Drodzy Mieszkańcy Gminy Kęsowo
Mija 2015 rok obfitujący w wiele kluczowych inwestycji
i trudnych decyzji. Dlatego też z największą przyjemnością
przekazuje w Wasze ręce kolejne podsumowanie tego, co
wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy w naszej gminie.

i Lokalną Grupę Rybacką „Mòrénka”. Współpraca z tymi
stowarzyszeniami oraz innymi działającymi na terenie Gminy
Kęsowo będzie kluczowa w procesie rozwoju naszego
samorządu do roku 2020.

Ten rok to praca nad zakończeniem i rozliczeniem
inwestycji finansowanych ze środków unijnych w perspektywie
2007 – 2013, jak również przygotowanie strategii i ważnych dla
wszystkich mieszkańców projektów na lata 2014 – 2020.
Mijające 12 miesięcy to również czas realizacji dużych
przedsięwzięć drogowych w miejscowościach Grochowo,
Drożdzienica, Przymuszewo, Adamkowo, Kęsowo,
Wieszczyce, Żalno, remontów budynków komunalnych
w Bralewnicy i Drożdzienicy, zakupu ciągnika wraz
z osprzętem, rozbudowy oświetlenia drogowego, doposażenia
szpitala w sprzęt chirurgiczny, współfinansowania zakupu
radiowozu dla policji oraz wykonania wielu niezbędnych
projektów techniczno - budowlanych.

Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom, którzy
rozumiejąc ideę samorządności i wspólnoty władzy
z mieszkańcami, pomagali w ostatnim roku w realizacji
niełatwych celów, poświęcając swój czas, zapał i energię
w kierunku rozwoju tego pięknego regionu i służbie
społeczeństwu. Niestety w związku z tym, iż w skutek
niezrozumiałych decyzji niezależnych od nas,
a podejmowanych przez ustawodawcę w Warszawie wbrew
społeczeństwu najmniejszych samorządów, takich jak nasza
gmina, o wiele trudniej przyjdzie nam realizować w przyszłości
Wasze oczekiwania w zakresie inwestycji, szczególnie tych
drogowych. Dlatego też wola współpracy władz sołectw oraz
mieszkańców przy tych zamierzeniach, będzie przyspieszała
ich realizację i znacznie ułatwiała wykonanie.

Ze względu na to, iż mimo wcześniejszych obietnic
politycznych w budżecie unijnym na lata 2014 - 2020 na
inwestycje w samorządach gmin wiejskich będzie niewiele
środków finansowych, trzeba dywersyfikować źródła ich
pozyskiwania zarówno z Regionalnego Programu
Operacyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Leader i
innych realizowanych przez LGD Bory Tucholskie jak

Żywię wielką nadzieję, że z Waszą pomocą uda nam się
zrealizować w następnych latach wszystkie zamierzenia oraz
plany i jeszcze raz dziękuję za dotychczasową owocną
współpracę.
Z wyrazami szacunku
Radosław Januszewski
Wójt Gminy Kęsowo

Rada Gminy
W trakcie obecnego roku Rada Gminy obradowała 13
razy, natomiast średnia frekwencja radnych na sesjach
wynosiła 93,3 %, w trakcie których podjęto 70 uchwał.
Najważniejsze uchwały dotyczyły: budżetu gminy; gospodarowania
mieniem komunalnym gminy Kęsowo; studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kęsowo; funkcjonowania

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kęsowie;
corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
uwalenia programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień; rozwiązania
Straży Gminnej w Kęsowie; wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Tucholi; współpracy z Lokalnymi Grupami Działąnia: „Bory Tucholskie” i
„Mòrénka”

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bralewnicy
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku
mieszkalnego wielorodzinnego oraz budowa dwóch budynków
gospodarczych i przydomowej oczyszczalni ścieków
w miejscowości Bralewnica, który obejmuje: wymianę pokrycia
dachowego, remont istniejących kominów, wymianę instalacji
odgromowej oraz rur i rynien, wymianę elementów stropu nad
poddaszem, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki
drzwiowej zewnętrznej, remont całości łazienek w lokalu nr 2
i nr 6, wymianę pionów kanalizacyjnych wraz z ich obudową,
wymianę kanałów wentylacyjnych na kanały oparte na rurach
wraz z obudową tych kanałów remont, klatki schodowej

remont elewacji budynku, remont schodów zewnętrznych
montaż balustrad, budowa dwóch budynków gospodarczych
oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków.
Inwestycję realizuje firma Zakład Usługowo-Handlowy
Roman Mischke za kwotę 359 105 złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Przymuszewo-Drożdzienica-Pamiętowo
Zadanie realizowane zostało w związku z umową
partnerską z powiatem. Projekt obejmował budowę chodnika
na drodze powiatowej 1110 C Chojnice – Pamiętowo oraz na
drodze 1019 C Przymuszewo – Drożdzienica, a także budowę
azyli dla pieszych, budowę zatoki autobusowej, sygnalizacji

świetlnej, montaż barier chodnikowych oraz słupków
blokujących.

Ponadto wykonane zostanie oznakowanie pionowe
i poziome drogi, wymienione zostaną lampy oświetleniowe,

zbudowane zostaną progi zwalniające oraz wiaty przystankowe
a także zamontowany zostanie radar pedagogiczny.

Zadanie to jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej w
2012 roku. Realizacja zadania ma istotne znaczenie dla
rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg
publicznych na terenie województwa.
Całość inwestycji kosztowała 2 652 171 złotych,
z czego dofinansowanie ze strony Gminy Kęsowo stanowiło
kwotę 1 326 085 złotych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grochowo
Zadanie obejmowało budowę chodnika o powierzchni
1806 m2, budowę azylu dla pieszych, zatoki autobusowej,
sygnalizacji świetlnej, montaż barier ochronnych a także
poprawę oznakowania jakości drogi poprzez wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego a także budowę progów
zwalniających oraz wymianę oświetlenia ulicznego.

na odcinku 305 m, natomiast szerokość pobocza wyniesie 0,5
m x2. Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej jest

Realizacja inwestycji ma istotne znaczenie dla rozwoju
spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na
obszarze województwa. Przyczyni się to do zwiększenia

odcinkiem zapewniającym bezpośrednie połączenie z drogą
wojewódzką 240 Świecie - Chojnice.

płynności ruchu a także wpłynie na poprawę przepustowości
układu drogowego. Szerokość pasa ruchu wyniesie 2,5 m x 2

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Całość inwestycji
stanowi kwotę 1 294 316 złotych z czego dotacja to kwota
rzędu 647 158 złotych.

Modernizacja drogi do gruntów
rolnych w Adamkowie
Zadanie zostanie wykonane do dnia 30 października
2015 roku. Dofinansowanie z budżetu województwa kujawsko
- pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń z produkcji
rolnej do wysokości 42 500,00 złotych.

Ulica Pamiętowska w Kęsowie
W bieżącym roku wykonano modernizację
ul. Pamiętowskiej w Kęsowie z nakładki bitumicznej
o grubości 4 cm na odcinku o długości 850 metrów za kwotę
147 000 złotych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 145 992 złotych.

Pozostałe inwestycje drogowe
W bieżącym roku powstały kolejne odcinki dróg lokalnych,
a mianowicie:


droga osiedlowa w Wieszczycach o nawierzchni z kostki
brukowej - 1150 m2 - koszt 100 000 złotych



ul. Wiatrakowa w Żalnie o nawierzchni z kostki
brukowej - 200 m2- koszt 20 000 złotych

Remont budynku w Drożdzienicy
Rozpoczął się remont pokrycia dachowego na budynku
byłego domu kultury w Drożdzienicy. W przyszłości zostanie
on przekazany do dyspozycji Filii Zespołu Szkół
w Drożdzienicy.
Koszt inwestycji wyniesie 72 650 złotych.

Zakup ciągnika
W roku 2015 gmina Kęsowo zakupiła Ciągnik rolniczy DeutzFahu-T Agrolux 65E3DT wraz z przyczepą, kosiarką
rotacyjną, pługiem do odśnieżania śniegu oraz posypywarką
do piasku i soli.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 134 808 złotych.

Referat Gospodarki i Infrastruktury oraz ZGK
W roku 2015 dzięki wsparciu z WFOŚiGW w kwocie 12
000 złotych (dofinansowanie 9 600 złotych) zasadzono
nowe drzewa oraz krzewy na terenie gminy w ilości 884 sztuk.
Ponadto w ramach zadań referatu dofinansowano
4 przydomowe oczyszczalnie ścieków, łącznie na kwotę 8 000
złotych oraz zutylizowano 41 ton azbestu.
Przez ostatni rok utwardzono prawie 12 km dróg,
wykorzystując do tego ponad 30 ton żużlu. Wprowadzono
także organizację ruchu na 30 odcinkach dróg gminnych oraz
ustawiono 156 znaków.
W najbliższym czasie rozpocznie się budowa linii
oświetleniowej z 4 lampami ulicznymi od budynku szkoły do
ul. Kościelnej, za kwotę 20 000 złotych. W przyszłym roku

przewidziany jest montaż kolejnych 4 lamp przy ul.
Dworcowej w Żalnie.
Remonty i naprawy dróg gminnych wykonane przez
Zakład Gospodarki Komunalnej:


ścinanie gałęzi drzew przy drogach w Kęsowie,
Adamkowie, Pamiętowie, Żalnie i Obrowie



poszerzanie drogi gminnej Drożdzienica-Pamiętowo



poszerzanie i wyrównanie drogi w Pamiętowie



remont drogi gminnej w Jeleńczu, Żalnie i Kęsowie



równanie dróg gminnych w Piastoszynie, Obrowie,
Adamkowie, Pamiętowie, Wieszczycach, Jeleńczu,
Drożdzienicy oraz Bralewnicy

Dotacje dla pozarządowych
W bieżącym roku na upowszechnianie i rozwój sportu i rekreacji, z budżetu gminy zostało przeznaczonych 75 000
złotych, natomiast na Upowszechnianie kultury i sztuki 11 000 złotych. Kwoty te zostały przeznaczone na następujące zadania:
Nazwa stowarzyszenia

Tytuł projektu

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Sołectwa Żalno
UKS PORAJ Żalno

Zajęcia cyrkowe i gimnastyki artystycznej dla dzieci i młodzieży

Kwota
przyznana
2 850

Udział zespołu piłkarskiego UKS Poraj Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim „Coca – Cola Cup” I
Puchar Tymbarku 2015 w kategorii dziewcząt i chłopców
Profilaktyka zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa na
wodzie. Szkolenie kadry ratownictwa wodnego

3 000

36 850

Ludowy Klub Sportowy

Udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn Związku Piłki Ręcznej – Organizacja i udział w ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej Seniorów
Udział w rozgrywkach B klasy piłki nożnej K – P OZPN Bydgoszcz

Ludowy Klub Sportowy

Organizacja XXII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików Rocznik 2003 i 2001 Kęsowo 2015

3 000

Ludowy Klub Sportowy

Udział w lidze wojewódzkiej Młodzików Młodszych i turniejach Wojewódzkich Piłki Ręcznej rocznik 2003

5 000

Ludowy Klub sportowy

Udział w Lidze Wojewódzkiej Młodzików i Turniejach Wojewódzkich Piłki Ręcznej rocznik 2001

7 000

Stowarzyszenie Bizon
Tuchółka
Stowarzyszenie Bizon
Tuchółka

IV Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej

1 800

IV Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

1 000

Nazwa stowarzyszenia

Tytuł projektu

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Sołectwa Żalno

Święto tęczowego zakątka i otwarcie sezonu motocyklowego

Kwota
przyznana
1 800

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Sołectwa Żalno
Stowarzyszenie Pomóżmy
Gminie Kęsowo
Stowarzyszenie Rozwoju i
Promocji Wsi Piastoszyn
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka
Stowarzyszenie na Rzecz
Pamiętowa i Adamkowa

Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży

3 600

Kreatywność pod strzechą

1 800

Festyn rodzinny

1 800

Festyn rodzinny

1 500

Plenery malarskie śladami Leona Wyczółkowskiego

500

Borowiackie Wodne
Ochotnicze Pogotowie
Ludowy Klub Sportowy

500

14 000

Urząd Stanu Cywilnego
Od początku roku w naszej gminie
urodziło się 35 dzieci oraz odbyło się 19 ślubów,
w tym jeden ślub w plenerze. Natomiast stan
ludności na 30 czerwca bieżącego roku wyniósł
4547 osób.

Jubileusze 60-lecia:

Jubileusze 55-lecia:

Jubileusze 50-lecia:

Władysława i Marian Fryca

Teresa i Henryk Michalak

Krystyna i Jan Olter

Zofia i Antoni Lemańczyk

Anna i Alojzy Kopiszka

Agnieszka i Zygmunt Pacek

Teresa i Sylwester Katka

Cecylia i Horst Radke

Janina i Henryk Brzozczyk

Maria i Kazimierz Kocińscy

Celina i Antoni Kortas

Irena i Robert Kensik

Irena i Wacław Krzymińscy

Maria i Ryszard Wołowicz

Teresa i Henryk Warczak

Oświata
Na przestrzeni roku w Zespole Szkół w Kęsowie
naprawiono pokrycie dachowe na budynku głównym oraz
pomalowano pomieszczenia na poddaszu za kwotę 5 549
złotych. Stypendia szkolne otrzymało 137 uczniów.
Natomiast Zespół Szkół w Żalnie wzbogacił się o nową
łazienkę w starej części budynku szkoły. Naprawiona została
kotłownia oraz pomalowano pomieszczenia za kwotę 2 220
złotych. Stypendia szkolne otrzymało 67 uczniów.
Łączna kwota stypendiów szkolnych wyniosła 86 216
złotych, a zasiłków 4 320 złotych (21 uczniów). Nagrody
Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskało łącznie 15
uczniów, a mianowicie:

Teresa i Feliks Kożuch

Zespół Szkół w Kęsowie - Nagroda Wójta
Szkoła podstawowa: Karolina Michałowska, Nikola
Milkowska, Zuzanna Chrobotek, Błażej Frąckowiak,
Aleksandra Galińska, Adam Kabat
Gimnazjum: Paula Przytarska, Oliwia Gierszewska, Julia
Milkowska, Klaudia Gwizdała
Zespół Szkół w Żalnie—Nagroda Wójta
Szkoła podstawowa: Piotr Wróblewski, Weronika
Mindykowska, Martyna Wiese, Dominika Schmidt
Gimnazjum: Anna Zynda

Ognisko wychowawcze
Praca w ogniskach wychowawczych z dziećmi
i młodzieżą uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby
i oczekiwania. Świetlica oferowała następujące formy pracy
z dziećmi: pomoc w nauce, współpraca z rodziną
wychowanków, pedagogiem szkolnym, asystentem rodziny,

łańcuch skojarzeń, pogadanki, rozmowy, praca z Internetem.
Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych
pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświadczeń.
Swoje uczucia dzieci mogły eksponować poprzez
wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele
możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi
w zajęciach plastycznych, organizowanie zajęć łączących ruch
z muzyką (taniec), współzawodnictwo sportowe podczas gier
i zabaw ruchowych. Dużo zajęć miało również charakter
profilaktyczny np. „Stop agresji”.
Ponadto prowadzone były zajęcia przy komputerze,
wykorzystanie w nauce Internetu.
Na zajęciach wychowankowie rozwiązywali także
zadania matematyczne, krzyżówki, rebusy, testy ortograficzne,
kalambury, labirynty, dużym zainteresowaniem wśród dzieci
cieszą się kolorowanki.

a także rozmowy indywidualne i porady wychowawcze.
Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia plastyczne, gry i
zabawy edukacyjne oraz gry i zabawy ruchowe.
Realizacja powyższych form pracy opierała się na
metodach pracy grupowej, indywidualnej, burza mózgów,

Zajęcia plastyczne prowadzone były różnymi
technikami. Zastosowano między innymi orgiami, kolaż,
decupage, filcowanie, tworzenie z plasteliny i modeliny, dużo
czasu poświęconego było zajęciom rozwijającym intelekt
i myślenie logiczne.

Oswoić Internet - rozwinąć pasje
Projekt realizowany był przez Latarnika w ramach
projektu Polski Cyfrowej Równych Szans na terenie gmin
Kęsowo i Lubiewo. W ramach tego projektu: realizowane były
zajęcia Latarnicze w GBP Filia Żalno i Drożdzienica, gdzie
czytelnicy uczyli się obsługi komputera i poruszania się po
świecie Internetu. Dodatkowo w świetlicach: Żalno, Obrowo,
Jeleńcz, Pamiętowo, GBP Filia Piastoszyn- odbyły się
warsztaty z wykonywania wianków świątecznych,
a w świetlicach Wieszczyce, Przymuszewo, GBP Filia
Drożdzienica, Żalno, Tuchółka- wykonywaliśmy ozdoby
z osiki.

W ramach projektu na dzień mamy w bibliotece
powstało: "Biblioteczne Studio Fotograficzne" gdzie mamy
wraz z dziećmi uczestniczyły w sesji zdjęciowej wykonanej
przez specjalistę z danej dziedziny. W projekcie wzięło udział
łącznie 210 osób.

W ramach projektu odbyły się również cykl zajęć
Cyfryzacja w Turystyce: rajd nordc walking w poszukiwaniu
Kwiatu Paproci, którego współorganizatorem była Straż
Gminna w Kęsowie oraz
I rajd rowerowy Szlakiem
Kasztelańskim połączony z akcją Objazdowego Bibliotekarza.

Tablety w Twojej bibliotece
GBP w Kęsowie otrzymała 6 tabletów z pełnym
wyposażeniem firmy Apple o wartości 1 1792 złotych
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i projektu
zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
Dzięki temu zmieniła się oferta GBP w Kęsowie,
a tablety są wykorzystywane podczas zajęć w GBP w Kęsowie
i Filiach w Żalnie i Drożdzienicy i Piastoszynie. Zmienił się
również wizerunek biblioteki gdyż powstało specjalne miejsce
dla miłośników nowych technologii.

Czytam sobie w bibliotece

Przegląd jasełek

Projekt realizowany i sfinansowany przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego w GBP
w Kęsowie odbywają się w każdy piątek zajęcia animacyjne
dla dzieci z głośnego czytania.

Gminny przegląd przedstawień świątecznonoworocznych i jasełek odbył się w WDK już po raz czwarty.
W przeglądzie wzięło udział 7 grup teatralnych z terenu
Gminy Kęsowo. Na scenie wystąpiło około 120 młodych
aktorów, którzy zaprezentowali swoje dokonania.

Dzień taty
Rada Sołecka z pomocą WDK i GBP w Kęsowie
zorganizowała Dzień Taty- Dla mam wstęp wzbroniony.
Impreza plenerowa odbyła się w kęsowskim parku 21 czerwca
2015 r. od godziny 1500.
W programie znalazły się: kreatywne zabawy dla tatusiów
z dziećmi, konkursy z nagrodami, malowanie twarzy, konkurs
strzelecki, konkurs plastyczny, frytki, piłkarzyki, krykiet. Dzień
upłynął pod hasłem ”Przeżyj ten dzień na sportowo z Twoją
pociechą na wesoło”.

Dyskusyjny Klub Książki

Mężatki vs Panienki

Dyskusyjny Klub Książki obchodzi swoje pierwsze
urodziny w GBP w Kęsowie. W ramach spotkań DKK
omówiliśmy 12 książek, zorganizowaliśmy 3 spotkania
autorskie: pierwsze z Panem Krzysztofem Spadło z Wrocławia,
drugie z Panią Edyta Kulczy - poetką z Poznania, trzecie
z Panią Małgorzatą Rogala z Warszawy (autorką kryminałów
i powieści obyczajowych).

I Turniej piłki nożnej Mężatki vs Panienki, miał miejsce
8 marca 2015r. od godz. 1500 na hali sportowej w Kęsowie.
Spotkanie zorganizowała Rada sołecka Kęsowo. W trakcie
meczu odbyło się losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych
fundowanych przez sponsorów oraz przygotowany został
przez KGW Kęsowo poczęstunek. W przerwach dla
publiczności wystąpiła grupa taneczna Latino Dance.

O książkach rozmawialiśmy łącznie 50 godzin
i zapraszamy wszystkich, którzy kochają literaturę i jeszcze się
do Nas nie zapisali.

W turnieju wzięły udział trzy drużyny – jedna drużyna
mężatek i dwie drużyny panienek. Zwyciężyła drużyna
panienek- absolwentek ZS w Kęsowie. Turniej na stałe zapisał
się w harmonogram kęsowskich imprez.

Bijące serca w małej ojczyźnie
Projekt realizowany przez GBP w Kęsowie
sfinansowany w ramach projektu "Na Dobry Początek"
Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego - łączna kwota
dofinansowania to 10 000 złotych. W projekcie wzięło udział
80 osób, które bezpośrednio w sposób systematyczny
uczestniczyły w zajęciach.

W ramach projektu powstały: dwa kąciki bujania
w obłokach (Kęsowo i Żalno), dwa kąciki marzenia i leżenia
(Piastoszyn i Drożdzienica), 4 galerie fotograficzne, odbył się
szkolenia: z Pierwszej Pomocy w stanach zagrożenia życia
małych dzieci, i z zasad poruszania się po drogach,
z nagrywania audiobooków oraz warsztaty muzyczne.
Dzieci i rodzice uczestniczyli w 4 wyjazdach studyjnych:
do Wioski Kwiatowej, Ptasiej, a takżeMuzeum Borów
Tucholskich oraz na Zamkową Górę i Bunkry.

W 4 bibliotekach, w przeciągu pół roku, odbyły się 202
godziny zajęć ogólnorozwojowych oraz 46 godzin zajęć
specjalistycznych.

Gala Młodych Talentów
Podczas kwietniowej gali młodych talentów na scenie WDK
zaprezentowali się artyści z Gminy Kęsowo. Wystąpili
instrumentaliści, zespół działający przy WDK „w kropli

deszczu” oraz dwie grupy taneczne. Dzieci występujące na
scenie biorą udział w zajęciach tanecznych i muzycznych,
które odbywają się WDK w Kęsowie.

I Przegląd Piosenki Jesiennej
26 września w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie
odbył się po raz pierwszy przegląd piosenki jesiennej. Do
udziału w przeglądzie zgłosiło się 13 reprezentantów
z powiatu tucholskiego. Młodzi artyści wykonali utwory
z repertuaru lat 90.
I miejsce zajęła Emilia Maslon reprezentantka
Społecznego Ogniska Muzycznego przy GOK w Śliwicach
w piosence „ Ale jestem” , II miejsce zajęła Małgorzata
Drzewicka „ Kolorowe dzieci” z WDK w Silnie, III miejsce
Femke Mazur „ Śpiewam i tańczę” ze szkoły podstawowej
w Bysławiu . Wyróżnienia powędrowały do Martyny Wiese
z Żalna, Pawła Golińskiego
reprezentującego
WDK

Koncert Zespołów z Ukrainy

w Kęsowie oraz Marty Wilkowskiej ze Społecznego Ogniska
Muzycznego przy GOK w Śliwicach.

130-lecie OSP Kęsowo

16 sierpnia w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie odbył
się koncert zespołów Ukraińskich.

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęsowie
w dniu 26 września obchodzili 130-lecie istnienia jednostki.

Na scenie wystąpili 9 TH Sky, Malvy oraz solista Pavlo
Skliarova. Zespoły wykonały największe ukraińskie utwory
o tematyce patriotycznej, miłosnej o pragnieniu wolości.
Wraz z muzykami do Kęsowa przybyła wolontariuszka, która
była na froncie wojny rosyjsko – ukraińskiej. Przedstawiła
publiczności krytyczną sytuację ogarniętej wojną Ukrainy.
Podczas koncertu zadbano o pomoc finansową dla ofiar wojny.
Goście przyjechali do nas na zaproszenie Wójta Gminy
Kęsowo.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Kościele
pw. Św. Bernarda w Kęsowie. Następnie strażacy oraz
mieszkańcy udali się w pochodzie do remizy gdzie
poświęcona została tablica pamiątkowa oraz figurka
Św. Floriana. Przedstawiono również historię OSP Kęsowo.
Po oficjalnej części przy remizie wszyscy zebrani
przeszli do wiejskiego domu kultury, gdzie czekał na nich
poczęstunek oraz zostały wręczone
podziękowania
dla komendanta gminnego Bernarda Theusa oraz druhów
honorowych i sponsorów.

Plenery rzeźbiarskie
Plenery rzeźbiarskie organizowane są cyklicznie w
Zespole Szkół w Kęsowie z reguły trwają około 10 dni. W
plenerach udział biorą rzeźbiarze, niekiedy malarze z całej
Polski. Artyści w trakcie plenerów prowadzą również
warsztaty rzeźbiarskie, na które do szkoły mogą się zgłosić
wszyscy chętni mieszkańcy gminy.

Turniej brydża
Dnia 9 października odbył się V Indywidualny Turniej
w Brydża Sportowego. Jak co roku nie zabrakło na min
wielkich sportowych emocji oraz zawodników nie tylko z
terenu naszej gminy. W tegorocznej edycji najlepsi okazali się:

I.

Adam Chełchowski

II.

Marian Górnowicz

III.

Jan Latzke

Piknik Historyczny
Już po raz dziewiąty w Kęsowie odbył się piknik
historyczny podczas którego w odróżnieniu od lat ubiegłych
zorganizowano turniej strzelecki zamiast inscenizacji
historycznej. Zawody strzeleckie trwały 7 godzin.
Program zawodów strzeleckich przedstawiał się
następująco: wielobój strzelecki składający się
z sześciu konkurencji : pistolet sportowy, pistolet centralnego
zapłonu, karabin centralnego zapłonu, karabin sportowy,
karabin historyczny i strzelba gładko lufowa. Ponadto

w czasie trwania zawodów obok strzelnicy obejrzeć można
było wystawę sprzętu wojskowego z okresu II wojny
światowej, pokazy umundurowania wyposażenie żołnierzy
z tamtego okresu, wystawę pojazdów zabytkowych a także
można było skosztować grochówki.
Atrakcji było co nie miara a na zakończenie pikniku
wystąpił zespół Power Play, który porwał publiczność
do zabawy.

Dożynki Gminne
Jak co roku odbyły się u nas dożynki gminne
rozpoczęte mszą świętą. Następnie po zakończonej mszy
odbył się przemarsz korowodem do Parku w asyście orkiestry
dętej z Pruszcza, gdzie rozpoczęto część rozrywkową dożynek
m. in. odbyły się występy artystyczne, turniej sołectw, konkurs
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy tradycyjny jak
i nowoczesny oraz zabawa do której przygrywał zespół KAJA.

Starostami tegorocznych dożynek byli
Katarzyna i Jarosław Ciołkowie. W kategorii wieńca
tradycyjnego zwyciężyło sołectwo Przymuszewo, natomiast
w kategorii wieńca nowoczesnego zwyciężyło sołectwo
Piastoszyn. Turniej sołectw natomiast wygrało Kęsowo.
Gwiazdą wieczoru pod czas dożynek był zespól SOLEO.
Wyniki tegorocznych konkursów kształtowały się następująco:

Wieniec tradycyjny

Wieniec współczesny

Turniej sołectw

I - Przymuszewo
II - Kęsowo
III - Drożdzienica

I - Piastoszyn
II - Żalno
III - Obrowo

I - Kęsowo
II - Drożdzienica
III - Grochowo

