

miejsca: 

Kategoria 6 lat I miejsce - Aleksander Zakryś, II miejsce - 

Mikołaj Nieżórawski, III miejsce - Zuzanna Rapacka, 

wyróżnienie - Julia Modrzejewska 

Kategoria 7-8 lat I miejsce - Kornelia Jasińska, II miejsce - 

Małgorzata Golak, III miejsce - Zofia Kensik 

wyróżnienie - Michał Urbański 

Kategoria 10-12 lat I miejsce - Amelia Szrajda, II miejsce - 

Dominika Gierszewska, III miejsce- Jakub Czapiewski, 

wyróżnienie - Łucja Pril 

Izabela Modzrzejewska 

Z ziemniakiem na sportowo  
Rajd Rowerowy z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka 

zorganizowany został przez WDK, GBP Kęsowo, Świetlicę 

Wiejską i Bibliotekę w Żalnie wraz z Krajeńskim Parkiem 

Krajobrazowym. Piękna pogoda i super atmosfera 

dopisywała przez cały dzień. Rowerzyści z Kęsowa i Żalna 

spotkali się na plaży w Tuchółce, gdzie organizatorzy 

przygotowali dla nich masę atrakcji.  

Leśnicy z Krajeńskiego Parku Krajobrazowego 

przeprowadzili prelekcje dotyczącą zwierząt i ptaków 

żyjących w KPK. Natomiast animatorzy z WDK umilili czas 

uczestnikom konkurencjami i zabawami tj. przeciąganie 

liny, skoki w workach, bieg w gigantycznych spodniach, 

krykiet z ziemniakiem.  

Uczestnicy mogli upiec kiełbaski na ognisku  

oraz delektować się pysznymi ziemniakami pieczonymi  

w ognisku.  

Izabela Modzrzejewska 

Grali w piłkę o Puchar Wójta Gminy Kęsowo 
Pod koniec listopada 2019 roku na hali sportowej w SP  

w Kęsowie odbył się III Turniej w Piłkę Nożną o Puchar 

Wójta Gminy Kęsowo.  W turnieju wzięło udział 7 drużyn  

w dwóch kategoriach wiekowych. Nad prawidłowym 

przebiegiem rozgrywek czuwał Pan Artur Weltrowski  

– sędzia i zawodnik KKS Pionier Kęsowo. Medale, 

dyplomy oraz puchary wręczył Pan Wójt Gminy Kęsowo 

Radosław Januszewski.  

Wyniki: 

Rocznik 2005 – 2007: I miejsce FC Żalno, II miejsce 

Kurczaki Filipa, III miejsce Sportowe Kęsowo, IV miejsce 

Svenn. 

Rocznik 2008-2010: I miejsce Piast Piastoszyn, II miejsce 

Akademia Piłkarska Gminy Lubiewo, III miejsce Akademia 

Piłkarska Gminy Kęsowo. 

W turnieju zostały przyznane również nagrody dla 

najlepszego bramkarza, strzelca oraz zawodnika turnieju.  

Organizatorzy serdecznie dziękują za emocje, grę fair play 

które towarzyszyły wszystkim podczas tego wydarzenia. 

Izabela Modzrzejewska 



Finały wojewódzkie w piłce ręcznej dziewcząt szkół podstawowych                                  
Grudzień 2019 roku był bardzo udanym miesiącem dla 

piłki ręcznej, odbywały się w nich bowiem finały 

wojewódzkie w piłce ręcznej dziewcząt (klasy 7-8) i dzieci 

(klasy 5-6).  

Na odbywających się w Kowalewie Pomorskim finałach 

wojewódzkich w piłce ręcznej dzieci, dziewczęta z  klasy 

szóstej Szkoły Podstawowej w Kęsowie zdobyły brązowy 

medal pokonując w meczu o III miejsce zespół  

z Kowalewa Pomorskiego 13:12. Trener zespołu Andrzej 

Kaszyński wyróżnił cały zespół, jednak podkreślił bardzo 

dobrą grę Patrycji Olszewskiej i bramkarki Oliwii Wendy. 

Natomiast dziewczęta z klas ósmych swój finał 

wojewódzki rozgrywały w Wąbrzeźnie  i sprawiły kolejną 

niespodziankę zajmując w finale II miejsce. Po porażce  

z Wąbrzeźnem 12:20, dziewczęta wygrały 17:13 z SP  

w Brodnicy i 16:12 z SP 48 w Bydgoszczy. Opiekun 

drużyny Andrzej Kaszyński podkreślił bardzo dobrą grę 

zespołu w obronie i wyróżnił zdobywczynię największej 

ilości bramek Anetę Ludtke. 

Andrzej Stopa 

Zagrali charytatywnie dla Kamili 
Na początku nowego roku odbył się Turniej Charytatywny 

Piłki Siatkowej - "Gramy dla Kamili". Udział w rozgrywkach 

wzięło 9 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. 

Tego dnia byli wszyscy wygrani, bo każdy dołożył swoją 

cegiełkę na zakup protezy nogi dla mieszkanki Gminy 

Kęsowo - Kamili Kapłanowskiej, która straciła nogę  

w wypadku komunikacyjnym. 

Klasyfikacja końcowa doprowadziła do wyłonienia 

najlepszych trzech drużyn z grupy  A i B. W grupie A 

została zanotowana następująca trójka od najwyższego 

stopnia podium: Monster Bloch (Tuchola), Volley Polley 

(Kęsowo), ZSO_specjalni (Tuchola) i grupa B Czarni 

Ostrowite (Ostrowite), Nołnejmy (Sępólno Krajeńskie)  

i Kolejarz Chojnice (Chojnice). Wszystkie 6 drużyn dostało 

się do głównego "Finału six", który zostanie rozegrany  

w miesiącu lutym. Termin dokładny zostanie ustalony  

z drużynami, z poszczególnej szóstki. Kwotę, którą udało 

się zebrać z turnieju, to 1005 zł.   

Inicjatywa tego sportowego  wydarzenia powstała dzięki  

Panu Adamowi Dończykowi, Gminie Kęsowo  

oraz Wiejskiemu Domowi  Kultury w Kęsowie.  

Adam Dończyk 

WOŚP-owe serce zabiło także w Kęsowie 
28 Finał WOŚP upłynął w Kęsowie w duchu sportowym  

i współpracy. 12 stycznia 2020 roku na hali sportowej w 

SP w Kęsowie spotkali się wolontariusze ze szkoły 

Podstawowej w Kęsowie, nad którymi czuwała i służyła 

pomocą Pani Renata Malinowska, miłośnicy piłki ręcznej 

(seniorzy i seniorki, juniorzy), których zmobilizował Pan 

Adam Dończyk i Pan Andrzej Kaszyński, kibice z wielkimi 

sercami na trybunach, dziewczyny z GBP i WDK przy 

szczęśliwym trafie gdzie nagrody finałowe ufundowali: 

Wiejski Dom Kultury w Kęsowie, Pani Bernadeta Lis, Pani 

Anna Przytarska oraz OSP KSRG Kęsowo.   

Miłośnicy piłki ręcznej mogli podziwiać rozgrywki meczy 

pokazowych kobiet roczników 2005, 2006, 2007  

oraz mężczyzn Juniorzy vs. Seniorzy.  

Dla smakoszy organizatorzy przygotowali górę gofrów.  

Na zakończenie taniec latino zaprezentowała para 

Wiktoria Kucharska i Filip Kosiedowski przygotowani przez 

Krzysztofa Tomaszewskiego. 

 Razem udało nam się zebrać: 7 849 zł. 

Kamila Zimorska/Izabela Modzrzejewska 

 
"Podobnie jak na palecie artysty w naszym życiu, jest taki kolor, który nadaje mu sens i budzi  uśmiech na twarzy 

drugiego człowieka. Jest , to kolor dobroci ! Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek oferuje drugiemu 

człowiekowi, nie oczekując nic w zamian". 

Za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność z całego serca wszystkim dziękuje.  

Kamila Kapłanowska 



Piękny jubileusz 100 – lecia urodzin Pani Elżbiety 
18 grudnia w naszej społeczności gminnej obchodziliśmy 

Jubileusz 100-nych urodzin Pani Elżbiety Gierszewskiej  

z Kęsowa.   

Uroczystość odbyła się Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. 

W ceremonii  uczestniczyli, oprócz najbliższej rodziny, Pan 

Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski,  z-ca 

Kierownika USC Pani Natalia Cyborowska oraz 

przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego z Sępólna Krajeńskiego. Jubilatce życzono 

dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych 

lat pełnych rodzinnego ciepła, radości i miłości.  

Przedstawiciele samorządu gminnego oraz KRUS wręczyli 

Pani Elżbiecie kwiaty, dokumenty pamiątkowe oraz drobny 

upominek. 

Natalia Cyborowska 

Harmonogram imprez 

13 luty bal karnawałowy w WDK Kęsowo 

21 luty koncert walentynkowy i rozstrzygnięcie konkursu malarskiego w WDK Kęsowo 

6 marzec Dzień kobiet z kabaretem w WDK Kęsowo 

7 kwietnia rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego w WDK Kęsowo 

19 kwietnia Gala Młodych Talentów 

3 maja Koncert z okazji obchodów Święta Konstytucji 3 maja 

Przepis na piernik lany według Koła Gospodyń Wiejskich w Przymuszewie 
Składniki: 

5 szklanki przesianej mąki  

2 szklani cukru 

6 jaj 

500 dag margaryny palma 

1 szklanka Miodu 

¾ szklanki kawy zbożowej (zalać wrzątkiem do pełnej 

szklanki) 

przyprawa korzenna do piernika  

0,5 szklanki śmietany 12% 

2 łyżeczki sody oczyszczonej – wymieszać ze śmietaną 

Wykonanie: 

Palmę utrzeć z cukrem i powoli dodawać po jednym jajku  

i trochę mąki.  

Miód i przyprawę do piernika rozpuścić w rondelku.  

Do utartej palmy dodać letnią kawę zbożową i letnią masę 

z miodu. Na koniec wlać śmietanę wymieszaną sodą. 

Wlać to na dwie wysmarowane  blachy.  

Piec w 170 stopniach przez ok. 1 godzinę Po upieczeniu 

polukrować. 

KGW w Przymuszewie 

 

Z wielkim smutkiem pożegnaliśmy Pana Władysława Kożucha 

18 stycznia 2020 roku odbył się pogrzeb Ś.P. Władysława Kożucha, który był wieloletnim 

Prezesem Spółki Wodnej w Kęsowie, a także byłym radnym Gminy Kęsowo.  

W pogrzebie licznie uczestniczyli mieszkańcy, delegacje oraz przedstawiciele samorządu 

Gminy Kęsowo. Pan Władysław do ostatnich dni swojego życia angażował się  

i uczestniczył w projektach służących rozwojowi Gminy Kęsowo.  

Jagoda Has 
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