Drodzy mieszkańcy,
Oddajemy w wasze ręce kolejny numer Kęsowskich
Wieści, będących podsumowaniem 9 miesięcznej pracy
samorządowców, wszystkich urzędników oraz
pracowników jednostek gminnych. Był to czas planowania
nowych inwestycji i przedsięwzięć na lata 2022, 2023
i 2024, zyskując nowe wysokie dofinansowania, głównie
z budżetu państwa. Ten rok jest rekordowy pod względem
wartości wydatków majątkowych związanych
w szczególności ze sferą wodno – kanalizacyjną,
budownictwa komunalnego, świetlic wiejskich
oraz przebudowy i remontów dróg publicznych
(prawie 8 000 000 zł). To zadania które w dużej części
czekały na realizację ponad 20 lat.
Od października tego roku wzrośnie bezpieczeństwo
publiczne mieszkańców gminy, gdyż jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęsowie, działająca
w krajowym systemie ratowniczo - gaśniczym wzbogaciła
się o nowy samochód do swoich działań, wartości
900 000 zł. Tylko w tym roku doposażone
w auta pożarnicze zostały jednostki w Drożdzienicy
i Kęsowie, a OSP Żalno otworzyło nową remizę. Wszystko
to sprawia iż poziom bezpieczeństwa na terenie gminy
wzrasta w bardzo szybkim tempie. Wydatki na te cele
zostały w tym roku dodatkowo dofinansowane przez
fundację Enea (100 000 zł) fundację Orlen (40 000 zł)
Lasy Państwowe (20 000 zł) oraz Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Toruniu (20 000 zł)
W ostatnim czasie wiele niepokojów wśród
samorządowców w Polsce wzbudza poziom wzrostu
wydatków bieżących na energię elektryczną i opał. Jeśli
chodzi o ogrzewanie obiektów komunalnych,
w tym szkół i przedszkoli, już w sierpniu br. nasz
samorząd dołożył środki na te cele kwotę 301 913 zł
(tylko w oświacie dodatkowe 220 000 zł). Wszystko
po to, aby nie doszło do ograniczenia działalności tych
instytucji, z powodu braku funduszy na ogrzewanie.
Wcześniej bardzo mocno zabiegaliśmy o zdobycie
zewnętrznego dofinansowania na wykonanie instalacji
fotowoltaicznych na obu szkołach i udało się uzyskać
60 000 zł wsparcia na te przedsięwzięcia
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Toruniu. Dzięki dodatkowym środkom z budżetu gminy
na naszych placówkach w Żalnie i Kęsowie
od marca tego roku
pracują dwie instalacje
fotowoltaiczne, o mocy 27 kw każda. Jeśli chodzi
o oświetlenie drogowe, to już 3 lata temu wymieniliśmy
300 opraw sodowych na LED-owe (do 40 wat mocy na
jedno źródło światła), co sprawia, że jesteśmy najbardziej
oszczędną gminą w województwie, pod względem
wydatków oświetleniowych. Jednak na prośbę i sugestię
mieszkańców obecnych na tegorocznych zebraniach
wiejskich oraz radnych, wzorem innych samorządów,
w najbliższych miesiącach dokonamy korekty zużycia
prądu w tej dziedzinie. Kiedy rozpoczęła się epidemia
COVID – 19 w 2020 roku, pomimo zabezpieczonych
stawek za prąd do końca 2021 roku, postanowiliśmy
przeprowadzić udany 3 letni przetarg na energię
elektryczną, co sprawiło, że do końca 2023 roku mamy
zabezpieczone stawki w tym zakresie w przedziale
cenowym 0,30 – 0,40 zł za kwh. Mimo tak dobrej sytuacji,

jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej, myślami jesteśmy
już w 2024 roku. Dziękuję więc mieszkańcom sołectw
Drożdzienica, Przymuszewo, Jeleńcz, Piastoszyn, Kęsowo
i Wieszczyce za przeznaczenie dużej części funduszy
sołeckich na instalacje fotowoltaiczne, co pozwoli nam na
dalsze oszczędności w utrzymaniu obiektów komunalnych
na terenie tych sołectw. Ustalając w przyszłości koszty
wynajmu świetlic, będę się kierował indywidualnym
wskaźnikiem obciążenia poszczególnych obiektów tego
typu, ze szczególnym uwzględnieniem energii elektrycznej.
Już teraz wiemy, iż oszczędności w tym zakresie będą
narzucone samorządom prawem wyższego rzędu,
a proces racjonalizacji wydatków w tym zakresie będzie
nieunikniony. Dlatego też planowane do budowy nowe
obiekty na terenie gminy Kęsowo, między innymi klubik
dziecięcy w Żalnie, w projekcie zaplanowane ma systemy
pomp ciepła połączonych z fotowoltaiką, co zminimalizuje
środki przeznaczone na utrzymanie budynku. Jesteśmy na
etapie planowania takich urządzeń w innych obiektach
publicznych.
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim
mieszkańcom, szczególnie tym, którzy angażują się
w sprawy społeczne, sport, kultywowanie tradycji
i naszej kultury. Wyrazy wdzięczności kieruję także
do jednostek gminnych i stowarzyszeń wykonujących
nasze samorządowe, nie zawsze łatwe w realizacji
zadania, takie jak edukacja przedszkolna, kultura, pomoc
społeczna, ochrona przeciwpożarowa, czy działalność
wodno - kanalizacyja. Zaangażowanie wszystkich
pracowników samorządowych oraz mieszkańców sprawia,
iż nasza gmina może się rozwijać w wielu obszarach.
Radosław Januszewski
Wójt Gminy Kęsowo

INWESTYCJE
W ostatnim okresie udało się pozyskać wiele dofinansowań, które w znaczący sposób
przyczynią się do rozwoju Naszej gminy m.in. przebudowy dróg, sieci
wodno—kanalizacyjnej, czy na budowę kolejnego klubu dziecięcego w Żalnie.
Głównymi programami, z których otrzymano wsparcie to Program Inwestycji
Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład oraz Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych.

Sabina Jankowska| Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Krajenki z nowym placem zabaw
W marcu br. dokonano odbioru zadania pn.: „Budowa
obiektów małej architektury w miejscu publicznym na
działce o nr ewid. 387/2 w miejscowości Krajenki
w gminie Kęsowo”. Inwestycja współfinansowana
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020.

W ramach tego zadania zamontowano następujące
elementy:


huśtawka wahadłowa z bocianim gniazdem



huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim



orbitrek



biegacz z wahadłem i twisterem



zestaw zabawowy



ławka z oparciem



lampa LED parkowa

Ponadto
na nowe.

nastąpiła

wymiana

starego

ogrodzenia

Wartość inwestycji - 91 048 zł
Kwota dofinansowania - 49 952 zł
Wkład własny - 41 096 zł

Danuta Rudnik | Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Przebudowa drogi w Kęsowie przy udziale funduszu sołeckiego
W marcu br. zakończona została inwestycja
pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kęsowo
dz. nr 842”.

W ramach tego zadania wykonane zostały jezdnia
oraz zjazdy. Inwestycja współfinansowana została
ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kęsowo.

Wartość inwestycji - 47 677 zł
Wkład sołectwa - 20 000 zł
Wkład własny - 27 677 zł

Danuta Rudnik | Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Przebudowa przempowni i punktu zlewnego w Kęsowie
Zakończona została inwestycja pn. „Przebudowa
przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu
zlewnego”.
W ramach tej inwestycji wykonano: wiatę punktu
zlewnego, stację zlewczą ścieków, ogrodzenie, instalację

oświetleniową – lampa led oraz przebudowano istniejącą
przepompownię.
Ponadto zakupiono sprzęt do obsługi i konserwacji:
mobilny agregat prądotwórczy o mocy 100 kW (zespół
prądotwórczy z przyczepką), zadymiarkę do kanalizacji
oraz kamerę inspekcyjną zewnętrzną TVU
wraz z jednostką sterującą.
Inwestycja dofinansowana z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, operacja
typu: Gospodarka wodno – ściekowa w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich.
Wartość inwestycji - 617 465 zł
Kwota dofinansowania - 294 236 zł
Wkład własny - 323 229 zł

Danuta Rudnik | Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Punkt widokowy przy jeziorze Grochowskim
W lipcu br. dokonano odbioru inwestycji pn. Budowa
punktu widokowego, a zarazem punktu wypoczynkowego
dla rowerzystów oraz pieszych na granicy Gminy Chojnice i
Gminy Kęsowo nad brzegiem jeziora Grochowskiego.

W ramach tego zadania inwestycji wykonano:
zadaszenie wraz z utwardzonym placem na którym
znajduje się stół oraz 2 ławki, umożliwiające odpoczynek
w zacienionym miejscu gdzie można podziwiać piękny
krajobraz Jeziora Grochowskiego.
Ponadto umiejscowione zostały 3 kosze na śmieci,
lampa oświetleniowa oraz stojak na rowery.

Wykonanie inwestycji - 103 000 zł
Wykonanie dokumentacji - 30 490 zł
Wkład własny gminy - 66 745 zł
Powstaje także dokumentacja projektowa na kolejne
etapy ścieżki prowadzące w stronę Tucholi.

Sabina Jankowska| Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Inwestycje na drogach powiatowych
Zakończyła się budowa chodnika przy drodze
powiatowej w miejscowości Drożdzienica o długości
211 m. Materiał został przekazany przez gminę,
natomiast prace budowlane przeprowadził Zarząd Dróg
Powiatowych.
W takcie modernizacji jest także droga powiatowa
do Piastoszyna, na którą powiat tucholski otrzymał
dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład.

Sabina Jankowska| Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Młodzież w Żalnie na sportowo, w Kęsowie muzycznie
W wyniku przeprowadzonej procedury Rada Decyzyjna
Partnerstwa „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”
zadecydowała o rozdysponowaniu środków w ramach
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność "Dekel do borowiackiej grapy na lata 20162022" – przyznając dofinansowania, aż dwóm projektom
z terenu Gminy Kęsowo i są to:


Budowa strefy street workout w miejscowości Żalno jako miejsca dla młodzieży do aktywnego spędzania
wolnego czasu – wniosek skierowany przez
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno –
wysokość otrzymanego wsparcia 49 000 zł



Muzyczne studio nagrań w Kęsowie – wniosek
skierowany przez Gminę Kęsowo



Przedsięwzięcie 1.2.1 feste odnówka, czyli
rewitalizacja (typ projektu: „Aktywność lokalnej
młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci
i młodzieży”. – wysokość otrzymanego wsparcia
135 744 zł. Przewidywany termin realizacji określa się
do połowy przyszłego roku.

Danuta Rudnik | Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Inwestycje z rządowym wsparciem
Inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu:
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 1


„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”

Wartość inwestycji - 321 534 zł
Kwota dofinansowania - 214 851 zł
Wkład własny - 106 682 zł



„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo”

Wartość inwestycji - 293 740 zł
Kwota dofinansowania - 227 104 zł
Wkład własny - 66 636 zł



Przebudowa dróg na terenie Sicinek

Wartość inwestycji - 724 290 zł
Kwota dofinansowania - 628 864 zł
Wkład własny - 95 426 zł

Wszystkie wnioski z dofinansowaniami – pełen sukces
w II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład
W lutym br. Gmina Kęsowo złożyła wnioski do Rządowego
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych
– Edycja II na następujące inwestycje:


„Przebudowa dróg na terenie miejscowości Obrowo”

Wartość inwestycji - 2 786 166 zł
Kwota dofinansowania - 2 646 856 zł
Wkład własny - 139 310 zł



„Przebudowa dróg gminnych pomiędzy miejscowościami Siciny, a Sicinki”

Wartość inwestycji - 2 911 001 zł
Kwota dofinansowania - 2 765 441 zł
Wkład własny - 145 560 zł



Rozwój

infrastruktury

społecznej

poprzez

budowę

budynku

Klubu

Dziecięcego

Wartość inwestycji - 3 234 939 zł
Kwota dofinansowania - 2 749 689 zł
Wkład własny - 485 250 zł

Kolejna edycja Rządowego Funduszu Polski Ład z ponad
3 milionowym dofinansowaniem
W Rządowym Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych Edycja III/PGR złożono dwa wnioski, z czego pozytywną rekomendację
otrzymał wniosek dla inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury społecznej poprzez
przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Kęsowie

Wartość inwestycji - 3 074 717 zł
Kwota dofinansowania - 3 013 217 zł
Wkład własny - 61 500 zł
Inwestycje

Łączne dofinansowanie w trzech edycjach - 12 268 167 zł
dofinansowane
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych





„Budowa przepompowni ścieków w miejscowości
Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci
i istniejącej przepompowni ścieków”

„Budowa sieci wodociągowej na odcinku
Wieszczyce – Brzuchowo i w miejscowości Brzuchowo”

Wartość inwestycji - 911 110 zł
Kwota dofinansowania - 911 110 zł
Wkład własny - brak

Wartość inwestycji - 911 110 zł
Kwota dofinansowania - 911 110 zł
Wkład własny - brak

w

Żalnie



„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kęsowie”

Wykonanie inwestycji - 2 390 425 zł
Kwota dofinansowania - 2 049 778 zł
Wkład własny - 341 647 zł
Dokumentacja - 50 000 zł



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

Kwota dofinansowania - 950 800 zł

Danuta Rudnik | Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Z plami na przyszłość…

Trwają prace projektowe następujących inwestycji
drogowych:


Budowa drogi łączącej ul. Młodzieżową i Sportową
w Żalnie wraz z oświetleniem

do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Lokalnych
na następujące zadania:


„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nowym
Żalnie, działka nr 477/2”



Przebudowa drogi
w Pamiętowie”



„Remont ul. Pamiętowskiej od km 0+995,00
do km 2+298,50 w miejscowości Kęsowo”

gminnej

nr

010426C

Wyniki naboru będą znane pod koniec tego roku.

Wykonano natomiast dokumentację
dla następujących przedsięwzięć:

projektową



Przebudowa drogi w Nowym Żalnie wraz z chodnikiem



Przebudowa drogi w miejscowości Piastoszyn
(Piastoszyn-Ciechocin) na odcinku ok 700 m



Przebudowy drogi w Pamiętowie (w kierunku Toboły)
na docinku ok 300 m



budowa placów zabaw w miejscowościach: Żalno
(obok przedszkola), Drożdzienica oraz Piastoszyn.



Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Szkolnej
w Żalnie.
W

sierpniu

złożono

wnioski

o

dofinansowanie

Powiat tucholski w sierpniu złożył do Nadleśnictwa
Tuchola wniosek o otrzymanie środków z Funduszu
Leśnego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1014C
na odcinku 203 m. (droga w kierunku nowej leśniczówki
w Żalnie).

Zadanie ma zostać zrealizowane do końca roku,
natomiast koszt realizacji według kosztorysu wyniesie
603 033 zł.

KOMUNIKATY
I WAŻNE INFORMACJE
Rok 2022 obfitował w ważnie spotkania z przedstawicielami rządu, gdzie mieszkańcy
mieli możliwość uczestnictwa i zadawania pytań w sprawach dla nich ważnych.
Frekwencja pokazała że takie wydarzenia są potrzebne, aby jeszcze lepiej poznać
bieżące problemy oraz poszukać możliwości ich rozwiązania.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Świetlica Wiejska w Żalnie z nowym instruktorem
Od kwietnia 2022 oprócz zajęć profilaktycznych
w świetlicy wiejskiej w Żalnie odbywają się zajęcia
z nowym instruktorem Panią Danutą Dąbrowską.
Pani Danuta jest mieszkanką Kęsowa, ukończyła
studia wyższe na kierunku turystycznym i często bierze
udział
w gminnych konkursach plastycznych
oraz rękodzielniczych.
Dodatkowo jest uzdolniona plastycznie, a jej
największą pasją jest makrama. Prowadzi zajęcia
w świetlicy wiejskiej w Żalnie 3 razy w tygodniu, z czego
w
poniedziałek prowadzi zajęcia rękodzielnicze
dla dorosłych, a we wtorek oraz w piątek dla dzieci.
Jak na tak krótki staż pracy Pani Danuty działań
w świetlicy odbyło się bardzo dużo. Rajdy rowerowe,
wycieczki, festyny, gry terenowe oraz zajęcia kulinarne,
sportowe i plastyczne to tylko namiastka wszystkich
działań, które od kwietnia wydarzyły się dzięki inicjatywie
nowego instruktora świetlicy we współpracy z Paniami
prowadzącymi zajęcia profilaktyczne oraz z sąsiednią
świetlicą w Piastoszynie.

Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach
organizowanych w świetlicy wiejskiej w Żalnie przez Panią
Danutę. Na portalu społecznościowym Świetlic Wiejskich
Gminy Kęsowo oraz w samej świetlicy można znaleźć
informacje dotyczące harmonogramu i godzin
prowadzonych zajęć.

Małgorzata Krygowska | Referat Oświaty

„Bajkowa Kraina” z nowym zespołem
Nadejście Nowego Roku 2022 w Klubie Dziecięcym
„Bajkowa Kraina” przyniosło zmiany w kadrze
pracowniczej.
W miejsce dwóch opiekunów i kierownika
przebywających aktualnie na zwolnieniu lekarskim
i urlopie macierzyńskim zostały przyjęte na okres
zastępstwa dwie nowe opiekunki oraz powierzono nowej
osobie pełnienie obowiązków kierownika Klubu
Dziecięcego „Bajkowa Kraina”. Wraz z końcówką stycznia
pożegnaliśmy dwóch Klubowiczów, a od 1 lutego została
przyjęta trójka dzieci (jedno w wyniku dotychczasowo
wolnego miejsca).

tradycja, gdzie w każdy ostatni piątek miesiąca klub
zmienia się w teatr. Oczywiście nie brakuje codziennych
zabaw, czytania książeczek czy wybranych zabaw.
W każdym tygodniu są przeprowadzane zajęcia
tematyczne, towarzyszą temu zabawy sportowe,
sensoryczne, prace plastyczne, a także wiele innych
działań wpływających na rozwój dzieci jak i na umilenie
czasu jaki spędzają w „Bajkowej Krainie”.
Dzieci mają możliwość brać czynny udział
w różnorodnych zajęciach kulinarnych, gdzie mogli pomóc
w przygotowaniu pizzy, naleśników, gofrów czy pączków.
Pierwszy kwartał br. roku rozpoczął się od poznania
baśni, balu karnawałowego, a także została wprowadzona

Ostatnie miesiące bieżącego roku minęły klubowiczom
bardzo szybko w towarzystwie zabaw, śmiechu i pełnej
gamie atrakcji.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Rozdano 203 laptopy w ramach grantów PPGR
W połowie maja br. w obecności zaproszonych gości
tj.: Ministra Łukasza Schreibera - Członka Rady Ministrów
bi Pana Jerzego Kowalika – doradcy Wojewody Kujawsko
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego,
a dokładniej laptopów wraz z niezbędnym wyposażeniem
zakupionego w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”
Zgodnie ze złożonym wnioskiem - na zakup sprzętu dla
203 dzieci/młodzieży - przyznano Gminie Kęsowo kwotę
538 965 zł na realizację zadania.
W postępowaniach przetargowych wyłoniono dostawcę
laptopów, a z wygenerowanych oszczędności, za zgodą
grantodawcy zakupiono dodatkowy sprzęt – w postaci
toreb do przenoszenia laptopów, słuchawek z mikrofonem

oraz myszek bezprzewodowych.
Łącznie wydatkowano kwotę 491 150 zł z czego 449
941 zł na zakup laptopów, a 41 209 zł na akcesoria
komputerowe.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Premier RP Mateusz Morawiecki w Żalnie
Na początku września br. w hali sportowej w Żalnie
odbyło się spotkanie mieszkańców regionu z Premierem
RP Mateuszem Morawieckim.

To niecodziennie wydarzenie miało charakter otwarty i
mógł uczestniczyć w nim każdy zainteresowany, co za
skutkowało dużą frekwencją. Padło wiele pytań, na które
Premier RP odpowiadał przez prawie półtorej godziny.

Po spotkaniu odbyło się symboliczne odsłonięcie
tablicy upamiętniającej Ojców Polski Niepodległej.
Premierowi towarzyszyli w spotkaniu Minister Łukasz
Schreiber oraz Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj
Bogdanowicz.
Dotychczas w Gminie Kęsowo nie goszczono polityków
tak wysokiej rangi, co można traktować jako zaszczyt i
wyróżnienie dla naszego samorządu.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Minister rolnictwa z wizytą w Kęsowie
Gmina Kęsowo była gospodarzem spotkania
z udziałem Wicepremiera, Ministra Rolnictwa Henryka
Kowalczyka.
W spotkaniu udział wzięli także Przewodniczący
Komitetu Stałego Rady Ministrów Minister Łukasz
Schreiber, Wojewoda Kujawsko – Pomorski Mikołaj
Bogdanowicz, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski
Radosław Kempinski, Starosta Tucholski, włodarze gmin
Powiatu Tucholskiego, a także dyrektorzy i kierownicy
instytucji związanych z rolnictwem.
Kęsowo to rolnicza gmina, więc zainteresowanie
spotkaniem było naprawdę ogromne. Wiele pytań,
ciekawa dyskusja i merytoryczne rozmowy. Minister
Rolnictwa udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania,
które padały od publiczności.
Dla uczestników spotkania przygotowano poczęstunek
przygotowany przez Fundację Polska Biała Gęś – która
serwowała tradycyjne dania z mięsem gęsiny.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Nowy referat w Urzędzie Gminy w Kęsowie
Od lutego w Urzędzie Gminy w Kęsowie funkcjonuje
Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków
Zewnętrznych.
Nowy referat powstał w wyniku połączenia Referatu
Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz części
Referatu Finansowego i został on utworzony, aby
nadzorować inwestycje gminne, przygotowywać proces
inwestycyjny i wnioskować o środki zewnętrzne.
Kierowniczką RIOŚiŚZ została Pani Danuta Rudnik.
Pozostali pracownicy referatu to Pani Anna Sikorska, Pan
Krzysztof Gnaciński, Pani Sabina Jankowska, Pani Natalia
Łącka i Pani Anna Zbilska.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Mieszkańcy z Ukrainy w Naszej gminie
Od wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie masa
uchodźców zaczęła szukać schronienia na obszarze
Polski. Jak dobrze wiemy, tysiące osób uciekając przed
koszmarem wojny dotarła do różnych polskich
miejscowości, w tym także do tych zlokalizowanych
w Gminie Kęsowo. Osoby prywatne okazując ogrom
swojego serca i empatii przyjmowały nieznane dotąd
osoby pod swój dach. Oprócz tzw. zakwaterowań
prywatnych zostały utworzone zakwaterowania zbiorowe
zlokalizowane w Drożdzienicy.
W pierwszej kolejności utworzono zakwaterowanie
gminne w budynku po byłej szkole, które na początku było
przygotowane na przyjęcie 13 osób. Później na skutek
dużego zainteresowania zakwaterowaniem uchodźców
z Ukrainy zmodernizowano obiekt i docelowo
przystosowano do zakwaterowania 17 osób. Oprócz tego
obiektu, po byłej Filii Biblioteki Gminnej zorganizowano
drugie miejsce zakwaterowania zbiorowego
– łącznie na 8 osób.

Do pierwszego zakwaterowania w miejscu pobytu
zbiorowego doszło już 4 marca br. czyli krótko od wybuchu
wojny. Pierwszymi osobami były kobiety z dziećmi w wieku
od 4 do 14 lat. Przerażenie i rozpacz pozostaną na długo
w pamięci osób, które uczestniczyły w zakwaterowaniu
przybyłych uchodźców. Na przestrzeni czasu liczba

zakwaterowanych zmieniała się. Docelowo w obiekcie
pozostało do dnia dzisiejszego ponad 19 uchodźców
z Ukrainy. Kobiety te podjęły pracę, a dzieci uczęszczają
do szkoły i przedszkoli. Bariery językowe i kulturowe
bardzo szybko zostały przełamane. Od początku
na uchodźców czekał szereg formalności do spełnienia
począwszy od nadawania numerów PESEL po rejestrację
w urzędzie pracy. Wielkie podziękowania należą się
mieszkańcom Drożdzienicy z Panią sołtys Marią Poletek
na czele, całemu KGW oraz OSP w Drożdzienicy - którzy
od początku pobytu uchodźców wspierali ich ogromem
wsparcia zarówno materialnego jak i psychicznego.
Naszych sąsiadów zza miedzy można było spotkać
podczas czerwcowego EkoPikniku o smaku dwóch kultur
oraz Pikniku Rodzinnym w Drożdzienicy – gdzie można
było posmakować pysznego, tradycyjnego barszczu
ukraińskiego czy pierogów z różnymi nadzieniami. Panie
i ich dzieci są bardzo wdzięczne za polską gościnność
i masę dobroci, które doświadczyły od Naszych
mieszkańców.
Na początkowe przygotowanie miejsc pobytu
uchodźców gmina nie wydala środków publicznych,
ponieważ do końca tego roku zapewnione jest
dofinansowanie rządowe na te cele.

Anna Galińska | Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Działki na sprzedaż

Gmina Kęsowo od początku 2022 roku sprzedała
3 działki położone we wsi Piastoszyn w odległości
15 km od Chojnic i 10 km od Tucholi.

Ponadto Gmina Kęsowo w 2022 roku sprzedała
kolejną działkę położoną na nowo projektowanym osiedlu
składającym się z 20 działek pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, znajdującym się
na wybudowaniu wsi Kęsowo w kierunku Sławęcina
w odległości 1,5 km na zachód od centrum wsi.
W przyszłości Gmina Kęsowo planuje sprzedaż
kolejnych działek.

Małgorzata Płoszańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Żywność trafiła do najbardziej potrzebujących
W okresie od I do VI 2022r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kęsowie za pośrednictwem Stowarzyszenia
Na Rzecz Rozwoju Kęsowa przy współpracy z Bankiem
Żywności w Chojnicach realizuje Program Operacyjny
Pomoc
Żywnościowa
Podprogram
2021
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest
zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach
środków towarzyszących
Liczba rodzin objętych programem 79 , liczba osób
w tych rodzinach 226.
Osoby potrzebujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2022
r. otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze w ramach
programu POPŻ:


Filet z makreli w oleju – 191,25 kg



Groszek z marchewką – 720,00 kg



Koncentrat pomidorowy – 252,00 kg



Powidła śliwkowe – 337,50 kg



Makaron jajeczny świderki – 900,00 kg



Mleko UHT – 900,00 kg



Szynka drobiowa – 337,50 kg



Szynka wieprzowa mielona – 270,00 kg



oraz napoje o łącznej ilości 796,80 kg

Wydano artykuły
4 705,05 kg.

spożywcze

o

łącznej

ilości

Wartość wydanej żywności 24 693,58 zł
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.
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. pomoc
żywnościowa trafiła do ok 734 osób.
Łącznie artykułów spożywczych od początku 2022 roku
wydano 3 825,24 kg o łącznej wartości 44 856 zł.

Małgorzata Płoszańska | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek węglowy - najważniejsze informacje
Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym dla
których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo
stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec
kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym,
brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85%
węgla kamiennego.
W zaproponowanym rozwiązaniu nie ma kryteriów
dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również
gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem
otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków.
Wnioski o wypłatę
do 30 listopada 2022 r.

dodatku

należy



Dopłata do ogrzewania będzie przyznawana tak jak
w przypadku dodatku węglowego w formie jednorazowego
świadczenia
Wnioski można składać od 21 września w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kęsowie.
20 września weszła w życie nowelizacja ustawy
o dodatku węglowym. Najważniejsze jej zmiany to:


dodatek węglowy przyznawany jest już nie na każde
gospodarstwo domowe, co prowadziło do licznych
nadużyć z powodu niedoprecyzowania w ustawie
definicji gospodarstwa domowego, a w efekcie
sztucznego generowania gospodarstw domowych.
Ustawa wprowadza ważną zasadę: jeden dodatek
węglowy na jeden adres zamieszkania,



wydłużono z 30 do 60 dni czas na weryfikację
wniosków przez gminy, tym samym wydłuża się termin
wypłaty świadczenia - wypłata pieniędzy następuje
do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku, ale nie
później niż do 30 grudnia,



informacje podane we wniosku o dodatek węglowy
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej
za składanie fałszywych oświadczeń.

składać

Dopłaty dla gospodarstw domowych używających do
ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.
Dofinansowanie do ogrzewania ustalono na poziomie:


3000 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł
na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo
innym rodzajem biomasy,



2000 zł olejowy,



1000 zł, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym;

gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł

500 zł - gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł
gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kęsowie. Telefon kontaktowy 52 3344133.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Współpraca z organizacjami pożytku publicznego
W ramach upowszechniania kultury fizycznej oraz
krzewienia kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, stowarzyszenia otrzymały
od naszego samorządu łącznie 67 000 zł, na 14 różnych
projektów.
Dzięki dofinansowaniu w tym roku kalendarzowym
zrealizowane zostaną następujące zadania:
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego”
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka organizowało
Piknik Rodzinny, który odbył się w lipcu na plaży
w Tuchółce. W programie nieodzownie znalzły się
dmuchane zamki dla dzieci, turniej w piłkę plażową, gry
i konkursy dla dzieci i dorosłych oraz ognisko
z kiełbaskami. Kwota przyznana przez komisję
konkursową na to wydarzenie wyniósł 1 600 zł.
Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo realizuje
dwa projekty z priorytetu II. Od marca realizowany jest
projekt „I like English – zajęcia z angielskiego dla dzieci”,
który odbywa się we wtorki na sali w Wiejskim Domu
Kultury w Kęsowie oraz projekt „Rytmika dla starszaka
i smyka” realizowany w punktach przedszkolnych
na terenie Gminy Kęsowo. Stowarzyszenie Pomóżmy
Gminie Kęsowo na projekty otrzymało łącznie 8 100 zł.
Koło Gospodyń Wiejskich we Wieszczycach od maja
ruszyło z zajęciami „Cudze chwalicie, swego nie znacie –
warsztaty
rękodzielnicze”, które odbywały się
na świetlicy wiejskiej we Wieszczycach. „Zaprzyjaźnić się
z kulturą i sztuką” jest to drugi projekt realizowany przez
KGW we Wieszczycach i polegało na zorganizowaniu
spotkania autorskiego z twórcami ludowymi
z terenu Gminy Kęsowo oraz autorami książki „Twórcy
Ludowi Gminy Kęsowo”. Gmina Kęsowo przeznaczyła
dla KGW Wieszczyce na te cele łącznie 4 800 zł.
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa otrzymało
w ramach grantu dofinansowanie na projekt „Muzycznie
w Kęsowie”. W ramach projektu w październiku br.
odbędzie się koncert na scenie widowiskowej WDK
Kęsowo, w którym wystąpi dobrze wszystkim
mieszkańcom Naszej gminy znana Capella Bydgostiensis.
Stowarzyszenie otrzymało na to wydarzenie
kwotę 2 500 zł.
Łącznie z priorytetu II o nazwie „krzewienia kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”
Gmina Kęsowo przyznała kwotę 17 000 zł
dla stowarzyszeń z terenu Gminy Kęsowo.
„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka otrzymało w ramach
grantu 15 500 zł na udział w rozgrywkach B klasy Piłki
Nożnej K - P OZPN Bydgoszcz. Od kwietnia do czerwca
oraz od września do listopada piłkarze SBT Pionier
Kęsowo będą reprezentowali Gminę Kęsowo
w rozgrywkach piłkarskich.

Międzyszkolny Klub Sportowy w ramach otrzymanego
dofinansowania w kwocie 19 820 zł na zadanie pod
nazwą „Wspieranie procesu treningowego młodych
piłkarek ręcznych MKS Kęsowo” w roku szkolnym 2022.
Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo otrzymane
dofinansowanie w kwocie 5 180 zł przeznaczyło
na realizację „Olimpiady małego przedszkolaka- edycja II”
oraz na zajęcia dla dzieci i młodzieży w WDK Kęsowo
o nazwie „Zajęcia taneczne Cheer Bis”.
Olimpiada małego przedszkolaka odbyła się w czerwcu
i polegała na organizacji festynu dla punktów
przedszkolnych z terenu Gminy Kęsowo. Dzieci
„rywalizowały” w rozgrywkach na sportowo i wesoło.
Natomiast zajęcia taneczne odbywają się od września
do końca listopada i przeznaczone są dla dzieci z terenu
Gminy Kęsowo.
Koło Gospodyń Wiejskich we Wieszczycach w ramach
otrzymanego grantu zrealizowało dwa projekty:
„Rozruszać kości – gimnastyka dla dorosłych” skierowana
dla seniorów z sołectwa Wieszczyce oraz „Zumba dla
dzieci i młodzieży” dla najmłodszych mieszkańców
sołectwa Wieszczyce. Oba projekty trwały od kwietnia
2022 na świetlicy wiejskiej we Wieszczycach i trwać będą
do czerwca. Łącznie KGW Wieszczyce otrzymało
5 180 zł dofinansowania na te zadania z grantu Gminy
Kęsowo.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa
zaplanowała w ramach otrzymanej dotacji w kwocie
2 100 zł zrealizowało zajęcia sportowe dla seniorów.
Zajęcia o nazwie „Kęsowscy seniorzy” odbywają się
w WDK Kęsowo od kwietnia i trwać będą
do grudnia.
OSP w Żalnie otrzymało 4 000 zł na realizację Festynu
edukacyjno-rekreacyjnego w Żalnie. W ramach imprezy
przewidziano poczęstunek, gry i zabawy dla dzieci
i konkursy dla dorosłych, a wieczorem zabawę „pod
chmurką”.
Festyn
odbył
się
14
maja
na placu przy remizie OSP w Żalnie.
Łącznie z priorytetu I o nazwie „wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej” Gmina Kęsowo
przyznała kwotę 50 000 zł dla stowarzyszeń z terenu
Gminy Kęsowo.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Ośrodek Zdrowia z nowoczesnym unitem stomatologicznym
Na początku kwietnia Gmina Kęsowo doposażyła
SP ZPZOZ w Kęsowie w nowoczesny unit stomatologiczny
firmy
Stern Weber
S200
CONTINENTAL
wraz z wyposażeniem dodatkowym, między innymi
autoklawem SW - 17.
Kwota tego wydatku inwestycyjnego samorządu
to 72 000 zł. Nowy sprzęt tego typu pojawił się w
miejscowym ośrodku zdrowia po 24 latach i będzie służył
przez wiele lat poprawie zdrowia naszych mieszkańców.

Gabriela Theus | Urząd Gminy - Referat Oświaty

Na sportowo...

Pod koniec sierpnia br. powstało nowe stowarzyszenie
w Gminie Kęsowo pod nazwą „Kęsowo na sportowo”,
którego Prezesem została Pani Emilia Szmaglińska.
W swoim statucie stowarzyszenie określa takie cele jak:
rozpowszechnienie kultury fizycznej, propagowanie
zdrowego trybu życia oraz promowanie Gminy Kęsowo.
W ramach działalności stowarzyszenie będzie
prowadziło zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z Gminy
Kęsowo w wieku od 5 do 14 lat. Na hali sportowej
w Kęsowie od października do grudnia 2022 r. w środy
i piątki w godzinach pozalekcyjnych odbywać się będą
zajęcia z piłki ręcznej i piłki nożnej.
Na profilu facebookowym stowarzyszenia „Kęsowo na
sportowo” nadal można dokonywać zapisów dzieci, które
chciałyby rozwijać swoje umiejętności gry w piłkę ręczną
lub piłkę nożną.

Natomiast w związku z rozwiązaniem umowy
i dokonaniem zwrotu środków (19 820 zł) na realizację
zadania publicznego przez MKS Kęsowo, dnia 25 sierpnia
został ogłoszony dodatkowy konkurs dla organizacji
pozarządowych.
Do konkursu przystąpiły dwa stowarzyszenia, które
złożyły oferty na trzy projekty:


"Kęsowo na sportowo" - "Akademia Piłki Ręcznej"
kwota wnioskowana 8 270 zł, otrzymana dotacja
5 920 zł



"Kęsowo na sportowo" - "Akademia Piłkarska" kwota
wnioskowana 9 950zł, otrzymana dotacja 7 700 zł



"Bizon Tuchółka" - "Prowadzenie zajęć piłkarskich
i organizacja turniejów piłki nożnej" kwota
wnioskowana 11 000 zł, otrzymana dotacja 6 200 zł

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

W Adamkowie otwarto najwyższy punt widokowy w województwie
Najwyższy punkt widokowy mierzy 171,06 m n.p.m.
Z Wzgórza Wilhelma - bo taką nosi nazwę widać 30 km
do 40 km w cztery strony świata. Można podziwiać widoki
oraz ptaki. Jest to jednocześnie najwyższe wzgórze
w powiecie tucholskim.
Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa
oraz Nadleśnictwo Zamrzenica wytyczyło dwa szlaki
turystyczne-żółty-kasztalański oraz Wyczółkowskiego
i ptasi-czerwony, który prowadzi teraz na sam szczyt tego
wzgórza. Z tego miejsca roztaczają się piękne widoki
widać miejscowości, miasta, wsie, osady, które zostały
opracowane również historycznie przez Marka Sassa.
Na Wzgórzu postawiono tablice widokowe z nazwami
miejscowości i kodami QR.
Wzgórze jest wysokie na 350 m z czego jeden moment
jest dosyć trudny. Czas wejścia na nie zależy od kondycji,
ponieważ można wbiec na nie w pięć minut, ale dla osób

podziwiających widoki zajmuje to nawet godzinę.
Stowarzyszenie na rzecz Pamiętowa i Adamkowa,
Ptasia Wioska Adamkowo posiadają w swojej ofercie
turystycznej spacery z przewodnikiem oraz z ornitologiem.

Natalia Łącka| Urząd Gminy - Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Środków Zewnętrznych

Fundusze sołeckie na 2023 rok
Sołectwo

Drożdzienica

Przedsięwzięcie

Kwota

Utrzymanie terenów zielonych
Warsztaty wyplatania wieńca
dożynkowego
Rodzinny piknik dla mieszkańców

4 000

Doposażenie OSP

7 000

Poprawa bezpieczeństwa na
przystanku autobusowym

500

Budowa instalacji fotowoltaicznej

12 755

Warsztaty cukiernicze dla
najmłodszych mieszkańców sołectwa

Sołectwo

Przedsięwzięcie

Kwota

8 000

Utrzymanie terenów zielonych

1 700

1 000

Remont drogi gminnej

5 500

Wytyczenie granic drogi gminnej

3 000

Remont świetlicy wiejskiej

8 000

Doposażenie świetlicy wiejskiej

4 000

Zadaszenie nad ogniskiem

2 877

Pamiętowo

25 077 zł
Utrzymanie terenów zielonych, w
tym zakup sprzętu
Doposażenie placu sportoworekreacyjnego przy stadionie

500

33 755 zł

Grochowo

Utrzymanie terenów zielonych

200

Remont drogi gminnej

6 000

Festyn rodzinny dla mieszkańców
wsi

2 621

Doposażenie świetlicy

6 000

Utrzymanie terenów zielonych

5 700

Zakup toalety przenośnej

4 000

Wytyczenie granic drogi gminnej

3 000

Utwardzenie działki gminnej II etap

6 191

Budowa instalacji fotowoltaicznej

10 000

Remont drogi gminnej

2 591

Warsztaty wyplatania wieńca
dożynkowego

300

Piastoszyn

14 821 zł

Jeleńcz

Doposażenie OSP

3 172

Zakup lamp solarnych na stadion

1 200

Budowa instalacji fotowoltaicznej

11 000

Doposażenie świetlicy

300

Festyn dla najmłodszych
mieszkańców

704

Festyn dla mieszkańców

3 000

Utrzymanie terenów zielonych

Przymuszewo

Warsztaty wyplatania wieńca
dożynkowego
Kontynuacja prowadzenia kroniki
sołectwa

5 675
1 500
150

Remont dróg

8 500

Budowa instalacji fotowoltaicznej

10 100

Festyn dla mieszkańców sołectwa

1 350

Wykonanie projektu na Dom Kultury

20 000

Zakup lampy solarnej

2 000

Utrzymanie zieleni

5 500

Utrzymanie terenów zielonych

12 000

453

Piknik dla mieszkańców sołectwa

3 500

Warsztaty kulinarne

2 000

Warsztaty rękodzielnicze

1 500

Warsztaty wyplatania wieńca
dożynkowego
Zakup znaku
„ograniczenie prędkości”

27 275 zł

400
Wieszczyce

Doposażenie OSP

4 000,

Budowa instalacji fotowoltaicznej

10 000

Festyn dla mieszkańców sołectwa

5 000

Remont drogi

2 500

Renowacja boiska w parku

6 000

Doposażenie świetlicy

5 073

Budowa instalacji fotowoltaicznej

10 000

Uatrakcyjnienie plaży

3 000

Utrzymanie terenów zielonych

24 660

Utrzymanie terenów zielonych

2 000

26 693

Montaż piłkochwytów

10 000

Poprawa bezpieczeństwa poprzez
naprawę i konserwacje placu zabaw i
dokupienia kamery

Festyn dla najmłodszych
mieszkańców sołectwa

Doposażenie OSP

5 000

998

Remont drogi gminnej

4 500

Łącznie fundusz sołecki na 2023 rok wyniesie:

Remont ogrodzenia przy placu zabaw

2 000

342 969 zł

36 573 zł

56 353 zł

Obrowo

16 600

41 476 zł

31 783 zł

Kęsowo

5 500

19 498 zł

Żalno

56 353

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

Otwarcie nowego garażu z festynem edukacyjnym w tle
Rok 2022 jest dla jednostki w OSP Żalnie bardzo
przełomowy. W maju dokonano uroczystego otwarcia
przebudowanej remizy – gdzie został dobudowany drugi
garaż samochodowy wraz z pomieszczeniem socjalnym
i łazienką. Dodatkowo przebudowano z kostki polbrukowej
wjazd do garaży i wykonano elewację dumnie informującą,
że w budynku znajduje się remiza jednostki OSP w Żalnie.
Druhowie osobiście angażowali się w prace związane
z rozbudową i poświęcili mnóstwo swojego wolnego czasu
na prace potrzebne do zakończenia procesu przebudowy.
14 maja odbyło się uroczyste poświęcenie i otwarcie
nowego garażu. Wśród zaproszonych gości nie mogło
zabraknąć przedstawicieli KP PSP w Tucholi, Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu, władz
samorządowych oraz radnych Gminy Kęsowo.
Poświęcenia garażu dokonał ksiądz proboszcz z Parafii
Żalno - Sławomir Kulczyk.
Podczas uroczystości odznaczono wybranych druhów
Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odczytano listę
druhów długoletnio pełniących służbę w jednostkach OSP,
którzy w swoich macierzystych jednostkach otrzymają
Odznaki za wysługę lat.

Po części „oficjalnej” odbył się festyn rekreacyjno –
edukacyjny zorganizowany przez jednostkę OSP w Żalnie
sfinansowany z zadania publicznego „Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej” ze środków
publicznych Gminy Kęsowo.
Podczas festynu odbył się pokaz
technicznego, w którym działania

ratownictwa
ratownicze

prezentowane były przez KP PSP w Tucholi przy
współpracy pogotowia ratowniczego firmy Therapeutica
z Chojnic. Na najmłodszych uczestników festynu czekała
masa atrakcji o tematyce bezpieczeństwa, słodkości
i darmowe dmuchańce. Policjanci z KPP z Tucholi
edukowali w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz znakowali rowery. Nie zabrakło pomocy ze strony
lokalnego stowarzyszenia, które serwowało pyszne ciasta,
gofry i frytki. Ogromne podziękowania dla druhów
z jednostki OSP w Żalnie za przygotowanie całej
uroczystości i festynu i pełne zaangażowanie.

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Dodatki do emerytur dla byłych strażaków OSP
W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia ustawy
o Ochotniczych Strażach Pożarnych na podstawie
art. 16 tego aktu prawnego strażakowi ratownikowi OSP
przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie
waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP (minimum 25 lat)
w wysokości 200 zł miesięcznie. Realizując zapisy
ustawowe z zanalizowano materiały archiwalne jednostek
OSP Gminy Kęsowo i udało się dotrzeć do byłych
strażaków OSP, którzy kwalifikowaliby się do pozyskania
dodatków emerytalnych.

mężczyzn) i minimum raz w roku przez 25 lat wyjeżdzali
chociaż raz do akcji ratowniczo-gaśniczej (1 x w każdym
roku) proszeni są o kontakt z Panią Jagodą Has – biuro nr.
4 Urzędu Gminy w Kęsowie lub pod numerem
52 3344091 wew. 14 - celem przekazania wszystkich
stosownych informacji do pozyskania dodatkowego
świadczenia.

29 kwietnia Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski
Radosław Kempiński , Wójt Gminy Kęsowo Radosław
Januszewski oraz zastępca Komendanta Powiatowego
PSP Arkadiusz Kroll uroczyście wręczyli decyzje
o przyznaniu świadczeń ratowniczych zasłużonym druhom
OSP z terenu Naszej gminy. Była to jednocześnie okazja
do podziękowań za ich długoletnią służbę w zakresie
ochrony przeciwpożarowej i pomoc dla naszych
mieszkańców.
Po tym terminie na bieżąco przyjmowane
są dokumenty, niezbędne do złożenia wniosku
o przyznanie świadczenia dla strażaków OSP.

Serdecznie gratulujemy zasłużonym dla ochrony
przeciwpożarowej druhom ochotniczych straży pożarnych
i dziękujemy za długoletnią służbę.
Jeżeli są jeszcze strażacy, którzy byli druhami przez
minimum 25 lat, ukończyli 65 rok życia (w przypadku
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OSP w Żalnie z pełnym zaangażowaniem w rozwój
Wszelkie sposoby na dotarcie do potencjalnych
przyszłych druhów szuka jednostka z Żalna. Jednostka
OSP w Żalnie jest to mała jednostka, jednak mająca
wielkie aspiracje.
Druhowie z tej jednostki bardzo się angażują
i wymyślają co róż to nowe sposoby, aby przyciągnąć
w swoje szeregi nowych ochotników. Sam prezes
jednostki z ambony Żalińskiego kościoła zachęcał
do zasilenia ich szeregów. Ukazał się także tzw. Spot
reklamowy na portalu społecznościowym OSP Żalno
zachęcający do wstąpienia do OSP i zarazem pokazujący
działania jakie są przez nich realizowane.
Na uroczystym otwarciu rozbudowanej remizy
podkreślano, że aby jednostka prężnie funkcjonowała
potrzebni są strażacy – w pełni przygotowani do niesienia
pomocy innym. Nie wystarczy sam budynek, czy sprzęt –
najważniejszy jest skład osobowy, który będzie
zaangażowany w życie tej OSP. Należy tutaj podkreślić, że
wielką wartością dla tej jednostki jest wstąpienie do niej
druha Grzegorza Krzywdzińskiego z Żalna – który
zaprojektował nowego logo, rozpowszechnia działania

Domena jest już wykupiona, teraz praca nad jej
konstrukcją. Są tam także długoletni strażacy pełni pasji,
zaangażowania i pozytywnych emocji…którzy z wielką
przyjemnością pokażą wiele ciekawych aspektów bycia
strażakiem ochotnikiem. Odbyło się pierwsze spotkanie
osób, gdzie rozważano utworzenie Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej oraz zebrano przyszłych kandydatów
na pełnoprawnych strażaków do podejmowania akcji
ratowniczo-gaśniczych.
Brać strażacka bardzo aktywnie włącza się w życie
sołectwa. Brali udział i organizowali atrakcje podczas
festynu parafialnego, organizowali pokazy sprzętu
dla przedszkolaków i dzieci szkolnych, zorganizowali
festyn edukacyjno-rekreacyjny.

jednostki OSP na zewnątrz, przeprowadza bieżące analizy
i kieruje wieloma działaniami na rzecz rozwoju tej
jednostki.

W planach jest także strona internetowa ospzalno.pl.
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Takie akcje pokazują, że Żalińscy strażacy są nie tylko
niesienia pomocy, ale także można na nich liczyć na
innych płaszczyznach np. takich jak w wymiarze kulturalno
–edukacyjnych. Plany mają ambitne. Cały czas pojawiają
się głosy o wstąpienie w szeregi KSRG. Jednak, aby
to zrealizować potrzebny jest szereg norm do spełnienia,
w tym utrzymanie określonej liczby strażaków.
Jak widać robią bardzo dużo, aby spełnić swoje
marzenia. Razem z Nimi zachęcamy do wstąpienia
w szeregi jednostki OSP w Żalnie – bo razem można
więcej.

OSP w Kęsowie z kolejnym nowym samochodem
Po zakupie w 2017 roku samochodu pożarniczego
marki MAN, jednostka z Kęsowa w tym roku otrzymała
kolejny fabrycznie nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy
na podwoziu 4x2 tym razem marki Renault.
Wartość pojazdu to 889 991 zł. Na poczet zakupu
pojazdu udało się pozyskać środki zewnętrzne z Fundacji
Enea w wysokości 100 000 zł, Fundacji Orlen 40 000 zł,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej 200 000 zł, dotacja budżetowa ze
środków KSRG/MSWiA 250 000 zł, a Nadleśnictwo
Zamrzenica 20 000 zł. Reszta kwota stanowią środki
własne pochodzące z budżetu Gminy Kęsowo.
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Zamienili wysłużonego Berlieta na Renault
Jednostka OSP z Drożdzienicy doczekała się wymiany
floty samochodowej i w miejsce ponad 40 letniego
Berlieta został zakupiony samochód pożarniczy marki
Renault Midlum z 2004 roku o wartości 300 000 zł.
Zakup tego pojazdu stał się możliwy dzięki
dofinasowaniu Ministerstwa Sprawiedliwości Funduszu
Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem i Pomocy
Postpenitencjarnej w wysokości 50 000 zł. Kwotę
14 500 zł przekazała jednostka OSP z funduszy własnych
oraz tych zebranych od darczyńców, a kwota 13 107 zł
pochodziła z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Drożdzienica.

Samochód mimo tego, że jest pojazdem używanym
prezentuje się bardzo okazale i jak podkreślają druhowie
jest w bardzo dobrym stanie technicznym i bez większych
przeszkód powinien nieść pomoc kiedy nadejdzie taka
potrzeba.
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Odnawiają swoje remizy…aż miło popatrzyć
Jednostki z OSP w Drożdzienicy i Piastoszynie zakasały
rękawy i samodzielnie zabrali się za odnawianie
i remontowanie swoich remiz. Jednostka OSP
w Piastoszynie wyczyściła i pomalowała elewację, wieżę
na węże oraz wnętrze remizy – podobnie jak jednostka
z Drożdzienicy.

(w przypadku Drożdzienicy), a także młodzież i rodziny
ochotników.

W prace zaangażowani byli druhowie z wymienionych
jednostek, ale także Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Jak podkreśla Komendant Gminny OSP Gminy Kęsowo
Tomasz Połetek – warto zacząć od siebie i pokazać swoje
zaangażowanie, by w dalszej kolejności móc liczyć
na innych. Wielki wyrazy uznania i wdzięczności należą się
wszystkim zaangażowanym w wykonywanie prac.
Taka postawa jest godna podziwu.
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Jednostka OSP w Drożdzienicy doceniona
Na V zjeździe Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Świeciu
jednostka OSP w Drożdzienicy została odznaczona na
Sztandar „Złotym Znakiem Związku OSP RP".
Dodatkowo Druh Franciszek Kowalski otrzymał
odznaczenie „Srebrny Krzyż Zasługi" a Druh Jerzy Połetek

„Brązowy Krzyż Zasługi” za wieloletnią służbę i szczególnie
osiągnięcia na rzecz osp i społeczności lokalnej.
Gratulujemy bardzo wszystkim odznaczonym
oraz jednostce OSP w Drożdzienicy, dla której jest to
wielki powód do dumy.
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Pożar w gorzelni
Z początkiem września doszło do pożaru gorzelni
zlokalizowanej w miejscowości Kęsowo. Na szczęście były
to tylko ćwiczenia podnoszące poziom wyszkolenia
Naszych jednostek OSP oraz umocnienie współpracy
między jednostkami OSP z terenu Gmin Kęsowo
i Gostycyn.

Koncepcja ćwiczeń była wielowymiarowa- osoby ranne,
poszukiwania z użyciem statku bezzałogowego typu dron,
możliwość rozszczelnienia butli gazowych, gaszenie
instalacji fotowoltaicznej, udzielanie pierwszej pomocy.
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Nie pojadą już Berlietem na akcję
Po wielu latach służenia strażakom z OSP
w Drożdzienicy, w następstwie zakupu używanego
samochodu marki Renault - ponad 40 letni Berliet został
sprzedany.

Łza wzruszenia towarzyszyła sprzedaży ze względu na
fakt, że Berliet jak na swój sędziwy wiek zawsze
szczęśliwie zawoził i przywoził druhów z akcji ratowniczogaśniczych. Aby jego następca tak samo wiernie służył
z OSP Drożdzienica ja poczciwy Berliet.

Należy w tym momencie zaznaczyć, że obiekt gorzelni
zlokalizowany jest bezpośrednio przy stacji benzynowej jako dodatkowy czynnik podnoszący poziom trudności
podejmowanych działań. W ćwiczeniach brały udział
jednostki OSP z Kęsowa, Drożdzienicy, Piastoszyna, Żalna,
Gostycyna i Wielkiego Mędromierza.

Nadzór nad podejmowanymi działaniami prowadzili
strażacy z KP PSP w Tucholi, którzy na podsumowaniu
przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi. Ogromne
podziękowania dla właściciela obiektu, w którym
przeprowadzano ćwiczenia oraz osób zaangażowanych
w ich przygotowania i realizację.

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. Pojawił się także nowy program dla
lokali w budynkach wielorodzinnych pod nazwą Ciepłe Mieszkanie.
Przed Naszą gminą kolejne zadania, które będą dążyć do oszczędności w zakresie
zużycia ciepła oraz energii elektrycznej.
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Uchwała antysmogowa, a kontrole pieców
Urząd Gminy w Kęsowie informuje, że zgodnie
z przyjętą przez Sejmik Województwa KujawskoPomorskiego tzw. uchwałą antysmogową od 1 września
2019 roku obowiązuje zakaz spalania węgla brunatnego,
mułów, flotokoncentratów, miału węglowego (do 3 mm)
i mokrej biomasy (powyżej 20% wilgotności).
Dla istniejących kotłów pozaklasowych
tzw. „kopciuchóW' zakaz eksploatacji zacznie
obowiązywać 1 stycznia 2024 roku, a dla kotłów klasy
3 i 4 od 1 stycznia 2028 roku. Ogrzewacze (instalacje
wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie spełniają
wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi
poniżej 80%, od 1 stycznia 2024 roku, muszą zostać
wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące
emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami
ekoprojektu.
Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego
i dotyczy wszystkich na obszarze województwa kujawskopomorskiego — osób fizycznych, jak również
przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych,
ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli
foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych.
Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których
następuje spalanie paliw, między innymi w ramach
procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni
itp.
Zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy Prawo Ochrony
Środowiska, z zakresu regulacji niniejszej uchwały
wyłączone są instalacje, dla których wymagane jest

uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia
na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo
dokonanie zgłoszenia.
Kontrole pieca
Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz
lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania
i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie
objętym właściwością tych organów. Organy te mogą
skierować swoich pracowników do dokonania w ich
imieniu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska. Przez delegowanych pracowników może być
dokonywana również kontrola pieca.
W trakcie kontroli użytkownik zobowiązany jest okazać
świadectwo jakości paliwa wydane przez sprzedawcę/
dostawcę opału. Podczas kontroli pracownik zweryfikuje
czy w piecu spalane są odpady. Pamiętajmy, że spalanie
odpadów, w tym wszystkich śmieci domowych, może
następować wyłącznie w stworzonych ku temu
spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.
Oznacza to, że nie możemy spalać odpadów domowych
we własnym zakresie, w tym w celu ogrzania budynku.
Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie i na
podstawie art. 191 ustawy o odpadach sprawca takiego
nielegalnego spalania śmieci może zostać ukarany karą
grzywny, a nawet aresztu.

Adam Jakuczyk | Sekretarz Gminy Kęsowo

Program "Ciepłe Mieszkanie"
Program „Ciepłe Mieszkanie” dla lokali mieszkalnych
w budynkach wielorodzinnych przewiduje dofinansowanie
do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe
(tzw. „kopciuchów”) na:


kocioł gazowy kondensacyjny,



kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,



ogrzewanie elektryczne,



pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła
powietrze/powietrze albo



podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła
ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:



instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej,



wymiana okien i drzwi,



wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła.

Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także
przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup
beneficjentów:
Poziom 1 – podstawowy
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe
Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne
dochody nie przekraczają kwoty 120 000 zł. Intensywność
dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30%
kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł
na jeden lokal mieszkalny
Poziom 2 – podwyższony
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe
Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne
dochody nie przekraczają kwoty:


1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym



2342 w gospodarstwie jednoosobowym

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim
przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
Poziom 3 – najwyższy
W przypadku tego progu Beneficjentem końcowym
programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy
właściciel lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają
kwoty:


900 zł w gospodarstwie wieloosobowym



1260 w gospodarstwie jednoosobowym

lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego,
okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego Intensywność
dofinansowania wyniesie w takim przypadku
do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł
na jeden lokal mieszkalny
We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania
wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego,
że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie
będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej
niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie
z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po
otrzymaniu przez Gminę Kęsowo dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Szczegółowych informacji udziela Pan Adam Jakuczyk,
biuro nr 1 Urzędu Gminy, telefon kontaktowy 523344091
wew. 11

Jagoda Has | Zastępca Wójta Gminy

Fotowoltaika na szkołach w Kęsowie i Żalnie
Gmina Kęsowo otrzymała 60 000 zł dotacji z WFOŚiGW
w Toruniu na budowę paneli fotowoltaicznych
na budynkach szkół w Kęsowie i Żalnie. Przedsięwzięcie
nosi nazwę „Edukacja ekologiczna w zakresie
Odnawialnych źródeł energii” polega na edukacji uczniów
szkół Podstawowych w Kęsowie i Żalnie o procesie
pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych
sprzyjających ochronie środowiska.
Edukację rozpoczęto od cyklu teoretycznego w ramach
zajęć szkolnych, gdzie planowane jest przekazanie wiedzy

z zakresu miedzy innymi OZE, w tym instalacji
fotowoltaicznych. Po zajęciach teoretycznych w ramach
tzw. praktyki przeprowadzene są zajęcia pokazujące
faktyczne działania jednego z Odnawialnych źródeł Energii
— instalacji fotowoltaicznej, która jest zamontowana
na budynkach obydwu szkół.
Zamontowane instalacje mającą moc po 27kW każda,
co daje 54kW na obie placówki.

Marek Kalisz | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żalnie

Edukacja z zakresu OŹE w praktyce
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stanisława
Wyszyńskiego w Żalnie 29 kwietnia obchodziła szkolny
Dzień Ziemi. W tym dniu oprócz zagadnień związanych
z ochroną naszej planty były również prezentowane
tematy związane z alternatywnymi źródłami energii.
SP w Żalnie dzięki środkom otrzymanym z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska oraz Gminy Kęsowo
otrzymała kompletną instalację fotowoltaiczną o mocy
27 kWp.
Uczniowie z klasy VIIIb przygotowali i przedstawili
prezentację, zapoznając wszystkich z zasadami działania
i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych. Prelegenci
zaprezentowali korzyści płynące z użytkowania takich
instalacji, pokazali m.in. na wykresach ile produkuje
energii instalacja zamontowana na dachu szkoły.
W czytelny sposób można było policzyć ile można
zaoszczędzić na opłatach za energię elektryczną.

Po części teoretycznej uczniowie ze wszystkich klas
mieli okazję zobaczyć i przekonać się od strony
praktycznej „jak to działa". Korzystając z pomocy
dydaktycznych przekonali się, że instalacja fotowoltaiczna
działa, przykładem był model auta zasilany panelem
fotowoltaicznym.
Chętni mogli również wytworzyć energię elektryczną na
modelu elektrowni wiatrowej. Oprócz działań związanych

ze Szkolnym Dniem Ziemi nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych w ramach swoich zajęć również omawiali
zagadnienia związane z fotowoltaiką oraz innymi
alternatywnymi źródłami prądu.
Szkoła Podstawowa im. Ks. kan. Józefa
Swobodzińskiego w Kęsowie zajęcia dotyczące
odnawialnych źródeł energii planuje przeprowadzić
w bieżącym roku szkolnym.

Krzysztof Gnaciński | Urząd Gminy - Referat Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury

Gminna Spółka Wodna

Na początku bieżącego roku odbyło się spotkanie
Zarządu i delegatów Gminnej spółki Wodnej
w Kęsowie.Podczas spotkania przedstawiono
sprawozdanie z działalności za rok 2021
oraz przedstawiony został
Wysokość uchwalonej składki w 2021 r. wynosiła
50 zł/ha zmeliorowany. Do realizacji zadań statutowych
w 2021 r. zatrudniono 2 pracowników na umowę o dzieło
na okres 5-ciu miesięcy i dodatkowo 1 pracownika

Na realizacje zadań statutowych wydano: składki
członkowskie - 45965,45 zł, Urząd Wojewódzki 48 000 zł,
Urząd Marszałkowski — 17 000 zł.
Do planowanych w 2022 roku zadań należy:
1. Renowacja rowów melioracyjnych R-15, R-8, R-A na
obiekcie Sławęcin l, gm. Kęsowo (wieś udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy.

na umowę o prace na okres 1 miesiąca. Pracownicy
dokonywali konserwacji rowów otwartych na długości
8,200 km, oczyścili 11 przepustów. Pracownicy pracowali
głównie na rowach, które były niemożliwe
do wyczyszczenia przez koparkę (rowy z faszyną).
Do czyszczenia rowów otwartych korzystaliśmy z pracy
koparki dzięki której wyczyszczonych zostało 24,20 km
rowów również przy pomocy koparki naprawionych zostało
13 przepustów typy fi 400 mm oraz oczyszczono 460 mb
zbieraczy drenarskich. Wartość prac wykonanych przez
koparkę wynosi 63 000 zł. Natomiast na zakup
materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania prac,
takich jak:


rury przepustowe, rury drenarskie jak również łopaty,
szpadle, pilniki, kosy wydano: 5 484 zł.

2. Renowacja rowów melioracyjnych na obiekcie Kęsowo
-Siciny wieś Kęsowo: R-F49, R-F61, R-F53d, RF53 0
szerokości dna do m, z warstwą odmulenia 20 cm i
długości 2595 m. Razem do renowacji przewidziano
2595 mb oraz Renowacja rowów melioracyjnych na
obiekcie Kęsowo-Siciny wieś Kęsowo: R-F49d, RF49d1, R-F49d1a, R-F49d1b, R-F49d1c, R-F49d1d, R
-F49d1e, R-F49d1f, R-F49h, RF49h1, R-F49h2, RF49h3, R-F49h4, R-F53b, R-F53b1, R-F53b2, RF53b3, R-F53b4, R-F53b5, R-F53b6,R-F53b7, RF53b7a, R-F53b8, R-F53b9, R-F53b10, R-F53b11, RF53b12, R-F53c, R-F53c1, R-F53c2, R-F53c3, RF53d1, R-F53d2, R-F53d3 o szerokości dna do 0,4 m,
z warstwą odmulenia 20 cm i długości 6682 m.
Razem do renowacji przewidziano 6682 mb. —
dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Z ŻYCIA SZKÓŁ
Nie od dzisiaj wiadomo że młodzi mieszkańcy posiadają wiele talentów i umiejętności.
Liczne konkursy na poszczególnych szczeblach pokazują, zę uczniowie ze szkół w Kęsowie i Żalnie dumnie reprezentują Naszą Gminę.

Marek Kalisz | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żalnie

Uczniowie z Żalna laureatami konkursu ,,Illustrating songs”
Corocznie Szkoła Podstawowa w Żalnie może
poszczycić się osiągnięciami w zakresie języka
angielskiego, tegoroczny semestr nie był odstępstwem.
”Illustrating songs”, organizowany przez Liceum
Ogólnokształcące w Tucholi to konkurs, którego celem jest
rozwijanie kreatywności oraz zainteresowania językiem
angielskim przy jednoczesnym wzmacnianiu talentu
artystycznego. Spośród wielu prac nadesłanych
do tucholskiego Nowodworka, dwie, wykonane przez
uczennice żaleńskiej szkoły, znalazły się na podium.
Aktualnie uczniowie przygotowują się do kolejnych
konkursów oraz zmagań na szczeblu powiatowym.
Ponad to, w szkole prowadzone są inne działania
promujące język angielski. Uczniowie klas ósmych
przygotowujący się do tegorocznych egzaminów, mogą
uczestniczyć w cotygodniowych, pozalekcyjnych
konsultacjach z języka angielskiego.
Na zajęciach omawiane są różne rodzaje zadań
egzaminacyjnych oraz sposoby ich rozwiązywania.
Analizowane są również standardy oceny tak, aby każdy
z uczestników wiedział, jak najlepiej wykonać zadania
otwarte. Konsultacje cieszę się dużym zainteresowaniem,
a uczniowie chętnie w nich uczestniczą.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Zamiast plecaka książki przynieśli w mikrofalówce
Na początku kwietnia Samorząd Uczniowski ze Szkoły
Podstawowej w Kęsowie zorganizował „Dzień
bez plecaka”.
Uczniowie tego dnia mogli przynieść podręczniki
i przybory szkolne we wszystkim co podpowiada
im wyobraźnia. Inwencja uczniów była zaskakująca
zamiast plecaków pojawiły się: walizki, mikrofalówka,
wiadra, pokrowiec na gitarę, a nawet wózek dziecięcy.

Marek Kalisz | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żalnie

Ogólnopolski turniej “Tymbark Cup 2022”
Półfinał
W marcu Szkoła Podstawowa w Żalnie była
organizatorem półfinału powiatowego turnieju
piłkarskiego “Tymbark Cup” w kategorii chłopców U-12.
W turnieju zaprezentowały się 4 zespoły i rozegrały
mecze systemem “każdy z każdym”. Zespół z Żalna zajął
2 miejsce i awansował do finału powiatowego.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Gostycyn
2. SP Żalno
3. SP Kęsowo
4. SP Legbąd
Skład zespołu SP Żalno: Hubert G, Ksawery Cz, Michał
C, Filip R, Dawid W, Adam N, Krzysztof G oraz Wiktor Z.
Finał
Cekcyn był gospodarzem finału powiatowego turnieju
“Tymbark Cup”, do rywalizacji przystąpiło 5 zespołów.
Zawodnicy z Żalna spisali się rewelacyjnie i odnosząc
komplet zwycięstw awansowali do finału wojewódzkiego.
Sukces jest tym większy, że pomimo problemów
kadrowych, piłkarze SP Żalno na turniej pojechali tylko w
5 osobowym składzie, więc nie dość, że nie mieli
zawodników rezerwowych, to przeciwnik zawsze miał
na boisku jednego zawodnika więcej.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Żalno
2. SP Gostycyn
3. SP Cekcyn
4. SP Lubiewo
5. SP Iwiec
Skład naszego zespołu: Hubert G, Ksawery Cz, Michał
C, Filip R, Dawid W.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Konkursy i inicjatywy uczniowskie w Kęsowie
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach
szkolnych. W marcu odbył się konkurs na zakładkę
do książki przyrodniczej. Zakładka musiała zawierać
elementy przyrodnicze.
21 marca odbyły się obchody „Dnia kolorowej
skarpetki”, tego dnia uczniowie przyszli do szkoły w dwóch
różnych skarpetkach solidaryzując się z chorymi na zespół
Downa.
W marcu odbył się powiatowy konkurs recytatorski
„O pióro Jana Brzechwy” organizowany przez Tucholski
Ośrodek Kultury. Uczennica klasy Ib Lena Kunda
reprezentowała naszą szkołę i zdobyła III miejsce.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Obchody Dnia Patrona Szkoły w Kęsowie
Szkoła Podstawowa im. ks. Kan. Józefa
Swobodzińskiego w Kęsowie 22 marca świętowała
obchody Dnia Patrona Szkoły przy okazji witając pierwszy
dzień wiosny.
Święto Szkoły Podstawowej w Kęsowie od ośmiu
lat związane jest z datą nadania szkole imienia księdza
kanonika Józefa Swobodzińskiego. Tego dnia społeczność
szkolna obchodzi Dzień Patrona.
W tym roku szkolnym, po dwóch latach obostrzeń
epidemicznych, można było powrócić do uroczystych
obchodów tego tak ważnego dla szkoły dnia.

W tym dniu odbyła się uroczysta msza św., w której
uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne,
następnie uczestnicy mogli podczas oficjalnego apelu
obejrzeć przedstawienie słowno-muzyczne tematycznie
związane z jedną z wartości wyznawanych przez księdza
kanonika.
W tym roku przewodnią wartością byłą rodzina.
Młodzież ukazała tę wartość odnosząc się zarówno do jej
podstawowego znaczenia, czyli grupy ludzi związanych
bliskim pokrewieństwem, jak i do szerszego rozumienia
tego pojęcia, czyli rodziny jako grupy przyjaciół,
społeczności szkolnej, narodu, a nawet grupy ludzi
połączonych chęcią wzajemnej pomocy.

Po uroczystym apelu odbył się radosny, wiosenny
pochód młodzieży ulicami Kęsowa, a następnie zajęcia
z wychowawcami i konkurencje między klasami. Dzień
Patrona przyniósł uczniom wiele radości i emocji oraz, jak
co roku, pozwolił na większą integrację dzieci i młodzieży
Szkoły Podstawowej w Kęsowie.
W tym dniu odbył się również pokaz Ekomody,
organizowany dla uczniów z najmłodszych klas. Dzieci
prezentowały wspaniałe kreacje z surowców wtórnych,

Rodzina w tym najszerszym pojęciu, czyli jako
wspólnota między narodami znalazła swoje odniesienie

w realnej sytuacji, ponieważ podczas tej uroczystości była
okazja serdecznie powitać nowych uczniów szkoły, czyli
dzieci z Ukrainy, które, jako uchodźcy wojenni, znalazły w
gminie Kęsowo azyl przed zbrojną napaścią Rosji
na Ukrainę.

nadając im drugie, jakże piękne życie. Fantastyczne stroje
wykonane zostały według własnych projektów, w realizacji
pomagali niezawodni rodzice.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Zajęcia sportowe w ramach Programu SKS
W SP Kęsowo, odbywały się 2 razy w tygodniu zajęcia
sportowe w ramach Programu “Szkolny Klub Sportowy”,
który został ogłoszony przez Ministra Sportu i Turystyki
w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie
przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu
i młodzieży realizowany z wykorzystaniem portalu
Narodowa Baza Talentów (narodowabazatalentów.pl)
służącego do monitoringu i ewaluacji testów

sprawnościowych uczestników Programu SKS; Zajęcia
są przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów
z klasa IV –VIII.
Uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania
oraz umiejętności głównie w grach zespołowych
oraz lekkiej atletyce.

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Turniej o puchar Wójta Gminy Kęsowo
Pod koniec stycznia na hali sportowej w Szkole
Podstawowej w Kęsowie został zorganizowany Turniej
w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Kęsowo.
Wydarzenie to odbyło się w ramach ferii zimowych.
Turniej podzielony był na dwie kategorie wiekowe - grupa
młodsza do rocznika 2009 włącznie oraz grupa starsza
do rocznika 2005 włącznie.
W grupie młodszej rywalizowały cztery drużyny
natomiast w grupie starszej trzy. Jak tłumaczy jeden
z organizatorów turnieju Pan Bartosz Babiński - mecze
odbywały się w systemie każdy z każdym.

Poniżej przedstawiamy klasyfikacje końcową
z podziałem na punktacje poszczególnych drużyn.
Organizatorami turnieju był Urząd Gminy w Kęsowie,
Wiejski Dom Kultury oraz Szkoła Podstawowa im. ks. Kan.
Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie.

Maksymilian Sperlich - 9 bramek
Najlepszy bramkarz turnieju: Wojciech Łoński
Najlepszy zawodnik turnieju: Dawid Wegner
Grupa starsza klasyfikacja końcowa:
1. Kopacze
2. KKS Pionier Bahamy
3. Szkolna 17
Najlepszy strzelec turnieju: Tomasz Wegner 4 bramki
Najlepszy bramkarz turnieju: Hubert Szmagliński

Najlepszy zawodnik turnieju: Mateusz Straszewski

Grupa młodsza klasyfikacja końcowa:
1. OSP Drożdżenica
2. Wściekłe Kobry
3. Strzały
4. Łośki

9 pkt
6 pkt
3 pkt
0 pkt

Najlepszy strzelec turnieju:
Marek Kalisz | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żalnie

Laboratoria przyszłości w Żalnie
Szkoła Podstawowa w Żalnie otrzymała w ramach
programu “Laboratoria przyszłości” wsparcie w kwocie
60 000 zł.
Za otrzymane środki udało się zakupić sporą ilość
pomocy dydaktycznych. Szkoła wzbogaciła się m.in.
o drukarkę 3D wraz z komputerem i oprogramowaniem
do tworzenia wydruków, aparat fotograficzny i kamerę
cyfrową oraz wysokiej jakości sprzęt audio.

i mikroskopy przydatne podczas zajęć z przedmiotów
przyrodniczych. Pozostała część przyznanych środków
zostanie wykorzystana na kolejne zakupy pomocy
naukowych do końca bieżącego roku szkolnego.

Uczniowie na zajęciach będą mogli również korzystać
z robotów, które umożliwią im naukę programowania
i kodowania. Pomoce naukowe zawierają również zestawy
do samodzielnego montażu elektroniki z wykorzystaniem
lutownicy na gorące powietrze.
Szkoła

zakupiła

również

nowoczesny

teleskop

Anna Radzio | Szkoła Podstawowa w Kęsowie

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
narodowej z dnia 8 lutego od 21 marca uczniowie szkoły
podstawowej w Kęsowie mają możliwość uczestnictwa
w dodatkowych zajęciach specjalistycznych w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Są to zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno –

społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne
oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zarówno
indywidualne, jak i w małej grupie.
W ramach tego projektu odbywają się również porady
i konsultacje. Wszystkie zajęcia prowadzą nauczyciele
specjaliści ze szkoły w Kęsowie.

SPRAWY SPOŁECZNE
I KULTURALNE
Od początku roku na terenie gminy zorganizowano wiele spotkań i wydarzeń
kulturalnych. Podczas imprez organizowane były liczne atrakcje dla każdej grupy
wiekowej. Nie można było narzekać na nudę!
Warto podkreślić że po raz pierwszym na scenie Amfiteatru zagościły szanty.

Jagoda Has| Zastępca Wójta Gminy

Muzyka szantowa po raz pierwszy na deskach amfiteatru
Muzycznie to był bardzo udany wieczór w Kęsowie.
30 lipca na deskach amfiteatru odbyły się pierwsze
w historii Gminy Kęsowo szanty. Wystąpiły zespoły
z wieloletnim, ogólnopolskim doświadczeniem
scenicznym. Jako pierwsze zagrały Ryczące Dwudziestki –
grupa składająca się z 4 męskich głosów, a jako drugie
wystąpiły Gumowe Szekle, które na scenę wprowadziły
w bardziej energetyczny klimat.
Spotkanie z muzyką szantową w Kęsowie miało swój
charytatywny cel, gdyż podczas koncertów zbierano
pieniądze na dalsze leczenie 12-letniego Remigiusza
Wielandta z Kęsowa.
Sponsorami koncertów były firmy: Spółdzielcza
Mleczarnia Spomlek z Chojnic, Zakłady Mięsne Skiba S.A,
Maximus Broker Sp. z o.o. z Torunia, ZI-BI Zbigniew
Obrębski, Gabinet Refleksologii Dobre Zdrowie Alina
Sankowska-Kensik, Firma Handlowo-Usługowa T.A.K
Polska i Sławomir Majnert jako osoba prywatna.

Sponsorzy opłacili występy zespołów, ale także dołożyli
się do zbiórki na rzecz Remigiusza.

ZI-BI
Zbigniew Obrębski

Firma Handlowo-Usługowa

T.A.K Polska

Justyna Banaszek-Turzyńska | Koło Gospodyń Wiejskich we Wieszczycach

Cudze chwalicie, swego nie znacie - warsztaty rękodzielnicze
W ramach projektu "Cudze chwalicie, swego nie
znacie" opracowanego i realizowanego przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Wieszczycach w dniach
24-25 maja oraz 07-08 czerwca bieżącego roku odbyły się
w świetlicy wiejskiej w Wieszczycach warsztaty
rękodzielnicze. Majowe warsztaty skierowane były
do dzieci i młodzieży. Prowadziła je Pani Anna Przytarska.
Młodzi mieszkańcy Sołectwa Wieszczyce wykonali rysunki
na szkle, kwiaty z krepiny oraz wazoniki, które były
pięknym prezentem dla mam. W czerwcu natomiast Pan
Zygmunt Kędzierski uczył dorosłych mieszkańców
Sołectwa Wieszczyce sztuki rzeźbienia w drewnie.
W warsztatach uczestniczyło łącznie 29 osób.
Ich rezultatem jest promowanie kultury i sztuki, integracja

społeczna oraz rozwój kulturalny. Każdy z uczestników
mógł sprawdzić swoje zdolności oraz nabyć nowych.
Przez realizację zadania między mieszkańcami
zbudowane zostały więzi i pozytywne relacje.
Mieszkańcy poznali historię twórców i ich działalność
oraz różnorodność wykonywanych rękodzieł dzięki
spotkaniu z autorami książki „Twórcy ludowi Gminy
Kęsowo” oraz twórcami w dniu 10 czerwca. Spotkanie
było podsumowaniem warsztatów oraz wystawą prac.
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.
Spotkanie umilił słodki poczęstunek przygotowany
przez członkinie koła.

Izabela Modrzejewska | Redaktor Naczelny

Święto Plonów - to już Nasza tradycja
Dożynki gminne odbyły się po raz kolejny w Kęsowie
w ostatni weekend sierpnia przy pięknej, jeszcze letniej
pogodzie.
Delegacje sołectw tej gminy przybyły z pięknymi
dożynkowymi wieńcami oraz koszami darów. Uroczystość
rozpoczęła się tradycyjnie od Mszy Św. w kościele

pw. Chrystusa Króla w Kęsowie, podczas której zostały
poświęcone wieńce i dary. Po Mszy Św. korowód ruszył w
stronę kęsowskiego parku. W korowodzie wzięło udział
11 pomysłowo przystrojonych pojazdów rolniczych, które
poprzedzały małe ciągniki obsługiwane przez
najmłodszych sympatyków maszyn rolniczych. Następnie
w pochodzie wzięła udział Orkiestra Dęta z Bysławia, która
przygrywała gościom dożynek. Nie mogło zabraknąć

i transmitowały media tj. Radio PiK, Tygodnik Tucholski
oraz Tokis Press.
Na scenie amfiteatru odbyło się wiele interesujących
widowisk tj. otwarcie dożynek przez włodarza gminy,
przemowy zaproszonych gości m.in. ministra Łukasza
Schreibra, wręczenie medali najbardziej zasłużonym
mieszkańcom gminy, rozstrzygnięcia konkursów
dożynkowych, koncerty orkiestry dętej z Bysławia oraz
zespołu kurpiowskiego „Klęcinianki”. Na scenie pojawiły
się również występy dzieci i młodzieży w repertuarze
wokalno-instrumentalnym, a nieopodal sceny na Orliku
odbywały się w tym czasie rozgrywki w Piłkę Nożną
o Puchar Wójta Gminy Kęsowo”.
Nie mogło zabraknąć pysznego jedzenia. Była
tradycyjna grochówka z kotła oraz podpłomyki z konfiturąnajwiększy przysmak dzieci, ciasta i kiełbaski z grilla.
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji również dla
dzieci. Najmłodsi mogli pojeździć
na gokartach
i wyskakać się na dmuchanym zamku. Od godziny 20 do
późnych godzin nocnych dla uczestników dożynek
przygrywał zespół Ricardo Band. Atmosfera była
wspaniała.

sztandarów, delegacji, starostów dożynek, gości,
mieszkańców gminy Kęsowo jak również bractwa
Magneto oraz Stowarzyszenia Dragon. Korowód zamykały
wozy strażackie czuwające nad bezpieczeństwem
uczestników. W parku czekało na zebranych mieszkańców
dużo atrakcji. Stoiska z lokalnymi daniami serwowane były
przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, lokalni
twórcy ludowi prezentowali swoje dzieła jak również
zachęcali do ich zakupu. Nie mogło zabraknąć stoisk
z naturalnymi kosmetykami, swojskimi serami oraz
warsztatami dla dzieci i młodzieży. Swoje stoiska miały
również Bank Spółdzielczy w Kęsowie oraz Bank
Pocztowy. W czasie trwania dożynek można było
skorzystać z doradztwa WFOŚ. Całość koordynowały

Izabela Modrzejewska | Wiejski Dom Kultury

Ekopiknik "Ze smakiem dwóch kultur"
Ekopiknik „Ze smakiem dwóch kultur" odbył się
w niedzielę 26 czerwca w Kęsowie. Festyn rodzinny
zgromadził w kęsowskim parku wiele osób, które przede
wszystkim stwierdziły, że było „bardzo smacznie”.
A wszystko dzięki osobą serwującym smakołyki tradycyjnej
kuchni polskiej i ukraińskiej. Mistrz ciast drożdżowych

uczestników – Maciej Graf.
Na Ekopikniku można było również wziąć udział w
wielu warsztatach oraz za nakrętki czy stare telefony
komórkowe można było otrzymać rośliny do ogrodu.
Warsztaty z tworzenia pudru do kąpieli poprowadziła

Jacek Grabowski znany bardziej jako, Jacek Piecze
Placek” przygotowywał na ciepło słodkie drożdżówki
pokazując przy okazji jak je wykonać. Łącznie wypiekł
500 drożdżówek w przeciągu 3 godzin. Stronę Ukraińską

reprezentowały panie z Ukrainy, które na co dzień
mieszkają w Drożdzienicy. Specjalnie na Ekopiknik
ugotowały tradycyjny barszcz ukraiński oraz pierogi, które
lepiły i gotowały na miejscu: z ziemniakami lub twarogiem.
Kolejnym przysmakiem były podpłomyki, a swoje specjały
przygotowały też panie z Kół Gospodyń Wiejskich.
Uczestnicy mieli możliwość udziału w konkursie
na domowy chleb. Mieszkańcy zgłosili 8 propozycji,
członkowie jury nagrodzili trzy najlepsze wypieki. W tym
konkusie zwyciężyła Natallia Shvaliova, drugiej miejsce
zajęła Anna Juhnke, a trzecie – Małgorzata Juhnke. Wiele
emocji wzbudziły zawody na wyrobienie masła. Tutaj
bezkonkurencyjny okazał się jeden z najmłodszych

znana lokalnie Monika Kowalewska – Manufaktura
Kosmetyków "Makowa – kosmetyki naturalne" . Dzieci
chętnie brały udział w warsztatach garncarskich
i makramy . Swoje miejsce miały również stoiska
z dziełami lokalnych twórców z terenu powiatu
tucholskiego oraz nasi lokalni Twórcy Ludowi z Gminy
Kęsowo. W namiocie Krajeńskiego Parku
Krajobrazowego można było dowiedzieć się wielu
ciekawostek o lesie i dbania o ekologię. Nie zabrakło
dmuchanych zamków dla dzieci, a strażacy z OSP KSRG
Kęsowo przygotowali kurtynę wodną.

Emilia Szmaglińska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Zajęcia i spektakle w ramach zajęć profilaktycznych
W świetlicach w ramach zajęć realizowane są różnego
rodzaju formy aktywności.
Organizowane są zabawy integracyjne oraz szereg
zajęć plastyczno- technicznych. Opiekunki realizujące
zajęcia to: Pani Kamila Zimorska oraz Pani Natalia
Lorbiecka. W marcu w Szkołach Podstawowych w Żalnie
i Kęsowie, również w ramach funduszu przeciwdziałania

W ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi
prowadzone są stałe zajęcia opiekuńczo wychowawcze
z elementami profilaktyki w świetlicach wiejskich
w miejscowościach: Wieszczyce, Żalno, Piastoszyn,
Tuchółka oraz od marca również w Drożdzienicy.

alkoholizmowi odbyły się spektakle profilaktyczne
zorganizowane przez
„Teatr Kurtyna” z Krakowa.
Tematami przedstawień były przede wszystkim tematy
związane z profilaktyką zachowań ryzykownych,
kształtowaniem postaw społecznych oraz edukacja
zdrowotna.

Osoby prowadzące zajęcia starają się odpowiadać na
potrzeby środowiska i zainteresowania uczestników.

Izabela Modrzejewska | Wiejski Dom Kultury

Zaczarowany świat zaplątany nitką
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi
do 4 czerwca 2022 roku można było podziwiać wystawę
pięknych prac mieszkanki Kęsowa, pracownika WDK
w Kęsowie Pani Beaty Wiśnioch.

Obrazy wykonane metodą haftu krzyżykowego
to rodzaj twórczości, którą upodobała sobie szczególnie
Pani Beata i praktykuje ją od ponad 15 lat.
Autorka prac oprócz tego, że jest wieloletnim
pracownikiem Urzędu Gminy w Kęsowie to aktywnie działa
w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Kęsowa, udziela
się w Partnerstwie „Lokalna Grupa Działania Bory
Tucholskie”, współrealizuje projekt „Kęsowski senior”.
Lubi haftować, czytać książki, podróżować, aktywnie
spędzać wolny czas spacerując lub jeżdżąc na rowerze.
Jak zdradza Nam Pani Beata - od ponad 15 lat haft
krzyżykowy jest jej hobby. Jej przygoda z haftem
rozpoczęła się od kupna czasopisma o rękodziele.
W czasopiśmie tym znalazła haft krzyżykowy, który od razu
stał się jej pasją. Jest on sposobem na stres, uspokaja
ją i całkowicie pochłania sprawiając przy tym wielką
przyjemność.

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury

Dzień dziecka pełen energii
Wiejski Dom Kultury oraz Gmina Kęsowo
zorganizowała "Gminny Dzień Dziecka Pełen Energii".
Konkursy z nagrodami, zabawy na dmuchańcach,
pokaz magii i iluzji w wykonaniu cyrku ADONIS, turniej w
piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Kęsowo, malowanie
twarzy, gigantyczne bańki mydlane, pyszne gofry
serwowane przez KGW Kęsowo, wata cukrowa, popcorn,
ciastka i babeczki od KGW Przymuszewo, Drożdzienica,
Wieszczyce.

Serdecznie dziękujemy. Sponsorem wydarzenia była
ENEA Oświetlenie i Gmina Kęsowo.

W tym dniu każdy znalazł coś dla siebie. Dobrej zabawy
nie było końca a widać to było po uśmiechniętych
twarzach dzieci.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Dzień kobiet z kulturą
Dzień kobiet spędzony z dużą dawką dobrego humoru
jest marzeniem niejednej kobiety. Dlatego też GBP i WDK
postanowiło celebrować ten dzień w takiej właśnie
atmosferze. Zorganizowany został wyjazd do CHDKu na
kabaret „Konopia”.
Okazało się to strzałem w 10. Miejsca na wyjazd
zapełniły się bardzo szybko a sam kabaret był z dużą
dawką dobrego humoru. Po salwach śmiechu przyszła
kolej na kolację w restauracji „Grasz w zielone”.
Wśród Pań uczestniczących w wyjeździe słychać było
słowa zadowolenia.

Dorota Karnowska | Wiejski Dom Kultury

Gala Młodych Talentów
2 maja na sali widowiskowej WDK Kęsowo odbyła się
„VI Gala Młodych Talentów” . Dzieci i młodzież
uczęszczająca na zajęcia wokalno-instrumentalne oraz
zajęcia „zumby kids” dały pokaz najlepszy z możliwych.

Wychowankowie kółka muzyczno – instrumentalnego
dumnie reprezentują Gminę Kęsowo podczas konkursów
na szczeblu powiatowym oraz ponadpowiatowym. Ostatni
sukces odnieśli na
majowym przeglądzie Piosenki
Religijnej Pamięci Św. Jana Chrzciciela - Patrona Chojnic CREDO 2022
Wyróżnienie dla zespołu wokalnego " Śpiewające
Nutki" w składzie Zofia Kensik - ukulele, Bartosz
Wojciechowski - wokal , Remigiusz Szmagliński
oraz Szymon Daszkowski - gitara
III Miejsce - Zespół Wokalny w składzie Estera
Januszewska, Martyna Kuszyńska, Zuzanna Radzio
oraz Rozalia Łońska.

Był śpiew i taniec a licznie zebrana widownia dzielnie
wspierała młodych artystów. Gala Młodych Talentów jest
też swego rodzaju nagrodą dla rodziców , która dzielnie
wspiera swoich podopiecznych w rozwijaniu pasji
i zainteresowań przywożąc dzieci na zajęcia i występy.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Wielka Orkiestra Świąteczna Pomocy
W organizację 30 finału WOŚP aktywnie włączyli się
również koła gospodyń wiejskich z Kęsowa, Przymuszewa
i Drożdziecy, przygotowując pyszne ciasta i flaki
na sprzedaż. Wielki finał odbył się w godzinach
popołudniowych w Wiejskim Domu Kultury. Na przybyłych
gości czekały liczne licytacje zebranych wcześniej fantów.
Dzięki ogromnym sercom darczyńców licytacji poddane
zostało rękodzieło, sery
lokalnych twórców, ozdoby
cementowe, pobyt w apartamencie dla dwóch osób,
akcesoria dla dzieci, usługi kosmetyczne, fryzjerskie
i wiele innych atrakcyjnych produktów. Podczas finału
odbył się koncert rokowy w wykonaniu młodzieży
uczęszczającej na warsztaty muzyczne w WDK.

Wiejski Dom Kultury jak co roku włączył się
w organizację Wielkiego Finału WOŚP. W współpracy
z klubem sportowym MKS Kęsowo odbyły się mecze
sparingowe młodziczek , juniorek starszych i seniorów.

W tym dniu od samego rana na ulicach w Gminie
Kęsowo aktywnie kwestowała młodzież ze SP w Kęsowie,
której opiekunem była pani Renata Malinowska.
Wspólnymi siłami udało się zebrać kwotę 11 220 zł
z czego 4 800 zł z licytacji przeprowadzonych w WDK
i sprzedaży produktów KGW.

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna

spektakl muzyczny pt.: „Z drugiej strony….”
Dzięki
współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kęsowie, Stowarzyszenia Pomóżmy Gminie Kęsowo
ze Stowarzyszeniem Podniebni z Jabłonowa Pomorskiego 24 lipiec 2022 roku był niecodzienną ucztą muzyczno
teatralną w Kęsowie.

komentarzami, mieszkańcy gminy wyrazili także tęsknotę
za spektaklami, które kiedyś w ramach działań biblioteki
organizowaliśmy. Prośby te zmobilizowały Nas
do zaangażowania naszych mieszkańców i stworzenia z
nimi spektaklu teatralnego opartego na lekturze Wesele
Stanisława Wyspiańskiego. Spektakl w klimacie wesela
naszych dziadków ( lata 50- te) będzie miał swoją
premierę w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie
14 października.
Działania teatralno muzyczne
realizowane są
w ramach projektu „Biblioteczna Kuźnia Talentów”
z programu BLISKO finansowanego z Narodowego
Centrum Kultury.

Na scenie w WDK wystąpiła 18 osobowa grupa
młodzieży wsparta profesjonalnymi aktorami z teatrów
muzycznych w Gdyni, Toruniu i Berlinie.
Pod przewodnictwem Justyny Prajs wystawiła autorski
spektakl muzyczny pt.: „Z drugiej strony….”.
Nagłośnieniem spektaklu zajęła się profesjonalna
firma z Warszawy. Była to opowieść o różnicach płci
i pojednaniu się dwóch rywalizujących ze sobą grup
„młodzieżowych”, które walczyły o swoja przestrzeń
w małej miejscowości.
Spektakl

spotkał

się

z

wieloma

pozytywnymi

Beata Wiśnioch | Wiejski Dom Kultury

Aktywni seniorzy z Gminy Kęsowo
28 marca 2022 roku zorganizowano dla seniorów
wyjazd do Filharmonii Pomorskiej w
Bydgoszczy
na spektakl teatralny pt. ,, Czy muzyka ma płeć”.
Ponadto grupa seniorów uczestniczyła w warsztatach
rękodzielniczych podczas których tworzyli dekoracje
wielkanocne jednocześnie rozwijając swoje zdolności
manualne.

Wiejski Dom Kultury w Kęsowie wspiera aktywność
fizyczną i kulturalną seniorów z Gminy Kęsowo.
Od lutego 2022 roku rozpoczął się kolejny cykl
wykładów w ramach II semestru Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, w którym bierze udział grupa 50 osób z terenu
Gminy Kęsowo. Wykłady dotyczyły różnorodnej tematyki:
od historii do ekologii.
W dniu 21 czerwca uroczyście zakończono I rok
działalności UTW z filią w Kęsowie, podczas uroczystości
Wójt Gminy Kęsowo wręczył absolwentom dyplomy
uznania.

Od kwietnia 2022 roku 20 osobowa grupa seniorów
spotykała się dwa razy w tygodniu na zajęciach
sportowych. Zajęcia prowadził nauczyciel wychowania
fizycznego oraz trener Bartosz Babiński.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Spotkanie autorskie z Kicią Kocią

16 września w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie
w ramach akcji promocji czytelnictwa odbyło się spotkanie
z Kicią Kocią, która jest ulubioną bohaterką serii
książeczek autorstwa Anity Głowińskiej dla małych dzieci.

Tytułowa rezolutna kotka wraz z wyrozumiałymi
opiekunami i wiernymi przyjaciółmi: Packiem, Adelką
i Juliankiem odważnie odkrywa świat i uczy się
najważniejszych zasad w codziennym życiu. Wydarzenie
to zgromadziło mnóstwo małych czytelników z Gminy

Kęsowo chcących spędzić czas ze swoją idolką.
Podczas spotkania można było kupić książkę
lub maskotkę Kici Koci, wysłuchać jednej z wielu historii,
a nawet z nią potańczyć. Każdy uczestnik zapozował
do zdjęć z Kicią Kocią i otrzymał dyplom przyjaciela Kici
Koci oraz gadżety promocyjne związane z czytelnictwem.

Izabela Modrzejewska | Redaktor naczelny

Konkurs na najpiękniejszy wianek
wyróżnienie - Punkt Przedszkolny w Drożdzienicy
Kategoria indywidualna -Dzieci
1. miejsce - Marcel Borowicz
2. miejsce - Natalia Gruszecka
3. miejsce - Daria Juhnke
wyróżnienie - Martyna Borowicz
kategoria indywidualna dorośli / rodzinna
1. miejsce - Danuta Dąbrowska

2. miejsce - Paulina Patek
3. miejsce - Regina Kostrzewska
Tematyką tegorocznego konkursu wielkanocnego było
wykonanie wianka na drzwi . Do konkursu zgłoszono
Jury w składzie przewodniczący: Wójt Gminy Kęsowo
Radosław Januszewski, członkinie komisji: Pani Anna
Przytarska i Pani Ludwika Urowska podjęli się trudu oceny
32 prac wykonanych przez mieszkańców Gminy Kęsowo
w trzech kategoriach wiekowych

wyróżnienie - Rodzina Państwa Nieżórawskich
wyróżnienie - Rodzina Państwa Łojewskich

Kategoria świetlice, przedszkola, biblioteki
1. miejsce - Punkt Przedszkolny ,,Pszczółki" Kęsowo

2. miejsce - Punkt Przedszkolny , Chatka Puchatka"
Kęsowo
3. miejsce - Biblioteka Filia w Drożdzienicy

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo na pełnych obrotach
Od marca rozpoczęliśmy realizację dwóch działań
w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Kęsowo
na zadanie publiczne: "Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego” .
Pierwszym działaniem była: „Rytmika od straszaka
do smyka” – kwota dofinansowania: 3 300 zł. W ramach
grantu odbyły się warsztaty z zakresu Bum Bum Rurek dla
osób pracujących z dziećmi ( wzięło w nich udział 13 osób
z gminy Kęsowo) a następnie osoby te korzystając
ze zdobytej wiedzy, oraz zakupionych przez
stowarzyszenie instrumentów ( Bum Bum Rurek)
przeprowadzały w przedszkolach i świetlicach zajęcia
z rytmiki, tworząc mini koncerty. W zajęciach tych wzięło
łącznie 120 dzieci uczęszczających do 6 Punktów
Przedszkolnych w Gminie Kęsowo, oraz 30 dzieci
uczęszczających na zajęcia do świetlic wiejskich.
Po wakacyjnej przerwie zajęcia te odbywać się będą
ponownie we wszystkich punktach przedszkolnych oraz
w świetlicach gminy Kęsowo.
W ramach konkursu ogłoszonego przez Gminę Kęsowo
na zadania publiczne: „Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej” stowarzyszenie realizowało

także dwa działania.
Pierwsze „Olimpiada małego przedszkolaka – edycja II”
– kwota dofinansowania 2750 zł. Promujące zajęcia
sportowe dla dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia przez
organizację 60 godzin zajęć gimnastyczno- ruchowych
w przedszkolach oraz dwóch olimpiad małego
przedszkolaka (w Żalnie i w Kęsowie) połączonych
z integracją dzieci z różnych miejscowości. Pozwoliło to,
po części zniwelować stres związany z mieszaniem grup
przedszkolnych w czasie wakacji (w Żalnie i w Kęsowie)

oraz podczas przejścia dzieci z przedszkola do klasy
„O”, gdzie wspólnie uczyć się będą dzieci z Drożdzienicy,
Krajenek , Kęsowa, oraz Żalna i Piastoszyna. Łącznie
w zajęciach od marca 2022 do czerwca 2022 roku tych
wzięło udział 120 dzieci z gminy Kęsowo.

Drugie „ Cherr Bis” zajęcia z zumby –
dofinansowania- 3 718 zł.

w WDK w Kęsowie, wszelkie informacje zamieszczane
będą także na strona Facebookowych i Internetowych
Gminy Kęsowo.

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo w pierwszym
półroczu 2022 roku trzykrotnie zaprosiło mieszkańców
gminy na wydarzenia teatralne. Pierwsze dwa spektakle
skierowane były dla najmłodszych mieszkańców gminy.
W styczniu 2022r. dzieci poznały przygody Anaruka
chłopca z Grenlandii przedstawione w zabawny sposób
przez teatr Blaszany Bębenek z Trzebinia. W maju
zaprosiliśmy do WDK w Kęsowie Dominika Gostomskiego

kwota

Działanie polega na organizacji zajęć rytmiczny
z elementami zumby dla dzieci z gminy Kęsowo w dwóch
grupach wiekowych 4-6 i 7-10 lat w WDK w Kęsowie.
Swoje umiejętności zdobyte na warsztatach dzieci
zaprezentowały podczas VI Gali Talentów 22 maja w
Kęsowie. Zapraszamy ponowienie na spotkanie
z tańcem i muzyką w WDK w Kęsowie od września 2022 r.
Kolejny projekt, który jako stowarzyszenie realizować
będziemy od września do grudnia 2022roku będzie
„#N@KRĘCENI#”. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie
50 000 zł. w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój
Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania
11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014–2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Projekt skierowany dla 12 osób w wieku 13- 15 lat ,
w ramach, którego wezmą one udział w warsztatach
youtuberskich, wyjadą na koncert, do kina,
oraz na spektakl. Zdobędą umiejętności z zakresu
planowania przyszłości, weryfikowania informacji z świata
cyfrowego, oraz nabędą umiejętności z zakresu
kompetencji cyfrowych przydatne do promocji i rozwoju
e-biznesów w przyszłości. Szczegóły dotyczące rekrutacji,
oraz zasad przystąpienia do projektu otrzymać można

i Anne Taraszkiweicz na spektakl dla najnajów
pt „Lululanki” Była to pantomimiczna opowieść o świecie
dziecięcych snów i dźwięków. Przedstawione obrazy
oraz sytuacje były bliskie naszym mały widzom, o czym
świadczyły bardzo żywiołowe reakcje.
W lipcu zaprosiliśmy mieszkańców gminy na miusical
„Po drugiej stronie” w wykonaniu stowarzyszenia
Podniebni z Jabłonowa Pomorskiego. Spektakl
przygotowała Justyna Prajs i Anna Berent,
a o profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie zadbał
Victoria Sound, Mariusz Brydziński, Tomek Kubiak. Zdolni
aktorzy amatorzy, oraz profesjonaliści występujący na
deskach teatru muzycznego w Gdyni, Torunia oraz Berlina
przedstawili w Kęsowie muzyczną opowieść o walkach
„gangów” z wątkiem miłosnym w tle.

Zachęcamy Państwa do korzystania ze spotkań
z teatrem i drugim człowiekiem, pozwala to na powrót do
świata dzieciństwa, oderwania się od problemów dnia
codziennego oraz nabrania dystansu do błahostek,
którymi często zakłócamy nasz spokój.

Kamila Zimorska | Gminna Biblioteka Publiczna

Ponad 130 000 złotych dla bibliotek
a najlepsza grupa ma do wykorzystania we wrześniu
dmuchany zamek. Od września ruszy druga runda
Maratonu
tym razem dla klas
I- III. Zachęcamy
do odwiedzania bibliotek w swoich miejscowościach
i zbierania punktów dla swoich klas. Od września
powstanie także plan lekcji bibliotecznych, na które
będzie można zapisywać swoje klasy, lub grupy
przedszkolne. Wszystkie te działania mają na celu
promowanie czytelnictwa i rozwoju biblioteki.

Od czerwca 2021 roku do października 2022r. Gminna
Biblioteka Publiczna w Kęsowie realizuje działania
w ramach IV Rundy Programu Rozwoju Bibliotek.
Jest to program , który kładzie nacisk na rozwój
kompetencji bibliotekarzy, tak aby mogli oni
zaprojektować sposób działania i zarządzania biblioteką w
nowych czasach, zachęcając mieszkańców gminy do
odwiedzania bibliotek i korzystania z księgozbioru.
W ramach IV rundy PRB, GBP w Kęsowie ogłosiła konkurs
dla grup przedszkolnych wielki maraton nowych
czytelników, w którym dzieci wraz z rodzicami
wypożyczając książki w bibliotece, zbierali za każdą
wizytę punkty dla swojej grupy przedszkolnej.

W ten sposób GBP w Kęsowie i jej Filie od stycznia
do czerwca 2022 roku najmłodsi czytelnicy wraz
z opiekunami odwiedzili biblioteki 996 razy, wypożyczając
za każdym razem minimalnie 1 książkę.
W całej
rywalizacji zwyciężyła grupa „Mrówki” z Żalna i zebrała
490 fasolek, drugie miejsce „Krasnoludki” z Żalna
218 fasolek, trzecie miejsce zajęła grupa „Pszczółki”
z Kęsowa – 141 fasolek, czwarte miejsce otrzymała
„Chatka Puchatka” – 76 punktów, piąte miejsce
„Puchatki” z Piastoszyna – 57 fasolek, szóste miejsce
należało do „Sówek” z Drożdzienicy – 14 fasolek. Dzieci
biorące udział w konkursie otrzymały książkowe upominki,

Z promocją czytelnictwa związany jest także drugi
projekt, który od kwietnia 2022roku do listopada 2023
roku realizuje GBP w Kęsowie pt; „biblioteczna kużnia
talentów”. Jest to zadanie w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Priorytet 4, Kierunek interwencji 4.1 BLISKO- Biblioteka
I Lokalność I Inicjatywy I Społeczność I Kooperacja
I Oddolność I ze środków finansowych Ministra Kultury
w Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z budżetu
państwa, którego operatorem jest Narodowe Centrum
Kultury. Na działania otrzymaliśmy dofinansowanie
w kwocie 100 000 zł. przy wkładzie własnym 5 600 zł
w pierwszym roku i 5 600 w drugim roku trwania projektu.
W ramach projektu odbyły się szkolenia z wypracowywania
zasad współpracy, komunikacji, budowania i wzmacniania
partnerstw. Odbywa się diagnoza lokalna prowadzona
metodami aktywnymi. Ogłoszony został konkurs dla osób
w wieku 13-18 lat do stworzenia niesamowitej historii
opartej na wspomnieniach dziadków, sąsiadów, mówiącej
o życiu w latach ich młodości. Prace od 2000 do 5000
znaków można składać w GBP w Kęsowie.

Najlepsze historie zostaną wydrukowane, a ich autorzy
wezmą udział w spotkaniach autorskich w GBP
w Kęsowie i jej Filiach w Żalnie, Piastoszynie
i Drożdzienicy. Na podstawie spisanych historii oraz
zasłyszanych opowieści od mieszkańców gminy Kęsowo
powstanie spektakl teatralny, wystawiony w WDK
w Kęsowie na przełomie września/października
2022roku. Zachęcamy Państwa do dzielenia się z młodym
pokoleniem wspomnieniami, oraz do wspólnej pracy
nad spektaklem, bowiem aktorami będą Nasi mieszkańcyprzygotowani przez profesjonalnego instruktora
teatralnego. Będzie tanecznie, smacznie i wesoło !!!
Oprawę muzyczną spektaklu wykona pochodząca
z Suwalszczyzny Małgorzata Makowska wraz z zespołem
Sploty. Przed spektaklem odbędą się warsztaty
z muzykami. Ludowa nuta będzie grała kluczową rolę,
gdyż tradycyjny obrzęd weselny nie mógłby się odbyć bez
dobrej kapeli i sąsiadów.
Poza spektaklem dla najmłodszych mieszkańców
gminy odbędą się warsztaty z sensoplastyki
i papieroplastyki. Wykonane prace stanowić będą
elementy dekoracji teatralnej, a wszystkie stworzone
przez dzieci dzieła będzie można obejrzeć podczas
wystawy zaprezentowanej na imprezie plenerowej
w gminie Kęsowo.
Realizując projekt Blisko chcemy Państwa
zainspirować do rozmów, działania i odkrywania swoich
talentów, pomnażania ich i dzielenia się nimi ze swoim
otoczeniem. Wystarczy odrobina wiary i odwagi, My jako
bibliotekarze bardzo w Państwa wierzymy i chcielibyśmy
abyście znaleźli odwagę , aby podzielić się talentem
i wspomnieniami – czekamy na Was w bibliotece!

pod okiem instruktorów, praktyków i pasjonatów uczyć się
będzie renowacji mebli, malowania na szkle,
przygotowywania wystaw, prowadzenia warsztatów,
wykonywania prezentów w nurcie zero waste, organizacji
plenerów i spotkań z twórcami i pasjonatami. Chcemy aby
miejsce, w którym kiedyś odbywały się potańcówki, zajęcia
edukacyjne ponownie było miejscem spotkań ludzi i miało
szansę inspirować innych do działania. Zachęcamy
młodzież od 13 do 19 roku życia do włączenia się
w działania w klimacie Równać Szanse- dajcie sobie
szanse i pokonujcie swoją nieśmiałość, rozwijacie pasje
i uczcie się przedsiębiorczości w przyjaznych warunkach.
Możecie liczyć na wsparcie swoich bibliotekarzy oraz
przychylność dorosłych z gminy Kęsowo. W październiku
2022 roku rozpoczniemy zbiórkę mebli, od mieszkańców
gminy, które moglibyśmy wykorzystać do odmalowania
i ustawienia w
Coolturalnej Przestrzeni Twórczej.
O wszystkich akcjach, oraz przebiegu projektu będziemy
informować Państwa na bieżąco za pomocą stron
facebookowych, internetowych i prasowych, oraz podczas
spotkań.
Poza działaniami kulturalnymi biblioteka to także,
a przede wszystkim dostęp do nowości wydawniczych.
W ramach Priorytetu 1. Kierunku interwencji 1.1. Zakup
i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził
Kryteria i zasady rozdziału dotacji w 2022 roku i GBP
w Kęsowie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 2 500
zł. przy takim samym wkładzie własnym. Na nowości w
tym roku wydamy min. 5 000 zł. na wszystkie biblioteki.
Prosimy o zgłaszanie sugestii dotyczących zakupów
książek , bowiem chcemy sprostać Państwa potrzebom
czytelniczym.

Cooltiralna przestrzeń twórcza – na drugim miejscu
w rankingu ogólnopolskiego Konkursu „Duże Granty”
w ramach Programu Równać Szanse – 2022 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez
„Fundację Civis Polonus”. Na dwuletnie działania (od
lipca 2022 do września 2023) otrzymaliśmy 26 700 zł.
przy wkładzie własnym lub od sponsorów 6 750 zł.
Będzie to twórcza przestrzeń przygotowana przez
młodych ludzi z gminy Kęsowo w Przymuszewie. Młodzież

W pierwszym półroczu 2022 roku w GBP w Kęsowie
zarejestrowano 216 czytelników, którzy w sposób aktywny
i systematyczny odwiedzają nasze biblioteki. Każdy
czytelnik wypożyczył średnio 9 książek A GBP w Kęsowie
oraz jej Filie w Drożdzienicy, Żalnie i Piastoszynie
odwiedzono ponad 2025 razy za co dziękujemy
i zapraszamy częściej. GBP w Kęsowie czynna jest
codziennie od 9:00 do 17:00, o od września zapraszać
będziemy także w soboty.

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

„Udane małżeństwo wymaga wielokrotnego zakochiwania się…”
27 kwietnia br. w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie
swoje szmaragdowe gody wraz z rodziną świętowali
Państwo Alicja i Bernard Frąckowiak.
Była to okazja do złożenia życzeń przez kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Natalię Cyborowską oraz Wójta
Gminy Kęsowo Radosława Januszewskiego.
Naszym jubilatom Pan Wójt wraz z Panią kierownik
życzyli dużo zdrowia, pogody ducha, codziennego
uśmiechu i otaczającej ich wzajemnej miłości.

Natalia Cyborowska | Urząd Gminy - Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Ślub cywilny pod kątem formalości
Jeśli zdecydowaliście się na ślub cywilny – udajcie się
do urzędu stanu cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane
zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa oraz ustalicie termin ślubu. Możecie też
zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza
nim, na przykład w plenerze.
Jeśli chcecie wziąć ślub:



a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim,
przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa
wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo
unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który
potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Żródło informacji: https://www.gov.pl/web/gov/wezslub-cywilny



w urzędzie – udajcie się do USC, w którym chcecie się
pobrać,

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Kęsowie w okresie od
kwietnia do lipca ślub cywilny udzielony został 3 parom.



poza urzędem – udajcie się do USC właściwego dla
miejsca, które wybraliście na miejsce ślubu.

Ceremonia odbyła się w Wiejskim Domu Kultury
w Kęsowie. Ślubów udzielili Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Kęsowie Radosław Januszewski oraz Z-ca
Kierownika USC Natalia Cyborowska.

Przed wizytą w USC przygotujcie:


wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub
paszporty) – do okazania,



dowód opłaty skarbowej – możecie zapłacić w kasie
urzędu albo przelewem na konto urzędu,



jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie
małżeństwa,



jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika –
zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez
pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem,



jeśli nie masz polskich aktów stanu cywilnego (a
jesteś obywatelem Polski), przygotuj:



zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
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