Drodzy mieszkańcy,
Oddajemy w wasze ręce kolejny numer Kęsowskich
Wieści, będących podsumowaniem kilkumiesięcznej
pracy wszystkich urzędników oraz pracowników
jednostek gminnych.
Był to czas planowania inwestycji i przedsięwzięć na
kolejne miesiące 2021 i 2022 roku. Wszystko
wskazuje na to, iż kolejny rok będzie rekordowy pod
względem wartości wydatków majątkowych
związanych w szczególności ze sferą wodno –
kanalizacyjną, budownictwa komunalnego oraz
przebudowy i remontów dróg publicznych.
Planujemy zmienić 3 obszary rolnicze gminy o
powierzchni ponad 50 hektarów,
na funkcję
usługowo – produkcyjną, a w przyszłości zachęcić
nowe firmy do inwestowania naa naszym terenie.
Uczestnicząc jako jedna z 23 gmin w województwie
w projekcie REGIOGMINA przygotowaliśmy plan
rozwoju gospodarczego, zakładający w przyszłości
wsparcie merytoryczne i finansowe dla wszystkich
naszych przedsiębiorców. Na terenie miejscowości
Sicinki dobiega końca największa w tej części Polski
budowa zakładu produkcji prądu, należącego do
spółki skarbu państwa Orlen Upstream, która będzie
bodźcem do dalszego rozwoju Gminy Kęsowo.

Dzięki atrakcyjnym stawkom od środków
transportowych w ostatnich miesiącach, na terenie
gminy zarejestrowały się nowe podmioty zajmujące
się przewozami krajowymi i zagranicznymi.
Regularnie otrzymujemy wsparcie od fundacji Orlen
Dar Serca, Orlen Upstream sp. z o.o., Enea
Oświetlenie, Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa S.A. oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska w Toruniu, za które bardzo
dziękuję. Pomimo obostrzeń epidemicznych w
ostatnich miesiącach nie brakowało również
wydarzeń kulturalno – rozrywkowych organizowanych
przez nasz samorząd, koła gospodyń wiejskich,
ochotnicze straże pożarne, stowarzyszenia i podmioty
gospodarcze, zaspakajających oczekiwania każdej
grupy wiekowej naszego społeczeństwa.
Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom,
szczególnie tym aktywnym, poświęcającym swój czas
na organizowanie przedsięwzięć służącym ogółowi
społeczeństwa. Szczególne wyrazy wdzięczności
kieruję także do jednostek gminnych i stowarzyszeń
wykonujących nasze samorządowe, nie zawsze łatwe
w realizacji zadania. Wsparcie mieszkańców przy
wypełnianiu zadań publicznych i aktywność
społeczna jest bardzo ważnym czynnikiem i
podwaliną w rozwoju naszej gminy
Radosław Januszewski
Wójt Gminy Kęsowo

INWESTYCJE
Poprzez pozytywne rozpatrzone wnioski budżet gminy zasilony zostanie dużymi
funduszami na rzecz realizacji inwestycji, które przyczynią się do rozwoju gminy,
a tym samym poprawią jakość życia Naszych mieszkańców.
Modernizacja i budowa sieci wodociągowej, rozwój mieszkalnictwa, poprawa
infrastruktury drogowej to tylko fragment z szerokiej palety inwestycji, które lada
moment ujrzą światło dziennie.

Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
We wrześniu zeszłego roku otrzymano środki
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
514 752 zł. Z otrzymanych środków zostały pokryte
wkłady własne gminy na realizację zadań pn:
„Przebudowa drogi gminnej w Adamkowie”, w wysokości
91 428 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica
Pamiętowska w Kęsowie” w wysokości 82 902 zł.

o pozytywnej rekomendacji Komisji do spraw Wsparcia
Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach
dofinansowania z Rządowego Rozwoju Inwestycji
Lokalnych (był to drugi nabór) dla zadania
pn. „Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody
oraz bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej
dostarczonej z ujęcia wody hydroforni w Kęsowie”
na kwotę 1 000 000 zł. Wnioskowana kwota
to 1 280 000 zł.

Obecnie trwają prace związane z rozpoczęciem
procesu realizacji zadania. W czerwcu podpisana została
umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.
Ponadto kwota 110 000 zł przeznaczona została
na realizację zadania pn. „Budowa studni głębinowej
na terenie ujęcia wodnego w miejscowości Piastoszyn”,
a kwota 15 000 zł na „Rozbudowę wodociągu przy ulicy
szkolnej w Kęsowie”, 80 000 zł na „Budowę wodociągu
przy ul. Łąkowej w Kęsowie”, 55 000 zł na inwestycję pn.
„Modernizacja sterowania, automatyki i wizualizacji ujęcia
wody oraz stacji uzdatniania wody w m. Piastoszyn”.

W dniu 6 kwietnia bieżącego roku otrzymano
informację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego

Natomiast kilka dni później otrzymano „zielone
światło” dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej
na odcinku Wieszczyce – Brzuchowo i w miejscowości
Brzuchowo” o wartości 350 000 zł (był to nabór
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane
w miejscowościach, w których funkcjonowały
zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki
Rolnej).

W związku z tą inwestycją w sierpniu podpisana została
umowa na wykonanie dokumentacji projektowej.

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Inwestycje na drogach wojewódzkich
2 listopada Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski
s p o t k a ł s i ę w U r z ę d z i e M a r s za ł k ow s k i m
z wicemarszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Zbigniewem Sosnowskim oraz pracownikami
Departamentu Infrastruktury Drogowej oraz Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Tematem

rozmowy

były

marszałkowskie

plany

przebudowy drogi wojewódzkiej 241 oraz skrzyżowania
na drodze wojewódzkiej 240.
Włodarz gminy złożył pisma z wnioskiem o jak
najszybszą przebudowę dróg wojewódzkich,
w szczególności w miejscowości Pamiętowo
i skrzyżowania w rejonie Piastoszyna.

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Kolejne odcinki dróg przebudowane
W dniu 14 maja zakończone zostały Inwestycje
pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 010423C ulica
Pamiętowska w Kęsowie” oraz „Przebudowa drogi
gminnej w Adamkowie”, które współfinansowane były
z Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowita wartość przebudowy ulicy Pamiętowskiej
Kęsowie po przetargu wyniosła 276 341 zł.
Dofinansowanie w 70% z Funduszu Dróg Samorządowy
wyniosło 193 439 zł, natomiast wkład własny gminy
to kwota 82 902 zł w całości pokryta z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Natomiast przebudowa drogi gminnej w Adamkowie
po przetargu wyniosła 304 759 zł, z czego
dofinansowanie w 70% to kwota 213 331 zł, a wkład

własny gminy stanowi kwotę 91 428 zł i w całości pokryty
jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy

I i II etap ścieżki rowerowej już ukończony
Pod koniec czerwca zakończyła się „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 11+250
do km 13+227, polegająca na budowie drogi dla rowerów
wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – etap
II”.
W ramach tego zadania wykonane zostały: roboty
przygotowawcze, droga dla rowerów, przebudowa zjazdów,
barierki wraz z oświetleniem, wzmocnienie skarp
i nasypów oraz oznakowanie.

Długość wybudowanej ścieżki dla rowerów to prawie
2 km. Całkowita wartość zadania wyniosła 936 132 zł,
natomiast otrzymane dofinansowanie wyniesie 696 066
zł.
Do zrealizowania w pełni założonych planów została
budowa punktu widokowego, który powstanie w pobliżu
jeziora Grochowskiego po stronie gminny Kęsowo. Koszt

przedsięwzięcia to kwota 99 757 zł, z czego 50 000 zł
pokryje gmina Chojnice
W przyszłym roku gmina Chojnice oraz Kęsowo zostaną
ścieżką rowerową

Adam Jakubczyk | Sekretarz Gminy

Ulica Krótka w Piastoszynie
W ostatnim czasie w miejscowości powstał kolejny
odcinek drogi gminnej, który zlokalizowany jest na ulicy
Krótkiej w Piastoszynie. Za kwotę 99 871 zł powstała
droga o długości 160m i szerokości 3,5m, która
wykonana z kostki brukowej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 108 301 zł.
z czego wkład finansowy sołectwa Piastoszyn wyniósł
34 945 zł.

Adam Jakubczyk | Sekretarz Gminy

Dofinansowania do inwestycji powiatowych
Pomoc w wysokości 47 500 zł została udzielona także
w przypadku budowy chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości Drożdziencia. Chodnik umiejscowiony
zostanie na trasie Drożdzienica-Radzim.
Ponadto Zarząd Powiatu otrzymał środki na remont
drogi w mijescowości Piastoszyn w kierunku drogi
nr DW240.

W okresie wakacyjnym podpisano z Zarządem Próg
Powiatowych umowa na przebudowę drogi powiatowej
z Piastoszyna w kierunku miejscowości Rytel o długości
ponad 9 km.
Gmina Kęsowo dofinansowała wspomnianą inwestycję
w kwocie 100 000 zł. Zakończenie prac powinno nastąpić
do końca roku.

Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Nowy plac zabaw w Krajenkach powstanie jeszcze w tym roku
Nowoczesny zestaw zabawowy, urządzenia dla dzieci
typu bocianie gniazdo, zjeżdżalnie i elementy siłowni
plenerowej - to wszystko powstanie do końca tego roku
na placu zabaw w miejscowości Krajenki.
Ku zadowoleniu mieszkańców w Gminie Kęsowo w
ostatnich latach znaczne zwiększyła się liczba nowych
miejsc zabaw dla dzieci i siłowni plenerowych dla
dorosłych. Umowa na wykonanie zadania została zawarta
w sierpniu z firmą Apis Polska Sp. z o.o.
Całkowity koszt inwestycji po przetargu stanowi kwotę
91 048 zł z czego dofinansowania z PROW wyniesie 49
952 zł.
Operacja ta ma na celu poprawę jakości życia
mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności
miejscowości Krajenki poprzez budowę ww. placu zabaw z
elementami siłowni zewnętrznej.
Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Rozgrywki na nowym boisku
Na początku
roku podpisana została umowa
z wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Nawodnienie
na boisku w Żalnie przy ulicy Sportowej”.

przeznaczone zostało na wykonanie przyłącza wodnego.

W ramach tej inwestycji
powstała instalacja
składająca się z 14 zraszaczy wynurzanych marki Rain
Bird „Falcon 6504” o zasięgu do 21 metrów, które
połączone zostaną rurami o średnicy 50 oraz 40 mm.
W zakresie instalacji boisko podzielone zostało
na 7 sekcji i w każdej z nich znajdują się będą się
po 2 zraszacze. Cała instalacja podłączona została do
sieci wodociągowej.
Wartość tego zadania wyniosła 45 000 zł.
Do wspominanej kwoty należy doliczyć 7 000 zł, które

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Ważne inwestycje zakopane pod ziemią
Ostatni czas to także inwestycje związane
z wodociągami oraz kanalizacją. W trakcie realizacji jest
budowa studni głębinowej na terenie ujęcia wodnego
w Piastoszynie, która kosztować będzie 110 000 zł,
a w najbliższym czasie w za kwotę 55 000 zł
zmodernizowana zostanie automatyka na ww. stacji.
Jeżeli chodzi o sieć wodociągową to warto wspomnieć
o następujących odcinkach:
•

Żalno, ul. Wiatrakowa o wartości - 45 568 zł

•

Kęsowo , ul. Łąkowa o wartości - 80 000 zł

•

Kęsowo, ul. Szkolna o wartości - 15 000 zł

•

Kęsowo - Obrowo - 43 188 zł

Krzysztof
Adam Jakubczyk
Gnaciński
| Sekretarz
| Urząd Gminy
Gminy- Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Będzie
Budowafachowo
drogi gminnej
zamiecione
w Piastoszynie
W obecnym roku zakupiło zamiatarkę drogową, która
kompatybilna jest z traktorem gminnym marki Deutz Fahr
AGROLUX 65.
Zamiatarka o szerokości 2m wyposażona jest m.in.
w zbiornik na nieczystości z wysypem hydraulicznym,
hydrauliczną regulację kąta pracy szczotek, szczotkę
boczną z regulowanym kątem pracy, ułatwiającą
zamiatanie przy krawężnikach, zbiornik na wodę
ze zraszaczem, który zminimalizuję pylenie podczas
zamiatania. Zamiatarka pracować może zarówno z przodu
jak i z tyłu traktora.
Po zakupie zamiatarki koniecznym było przystosowanie
traktora poprzez rozbudowanie instalacji elektrycznej
dzięki której możliwym będzie sterowanie maszyny
z kabiny pojazdu.
Głównym zadaniem maszyny będzie zamiatanie
terenów gminnych - dróg, chodników oraz parkingów.
Krzysztof Gnaciński | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Nowa Kia Niro posłuży do przejazdów służbowych
Ze względu na wykorzystanie dotychczasowego
samochodu służbowego do świadczenia przewozów
dziecka do szkoły znacząco oddalonej od gminy Kęsowo
została podjęta decyzja o zakupie nowego samochodu
służbowego, który będzie służył na co dzień do realizacji
wyjazdów służbowych.
Brak pojazdu powodowałby wypłacanie ryczałtów
samochodowych lub wypłat zwrotów kosztów przejazdów
samochodami prywatnymi, co w konsekwencji
kosztowałoby budżet co najmniej 40 000 zł rocznie.
Dodatkowo nowy samochód jest napędzany hybrydowo
i jest bardzo ekonomiczny w eksploatowaniu.
W długoletniej perspektywie zakup pozwoli
na wygenerowanie oszczędności, które pozytywnie wpłyną
na wydatki budżetu gminy.
Anna Galinska | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Nowa nieruchomość na stanie gminy
Dnia 25 sierpnia w kancelarii notarialnej w Sępólnie
Krajeńskim odbyło się sporządzenie aktu notarialnego,
dotyczącego nabycia przez gminę nieruchomości
położonej w miejscowości Żalno tj. działki nr 620 obręb
Żalno o powierzchni 0,43 ha.
W pierwszym etapie powstała koncepcja wykorzystania
ww. działki na wykonanie połączenia drogowego ulic
Młodzieżowej i Sportowej celem usprawnienia ruchu
pojazdów na ulicy jednokierunkowej, osiedlowej która
w tym momencie jest tzw. ulicą ślepą.

Anna Galinska | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Pierwszy supermarket w Gminie Kęsowo
W czerwcu odbył się II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości działki nr 163/1 obręb Żalno,
położonej w Żalnie, przeznaczonej pod zabudowę
handlową-usługową.
Przetarg ten zakończył się pomyślnie dla Gminy
Kęsowo, ponieważ wygrała go jedna z największych
w Polsce sieci średniej wielkości supermarketów, czyli
Dino Polska S.A.
Jest to jedna z najszybciej rozwijających się sieci
handlu spożywczego i liczy 1706 sklepów w tym 234
nowe obiekty otwarte od początku 2021 r.
Z pewnością to ogromne wydarzenie dla naszej gminy,
ponieważ będzie to pierwszy takiego typu sklep
w gminie Kęsowo.

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury

Odnowiona elewacja WDK
Wiejski Dom Kultury w Kęsowie nabrał nowych barw,
a to za sprawą prac remontowych, które polegały
na odnowieniu elewacji ściany frontowej oraz bocznej.
Elewacja domu kultury została znacznie uszkodzona
podczas sierpniowej nawałnicy w 2017 roku. Ściany
wymagały pilnego remontu, ponieważ w kilku miejscach
uszkodzenia elewacji były na tyle głębokie, że zagrażały
termoizolacji budynku. W ramach remontu odmalowano
również balustrady i parapety.
Wartość zadania wyniosła 13 900 zł, pokryta została
ze środków własnych Gminy Kęsowo.

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Gminy
W dniu 18 października podpisana została podpisana
umowa z wykonawcą, tj. JK Afbouwmontage Jarosław
Kaczyński z Chojnic na wykonanie zadania
pn. „Przebudowa schodów wejściowych do Urzędu Gminy
wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych”.
Przewidywany termin zakończenia robót to 15 grudnia
2021 r. Całkowity koszt zadania, zgodnie z podpisaną
umową z wykonawcą to 50 000 zł.
Przebudowa schodów w wraz z budową podjazdu dla
niepełnosprawnych zgodnie z wymogiem prawnym
obowiązującego od 1 października 2021 roku.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Spotkanie w siedzibie Orlen Upstream
We wrześniu Wójt Radosław Januszewski spotkał się z
prezesem zarządu Orlen Upstream sp. z o.o. Sylwią
Kobyłkiewicz w siedzibie spółki w Warszawie.
Poruszanymi tematami był termin zakończenia
inwestycji budowy zakładu produkcji prądu na terenie
gminy Kęsowo, przebudowa dróg do miejsca tego
przedsięwzięcia oraz możliwości wykorzystania ciepła
powstałego wskutek pracy generatorów prądotwórczych,
które może przysłużyć się do dalszego rozwoju inwestycji
na tym terenie.
Włodarz podziękował władzom spółki za realizację
przedsięwzięć rozwijających samorząd Gminy Kęsowo i za
wszelkie dotychczasowe wsparcie.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Strategiczna inwestycja związana z wydobyciem gazu
W miejscowości Sicinki pod Kęsowem powstaje
najnowocześniejsza w tej części Polski elektrownia, która
będzie wytwarzała prąd z gazu ziemnego.
Wykonawcą przedsięwzięcia wartości prawie
30 milinów, jest spółka Torpon Oil & Gaz oraz Enervigo.
Wytworzony prąd popłynie do Głównego Punktu Zasilania
na terenie Tucholi.
Moc generatorów prądotwórczych to 9 MW.
Ekologiczna produkcja energii elektrycznej rozpocznie się
na początku 2022 roku.
Naturalne zasoby gazu ziemnego pozwolą
na działalność zakładu produkcyjnego w okresie do 10 lat.
Justyna Banaszek-Turzyńska | Zakład Gospodarki Komunalnej

Nowa studnia głębinowa w Piastoszynie
Rozpoczęto prace przy inwestycji polegającej
na wykonaniu otworu zastępczego nr 1A oraz likwidacji
otworu nr 1 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej
w Piastoszynie w ramach zadania "Budowa studni
głębinowej na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej
w m. Piastoszyn"
29 października zakończono czynności odbiorowe
związane z odbiorem częściowym robót. Odbiór końcowy
przewidziano do końca grudnia bieżącego roku.
Włączenie studni do eksploatacji nastąpi
prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2022 roku,
po uzyskaniu stosownych pozwoleń a następnie włączeniu
jej przez Zakład Gospodarki Komunalnej do istniejącego
układu technologicznego.
Łącznie koszt inwestycji to kwota 101 106 zł.
Inwestycja finansowana jest z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Justyna Banaszek-Turzyńska | Zakład Gospodarki Komunalnej

Inwestycje w wodociągi

Wychodząc naprzeciw potrzebom obecnych jak
i przyszłych mieszkańców, w budżecie na 2021 rok
zaplanowano budowę sieci wodociągowej w ul. Łąkowej
i ul. Szkolnej w Kęsowie. Łączny koszt obu inwestycji
to niespełna 100 000 zł. Inwestycje zostaną w całości
sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Sieci powstaną do końca bieżącego roku.
Rozpoczęto również kolejne działania w celu
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu
zborowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy.
W trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę
jest inwestycja pn.: „Budowa przepompowni ścieków w
miejscowości Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci
i istniejącej przepompowni ścieków”, na wykonanie której
uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 911 110 zł.

surowej, modernizacja systemu sterowania, automatyki i
wizualizacji dla ujęcia wody oraz SUW w Kęsowie. Kwota
uzyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych to 1 000 000 zł.
Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskano
również dofinansowanie w kwocie 350 000 zł na
wykonanie inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej
Wieszczyce - Brzuchowo oraz w miejscowości Brzuchowo
(etap I)” Trwają prace projektowe.
Rozpoczęto także prace projektowe dla następujących
zadań, dla których podejmowane będą kroki w celu
pozyskania środków zewnętrznych na ich sfinansowanie.

Dobiegają również końca prace projektowe dla
inwestycji „Zabezpieczenie ciągłości dostaw wody oraz
bezpieczeństwa zdrowotnego wody pitnej dostarczonej z
ujęcia wody w Kęsowie” polegającej na modernizacji
ujęcia wody i SUW w Kęsowie w ramach której wykonane
zostaną m.in. nowe zbiorniki retencyjne wody pitnej,
studnia głębinowa wraz z nowym rurociągiem wody

Justyna Banaszek-Turzyńska | Zakład Gospodarki Komunalnej

Budowa przepompowni ścieków w miejscowości
Drożdzienica oraz likwidacji istniejącej przepompowni
ścieków.
Budowa odcinka spinającego ujęcia wody Kęsowo
i Piastoszyn na odcinku Żalno – Tuchółka oraz budowa
odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kęsowo przy
nieruchomości ul. Szkolna 31.

Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody
Inwestycja usprawni pracę Zakładu i pozwoli
na szybsze reagowanie na anomalia wykazane poprzez
stały monitoring takie jak stwierdzenie awarii
na podstawie przepływów nocnych.
Zadanie obejmuje m.in. montaż, zaprogramowanie
i skonfigurowanie nowych sterowników, wykonanie
wizualizacji oraz wpięcie jej do istniejącego systemu
wizualizacji działającego w ZGK Kęsowo.
Zmodernizowany system umożliwi zdalną kontrolę
pracy stacji oraz sterowanie częścią urządzeń zdalnie,
np. w czasie wystąpienia awarii.
Koszt wykonania
55 000 zł

inwestycji

wyniesie

niespełna

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Zestawienie planowanych inwestycji
W kwietniu podpisana została umowa na prace
projektowe do zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej
Żalno – Bladowo III i IV etap (rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 240)”

•

„Budowa przepompowni ścieków w miejscowości
Drożdzienica oraz likwidacji istniejącej przepompowni
ścieków”

•

„Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją
podnoszenia ciśnienia oraz sieci kanalizacyjnej wraz z
przepompownią ścieków w miejscowości Wieszczyce”

•

„Budowa odcinka spinającego ujęcia wody Kęsowo
i Piastoszyn na odcinku Żalno – Tuchółka oraz
budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości
Kęsowo przy nieruchomości ul. Szkolna 31”

Pod koniec sierpnia podpisane zostały umowy
na sporządzenie dokumentacji projektowej do zadań pn.
•

„Budowa klubu dziecięcego w Żalnie”

•

„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kęsowie”

•

„Przebudowa
ul. Szkolna 1

budynku

komunalnego

w

Żalnie”

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Rozwój gminy dzięki „Polskiemu Ładowi”
W lipcu zostały złożone wnioski do Rządowego Funduszu
Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych na łączną
kwotę 1 093 102 zł.

Kwota wnioskowanych środków – 237 134 zł
Termin realizacji - do 12 miesięcy od otrzymania
promesy inwestycyjnej

•

„Budowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sicinki –
etap I i etap II”
Wartość inwestycji – 661 963 zł
Udział własny – 33 098 zł
Kwota wnioskowanych środków – 628 864 zł
Termin realizacji - do 12 miesięcy od otrzymania
promesy inwestycyjnej

•

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości
Grochowo”
Wartość inwestycji – 252 338 zł
Udziału własnego – 25 233 zł
Kwota wnioskowanych środków – 227 104 zł
Termin realizacji - do 12 miesięcy od otrzymania
promesy inwestycyjnej

•

„Przebudowa drogi gminnej nr 010424C Kęsowo –
Kęsowo wybudowanie w górach – ulica Karpacka od
km 1+050,00 do km 1+359,77 w granicach pasa
drogowego”
Przewidywana – 249 615 zł
Udział własny – 12 480 zł

Pod koniec października otrzymano pozytywną
informację o przyznaniu dofinansowań na wszystkie trzy
złożone wnioski. Po ukończeniu postępowań
przetargowych zostaną wyłonieni wykonawcy, którzy będą
realizować ww. inwestycje

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Lokalnych
W ramach wymienionego funduszu gmina Kęsowo
złożyła dwa wnioski na następujące zadania:
•

„Remont drogi gminnej 010423C Kęsowo –
Adamkowo od km 0+995,00 do km 2+298,50
w m. Kęsowo i od km 0+004,02 do km 2+639,4 w m.
Nowe Pamiętowo – Adamkowo oraz remont drogi
gminnej nr 010426C Adamkowo – Pamiętowo od km
2+639,43 do km 4+369,81„
Wartość inwestycji – 1 824 822 zł
Procentowy udział własny – około 30% – 40%
Przewidywany termin realizacji zadania od
01.07.2022 – 30.06.2023 roku

•

„Remont drogi gminnej nr 010414C w m. Obrowo od
km 0+000,00 do km 1+305,99 i drogi gminnej
wewnętrznej w m. Obrowo od km 0,00 do km
0+408,37 oraz remont drogi gminnej nr 010421C w
m. Krajenki – Ludwichowo od km 0+000,00 do km

1+615,45”
Wartość inwestycji – 1 033 353 zł
Procentowy udział własny – około 30% – 40%
Przewidywany termin realizacji zadania od
01.07.2022 – 30.09.2023
W tym przypadku nie otrzymano jeszcze informacji z
wyników naborów.

KOMUNIKATY
I WAŻNE INFORMACJE
Każdy mieszkaniec gminy jest ważny, dlatego też gro wniosków dotyczy nie tylko
inwestycji w infrastrukturę drogową czy mieszkalnictwo, ale tak jak wniosek na zakup
sprzętu komputerowego ma trafić docelowe pod przysłowiowe strzechy dużej liczby
domostw.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Szansa na sprzęt komputerowy
Jesienią Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nabór
wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci
z rodzin byłych pracowników PPGR.
Kryteriami przyjętymi w projekcie były:
•

Dziecko uczące się w szkole podstawowej lub średniej

•

Miejsce zamieszkiwania na terenie gminy

•

Wskazanie krewnego w linii prostej bądź opiekuna
prawnego, który pracował niegdyś w PPGR

•

Deklaracja że osoba na którą na być zakupiony sprzęt
nie otrzymała dofinansowania lub nie zawarły umowy
lub umowy użyczenia dotyczącej sprzętu
komputerowego w roku 2020 lub 2021
Po

złożeniu

oświadczeń

komisja

weryfikacyjna

przeprowadziła proces sprawdzający poprawność danych
zawartych w oświadczeniach.
O rozstrzygnięciu naboru będziemy informować.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Nowy Radny Gminy Kęsowo
25 lipca 2021 r. Pan Mirosław Bałazy został wybrany
radnym Gminy Kęsowo w wyborach uzupełniających
po rezygnacji z tej funkcji Remigiusza Wojciechowskiego.
Pan Mirosław złożył ślubowanie i objął mandat radnego
Rady Gminy w Kęsowie w dniu 24 sierpnia 2021 r.

Zasiadł on na stanowisku członka Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu oraz członka Komisji Budżetowej RG.
Prywatnie jest mieszkańcem Kęsowa, na co dzień
pracującym z dziećmi uczęszczającymi do SP w Kęsowie.
Uczy informatyki i wychowania fizycznego. Podkreśla, że
postanowił kandydować na to stanowisko ze względu
na brak reprezentanta szkoły z Kęsowa w szeregach
tutejszej Rady Gminy.

Nie jest mu obca tematyka związana z oświatą,
ponieważ jest aktywnym nauczycielem z prawie
najdłuższym stażem pracy w kęsowskiej szkole. Jego
mocną stroną jest również ekologia oraz odnawialne
źródła energii. Służy pomocą dla mieszkańców
w sprawach formalnych związanych z pozyskaniem
dofinansowania na „fotowoltaikę”.
Współpracuje z Międzyszkolnym Klubem Sportowym
prowadząc dodatkowe zajęcia sportowe dla dzieci
z terenu Gminy Kęsowo oraz z Wiejskim Domem Kultury
prowadząc zajęcia z robotyki dla najmłodszych.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Ośrodek Zdrowia w Żalnie ponownie otwarty
Po ponad rocznej przerwie od zamknięcia ośrodka
zdrowia w Żalnie, funkcjonującego jako Filia SPZPOZ
w Kęsowie ponownie można korzystać tam z usług
zdrowotnych.
Zamknięcie większości ośrodków zdrowia jak również
tego w Żalnie i Kęsowie nastąpiło w 2020 roku
i spowodowane było znacznym wzrostem zakażeń COVID19.
Ośrodek Zdrowia w Kęsowie wznowił przyjmowanie
pacjentów 1 lipca 2020 r., natomiast w Żalnie trwało to
znacznie dłużej. Mieszkańcy z radością przyjęli informacje,
że Ośrodek Zdrowia w Żalnie przyjmuje znowu pacjentów
od dnia 1 lipca bieżącego roku.
Oprócz wznowienia działalności, zatrudniono tam
nowego lekarza specjalistę dr Marzenę Nawrot. Funkcję
dyrektora SPZPOZ w Kęsowie i w Fili w Żalnie pełni
niezmiennie lekarz medycyny – dr Krzysztof Grela.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Marek Kalisz | Szkoła Podstawowa w Żalnie

Laptopy dla szkół od PGNiG

komputerów zostały bezpłatnie przekazane do placówki
oświatowej w Kęsowie w ilości 7 sztuk , w październiku
natomiast 15 zestawów komputerów trafiło do placówki
oświatowej w Żalnie.
Laptopy przeznaczone zostaną na cele statutowe
szkoły w szczególności na edukację dzieci i młodzieży
oraz zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju
intelektualnego. Jak zaznacza Dyrekcja ZS w Żalnie
ww. sprzęt bardzo im się przyda.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA wspiera
szkoły na terenie gminy Kęsowo. W lipcu zestawy

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Komputerów nigdy dość! Część z nich zasili pracownię
komputerową, kilka sztuk trafi do świetlicy
szkolnej.
Uczniowie oczekujący na odwóz do domu będą mogli
wykorzystać je do odrabiania zadań poszerzenia swej
wiedzy i umiejętności, a także do zrelaksowania się
po zajęciach szkolnych.

Reprezentacja gminy na dożynkach w Smołdzinie
We wrześniu odbyły się dożynki w partnerskiej Gminie
Smołdzino. Wziął w nich udział Wójt Gminy Kęsowo
Radosław Januszewski.
Obecność władz obu gmin na tak ważnych
uroczystościach, świadczy o wzajemnym poszanowaniu
tradycji, kultury oraz pracy wszystkich osób pracujących
na roli i tworzących podstawę rozwoju społeczno gospodarczego obu samorządów. 28 sierpnia br.
delegacja z Gminy Smołdzino, również była obecna
na dożynkach gminnych w Kęsowie.

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury

Młodzież ze Smołodzina na wakacjach w Kęsowie
W dniach 23 – 28 sierpnia grupa sportowców
ze Smołdzina gościła w Kęsowie podczas wizyty studyjnej .
Grupa została zaproszona przez Wójta Gminy w ramach
wymiany partnerskiej.
Uczniowie zostali ugoszczeni w szkole podstawowej
w Kęsowie gdzie spożywali posiłki, trenowali i nocowali.
Dla przypomnienia dwa lata temu sportowcy z Kęsowa
wypoczywali w Smołdzinie i podziwiali uroki tamtejszej
gminy.

W Kęsowie organizatorzy zapewnili młodzieży mnóstwo
atrakcji. Między innymi nie zabrakło warsztatyów
rękodzielniczych w WDK, turnieju piłki nożnej o puchar
Wójta Gminy Kęsowo, turnieju piłki siatkowej plażowej,
ognisk, odwiedzin w OSP w Kęsowie, czy przejażdżki
wozem strażackim.

W trakcie wycieczki rowerowej uczniowie poznawali
okolice gminy, spotkali się z miejscowym artystą ludowym
panem Zygmuntem Kędzierskim oraz zjedli pyszny obiad
przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Przymuszewa.
Niezwykłym przeżyciem był dla nich spływ kajakowy
kanałem Brdy, który dla większości okazał się pierwszym
bezpośrednim kontaktem z kajakiem. Równie
emocjonujące było pokonywanie trasy w parku linowym.
Każdego dnia na młodzież czekały liczne atrakcje.
Nie było czasu na nudę. W czasie wolnym kwitła
rywalizacja w rozgrywkach tenisa stołowego. Uczniowie
doskonalili też umiejętność gry w piłkę ręczną i nożną pod
okiem nauczycieli wychowania fizycznego ze szkoły
podstawowej z Kęsowa.

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Kwalifikacja wojskowa

W 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony
Narodowej z dnia 7 stycznia w sprawie przeprowadzenia
kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 47) na terenie naszego województwa kwalifikacja
wojskowa przeprowadzona została w terminie
od 9 sierpnia do dnia 19 listopada.
Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2021 roku w sprawie
powołania Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i powiatowych
komisji lekarskich oraz określenia ich siedzib, na terenie
województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcjonować będą
24 komisje lekarskie.
Na terenie Powiatu Tucholskiego kwalifikacja
wojskowa została zorganizowana w terminie
od 11 października 2021 r. do 15 listopada w budynku
Książnicy Tucholskiej, godziny pracy komisji lekarskiej 715
-1550.

Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy
Kęsowo przeprowadzona została na dni 9-10 listopada
2021 r. Wezwano 61 mężczyzn, w tym 24 osoby
z rocznika podstawowego tj. 2002 r. oraz 37 osób
z rocznika starszego tj. 2001 r.

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury

Szczepienia przeciwko COVID-19
Przez cały okres, od kiedy istnieje możliwość
szczepienia przeciwko COVID-19 zostały zorganizowane
liczne akcje promocyjne dotyczące szczepień.
Podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych
na terenie całej gminy organizowano punkty, w których
można było uzyskać informacje dotyczące szczepień
przeciwko COVID-19, a także organizowano Mobilne
Punkty Szczepień. Dodatkowo zostały zorganizowane
wydarzenia pod hasłem #szczepimySie z KGW, na których
także istniała możliwość zaszczepiania.
4 sierpnia na terenie gminy poruszał się
szczepionkobus, który stacjonował w miejscowościach
Piastoszyn, Tuchółka i Wieszczyce. Dodatkowo w ramach
działań promujących szczepienia - na bieżąco wysyłano
smsy do wszystkich mieszkańców gminy, prowadzono
kampanie informacyjną na portalu społecznościowym
gminy, współpracowano z lokalnymi OSP i KGW, a także
GOPS.
Na terenie Gminy Kęsowo odnotowano duży odsetek
zaszczepionych osób w wieku 60+ (60+,70+,80+

Katarzyna Pruska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Kontrole podatkowe

i powyżej), który wyniósł ponad 84%. Ogólnie z terenu
gminy ze szczepienia przeciwko COVID-19 skorzystało
niecałe 50% mieszkańców.
Obecnie istnieje możliwość zaszczepienia III dawką
po upływie 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia dwu lub
jednodawkową szczepionką.

Anna Golińska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Obowiązek przeprowadzania kontroli wynika z art. 281
§1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
Podatkowa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z póź. zm.).
Organy podatkowe pierwszej instancji, przeprowadzają
kontrolę podatkową u podatników, płatników, inkasentów
oraz następców prawnych, zwanych dalej kontrolowanymi.
Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy
kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego.
Zgodnie z art. 282b §1 wyżej wymienionej ustawy
organ podatkowy zawiadamia każdego podatnika
o zamiarze wszczęcia kontroli.

Kontrole przeprowadzane będą od początku 2022 r.

Anna Galinska | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Działki gminne na sprzedaż w Piastoszynie
4 listopada 2021 roku na stronie BIP w Kęsowie został
podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Mowa jest o 3 działkach tj. nr 94/13 o pow. 0,1040
ha, nr 94/14 o pow. 0,1034 ha oraz nr 94/15
o pow. 0,1030 ha, położonych na północy wsi Piastoszyn.
Działki są w kształcie zbliżonym do kwadratu. Teren
sąsiedni w odległości ok. 100 m uzbrojony z wyjątkiem
sieci gazowej. Działki przeznaczone są pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Przetarg na ww. nieruchomości
w I kwartale 2022 roku.

odbędzie

się

Sabina Jankowska | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Fundusz sołecki na 2022 r. już podzielony
Wszystkie wnioski w zakresie Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2022 zostały złożone przez sołtysów
z zachowaniem terminu przewidzianego w ustawie z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim.
Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie:
•

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Drożdzienica 8 000 zł

Lustra drogowe na ul. Dębową/Słoneczną/Zaułek
dz. nr 878/2 - 1 000 zł

•

Zakup siatek do piłkochwytów
w Drożdzienicy - 3 500 zł

Doposażenie OSP w Kęsowie w
na umundurowanie bojowe - 4 000 zł

•

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kęsowo
nr działce 842 - 15 000 zł

•

Warsztaty dekoratorskie tworzenia wieńca
dożynkowego dla mieszkańców z sołectwa Kęsowo 959 zł

•

Świąteczne warsztaty dekoratorskie dla mieszkańców
z sołectwa Kęsowo - 1 000 zł

•

Renowacja tablicy promocyjnej
(park działka nr 541) - 1 000 zł

Sołectwo Drożdzienica - 32 375 zł
•
•
•

na

boisko

Rodzinny piknik sportowy na boisku w Drożdzienicy
- 3 500 zł

•

Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu
sołeckiego wraz z montażem - 5 000 zł

•

Doposażenie świetlicy w Drożdzienicy - 6 375 zł

•

Zakup traktorka kosiarki - 5 000 zł

•

Warsztaty kulinarne dla
Drożdzienica - 1 000 zł

mieszkańców

sołectwa

zakup

Gminy

szaf

Kęsowo

Sołectwo Obrowo - 18 508 zł

Sołectwo Grochowo - 14 299 zł
•

Remont drogi gminnej na dz. nr 511 - 12 549 zł

•

Utrzymanie zieleni w sołectwie Grochowo - 150 zł

•

Festyn rodzinny pn.: „Stawiamy na Rodzinę” - 1 600 zł

Sołectwo Jeleńcz - 30 540 zł
•

Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Jeleńcz
- 2 300 zł

•

Warsztaty rękodzielnicze pt. „Wyplatanie wieńców
dożynkowych” w miejscowości Jeleńcz - 400 zł

•

•

Remont drogi gminnej - działka nr 84/1 - 6 000 zł

•

Remont drogi gminnej działka nr 66 - 3 000 zł

•

Utrzymanie porządku na terenach zielonych - 2 000 zł

•

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Obrowie - 7 000 zł

•

Festyn rodzinny dla najmłodszych mieszkańców wsi
- 508 zł

Sołectwo Pamiętowo - 23 688 zł
•

Warsztaty kulinarne, rodzinne pt. „Mama robi, a ja jem
- to co widzę to już wiem” - 2 000 zł

Utrzymanie terenów zielonych
Pamiętowo - 1 620 zł

•

•

Utwardzenie działki gminnej nr 104/2 w miejscowości
Jeleńcz - 10 570 zł

Remont drogi gminnej w Pamiętowie na działce
gminnej nr 180/2 - 11 500 zł

•

•

Utrzymanie
terenów zielonych w miejscowości
Tuchółka - 2 600 zł

Remont drogi gminnej nr 010426C w Pamiętowie
położonej na działkach nr 731 i 714/3 - 6 000 zł

•

•

Doposażenie świetlicy wiejskiej
Tuchółka nr budynku 16 - 500 zł

Zadaszenie nad ogniskiem w Pamiętowie na działce
nr 43 - 4 568 zł

Sołectwo Piastoszyn - 39 606 zł

•

Uatrakcyjnienie terenu przy placu zabaw
w miejscowości Tuchółka dz. nr 415 - 1 000 zł

•
•

w

miejscowości

•

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - 3 000 zł

•

Remont drogi gminnej na dz. nr 361 w miejscowości
Tuchółka - 9 170 zł

Zakup wiaty przystankowej przy ulicy Spółdzielczej
dla dzieci dojeżdżających do szkoły - 5 227 zł

•

Warsztaty cukiernicze dla seniorów pt. „Heca z pieca„
- 2 000 zł

Doposażenie placu sportowo
przy stadionie - 20 240 zł

•

Zakup ławek i zestawów biesiadnych - 5 800 zł

•

Naprawa (remont) oświetlenia w parku w Kęsowie (dz.
nr 541) - 15 000 zł

Doposażenie świetlicy
elektryczną - 2 800 zł

•

Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie Kęsowo
- 4 000 zl

Organizacja imprezy pn. „Piknik rodzinny
dla mieszkańców sołectwa Piastoszyn„ - 500 zł

•

Remont drogi gminnej na działce nr 112/22 - 2 039 zł

Sołectwo Kęsowo - 53 959 zł
•
•
•

na terenie sołectwa

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kęsowie - 12 000 zł

wiejskiej

-

rekreacyjnego

w

kuchenkę

•

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Przymuszewo 4 500 zł

Remont drogi gminnej nr 010126C Bralewnica Wielki Mędromierz - 7 500 zł

•

Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze dotyczące
wykonania wieńca dożynkowego - 1 500 zł

Warsztaty kulinarne pt. „Smaki naszych regionów”
- 1 500 zł

•

Warsztaty rękodzielnicze pt.: ”Zróbmy to razem"„
dotyczące wykonania wieńca dożynkowego - 1 500 zł

•

Uatrakcyjnienie sołectwa Wieszczyce poprzez zakup
lamp solarnych - 6 500 zł

Sołectwo Przymuszewo - 26 386 zł
•
•
•

•

Prowadzenie kroniki sołectwa Przymuszewo pt.
„Przymuszewo wczoraj i dziś” - warsztaty prowadzenie
kroniki - 300 zł
Remont drogi w miejscowości Krajenki dz. nr 409
teren sołectwa Przymuszewo (ok 323 m) - 4 000 zł

•

Uatrakcyjnienie parku w Przymuszewie - 8 000 zł

•

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przymuszewie
- 2 800 zł

•

Wykonanie oświetlenia
w Krajenkach - 1 500 zł

przy

świetlicy

•

Remont drogi gminnej nr 010415C na działce nr
241/2 (z Przymuszewa w kierunku Obrowa) - 3 786 zł

Sołectwo Żalno - 53 959 zł
•

Utrzymanie terenów zielonych i małej architektury
- 15 250 zł

•

Uatrakcyjnienie plaży w Żalnie - 11 000 zł

•

Remont wiaty ogniskowej przy świetlicy w Żalnie
działka nr 227/3 - 7 995 zł

•

Fotopułapka wraz z oprzyrządowaniem na Tęczowy
Zakątek - 1 700 zł

•

Wykonanie obudowy TOY TOY-a na stadionie wiejskim
w Żalnie - 1 476 zl

•

Utwardzenie dróg gminnych za pomocą tłucznia
(na działkach nr 60 i 73) - 16 538 zł

wiejskiej

Sołectwo Wieszczyce - 35 775 zł
•

Utrzymanie zieleni i porządku na terenie sołectwa
Wieszczyce - 10 000 zł

•

Remont świetlicy w miejscowości Wieszczyce - 6 500
zł

•

Piknik rodzinny pt.: „Dzień mamy, Dzień Dziecka,
Dzień Ojca” - 2 275 zł

Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa
w gminie wyniesie 329 097 zl

Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Renowacja miejsca pamięci w Bralewnicy
Na początku czerwca podpisano umowę
o dofinansowanie na projekt złożony do Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn.
„Renowacja miejsca pamięci pomordowanych podczas
II wojny światowej w miejscowości Bralewnica”.

W ramach przewidzianego dofinansowaniem zadania
zakupiono i położono kostkę brukową, wykonano
metalowe łańcuszki wokół kostki brukowej oraz wokół
mogiły, wykonano metalowy krzyż, odrestaurowano
kamień i położono nową płytę upamiętniającą nazwiska
ofiar a także obsadzono teren drzewkami.
Bralewnica to kolejne miejsce upamiętniające zbrodnie
okresu wojennego, które zostało odnowione
na terenie gminy Kęsowo. Uroczyste odsłonięcie pomnika
wraz z mszą świętą której przewodniczył ks. Wojciech

Trapkowski odbyło się 19 września w Bralewnicy.
W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy, zaproszeni
goście, Wójt, harcerze, jednostki OSP z terenu gminy
Kęsowo. Realizacja tego zadania przyczyniła się do
wzrostu świadomości mieszkańców, w tym głównie wśród
dzieci i młodzieży uzmysławiając im historię dotyczącej
męczeńskiej śmierci naszych przodków. Całkowity koszt
zadania wyniósł 17 100 zł. Dofinansowanie w kwocie
12 600 zł Gmina Kęsowo otrzymała ze środków Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat
ustanowionych w grach objętych monopolem państwa,
zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych. Wkład własny z budżetu Gminy
Kęsowo wyniósł 4 500 zł.

DLA MIESZKAŃCÓW
Od dziecka do seniora. Każdy naszej gminy może odnaleźć coś skrojonego na miarę
swoich potrzeb.
Programy, kluby, innowacje - to wszystko dla Was z myślą o Was.

Małgorzata Płoszańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w roku
2021 jako jedna z nielicznych w powiecie tucholskim
przystąpił do programu „Asystent Osobisty Osoby
Niepełnosprawnej- edycja 2021” realizowanego
ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach
resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej, kwota dofinansowania wynosi 29 260 zł.
Celem programu jest zapewnienie dostępności do usługi
asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych
czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób
niepełnosprawnych, zwiększenie szans osób
niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej
samodzielnego i aktywnego życia np. w lokalnej
społeczności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej do
podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania
prawa do niezależnego życia. Nadrzędnym celem usług
asystenta jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby
niepełnosprawnej w jej środowisku.
Kto może skorzystać z wsparcia asystenta:
•

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji ,

Monika Trzeciak | Urząd Gminy - Referat Finansowy

Uczniowie potrafią już pływać
„Umiem pływać” to projekt skierowany do uczniów klas
III w ramach funduszu zajęć sportowych, którzy mają
możliwość uczestnictwa w 20 godzinnych zajęciach nauki
pływania w Centrum Park Wodny w Chojnicach.
Umowa na ww. zadanie została podpisana w dniu
09.08.2021 z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. Termin realizacji projektu trwa
od 01.09.2021 do 20.12.2021 roku.
Całkowity koszt zadania stanowi kwotę 20 900 zł
z czego dofinansowanie z ministerstwa stanowi kwotę
9 000 zł.

•

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.

Obecnie usługami asystenta osobistego objęto czworo
seniorów/osoby niepełnosprawne z terenu gminy
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje na temat skorzystania
z programu przez ww. osoby można uzyskać w ośrodku
pomocy.

Agnieszka Wacławek | Klub dziecięcy „Bajkowa Kraina”

W naszym Bajkowym Klubie
Miesiąc czerwiec w Klubie Dziecięcym „Bajkowa
Kraina” minął bardzo intensywnie. Obchodzony był Dzień
Dziecka a także Dzień Ojca. Dzieci poznały instrumenty
muzyczne takie jak bębenek, skrzypce, gitara, flet oraz
trąbka. Miały okazję usłyszeć jakie dźwięki wydają
poznane instrumenty. Potem sami zamienili się w małych
artystów próbując grać na instrumentach. Dzieciaczki
zaznajomione zostały ze światem owadów. Dowiedziały się
dlaczego pszczoły są takie ważne w naszym życiu oraz jak
powstaje miód.

W lipcu w Bajkowej Krainie przewodziły tematy
wakacyjne. Mali uczestnicy dowiedzieli się gdzie można
wyjechać na wakacje oraz jak bezpiecznie można
je spędzić. Z ważnych dni to Dzień Czerwonego Kapturka
oraz Dzień Policjanta, które sprawiły dzieciom dużo
radości.

Sierpień natomiast upłynął na poznawaniu zwierząt
z wiejskiego podwórka. Był czasem poświęconym
na przygotowanie dzieci do zmiany otoczenia i pójścia
do przedszkola. W tym czasie obchodzono dzień
kolorowanek, dzień słonia oraz dzień psa. Wrzesień z kolei
to okres adaptacji dla nowych naszych maluszków. W tym
czasie dzieci poznały nowych kolegów i koleżanki, a także
otoczenie i zasady panujące w klubiku. Z ważnych
wydarzeń to Dzień Kropki oraz tydzień poświęcony
tematyce jesiennej.
Od 1 października 2021 roku zwolniło się jedno
miejsce w klubiku. Przyjmowane są również dzieci spoza
gminy Kęsowo. Więcej informacji pod numerem telefonu
690 900 792.

Małgorzata Płoszańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Specjalne bransoletki dla seniorów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie
od dnia czerwca realizuje projekt „Kujawsko-Pomorska
Teleopieka”, jest to wojewódzki Projekt partnerski.
Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub
gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym gmina
Kęsowo) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji
Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze
środków EFS w ramach RPO Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług
zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych.
Oferowane formy wsparcia:
•

Usługa teleopieki (np. bransoletki);

•

Usługa pomocy sąsiedzkiej;

•

Wolontariat opiekuńczy.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany
jest do 4 osób starszych zamieszkujących na terenie
gminy Kęsowo. Rekrutacja seniorów do projektu została

zakończona.
Teleopieka to m.in. rodzaj opieki, który ma na celu
umożliwienie zdalnego kontrolowania osoby starszej.
Dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym, takim
jak opaski dla seniorów, które umożliwiają zdalnie
monitorowanie stanu zdrowia osób starszych, nawet
przebywając w bardzo odległym miejscu.
Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Małgorzata Płoszańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc Żywnościowa dla potrzebujących
W okresie od 1 stycznia do 30 września 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
2020 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

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły
spożywcze w ramach program POPŻ, od początku roku
2021 r. wydano łącznie w ramach programu 10 125 kg
żywności. Za pośrednictwem GOPSu w Kęsowie. Pomoc
żywnościowa trafiła do 234 osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej z gminy Kęsowo.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie przy
współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach dystrybuuje
również wśród mieszkańców gminy Kęsowo żywność
krótkoterminową m.in. z MAKRO, która trafia najczęściej
do rodzin wielodzietnych, osób starszych

i niepełnosprawnych. W okresie od marca do maja 2019
r. pomoc żywnościowa trafiła do ok 126 osób. Łącznie
artykułów spożywczych od początku 2019 roku wydano
12 998 kg o łącznej wartości 111 270 zł.
Jeżeli jesteś osobą spełniającą ww. kryteria, a nie
korzystałeś z tego typu pomocy zgłoś się do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie i uzyskaj
informacje o wskazanej formie pomocy, która może
pomoc w ciężkiej sytuacji życiowej.

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Dla przypomnienia - sprawy meldunkowe
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.

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

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
Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Dowody osobiste z „odciskami palców”
Od 8 listopada wszystkie dowody osobiste będą,
podobnie jak paszporty, zawierały nasze linie papilarne.
Nowy dokument będzie zawierał nasze dane
telemetryczne, czyli linie papilarne, dlatego do urzędu
trafiły urządzenia, które będą je skanowały.

Marta Malinowska | Urząd Gminy - Referat Organizacyjny

Lokalna Organizacja Gospodarcza szansą dla przedsiębiorców
Projekt REGIOGMINA finansowany z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, realizowany przez konsorcjum,
którego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, a partnerami Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie dobiega końca. W ramach
pilotażu, dla każdej z 21 gmin biorących udział, został
opracowany Lokalny Program Rozwoju Gospodarczego na
lata 2021-2027 oraz diagnoza sytuacji społecznogospodarczej. Aktualnie dokumenty są w fazie konsultacji
społecznych. Z treścią Lokalnego Programu Rozwoju
Gospodarczego dla Gminy Kęsowo można zapoznać się
na naszej stronie internetowej (https://www.kesowo.pl/).
W ramach projektu opracowany został także komplet
dokumentów (m.in. statut stowarzyszenia), dzięki którym
Lokalna Organizacja Gospodarcza ma szansę zaistnieć
jeszcze w 2021 roku. Do utworzenia LOGu potrzebnych
jest jedynie kilku członków, którzy utworzą stowarzyszenie,
na podstawie którego Lokalna Organizacja Gospodarcza
będzie prowadzić swoją działalność.
Czym jest Lokalna Organizacja Gospodarcza?
Lokalna organizacja gospodarcza jest centrum
doradztwa oraz dialogu społecznego między
przedsiębiorcami i samorządem, której celem jest
wsparcie lokalnego rozwoju gospodarczego oraz
podnoszenie poziomu wzajemnego zaufania lokalnych
interesariuszy przez wspólne zaangażowanie
do współpracy.
Kto może zostać członkiem Lokalnej Organizacji
Gospodarczej?
Członkami LOG-u mogą zostać przedsiębiorcy,
przedstawiciele samorządu, przedstawiciele instytucji
otoczenia biznesu – organizacji gospodarczych, izb
branżowych, cechów, stowarzyszeń, fundacji, instytucji
finansowych, ośrodków innowacji oraz pozostali
interesariusze.
Jakiego rodzaju wsparcia mogą oczekiwać członkowie
stowarzyszenia?
Lokalna Organizacja Gospodarcza będzie działała w
trzech obszarach wsparcia:
•

Punkt konsultacyjno-doradczy – pracownicy LOG,
będą świadczyć usługi informacyjne dla
przedsiębiorców oraz podstawowe usługi doradcze.
Zagwarantowany będzie również szerszy obszar
wsparcia świadczony przez jednostki zewnętrzne m.in.
Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego.

•

Instytucja wdrożeniowa – Lokalna Organizacja
Gospodarcza poprzez swoje zadania ma realizować
przedsięwzięcia wspierające rozwój gospodarczy, do
których należy prowadzenie szkoleń dla
przedsiębiorców, proponowanie i opracowywanie
projektów, przedsięwzięć gospodarczych, zwiększenie
atrakcyjności inwestycyjnej gmin.

•

Platforma konsultacji i dyskusji interesariuszy – LOG

ma być miejscem, w którym przedsiębiorca może
spokojnie popracować, nawiązując przy tym nowe
znajomości i sieci współpracy, tym samym przyczyniać
się do rozwoju gospodarczego regionu.
Na jaki okres przewidziana jest działalność LOG?
Działalność Lokalnej Organizacji gwarantowana jest na
lata 2021-2027, finansowanie przewidziane jest z
Programu Rozwoju Gospodarczego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. W kolejnych latach Lokalna
Organizacja Gospodarcza będzie mogła działać, ale
finansowanie będzie musiała pozyskać sama z innych
źródeł np. utrzymując się z własnej działalności.
Wspieraj lokalny biznes
Szukasz fachowca do remontu łazienki, czy
przeprowadzki? Na stronie internetowej Gminy Kęsowo
powstała specjalna zakładka przeznaczona na reklamę
firm z regionu.
Jak korzystać bazy? Baza
jest ogólnodostępna, by z niej skorzystać, należy wejść na
stronę www.kesowo.pl, a następnie wybrać podstronę
„Baza firm”. Można też wpisać w pasek adresowy
bezpośredni URL podstrony: https://www.kesowo.pl/bazafirm.
Pokaż klientom, czym się zajmujesz, dołącz do bazy
firm. Wystarczy wyrazić chęć zgłoszenia firmy
w wiadomości na adres: m.malinowska@kesowo.pl,
następnie wypełnić otrzymany kwestionariusz i odesłać go
z powrotem lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy
w Kęsowie (biuro nr 2).
Zachęcamy wszystkich chętnych do dołączenia
do naszej bazy firm, być może znajdziecie tutaj
przedsiębiorcę, z którym rozpoczniecie współpracę.
Równocześnie bardzo nam zależy, byście Państwo z tej
bazy korzystali i w pierwszej kolejności wybierali usługi
świadczone przez zakłady zarejestrowane na terenie
Gminy Kęsowo.
Pokaż lokalną solidarność i wesprzyj lokalne
firmy. Kupuj lokalnie, jedz lokalnie oraz wydawaj lokalnie.

Małgorzata Płoszańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Seniorzy się nie nudzą!

W strukturach GOPS w Kęsowie od 2020 r. działa Klub
Senior+ w Żalnie, odpowiadając na potrzeby ludzi
starszych, niepełnos pra wnych i samotnych
do podejmowania wspólnych działań twórczych,
kulturalnych i społecznych.
Został stworzony z myślą o integracji i aktywizacji
środowiska lokalnego. Podstawowym zadaniem jest
przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu seniorów z terenu gminy Kęsowo.
Uczestnikami Klubu mogą być osoby od 60 roku życia,
które są nieaktywne zawodowo. „Życie” w klubie jest
bardzo aktywne, uczestnicy spotykają się na zajęciach
dwa razy w tygodniu.
W ramach zajęć rozwijają swoje umiejętności m.in.
manualne, kulinarne, rękodzielnicze. Zapewniamy również
różnego rodzaju dodatkowe atrakcje warsztaty, zajęcia z
fizjoterapeutą , wycieczki oraz wizyty zaproszonych gości.
W ostatnim okresie seniorzy brali udział w cyklu
licznych warsztatów finansowanych ze środków
UE przeciwdziałania skutkom COVID-19 tj. fotograficzneplastyczne, historyczne, psychologiczne, muzyczne.
Klub Senior+ posiada jeszcze wolne miejsca dla
chętnych seniorów, którzy chcą aktywnie spędzić swój
czas. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Beata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury

Uniwersytet III wieku
W związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju
studenci III Wieku z Gminy Kęsowo czekali około roku
na inaugurację.
Udało się! Oficjalnie w Wiejskim Domu Kultury odbyło
się jego oficjalnie otwarcie. Uniwersytet działa przy
Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W uroczystości
uczestniczyła koordynatorka Uniwersytetów III Wieku Pani
Żaneta Saj oraz Wójt Gminy Radosław Januszewski. To oni
uroczyście wręczyli indeksy prawie 50 nowym studentom.
Dla studentów III Wieku to bardzo wzruszająca
i niezapomniana chwila. Uniwersytet III Wieku pozwoli
seniorom na otwarcie się na siebie, realizowanie swoich

pasji, rozwijanie wiedzy w różnych dziedzinach wiedzy. W
ciągu semestru planowanych jest 8 wykładów. Tematyka
wykładów jest różnorodna. We wrześniu i październiku
wykłady dotyczyć będą tematyki „Z lasu i z nad rzeczki
do spiżarni i domowej apteczki”, „Polska jest niezwykła”,
„Historia alternatywna- czy Polska w XX wieku mogła być
inna?” czy „Zaglądnąć w głąb człowieka”.
Ponadto w IV kwartale bieżącego roku studenci będą
uczestniczyć w kursie języka angielskiego oraz
w warsztatach rękodzielniczych. 15 października studenci
uczestniczyli w wycieczce do Cekcyna. Tam mieli okazję
skorzystać z oferty turystycznej Gminy Cekcyn i zagrać
w minigolfa, zwiedzić Cekcyn i zintegrować się przy kawie.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Adamkowo z najwyższym punktem widokowym
Turyści przybywający do Adamkowa aby podziwiać
piękno krajobrazów i różne gatunki ptaków, już wkrótce
będą mogli wspiąć się na najwyższy punkt widokowy, który
nosi nazwę Wzgórze Wilhelma i dostrzec tam piękno
pogranicza Pojezierza Krajeńskiego i Borów Tucholskich.
Dzięki działającemu tam Stowarzyszeniu na Rzecz
Pamietowa i Adamkowa, które prężnie prowadzi Pan Karol
Gutsze i Pani Renata Borowiecka-Gutsze nawiązała się
współpraca z Nadleśnictwem Zamrzenica, które w ramach
prac na terenach po klęskowych wytyczyło najwyższy
punkt widokowy w powiecie tucholskim, który ma
176 metrów nad poziomem morza i można dostrzec
z niego Sępólno Krajeńskie oraz Chojnice (jest to drugie
najwyższe wzniesienie województwa kujawskopomorskiego po Czarnej Górze 188m npm w Górach
Obkaskich). 23 listopada 2021 roku nastąpi oficjalne
otwarcie ścieżki prowadzącej do Wzgórza Wilhelma
(od XIX wieku to miejsce miało już swojego patrona cesarza Wilhelma).
Na trasie powstaną cztery tablice, które będą mówiły
o tym, co widzimy i o historii tego miejsca. W ramach prac
na tym terenie oznakowane zostało miejsce pochówku
zbiorowego upamiętniające mieszkańców, którzy w XIX
wieku zmarli na ospę i spoczęli w masowym grobie

w Adamkowie.
Nad rysem historycznym tego miejsca pracuje historyk
– regionalista Pan Marek Sass. Wejście na Wzgórze
Wilhelma dostępne będzie dla turystów indywidualnych,
ale zachęcamy również do zwiedzania tego miejsca
z przewodnikiem.

Gabriela Theus | Urząd Gminy - Referat Oświaty

Hale sportowe na wynajem
W dniu 29 września 2021 r Wójt Gminy Kęsowo wydał
zarządzenie w sprawie zasad i trybu korzystania z hal
sportowych na terenie Gminy Kęsowo. Ustalone zostały

rezerwacji oraz podpisaniu umowy w Urzędzie Gminy –
Referat Oświaty.
Jest bardzo duże zainteresowanie wynajmem,
szczególnie hali sportowej w Żalnie, gdzie rezerwacje są
prawie na każdy dzień tygodnia. Hala sportowa
w Kęsowie, jak na razie, wynajęta jest w każdą środę
przez klub sportowy do 16 marca 2022 r.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem 52 3344091 wew. 17 lub 23
gdzie można uzyskać szczegółowe informacje.

stawki czynszu za wynajem: 41 zł netto (50,43 zł brutto)
za godzinę. Po złożeniu wniosku z uzasadnieniem
do Wójta Gminy Kęsowo – zwalnia się z opłaty kluby
sportowe, realizujące zajęcia dla mieszkańców Gminy
Kęsowo.
Wynajem odbywa się w okresie od 15 września do 15
maja, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych i wieczornych, po wcześniejszej

Emilia Szmaglińska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Zdrowie najważniejsze

Akcja pod nazwą „Dzień Zdrowia Gminy Kęsowo”
polegała na przeprowadzeniu badań dla mieszkańców
Gminy Kęsowo.
Mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych badań w
kierunku wykrycia osteoporozy, badań słuchu, badań
spirometrycznych, można było również skontrolować
poziom cukru oraz zmierzyć ciśnienie.
Największym zainteresowaniem cieszył się osteobus, w
którym przebadało się najwięcej osób. Tak duże

Konsultacje miały na celu zapobieganie osteoporozie,
a w konsekwencji złamaniom, które przez odpowiednią
dietę i ćwiczenia można wyeliminować. Na drugim miejscu
zainteresowania było badanie słuchu, z którego
skorzystały 33 osoby.

Ze spirometrii skorzystały 32 osoby. Osoby te wykonały
badanie z racji profilaktycznych jakie mogły wskazać
zmiany w układzie oddechowym w związku z pandemią
Covid-19.
zainteresowanie osteobusem wykazało bardzo dużą
świadomość problemu osteoporozy.

Emilia Szmaglińska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Profilaktyka na plus

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które
m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu
pilotażowego za pośrednictwem:
•

infolinii 22 735 39 53 - (w godzinach 8:00-18:00,
koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)

•

lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki
ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na
podstawie skierowania w postaci elektronicznej
wystawionego przez system.
Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z
pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie
realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”.
Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem
osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo
wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które
zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o
realizację programu pilotażowego.

Akcja cieszyła się dość dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców i była kontynuacją działań profilaktycznych
jakie Gmina Kęsowo realizuje od wielu lat.

OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Cały czas doposażamy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, aby bezpieczeństwo
naszej gminy stało na wysokim poziomie.
Odpowiednie przeszkolenie strażaków czy wymiana wozów bojowych to klucz do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczo–gaśniczych

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

OSP w Piastoszynie ze wsparciem w programie „Mały Strażak”
Jednostka OSP w Piastoszynie w odezwie na złożony
wniosek - otrzymała wsparcie z WFOŚiGW w ramach
programu „Mały Strażak” w wysokości 15 000 zł.
Za przyznane fundusze jednostka zakupiła:
•

Rękawice strażackie - 3 pary

•

Hełm z przezroczystym wizjerem - 4 sztuki

•

Tłumica gumowa z
teleskopowym - 2 sztuki

•

Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 K - 1 sztuka

•

Smok ssawny prosty 110 - zawór zwrotny, sito,
zawleczka - 1 sztuka

•

Bosak teleskopowy dielektryczny - 1 sztuka

•

Sito kominowe - 1 sztuka

•

Radiotelefon HYTERA PD 565 - 1 sztuka

•

Ubranie specjalne - 3 sztuki

•

Buty specjalne - 3 pary

drążkiem

aluminiowym

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła
15 350 zł, z czego 350 zł stanowiło wkład własny OSP w
Piastoszynie. Otrzymany sprzęt przyczyni się do bardziej
efektywnych podejmowanych działań ratowniczogaśniczych podejmowanych przez tą jednostkę.

Odnowienie kursu z zakresu pierwszej pomocy
Strażacy wyjeżdżając do akcji ratowniczo-gaśniczych
muszą posiadać wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Aż 24 strażaków z Naszych jednostek OSP pozytywnie
przeszło tzw. recertyfikację dotyczącą udzielania pierwszej
pomocy. Ze względu na panujący stan epidemii COVID-19
szkolenie to zostało odsunięte w czasie. Zgodnie z
przepisami ochrony przeciwpożarowej koszty szkolenia
zostały pokryte z budżetu gminy.
Przed strażakami okresowe badania medyczne, które
zweryfikują ilu z obecnych strażaków uzyska stosowne
orzeczenie lekarskie dopuszczające do uczestniczenia w
wyjazdach do akcji.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Budowa garażu OSP w Żalnie na finiszu
O budowie garażu dla jednostki OSP w Żalnie pisaliśmy
w poprzednich wydaniach. Od ostatniego numeru etap
budowy garażu znacznie posunął się w postępach.
Został przebudowany wjazd do garażu ułożony w
całości z kostki polbrukowej oraz wykonano cokół wokół
budynku z tego samego materiału. Obecnie trwają ostanie

prace wykończeniowe wewnątrz budynku.
Mamy nadzieję, że już niebawem dojdzie do
uroczystego otwarcia nowego garażu, który znacząco
powiększył powierzchnię remizy jednostki OSP w Żalnie.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Nowa flota pojazdów
Ponad 200 000 zł zostało „zabezpieczone” w budżecie
gminy na zakup używanego samochodu pożarniczego dla
jednostki OSP w Drożdzienicy.
Dotychczasowy pojazd- ponad 40-letni BERLET jest już
znacznie wysłużony i coraz ciężej można nim sprawnie
podejmować działania ratowniczo-gaśnicze. Znaczące
uszkodzenia i zużycie doznał po przejściu nawałnicy, gdzie
jednostka OSP w Drożdzienicy pracowała w dużym
natężeniu.

Strażacy z drożdzienickiej jednostki cały czas
poszukują i analizują sprzęt, który spełniłby ich
oczekiwania. Mamy nadzieję, że już niebawem w miejsce
wysłużonego 40 latka pojawi się godny następca, który na
lata będzie służył strażakom i okolicznym mieszkańcom.
W planach na 2022 rok jest także zakup drugiego już
nowego samochodu pożarniczego dla jednostki będącego
w systemie KSRG – czyli jednostki OSP z Kęsowa.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Zarząd OSP Gminy Kęsowo bez zmian
We wrześniu odbył się uroczysty Zjazd Oddziału
Gminnego Związku OSP RP Gminy Kęsowo podczas
którego dokonano podsumowanie z działalności
w kadencji 2016-2021 oraz wyboru Zarządu Oddziału
Gminnego OSP RP.
Po przeprowadzeniu stosownych procedur i wyborów
okazało się ,że skład starego zarządu nie uległ zmianie.
Dalej funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP na terenie Gminy Kęsowo pełnić będzie
druh Kazimierz Lipiński z jednostki OSP w Piastoszynie.
Komendantem Gminnym OSP także dalej pozostaje druh
Tomasz Połetek z jednostki OSP w Drożdzienicy.
Zmiany nastąpiły w składzie członków komisji
rewizyjnej, której od teraz przewodniczyć będzie druh
Arkadiusz Klunder z jednostki OSP w Żalnie.

Przedstawicielami Zarządu Oddziału Gminnego do
Zarządu Powiatowego OSP RP w dalszym ciągu pozostają
prezes Kazimierz Lipiński i komendant Tomasz Połetek.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

5 nowych osób chętnych na wstąpienie w szeregi OSP
Na koniec sierpnia rozpoczęło się szkolenie
podstawowe strażaków OSP - organizowanych przez KP
PSP w Tucholi. Na szkolenie zostało zakwalifikowanych 5
osób z terenu gminy Kęsowo. Wśród uczestników kursów
jest 3 mężczyzn i 2 kobiety.

Pozytywne zaliczenie szkolenia jest niezbędne do tego,
aby zostać pełnoprawnym strażakiem OSP i móc
uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Z niecierpliwości
czekamy na wyniki i mamy nadzieję, że jednostki z Żalna i
Piastoszyna już niebawem powitają w swoim gronie
nowych druhów….i druhny.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Ćwiczyli aby jeszcze lepiej nieść pomoc potrzebującym
Jednostki z OSP w Kęsowie i Drożdzienicy dnia 11 i 12
września 2021 brali udział w tzw. manewrach – na
obiekcie kościoła w Wielkim Mędromierzu i w
miejscowości Wieszczyce – podczas pikniku
organizowanego przez KGW
W Wieszczycach w ramach akcji #SzczepimySiezKGW.
Oba scenariusze ćwiczeń były bardzo realistyczne i
pozwoliły Naszym strażakom na przećwiczenie działań,
które mogą wydarzyć się w rzeczywistości. Jak podkreślają
takie ćwiczenia są bardzo potrzebne, gdyż pokazują słabe
i mocne strony sytuacji i pozwalają na wyciągnięcie
wniosków i poprawę ewentualnych nieciągłości.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Festyn strażacki okazją do zawodów gminnych jednostek OSP
Jednostka OSP w Piastoszynie w lipcu br.
zorganizowała festyn edukacyjno-rekreacyjny, który został
sfinansowany ze środków Gminy Kęsowo w ramach
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Nie zabrakło dmuchańców, malowania twarzy i
zaplatania warkoczyków. Festyn ten stał się także okazją
do przeprowadzenia Gminnych Zawodów Strażackich
jednostek OSP z terenu Gminy Kęsowo, z którego
zwycięsko wyszła jednostka OSP w Drożdzienicy.
Festyn był bardzo dobrze przygotowany pod każdym
kątem.

Dodatkowo dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym
cieszył się dużą frekwencją.
W ramach festynu jednostka ta zorganizowała pokazy
ratownictwa medycznego, a strażacy z PSP z Tucholi
zaprezentowali pokaz ratownictwa technicznego.
Nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci i młodzieży, a
także testu wiedzy pożarniczej. Duże zaangażowanie
podczas imprezy włożyło Koło Gospodyń Wiejskich z
Piastoszyna, które serwowało jedzenie i słodkie
poczęstunki.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Na samorządy gminne scedowanych jest wiele obowiązków na rzecz ochrony
środowiska.
Od dłuższego czasu przy pomocy pracowników Urzędu Gminy można m.in.. wypełniać
wnioski nt. Programu Czyste Powietrze.
Podejmowane takie jak organizacja pikników ekologicznych zachęca Naszych
mieszkańców do wykazywania postaw proekologicznych

Krzysztof Gnaciński | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
Na październikowej sesji Rada Gminy w Kęsowie
przyjęła Uchwałą Nr XLIV/231/2021 Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Kęsowo.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., a
głównymi zmianami jakie dokonano w przyjętym
regulaminie jest częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych tj. odpadów zmieszanych i bioodpadów nie
rzadziej niż raz w miesiącu oraz odpadów segregowanych
(szkło) nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
dokonane zostały w związku ze zmianą Ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, którą podpisał Prezydent RP Andrzej Duda. W
ustawie zawarto rozwiązania, które mają na celu
ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami.
W dniu 3 listopada 2021 r. Gmina Kęsowo ogłosiła
przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Kęsowo na rok 2022 (termin realizacji od
1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.).

Adam Jakubczyk | Sekretarz Gminy

Ranking Programu ”Czyste Powietrze”
Zgodnie z Rankingiem gmin w programie "Czyste
Powietrze" prowadzonym przez Polski Alarm Smogowy w II
kwartale 2021 r. Gmina Kęsowo zajęła 22 miejsce jako
najaktywniejsza w całej Polsce z 31 złożonymi wnioskami.
W województwie kujawsko-pomorskim zajęła 6 miejsce.
Ranking gmin utworzony został na podstawie
dostarczonych przez wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej danych o liczbie
wniosków do programu "Czyste Powietrze" złożonych przez
właścicieli budynków jednorodzinnych w poszczególnych
gminach.
Ranking powstał na bazie liczby wniosków przyjętych w
II kwartale 2021 roku. O pozycji gminy w rankingu
decyduje wskaźnik, którego wartość wyznacza liczba
wniosków złożonych z terenu danej gminy na 1000
budynków jednorodzinnych.

Izabela Modrzejewska| Redaktor naczelny

Ekologiczny Festiwal Jesienny
Gmina Kęsowo zasłynęła z organizacji festynów
promujących ekologię i zdrowe odżywiania. Inicjatywy
organizatorów wspierane są przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Tak było i tym razem, dzięki otrzymanemu
współfinansowaniu z WFOŚiGW 6 listopada br. odbył się
Ekologiczny Festiwal Jesienny w Wiejskim Domu Kultury w
Kęsowie. Impreza rozpoczęła się od koncertu w
wykonaniu dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia
wokalno-instrumentalne do Wiejskiego Domu Kultury w
Kęsowie.

Na miejscu stacjonowały stoiska przygotowane przez
Krajeński Park Krajobrazowy, Nadleśnictwo Zamrzenica
oraz punkt informacyjny ,, Czyste Powietrze”.
Wyniki konkursu na eko-zupę prezentowały się

W ramach imprezy zorganizowane zostały konkursy
ekologiczne tj. ,, Trzy lata czystego powietrza” - konkurs
międzypokoleniowy na wykonanie rysunku promującego
dbanie o ziemię, konkurs na deser warzywny, w którym
wzięło udział 12 osób, konkurs dla dzieci na ekoloudka, w
którym zwycięzcy otrzymali karmniki dla ptaków, konkurs
na eko-zupę dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy
Kęsowo, w którym jurorami byli uczestnicy festiwalu
częstowani pięcioma rodzajami pysznej jesiennej zupy.
następująco:
1. KGW Wieszczyce
2. KGW Kęsowo
3. KGW Drożdzienica
•

Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z
naturalnych kosmetyków oraz mydeł. Pod okiem florystek
wykonano również las w słoiku, który można było zabrać
do domu.

KGW Przymuszewo, KGW Piastoszyn - wyróżnienia

Krzysztof Gnaciński | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Kontrole zbiorników bezodpływowych
W związku z zapytaniem Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczącym odbioru i
oczyszczania nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych, 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 nieruchomości
zobowiązany będzie do okazania umowy na wywóz
nieczystości ciekłych oraz faktur potwierdzających wywóz
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.
Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie
niezbędnych dokumentów będących przedmiotem
kontroli. Ponadto informujemy, że osoby które nie spełniły
obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z
wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na

opróżnianie zbiorników) powinny to uczynić niezwłocznie.
Za uchylanie się od obowiązków nałożonych ustawą
właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na
zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o
wykroczenia.

Michalina Szczypiorska | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Gmina Kęsowo podpisała z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
umowę dotacji w ramach Programu Priorytetowego
"Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów
Zawierających Azbest" na realizację przedsięwzięcia pn.
"Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Kęsowo".
Całkowity szacowany koszt zadania wynosi 107000,00
zł w tym: 35 000 zł w 2021 roku, 40 000 zł w 2022 roku,
32 000 zł w 2023 roku.
W ramach Programu Gmina Kęsowo ma możliwość
uzyskania refundacji całości poniesionych kosztów
usuwania wyrobów zawierających azbest.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia, do 15 listopada
2023 roku, ma zostać osiągnięty efekt ekologiczny w
postaci unieszkodliwienia 150,00 Mg odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Wnioski od właścicieli nieruchomości, którzy chcą

unieszkodliwić wyroby zawierające azbest ze swoich
posesji przyjmowane są na bieżąco w Urzędzie Gminy w
Kęsowie do czasu wyczerpania alokacji środków
pochodzących z dofinansowania.

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Uczniowie naszych szkół mimo okresu zdalnej nauki są bardzo aktywni i uczestniczą
w wielu konkursach i programach organizowanych z myślą i ich rozwoju.
Cały czas prężnie rozwija się drużyna MKS Kęsowo, która odnosi coraz liczniejsze
sukcesy i dumnie reprezentuje nasza gminę na arenie sportowej.

Gabriela Theus | Urząd Gminy - Referat Oświaty

„Laboratoria Przyszłości” dla szkół
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół
podstawowych oraz ogólnokształcących szkół
artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji
kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach
Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie
finansowe na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród
dzieci i młodzieży.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły
otrzymają
wsparcie
finansowe
na
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtow
aniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych,
umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia,
zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w
zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania
o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w
życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia
możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został
ujęty w katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno
wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1
września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe)
jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).
Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą:

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

•

Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami,
slicerami etc.)

•

Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami,
płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami

•

Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich
osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)

•

Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Obie szkoły podstawowe z terenu naszej gminy zgłosiły
się do programu. Oznacza to, iż Szkoła Podstawowa w
Kęsowie ma szansę otrzymać wsparcie w wysokości 82
200 zł, natomiast Szkoła Podstawowa w Żalnie 60 000 zł.

Zerówki biorą udział w konkursach - wspierają licytacje
Pod koniec marca 2021r. uczniowie zerówki wzięli
udział w XVI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Ozdoby Wielkanocne” pod patronatem Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydenta Miasta
Torunia.
Uczennica klasy Ob Julka Daszkowska otrzymała
wyróżnienie. Prace wszystkich dzieci biorących udział w
konkursie trafiły na licytację, z której dochód został
przekazany na leczenie chorej dziewczynki.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

„My Easter egg”- konkurs z języka angielskiego
W kwietniu odbył się konkurs dla klas 0-3 na
najpiękniejsze jajeczko wielkanocne. W konkursie wzięło
udział 32 uczniów naszej szkoły.
Komisja konkursowa w swojej ocenie brała pod uwagę
pomysłowość, oryginalność, estetykę oraz samodzielność
wykonania. Wyniki konkursu: I miejsce - Oliwia Jabłońska
kl.1b., ll miejsce - Laura Brauer kl.1a, III miejsce - Adrian
Zawiszewski kl.O b. Wyróżnienia: Rozalia Szmaglinska
kl.0a, Kacper Linda kl.1b Aleksander Wolowicz kl.3a.

Wszystkim uczestnikom należą się podziękowania za
olbrzymie zaangażowanie, a osobom nagrodzonym
gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Międzynarodowy Dzień Liczby π
Miesiąc marzec to ważny okres dla wszystkich osób
lubiących matematykę. W tym miesiącu obchodzimy
Międzynarodowy Dzień Liczby Pi – dokładnie 14 marca
każdego roku.
Z tej okazji w kęsowskiej szkole nauczyciele
matematyki zorganizowali konkurs matematyczny na
plakat o liczbie Pi.
Oceniane były następujące elementy prac: estetyka,

pomysł, poprawność języka matematycznego, historia
liczby Pi, ciekawostki związane z liczbą Pi, wyjaśnienie
pojęcia „Ludolfina”, w jaki sposób obliczamy liczbę Pi,
czym ona jest.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV – VII
Po burzliwej dyskusji jury doszło do następującego
rozstrzygnięcia konkursu:
I miejsce Zuzanna Radzio– klasa IV
II miejsce Amelia Gajlewicz i Zuzanna Rybicka – klasa VII
III miejsce Michalina Borzyszkowska – klasa VI
III miejsce Pola Nowak – klasa V
Wyróżnienia:
Krzysztof Ginter – klasa VI
Patrycja Ginter – klasa VII
Wiktoria Gruszecka –klasaIV
Jesica Milkowska– klasa VI
Daria Boettcher– klasa IV

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Dzień Ziemi – dbamy o naszą planetę
W kwietniu uczniowie zerówki obchodzili Światowy
Dzień Ziemi. Z tej okazji dzieci ubrały się na zielono lub
niebiesko, nawiązując do kolorów, które ma Ziemia
widziana z kosmosu. Zerówkowicze wzięli udział w
specjalnej lekcji przygotowanej przez nauczycielki
edukacji przedszkolnej na temat postaw proekologicznych.
Dzieci oglądały prezentację na temat tego, w jaki
sposób można dbać o naszą planetę. Uczniowie recytowali
przygotowane wierszyki na temat ochrony przyrody, a
także uczyli się piosenki z repertuaru Majki Jeżowskiej pt:
Moja Planeta. Dzień ten minął pod hasłem: Pamiętaj,
Ziemia jest tylko jedna!

Marek Kalisz | Szkoła Podstawowa w Żalnie

Osiągnięcia językowe uczniów z Żalna
„Nie było łatwo wybrać medalowe miejsca (...)” prym
wiedli uczniowie Szkoły Podstawowej w Żalnie" - takie
informacje pojawiły się na stronie internetowej
tucholskiego Nowodworka po rostrzygnięciu I
powiatowego konkursu językowo-plastycznego „llustrating
Songs”.
Mowa tu o uczennicach z klas VII i VIII- Alicji Lipińskiej,
Amelii Leszczyńskiej, Zuzannie Fabich oraz Emilii
Gierszewskiej, które wykonały komiksy do wybranych
przez siebie piosenek anglojęzycznych. Alicja i Amelia
zajęły kolejno II oraz III miejsce, a Zuzanna i Emilia
otrzymały wyróżnienia.
Jest to ogromny sukces po którym SP w Żalnie nie
spoczęła na laurach. Uczestniczyli również w I
Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych w
Językach Obcych, który zorganizowała Szkoła Podstawowa
nr 1 w Tucholi. Zadaniem uczestników była recytacja
wiersza w języku angielskim. Jury przyznało po trzy
miejsca w kategoriach klas IV-VI oraz VII-VIII.
Uczniowie ze szkoły w Żalnie okazali się być po raz
kolejny najlepsi. W kategorii klas IV-VI, Karina Chylewska
zajęła pierwsze miejsce wcielając się aż w trzy role-

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

dentysty, krokodyla i narratora. Świetna była również
Sabina Bełczyńska, która zajęła drugie miejsce. Jej
zadanie również nie było proste- musiała przekonać
mamę, że dżdżownica to idealne zwierzę do domu. W
kategorii klas starszych, bezkonkurencyjnie wypadła
Amelia Szrajda, która zajęła pierwsze miejsce recytując
wiersz o trudnym dla wszystkich czasie pandemii.

„Orzeł z języka angielskiego” - szkolny konkurs
W maju 2021 r. w Szkole Podstawowej w Kęsowie
odbył się konkurs dla klasy VII i VIII pt. „Orzeł z języka
angielskiego”.
Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu
gramatyczno-leksykalnego, który obejmował materiał z
wszystkich poprzednich lat szkolnych. Z tym niełatwym
zadaniem najlepiej poradzili sobie:
I miejsce – Oliwier Czerwiński,
II miejsce - Julia Chwastyniak,
III miejsce- Maciej Idzikowski

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Projekt Pho3nix Active School
Szkoła Podstawowa w Kęsowie wzięła udział w
projekcie Pho3nix Active School. To akcja sportowa, która
miała na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz
zaangażować je w inspirujące inicjatywy sportowe.
W ramach projektu dwie grupy dzieci ze szkoły w
Kęsowie uczestniczyły w zajęciach sportowych
organizowanych przez nauczyciela wychowania fizycznego
na kęsowskim Orliku. Patronatem nad Pho3nix Active
School objął Polski Komitet Olimpijski.
Szkoła otrzymała pakiet sportowy wartości 1000 zł dla
szkoły.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Orlik Cup V Kcynia

Po raz piąty w historii zawodniczki MKS Kęsowo
rywalizowały w turnieju ORLIK CUP w Kcyni. Młodziczki
podjęły walkę z AZS Włocławek, UKS 23 Płock, MLUKS

zajęły wysokie III Miejsce. Najlepszą strzelczynią została
OLIWIA KARNOWSKA, która zdobyła łącznie 32 bramki.
Skład zespołu: Oliwia Karnowska, Rozalia Malinowska,
Zuza Skonieczna, Dominika Luptowska, Oliwia Wenda,
Julia Oelberg, Helena Santowska, Monika Adrych, Natalia
Lesińska, Paulina Woźniak, Daria Juhnke.

Orlik Kcynia i Millennium Świekatowo. Mecze odbywały się
w systemie każdy z każdym 2 x 20 minut.
Po całym dniu zaciętej walki zawodniczki z Kęsowa
Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej w Czersku
Z okazji „Dnia Dziecka” odbył się Ogólnopolski Turniej
Piłki Ręcznej w Czersku. Gospodarz LUKS POL Czersk
zaprosił zespoły z Banina, Nowej Karczmy, Tczewa,
Wejherowa i MKS Kęsowo.
Po zaciętej i emocjonującej walce MKS Kęsowo
minimalnie przegrało z zespołami: Sambor Tczew i UKS
Banino. W pięknym stylu, pięcioma bramkami zawodniczki
z Kęsowa pokonały zespół Tytani Wejherowo i zajęły V
MIEJSCE w ogólnej klasyfikacji. Najlepszą zawodniczką
drużyny z MKS Kęsowo została Rozalia Malinowska, która
rzuciła 20 bramek.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

„Handballowy Fun” w Koszalinie
Młodziczki z MKS Kęsowo dopisały do swojego
dorobku kolejne zwycięstwo w turnieju piłki ręcznej
plażowej i piłki ręcznej halowej: „Handballowy Fun” w
Koszalinie.
W pierwszej fazie turnieju, dziewczęta rozegrały trzy
mecze na piasku, tym samym występując pierwszy raz w
historii szkoły w rozgrywkach piłki ręcznej plażowej.
Drugiego dnia młodziczki rozegrały kolejne mecze na
hali sportowej Politechniki Koszalińskiej. Młodziczki z
Kęsowa zostały bezapelacyjnym liderem tabeli, z
największą ilością punktów wygrały wszystkie mecze i w
finale pokonały zespół gospodyń 18 do 12, zajmując
pierwsze miejsce

SPRAWY SPOŁECZNE
I KULTURALNE
Od czerwca na terenie gminy zorganizowano wiele imprez i wydarzeń kulturalnych.
Prawie w każdy weekend w różnych częściach gminy odbywały się pikniki rodzinne
i festyny.
Podczas imprez organizowane były liczne atrakcje dla każdej grupy wiekowej. Nie
można było narzekać na nudę!

Izabela Modrzejewska | Wiejski Dom Kultury

Kęsowo w czasach średniowiecznych
26 czerwca w kęsowskim parku odbył się tradyjny
Piknik Historyczny.
Tym razem organizatorzy Gmina Kęsowo wraz z
Wiejskim Domem Kultury postanowili przenieść
mieszkańców do czasów wczesno i późno
średniowiecznych sięgających początków grodziska w
Obrowie (czasy Mieszka I).

dla siebie. Nie zabrakło pięknej pogody i atrakcji zarówno
dla dzieci jak i dorosłych. Dziewczynki przygotowywały
przepiękne wianki średniowieczne, a chłopcy malowali
tarcze i miecze, które później dumnie prezentowali wśród
swoich najbliższych. Bardzo dużą popularnością cieszyły
się przygotowywane na miejscu podpłomyki oraz
możliwość upieczenia kiełbaski na ognisku i skosztowanie
grochówki.
Wojowie, rycerze i inne postacie z czasów
średniowiecznych prowadzili pokazy, uczyli rzemiosła,
tkactwa lalek matanek, bicia monet i nauki walki z
wykorzystaniem bezpiecznej broni. Prezentowane stroje

Podczas Pikniku Historycznego każdy mógł znaleźć coś

sprawiły, że można było poczuć klimat tamtych czasów.
Dorośli licznie oblegali strzelanie z łuku, a także wcielanie
się w rolę postaci średniowiecznych, dzięki czemu na
własnej skórze mogli poczuć np. ciężar rycerskiej zbroi.
Inscenizacje i konkursy średniowieczne prowadziły dwa
stowarzyszenia: „Drużyna spod starych Dębów”
prezentująca wczesne średniowiecze oraz „Chorągiew
Zaciężna Ziemi Kujawskiej” reprezentująca późne
średniowiecze.

Izabela Modrzejewska | Wiejski Dom Kultury

Gminne i Wojewódzkie Święto Plonów
Uroczyste obchody dożynkowe w Gminie Kęsowo to już
tradycja. Rok temu ze względu na panująca epidemię
COVID-19 nie zostały one zorganizowane w sposób
zwyczajowo przyjęty. W tym roku mimo niekorzystnych
prognoz pogodowych dopisała w ten dzień piękna,
słoneczna pogoda.

Tak więc 28 sierpnia 2021 roku tradycyjnie o godz.
1500 obchody dożynkowe rozpoczęto Mszą Św. w kościele
parafialnym w Kęsowie. Po Mszy Św. korowód składający
się z Orkiestry Dętej z Bysławia, sztandarów, ciągników,
motocykli Bractwa Magneto oraz zaproszonych gości i
uczestników festynu przemaszerował na część oficjalną,
która miała miejsce w kęsowskim Amfiteatrze.
Po wysłuchaniu koncertu Orkiestry Dętej z Bysławia

jednak łatwo, ponieważ osoba startująca w konkursie
musiała z zamkniętymi oczami przejść całą konkurencję.
Od godz. 1700 na torze przygotowanym przez grupę
młodzieży z Równać Szanse odbywały się zawody
pojazdów zdalnie sterowanych. Od godz. 2000 dla
uczestników zagrał zespół ,, Hit Tuchola”. Gwiazdą tego
wieczoru był zespół BAYERA, który pojawił się na scenie
Amfiteatru o godz. 2200.
Dla KGW w Przymuszewie nie był to ostatni dzień
świętowania, ponieważ kolejnego dnia odniosło ogromny
sukces . Tym razem uczestnicząc 29 sierpnia 2021 z
Dożynkach Wojewódzkich zorganizowanych w Toruniu.
Panie z KGW stanęły na podium zajmując zaszczytne III
miejsce w konkursie na , najpiękniejszy tradycyjny wieniec
dożynkowy.
Jak podkreśla przewodnicząca koła Pani Anita Juhnkekonkurencja była ogromna, a uczestnicy oprócz
przygotowania tradycyjnego wieńca dożynkowego musieli
także przygotować stroje oraz stoisko pokazowe
reprezentujące ich region. Wszystko było brane pod
uwagę do kwalifikacji końcowej, więc zajęcie takiego
wysokiego miejsca jest godne podziwu.

wręczono nagrody w konkursach na ,, najpiękniejszy
wieniec tradycyjny oraz nowoczesny”, ,, najlepiej ustrojone
stoisko dożynkowe” , ,, pojazd dożynkowy” oraz
podziękowano partnerskiej Gminie Smołdzino za przyjazd
i współpracę.
Po części oficjalnej zaproszono przedstawicieli sołectw
do uczestnictwa w konkursach przygotowanych w temacie
dożynkowym. Nie zabrakło ,, lania wody”, ,, wytrząsania
jaj”, ,, quizu wiedzy” i innych pomysłowych zmagań
sprawnościowych dla zgłoszonych drużyn. Dodatkowo
organizatorzy przygotowali konkurs „Szczepimy Się”
polegający na nakarmieniu strzykawką chorego. Nie było
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#Szczepimy się z KGW
Na terenie kraju organizowane są różnego rodzaju
akcje promocyjne, zachęcające do szczepienia przeciw
Covid-19. Według statystyk najniższy odsetek
zaszczepionych osób pochodzi z trenów wiejskich. Aby
podnieść poziom zaszczepienia mieszkańców szczególnie
na wsiach Narodowy Program Szczepień został
poszerzony o inicjatywę #Szczepimy się z KGW.

ognisko z kiełbaskami. Do późnych godzin wieczornych
trwała zabawa taneczna z muzyką na żywo. 26 września
nastąpił ciąg dalszy festynów pod hasłem #Szczepimy się
z KGW.

W ramach programu promocyjnego KGW mogły starać
się o dofinansowanie ARiMR w wysokości 8 000 zł na
zorganizowanie imprezy, związanej z promocją szczepień.
Cztery KGW z Gminy Kęsowo skorzystały z tej możliwości i
dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w gminie
zorganizowane zostały pikniki rodzinne promujące
szczepienie. Wnioski o dofinansowanie złożyło KGW
Piastoszyn Wieszczyce, Kęsowo i Przymuszewo.

W tym dniu mieszkańcy Gminy mogli się bawić w
Kęsowie i Przymuszewie. KGW w Kęsowie stanęło na
wysokości zadania organizując spektakl w wykonaniu
teatru Barnaby z Gdańska,
tematyczne warsztaty
rękodzielnicze z robienia pacynek , grę rodzinną o nazwie:
„Wiecie czy nie wiecie krasnoludki są na świecie” ,
warsztaty kulinarne z Jackiem Grabowskim, którego
wszyscy kojarzą z logo: „Jacek piecze placek”. Podczas
tych warsztatów wypieczono około trzysta drożdżówek w
przeróżnych smakach, które były rozdawane uczestnikom
festynu. Nie zabrakło również strefy gastronomicznej w
której serwowano hot – dogi i frytki.
Natomiast w Przymuszewie uczestnicy imprezy wzięli
udział w pokazie wyrobu swojskiej kiełbasy, bardziej
odważni spróbowali swoich sił w paintballu. Były również
konkursy z nagrodami, dmuchany plac zabaw i strefa
gastronomiczna z daniami regionalnymi przygotowanymi
przez KGW.

W Piastoszynie 11 września można było zrobić sobie
zdjęcie z ulubioną postacią z bajki, wziąć udział w pokazie
ratownictwa medycznego OSP, przygotowano atrakcje dla
dzieci między innymi dmuchany plac zabaw i stoisko ze
słodkościami . Dla wszystkich uczestników czekała strefa
gastronomiczna, w której serwowano dania z grilla.
W tym samym dniu mieszkańców do wspólnej zabawy
zaprosiło również KGW Wieszczyce. Dla dzieci
przygotowano strefę zabaw i animacji, dmuchany plac
zabaw oraz gry i konkursy, również dla dorosłych. Bardzo
ciekawym punktem imprezy był pokaz ratownictwa oraz
stoisko z rękodziełem. KGW Wieszczyce zorganizowało

Najważniejszym punktem każdego z festynów był
mobilny punkt szczepień, w którym można było zaszczepić
się jedną z trzech dostępnych na rynku szczepionek
przeciw Covid-19. Łącznie podczas wszystkich tych akcji
zaszczepiły się 22 osoby.
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Festyny w Gminie Kęsowo
Okres wakacyjny to czas odpoczynku i świętowania. W
minione wakacje w Gminie Kęsowo chyba nikt nie mógł
narzekać na nudę. Gmina we współpracy z sołectwami,
OSP oraz Wiejskim Domem Kultury stanęła na wysokości
zadania i zorganizowała szereg festynów dla mieszkańców
poszczególnych miejscowości.

11 lipca we Wiosce Kwiatowej w Żalnie odbył się piknik
rodzinny. Organizatorzy przygotowali dla uczestników
mnóstwo atrakcji, animacje dla dzieci , warsztaty, zajęcia
plastyczne. Tematem przewodnim wszystkich działań były
oczywiście kwiaty. Oprócz animacji dzieci mogły dowoli
bawić się na dmuchanym placu zabaw, oraz wziąć udział
w kwiatowej grze terenowej z nagrodami. Strefą

24 lipca odbył się kolejny festyn tym razem w
Drożdzienicy. Pozytywne humory uczestników i masa
atrakcji dla dzieci sprawiły, że ten festyn należał do bardzo
udanych. Dzieci mogły bawić się na mega dmuchańcu. W
tym dniu na festynie gościła Partnerska Lokalna Grupa
Działania, która zapewniła konkursy z nagrodami oraz

malowanie twarzy. Pyszny poczęstunek przygotowało
lokalne KGW. Co wytrwalsi bawili się przy muzyce na żywo
do późnych godzin wieczornych. Uczestnicy imprezy do
domów wracali z uśmiechami na twarzy, a dzieci
bogatsze o „złoto”, które płukali w jednej z konkurencji.
Wielkie brawa należą się OSP w Piastoszynie, które to we
współpracy z KGW i WDK w Kęsowie 21 sierpnia
zorganizowało festyn edukacyjno – rekreacyjny, który
gastronomiczną zajęło się Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Żalna, które serwowało pyszne gofry, ciasta i
frytki. Do późnych godzin wieczornych goście bawili się na
zabawie tanecznej z muzyką na żywo.

sfinansowany został ze środków Gminy Kęsowo w ramach
realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Muzyka filmowa na scenie WDK
III miejsce: Julia Kowalska Tucholski Ośrodek Kultury
instruktor: Tomasz Kotowski
wyróżnienie: Blanka Poświata Tucholski Ośrodek
Kultury
instruktor: Tomasz Kotowski
Kategoria 12-15 lat
I miejsce: Lena Barcerowska SP nr 5 w Tucholi

instruktor: Marzena Mathia
II miejsce: Kamil Kosowski SP w Tucholi
instruktor: Magdalena Ptaszyńska
V Jesienny Przegląd Piosenki w klimacie muzyki
filmowej w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie odbył się
16 października. W przeglądzie wzięło udział 15 młodych
i zdolnych wokalistów z różnych szkół oraz ośrodków
kultury, którzy zaczarowali scenę WDK w sobotnie
przedpołudnie. Trudu oceny występów podjęło się jury w
składzie: Pani Wioletta Kiedrowicz, Pan Piotr Talkowski
oraz Pan Kamil Tajl. Uczestnicy startowali w dwóch
kategoriach wiekowych i zajęli poszczególne miejsca.

III miejsce: Oliwia Połczyńska Wiejski Dom Kultury w
Kęsowie
instruktor: Jerzy Porębski

Kategoria 8-11 lat
I miejsce: Marta Wojtas SP w Tucholi
instruktor: Marzena Mathia
II miejsce: Lena Grzonkowska SP w Ostrowitem
instruktor: Beata Grzonkowska
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Wakacje z kulturą 2021
Jak co roku Wiejski Dom Kultury w Kęsowie wyszedł
naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców organizując
zajęcia opiekuńcze.

sierpnia dzieci miały okazje uczestniczyć w zajęciach
stacjonarnych tj.: rękodzielniczych, plastycznych,
sportowych, kulinarnych.

Zajęcia tradycyjnie rozpoczęły się rajdem rowerowym
do Adamkowa na plener malarski śladami Leona
Wyczółkowskiego. Przez kolejne dwa tygodnie lipca i

Organizatorzy zapewniali opiekę podczas wycieczek na
plażę oraz kąpieli pod okiem ratownika. Uczestnicy wzięli
udział w prelekcji ze specjalistą z Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego na temat ochrony pszczół. Dużą atrakcją
był biwak pod namiotami w Kamieniu Krajeńskim, wyjazd
do kina na film „Kosmiczny mecz” oraz wycieczka
rodzinna do Aquaparku w Redzie i zwiedzanie Gdyni
Orłowo.
W zajęciach każdego dnia brało udział ok. 20 dzieci z
terenu Gminy Kęsowo.
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Nowe Koła Gospodyń Wiejskich we Wieszczycach i Piastoszynie
Po wejściu w życie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
przybywa ich w lawinowym tempie. W Gminie Kęsowo
utworzyły się, aż dwa nowe KGW w miejscowościach
Wieszczyce i Piastoszyn.
Pytając od czego zaczęła się chęć otwarcia działalności
w tych dwóch miejscowościach, kto był pomysłodawcą
utworzenia kół i jakie były jego początki przewodniczące
Pani Weronika Aszyk (Piastoszyn) oraz Pani Justyna
Banaszak-Turzyńska (Wieszczyce) opowiadają o jego
początkach.
KGW w Piastoszynie założone zostało w czerwcu
Pomysłodawczyniami były Weronika Aszyk oraz Ewa
Rutkowska. Ich działalność prowadzona jest w świetlicy
wiejskiej w Piastoszynie. W skład zarządu wchodzą
PRZEDODNICZACA Weronika Aszyk ZASTĘPCA Ewa
Rutkowska oraz skarbnik Sylwia Bełdzikowska.
Głównym kierunkiem działalności KGW w Piastoszynie
jest wspieranie rozwoju i przedsiębiorczości kobiet oraz

inicjowanie i przeprowadzanie działań na rzecz poprawy
warunków życia kobiet na wsi. Członkinie KGW w
Piastoszynie są otwarte na rozmowy i współpracę z
lokalną władza jak również z miejscową społecznością.
Natomiast we Wieszczycach zaczęło się od luźnej
rozmowy z Panem Wójtem Radosławem Januszewskim,
aby ,,ruszyć życie” we Wieszczycach i zrobić coś dla
mieszkańców. Swoją pomoc zaoferowała Pani Jagoda
Has. Pierwsze spotkanie odbyło się w czerwcu we
współpracy z Panią Sołtys Eweliną Kaczyńską.
Przewodnicząca KGW we Wieszczycach Justyna
Banaszak-Turzyńska podkreśla, że pomysłów jest kilka i
zapewne w niedługim czasie Panie obiorą kierunek
działania, choć chcą aby ich działalność była
wszechstronna – trochę kultury, trochę rozrywki i zabawy.
Koło Gospodyń Wiejskich we Wieszczycach planów ma
dużo są to warsztaty rękodzielnicze, tworzenie ozdób,
kompozycji kwiatowych, spotkania z twórcami lokalnymi,
jasełka, wspólne kolędowanie, noc poezji i kilka
niespodzianek, których Przewodnicząca nie chce
zdradzać.
Pani Justyna Banaszak-Turzyńska zachęca każdą
dorosłą osobę, również panów do wstąpienia w szeregi

KGW we Wieszczycach. Warunek jest jeden, musi to być
mieszkaniec sołectwa Wieszczyce. Apeluje, że osoby które
są zainteresowane dołączeniem proszone są o kontakt
telefoniczny lub osobisty. KGW Wieszczyce liczy obecnie
18 osób. Spotykają się przeważnie co 2 tygodnie w
świetlicy Wiejskiej w Wieszczycach. Przekrój wiekowy jest
szeroki. Różnica wieku pomiędzy najmłodszą osobą a
najstarszą to ponad 40 lat a raczej prawie 50. Daje to
możliwość wymiany doświadczeń a także nauki od siebie
nawzajem. Jak podkreśla Pani Justyna spotkania to
oderwanie się od codziennych obowiązków, możliwość
spotkania z drugą osobą, a dla niektórych „przystankiem
na trasie pociągu ekspresowego”. Mimo różnicy wieku,
indywidualnego bagażu doświadczeń i różnego
usposobienia Panie z Wieszczyc tworzą grupę, w której
każda osoba jest ważna i wyjątkowa.
KGW w Piastoszynie liczy 14 członków i jak podkreśla
przewodnicząca są to same kobiety. Należeć do Koła
może każdy kto chce i umie współpracować w grupie,
ponieważ nasze motto to „mniej gadania, więcej
działania”.

KGW stawia na to, aby były to osoby, które będą brały
czynny udział w działalności Koła. Pani Weronika
zaznacza, że w Piastoszynie w 80% członkinie KGW to
młode kobiety i mamy. Ale chętnie przyjmą każdego kto
będzie chciał dołączyć do ,, zespołu”. Warto dodać, że
członkinie spotykają się w Świetlicy wiejskiej w
Piastoszynie raz w miesiącu lub częściej w zależności od
potrzeb. Mają bardzo konkretne plany na przyszłość. Ich

działalność skupiać się będzie na organizacji imprez na
rzecz poprawy i rozwoju wsi. Planują organizować zbiórki
charytatywne dla osób potrzebujących, w dalszym ciągu
współpracować z OSP, świetlicą oraz biblioteką w

Piastoszynie. Planują organizować warsztaty dla dzieci i
seniorów. Mają bardzo dużo pomysłów i zapału do pracy,
jak również nadzieję, że ich nowopowstałe KGW będzie
prężnie działało i rozwijało w najbliższych latach.

Narodowego Programu Szczepień „Szczepimy się z KGW”,
w czasie których działał punkt szczepień. W ramach
festynu we Wieszczycach można było podziwiać
rękodzieło, uczestniczyć w pokazach ratowniczych
zorganizowanych dzięki Parafialnej Grupie Pozoracyjnej,
której przewodniczy ks. Wojciech Trapkowski Proboszcz
Parafii Wielki Mędromierz, do której należy Sołectwo
Wieszczyce. Dla dzieci przygotowana była strefa zabaw z
animatorkami, dmuchańce, wata cukrowa, gofry, gry,
zabawy i konkursy. O nagrody powalczyć mogli również
dorośli. Zabawa trwała do późnych godzin a zakończyła się
ogniskiem. Przez cały festyn działała strefa
gastronomiczna pełna słodkości i nie tylko. W Piastoszynie
można było zrobić sobie zdjęcie z bajkowymi maskotkami,

obejrzeć pokaz Pierwszej Pomocy, skosztować
smakołyków przygotowanych przez KGW, poskakać na
dmuchanym zamku i wziąć udział w konkursach dla dzieci
jak i dorosłych, a od godz. 2000 bawić się przy zespole
muzycznym do białego rana.
Redakcja Kęsowskich Wieści liczy na dalszą owocną
współpracę i trzyma kciuki za dalsze funkcjonowanie i
prężne działania nowych Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
Gminy Kęsowo na rzecz „Naszej Małej Ojczyzny”.
Wielkie gratulacje dla nowych KGW, które stoją na
czele nowych organizacji i to w ich rękach były
najtrudniejsze sprawy organizacyjne. Mamy nadzieję że
zapał nowych kół będzie utrzymywał się przez cały czas, co
zaskutkuje zwiększaniem się ilości członkiń KGW.

Pierwszą dużą imprezę oba koła mają już za sobą,
ponieważ 11 września zorganizowały festyny w ramach

Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z bycia
członkiniami GKW.
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Koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej
We wrześniu w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie jak
co roku odbył się przepiękny koncert w wykonaniu
orkiestry kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capelii
Bydgostiensis. W repertuarze zabrzmiały przeboje muzyki
operetkowej i musicalowej.
Wykonywała je ww. orkiestra wraz z solistami Panią
Katarzyną Jaracz - sopran oraz Krzysztofem Zimnym tenor. Koncert prowadziła Pani Katarzyna Szewczyk. Dla
ponad stu uczestników koncertu była to prawdziwa uczta
dla duszy.

niecierpliwością kolejnego tego typu
kulturalnego na terenie Gminy Kęsowo.

wydarzenia

Taki koncert na bardzo długo pozostaje w pamięci jego
uczestnikom. Powoduje, iż świat staje się ciekawszy,
piękniejszy i kolorowy.
Wszystkie prezentowane utwory wykonane zostały w
sposób mistrzowski i z wielka klasą i pokazującym wielki
talent wykonawców. Mieszkańcy wyczekują z
Izabela Modrzejewska | Wiejski Dom Kultury

Koncert organowy w Jeleńczu i Żalnie
W czerwcu br. w Kościele w Jeleńczu i Żalnie odbyły się
wyjątkowe koncerty towarzyszące Międzynarodowym
Koncertom Muzyki Organowej.
Festiwal ten od wielu lat jest w grupie największych
przedsięwzięć kulturalnych tego typu w Polsce i w Europie,
skupiających artystów z całego świata.

To zarazem największe i najważniejsze wydarzenie, w
które zaangażowanych jest aż 11 Diecezji w Polsce, także
kościoły na Ukrainie i Białorusi (m.in. Katedra
Grodzieńska), łącznie ponad 70 punktów koncertowych w
6 województwach.
W ramach Międzynarodowego Koncertu Muzyki
Organowej Gmina Kęsowo jako współorganizator mogła
ugościć w swoim kościele parafialnym utytułowanego,
wybitnego organistę światowej klasy Gedymina Grubba
wraz z artystami towarzyszącymi – sopran w wykonaniu
Tatiany Szczepankiewicz oraz skrzypce, na których zagrał
Błażej Maliszewski.
Podczas koncertu organy w Jeleńczu zabrzmiały
pełnym wachlarzem barw, a kunsztowna muzyka w
przepięknej aranżacji wokalnej oraz przy dźwięku
skrzypiec wprawiła uczestników w zachwyt. Był to
porywający, niepowtarzalny koncert, a oklaski
uczestników po jego zakończeniu rozbrzmiewały jeszcze
długo w kościele w Jeleńczu.

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka poza murami
W sierpniu GBP w Kęsowie zakończyła działania
w ramach trzech
projektów realizowanych
od lutego skierowanych do dzieci, młodzieży i rodzin
z terenu gminy Kęsowo.
Były to projekty, których działania głównie przebiegały
poza murami budynków, łamiąc schematy, w systemie
hybrydowym na rzecz społeczności lokalnej i naszego
środowiska.
#Ekomaniacy - realizowany dzięki grantowi
finansowemu w wysokości 10 000 zł. z Funduszu
Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu był Operator
Gazociągów Przemysłowych Gaz-SYSTEM S.A.
a Partnerem Konkursu była Fundacja „Za górami,
za lasami”. W ramach projektu, dzięki wysokiemu
bezinteresownemu zaangażowaniu mieszkańców oraz
przychylności Urzędu Gminy w Kęsowie, powstały
na terenie gminy:
•

4 Eko czytelnie w Kęsowie, Żalnie, Piastoszynie
i Drożdzienicy, gdzie ustawiono
meble z palet
(Piastoszyn, Żalno, Drożdzienica), zawieszono
huśtawki,
zrobiono
ogród
deszczowy
i
wstawiono
beczkę
na
deszczówkę
(Kęsowo) ,wstawiono donice z kwiatami, obsadzono
tereny lawendą, budlejami, astrami

•

2 ogródki przedszkolne (w Żalnie i Piastoszynie),
w których maluchy uczą się podstawowych zasad
związanych z wzrostem i opiekowaniem się roślinami
(zaangażowanych w tworzenie ogródków zostało
40 rodziców- za co serdecznie dziękujemy)

•

zbudowano 1 Eko ścieżkę edukacyjną w Parku
w Przymuszewie, w skład której weszły 2 rzeźby,
4 stojące hotele dla owadów i 4 wiszące hoteliki,
wstawiono 6 tabliczek z opisem owadów, wsadzono
30 drzew, 10 pigwowców

wzięło udział łącznie 130 osób
•

24 godziny zajęć czytelniczych z zakresu edukacji
ekologicznej, pracowano metodą warsztatową,
wykonywano przedmioty posługując się metodą
upcyklingu ( papier czerpany, budowa lalek, wianków
itp.) w zajęciach tych wzięło łącznie udział 120 osób

•

12 godzin zajęć z zakresu „Skąd się bierze woda
w kranie?” z wizytami w Punktach Uzdatniania Wody
( w Kęsowie i Żalnie) , wzięło w nich udział łącznie
160 osób

•

36 godzin zajęć edukacyjnych (dotyczących
bioróżnorodności, budowy domków dla owadów,
poidełek dla pszczół itp.) w partnerstwie z Krajeńskim
Parkiem Krajobrazowym, w którym wzięło udział
łącznie – 230 osób

#JazdaBezTrzymanki - sfinansowany w wysokości
8 500 zł, przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności i
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w ramach
regionalnego konkursu grantowego Równać Szanse 2020.
W działaniach projektowych brała udział młodzież z gminy
Kęsowo w składzie:
Martyna Wandzinska, Julia Chwastyniak, Łucja Pril , Oliwia
Karnowska, Wiktoria Kucharska, Wiktoria Depczyńska,
Zuzanna Fabich, Paulina Czarnecka, Filip Kosiedowski,
Igor Biesek, Mikołaj Grzonna, Paweł Woźniak,
Maksymilian Luptowski, Jakub Pasiński,
Rozalia
Malinowska

Od maja do 30 lipca 2021r. przeprowadzono szereg zajęć
edukacyjnych skierowanych głównie do dzieci, ale
angażujących też ich całe rodziny, było to:
•

6 godzin warsztatów w eko czytelniach z zakresu
tworzenia hotelików dla owadów – łącznie
z mieszkańcami stworzono 80 domków, w zajęciach

Od lutego do sierpnia młodzi ludzie
z takimi przedsięwzięciami jak:
•

•

•

•

mierzyli się

udział w dobrych praktykach i zdobywanie wiedzy
poprzez doświadczenie: przejażdżki drezyną
z Brzuchowa do Pruszcza, wizyta na torze
motocrossowym w Plaskoszu, Park Linowy w Pile,
wizytka w Bysławiu i Kamieniu Kraj., spotkanie
z młodzieżą z Domu Kultury w Silnie

udział w szkoleniach z zakresu tworzenia stron
internetowych oraz czynny udział w projekcie „Sieć
na kulturę”, po to by stworzyć stronę Internetową TOP
10 gminy Kęsowo, zawierająca informacje na temat
atrakcji turystycznych w naszej gminie

nie przychylność ze strony Urzędu Gminy
w Kęsowie, który wsparł Nas nie tylko pozwalając na
działania w terenie, ale również podpowiadał dobre
rozwiązania - szczególne podziękowania kierujemy
do sekretarza gminy Pana Adama Jakubczyka, do
sołtysa Łukasza Modrzejewskiego, do Firmy PHU Dawid
Juhnke, oraz osób, które razem z nami porządkowały
i przygotowywały teren.
„Sieć na kulturę w podregionie świeckim” – projekt

ich głównym zadaniem było zbudowanie w Parku
w Kęsowie, jedynego na terenie Powiatu Tucholskiego
toru dla pojazdów zdalnie sterowanych
#JazdaBezTrzymanki, czynnego 24h na dobęogromną pomoc uzyskaliśmy ze strony UG w Kęsowie,
poza młodzieżą pracowali przy budowie toru, również
pracownicy gospodarczy

młodzież przeprowadziła szereg małych zawodów
wyścigowych w tym mistrzostw o Puchar Wójta Gminy
Kęsowo w czasie Dożynek Gminnych 2021

•

wraz z harcerzami, WDK i GBP
stworzyła
i przeprowadziła grę terenową, która odbyła się w
3 maja 2021r.

•

w czasie wakacji wyznaczyła szlaki rowerowe
na terenie gminy z trzema poziomami trudności
Wszystkie te przedsięwzięcia nie miałyby miejsca gdyby

edukacyjny w bibliotece
realizowany był
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś
priorytetowa nr III „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”
Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywizacji cyfrowej” przez Fundację Wspierania
Zrównoważonego Rozwoju.
W ramach działań projektowych 10 osobowa grupa
młodzieży w wieku od 10-18 lat z Gminy Kęsowo wzięła
udział w 30 godzinnym cyklu szkoleń online
z Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji
cyfrowych w terminie od 26 maja do 9 lipca 2021.
Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu i trwały po 2-3
godziny lekcyjne. W ramach udziału w projekcie Gminna
Biblioteka Publiczna w Kęsowie otrzyma 6 tabletów, które
będą służyły czytelnikom GBP w Kęsowie.

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna

Książki, szkolenia i aktywne mamy
GBP w Kęsowie do końca grudnia 2021r. GBP w
Kęsowie realizuje działania związane z projektami takimi
jak:
„Aktywna mama - sukces nakreślony szminką”
realizowany i dofinansowany w kwocie 15000,00 zł. przez
Fundację BGK w programie „Skrzydła dla mamy” edycja II
W projekcie bierze udział 15 osobowa grupa mam z
terenu gminy Kęsowo, które wsparte przez specjalistów
mają szanse rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności, i
na czym nam, jako grantobiorcom, najbardziej zależało,
pozytywne wzmocnienia.
Dotychczas mamy brały udział w: spotkaniu z
psychologiem poruszającym tematy
rozstania
z
dzieckiem i potrzebami mam, doradcą zawodowym, który
przekazał informacje o kompetencjach poszukiwanych na
rynku pracy, oraz o prawach mam w miejscu pracy. Odbyły
się także warsztaty z fotografem, gdzie zdobył wiedzę
na temat
dobrej kompozycji zdjęcia, oraz technik
właściwego ich wykonania,
warsztaty kulinarne
ukierunkowane na wykonanie słodkiego stołu i pysznych
deserków dla dzieci.

Uruchomiony został również kurs on-line małej
rachunkowości, którego uwieńczeniem będzie certyfikat
dający konkretne kompetencje. Przed mami w ramach
projektu takie działania jak: warsztaty z tworzenia
naturalnych kosmetyków i wizażu, symulacje rozmów
kwalifikacyjnych, nauka radzenia sobie z sytuacjami
stresowymi, sesja fotograficzna i obróbka zdjęć. Warsztaty
i spotkania, w większości prowadzą kobiety, które same
próbowały swoich sił w biznesie- co ma dać pozytywny
zastrzyk energii i dodać odwagi mamom do działania w
przyszłości.
IV Runda Programu Rozwoju Bibliotek – projekt
skierowany na podwyższenie kompetencji bibliotekarzy i
opracowaniu programu rozwoju GBP w Kęsowie, tak aby
jako instytucja,
spełniała Państwa
oczekiwania,
odpowiadała na Państwa potrzeby i była dla Was
miejscem innowacji i rozwoju. Jako bibliotekarze jesteśmy
zobligowani do udziału w szeregu szkoleń i spotkań

Beata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury

Seniorzy aktywni fizycznie
Gmina Kęsowo przystąpiła do realizacji programu
polityki zdrowotnej pn „Program zapobiegania upadkom
dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”.
W ramach programu grupa 20 seniorów z Gminy
Kęsowo w okresie od października do grudnia 2021 roku
weźmie udział w cyklu zajęć sportowych pod okiem
specjalisty z danej dziedziny. Program treningowy
ukierunkowany jest na poprawę sprawności krążeniowooddechowej, siły, wytrzymałości mięśniowej, gibkości oraz
równowagi .

(głównie on-line) co zaowocuje w przyszłości kolejnymi
projektami. Jako wsparcie otrzymaliśmy Laptop Del
Notebook Latitude 3510 wartości 4 166 zł. Tablet Lenovo
TAB M10+, o wartości 1089 zł oraz kamerę internetową
za 448 zł.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - na zakup
nowości wydawniczych GBP w Kęsowie na rok 2021 ma
budżet w wysokości 7 000 zł., z czego 50%
„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025” w ramach zadania: „Dofinansowania
dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych
oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach ebooków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz
2.0”
W związku z planowanymi zakupami czekamy w
naszych bibliotekach lub poprzez Facebooka
na Państwa propozycje odnośnie nowości wydawniczych i
Waszych potrzeb.

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna

Nasze przedszkolaki
Od września 2021r do Punktów Przedszkolnych
prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie
Kęsowo w Gminie Kęsowo uczęszcza łącznie 107 dzieci
(50 Kęsowo, 19 Drożdzienica, 19 Piastoszyn, 19 Żalno).
Kadrę stanowi 8 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego
bi przedszkolnego, 6 pomocy nauczycieli, logopeda,
psycholog i nauczyciel języka angielskiego. Dodatkowo dla
dzieci z orzeczeniami i opiniami prowadzone są zajęcia
ze specjalistami sprzyjające ich rozwojowi.
Dzięki przychylności Gminy Kęsowo dzieci często
korzystają z transportu co umożliwia im wyjazdy na place
zabaw, plaże, kina itp.
Poza zajęciami dydaktycznymi prowadzonymi przez
Panie nauczycielki w Punktach Przedszkolnych
prowadzone były projekty edukacyjne, takie jak:
„Olimpiada małego przedszkolaka” – realizowana
i finansowana ze środków gminy Kęsowo w ramach
zadania publicznego „Wspieranie i rozpowszechnianie
kultury fizycznej”, na które stowarzyszenie otrzymało
2750,00 zł. W ramach projektu w punktach
przedszkolnych 120 dzieci wieku od 3 do 5 roku życia
zdobywało umiejętności z zakresu sportów olimpijskich
i gimnastyczno - ruchowych.
Poza 13 godzinami zajęć w każdym z punktów
przedszkolnych, z uwagi na obostrzenia obowiązujące
w czerwcu, odbyły się 2 olimpiady małego przedszkolaka.
Jedna w Parku w Kęsowie ( w której brało udział 70 dzieci
z Kęsowa i Drożdzienicy), oraz druga w Żalnie ( w której
brało udział 50 dzieci z Żalna i Piastoszyna). Poza
zmaganiami sportowymi, Gminy Zespół do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparł działania
dmuchanymi zamkami, a rodzice, pomogli
w przygotowywaniu słodkości.
Z dofinansowania
zakupiono koszulki dla każdego punktu przedszkolnego,
oraz nagrody dla grup, z których do chwili obecnej
korzystają dzieci w zabawie.
„Świat 5 zmysłami- przedszkolacy w akcji” realizowana i finansowana ze środków gminy Kęsowo
w ramach zadania publicznego „Kultura, sztuka, ochrona
dóbr i dziedzictwa narodowego”, na które stowarzyszenie
otrzymało 2800,00 z.
Zadanie polegało na wsparciu umiejętności
motorycznych i koncentracyjnych wśród przedszkolaków,
poprzez prowadzenie zajęć opartych na stymulowaniu
znajomości poznawczych 5 zmysłami: smaku, słuchu,
wzroku, węchu i dotyku. Uwieńczeniem projektu było
poprowadzenie wrześniowego festiwalu nauki we
wszystkich punktach przedszkolnych. Dzieci poznały
szereg doświadczeń związanych z kolorami, cząsteczkami
wody, przyciąganiem, czy też wybuchami ( małe wulkany i
gejzery). Środki finansowe przeznaczone zostały na
artykuły umożliwiające przeprowadzenie szeregu zabaw i
zajęć.
„Zdrowo i sportowo” – w Punkcie Przedszkolny w
Kęsowie- projekt polega na wdrażaniu u dzieci zdrowych

nawyków związanych z aktywnością fizyczną i właściwym
odżywianiem- codziennie ruch, jedno warzywo i jeden
owoc - mogą zmienić całe nasze życie.
„Mały miś w świecie wielkiej literatury” – projekt
prowadzony w Punkcie Przedszkolnym w Drożdzienicy,
w ramach którego dorośli przychodzą do Punktu
Przedszkolnego i czytają swoje ulubione bajki
z dzieciństwa, opowiadają także o swojej pracy, pasjach
i zainteresowaniach. Dzięki temu dzieci poznają nie tylko
literaturę, ale również różne zawody i osoby, które również
mają wpływ na to jak wygląda nasza gmina.
Przedszkolne wyzwania Bazgrołaków: technologiczny
świat Baztechusia- zajęcia polegają na przybliżeniu
dzieciom właściwego korzystania z narzędzi cyfrowych,
rozwijania kompetencji matematycznych i współpracy.
Punkt Przedszkolny w Drożdzienicy ma stworzonego
Bazgrołaka
"Idą Święta, nie o SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!" –
jest to akcja, w której wezmą udział Pszczółki. Jej celem
jest zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w
świecie zdominowanym przez nowe technologie
Na zamówionych kartkach Świątecznych dzieci z pomocą
Pań napiszą życzenia, a następnie każde dziecko naklei
znaczek i wspólnie pójdą na pocztę, aby wysłać kartki do
swoich bliskich.
Punkty przedszkolne brały także udział w projektach,
które realizowała GBP w Kęsowie #Ekomaniacy, których
działania proekologiczne objęły całą gminę i wszystkie
przedszkola i Mała książka wielki człowiek, promujące
czytelnictwo od najmłodszych lat.
Stowarzyszeniu Pomóżmy Gminie Kęsowo,
jako
podmiotowi prowadzącemu Punkty Przedszkolne zależy,
nie tylko, na współpracy z rodzicami naszych
przedszkolaków , ale także na stałym dialogu
z Instytucjami, Urzędem Gminy, czy też lokalnymi
twórcami i przedsiębiorcami. Bez Państwa pomocy
przedszkola z pewnością nie miałyby szans na
prowadzenie tak bogatej oferty zajęć, oraz prowadzenia
procesu wychowawczego, na tak wysokim poziomie.

Beata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury

Seniorzy w gminie kęsowo oswajają komputery
W czerwcu oraz lipcu br. 21 osobowa grupa seniorów
60+ uczestniczyła w projekcie dofinansowanym z
Funduszy Europejskich
pn
„Bezpłatne szkolenia
komputerowe dla seniorów w województwie kujawskopomorskim”.
W ciągu 16 dni uczestnicy szkolenia rozwinęli swoje
kompetencje cyfrowe z zakresu obsługi komputera i
przeglądarek internetowych oraz korzystania z poczty.
Po zakończeniu projektu każdy z uczestników otrzymał
w prezencie tablet, który służy im w dalszym pogłębianiu
kompetencji cyfrowych i znajomości komputera i tabletu.
Natomiast we wrześniu 10 osobowa grupa seniorów
uczestniczyła w projekcie „ENTER- kompetencje cyfrowe
dla każdego” współfinansowanym ze
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

komputera i urządzeń mobilnych, wykorzystania
umiejętności obsługi komputera i
internetu do
zastosowania w obszarach relacji społecznych, zdrowia,
spraw codziennych oraz korzystania z portali
społecznościowych i utrzymywania relacji z bliskimi za
pomocą sieci. Dodatkowo seniorzy nauczyli się robić
zakupy przez Internet i bezpiecznie korzystać z sieci.

W jego ramach uczestnicy nauczyli się: obsługi
Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Dzień Działacza Kultury
11 czerwca odbyło się coroczne spotkanie z lokalnymi
działaczami na rzecz kultury, z okazji ich święta.
Spotkania te na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń
gminnych, podczas których istnieje możliwość wyrażenia
wdzięczności wszystkim działaczom i twórcom ludowym.
Zastępca Wójta Gminy Kęsowo Pani Jagoda Has w
imieniu samorządu złożyła na ręce działaczy kultury
podziękowania oraz kwiaty za trud, wysiłek i wszelkie
starania włożone w realizację twórczych inicjatyw,
kształtujących kulturowy wizerunek Gminy Kęsowo.

Na spotkaniu zaprezentowano także najnowszą
publikację zatytułowaną "Twórcy Ludowi Gminy Kęsowo"
autorstwa Pani Agnieszki Krizel oraz Pana Marka Sassa
oraz wystawę prac Naszych lokalnych twórców.
Beata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicach
W ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi
prowadzone są zajęcia opiekuńczo wychowawcze z
elementami profilaktyki w świetlicach wiejskich
w Wieszczycach, Żalnie, Piastoszynie i Tuchółce.
Osoby prowadzące zajęcia starają się odpowiadać na
zainteresowania uczestników i potrzeby środowiska
poprzez stałą współpracę i współorganizowanie
międzypokoleniowej integracji społecznej. We wszystkich
świetlicach organizowane były gry plenerowe, podchody,
rajdy rowerowe jak również ogniska tematyczne np. dzień
ziemniaka. Od września w świetlicach w ramach zajęć
realizowano różnego rodzaju formy aktywności poprzez
realizowanie warsztatów kulinarnych, święta kolorów, dnia
postaci z bajek.

W związku z dużym zainteresowaniem zajęciami,
pierwszy raz w 2021 r. zajęcia opiekuńczo- wychowawcze
prowadzone były również w okresie wakacyjnym, co
umożliwiło przeprowadzenie profilaktyki z zasad
bezpieczeństwa nad akwenami wodnymi, poruszania się
po drogach w czasie wyjazdów rowerowych, oraz pierwszej
pomocy przedmedycznej.
W grudniu odbędą się warsztaty Mikołajkowe, oraz
Spotkania Świąteczne, na które już zapraszamy
wszystkich mieszkańców. Terminy zajęć i ich tematyka
umieszczane są na profilu facebookowym Świetlice
Wiejskie Gminy Kęsowo
Opiekunki realizujące zajęcia
Zimorska, Pani Natalia Lorbiecka.

to:

Pani

Kamila

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Diamentowi jubilaci

29 października swój wyjątkowy jubileusz, 60 lecia
pożycia małżeńskiego, świętowali wraz z rodziną Państwo
Natalia i Franciszek Dończyk. Była to okazja do złożenia
życzeń przez panią kierownik urzędu stanu cywilnego
Natalię Cyborowską, wójta gminy Radosława
Januszewskiego oraz zgromadzonych gości.
Diamentowym jubilatom w tym wyjątkowym dniu
złożono najserdeczniejsze życzenia- zdrowia, pomyślności,
wzajemnej miłości i siły do pokonywania trudności dnia
codziennego.

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

50 lat razem – piękne jubileusze ,,Złotych Godów”
Miesiąc lipiec obfitował w spotkania z Jubilatami.

W naszej społeczności gminnej obchodziliśmy zacne
Jubileusze 50- lecia pożycia małżeńskiego.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:
•

Państwo Regina i Stanisław Gnacińscy z Obrowa,

•

Państwo Emilia i Henryk Muzolf z Kęsowa,

•

Państwo Maria i Kazimierz Kukawiec z Żalna,

•

Państwo Henryka i Kazimierz Kania z Żalna,

•

Państwo Krystyna
z Brzuchowa,

•

Państwo Urszula i Czesław Wiśnioch z Kęsowa.

i

Stanisław

Szczechowscy

Uroczystości odbyły się w Wiejskim Domu Kultury w
Kęsowie. 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 udekorował Jubilatów Medalami za długoletnie
pożycie małżeńskie oraz wręczył kwiaty, dokumenty
pamiątkowe oraz drobne upominki.
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