Szanowni mieszkańcy Gminy Kęsowo
Właśnie trwa czas wakacyjny. Jest to okres, który w Gminie
Kęsowo wypełniony jest wieloma ważnymi wydarzeniami.
Zapraszamy Was do czynnego udziału w życiu kulturalnym
Naszej gminy, m.in. poprzez uczestnictwo w festynach
rodzinnych, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych
i wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla Was.
W związku z wyrażeniem zgody przez Radę Gminy
w Kęsowie na utworzenie miejsc okazjonalnie
wykorzystywanych do kąpieli na rok 2019 zachęcamy

mieszkańców
wypoczynku:

do

skorzystania

z

naszych

miejsc

Jezioro Kęsowo od 1 lipca – 31 lipca
Jezioro Żalno od 1 lipca – 31 lipca
Jezioro Czarne Kęsowo od 1 sierpnia – 31 sierpnia
Życzymy
bezpiecznych
i
słonecznych
wakacji,
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu
na co dzień.
Do zobaczenia po wakacjach!
Redakcja Kęsowskich Wieści

Wójt Gminy Kęsowo na spotkaniu z Prezydentem RP
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda spotkał się
z samorządowcami w tym z Wójtem Gminy Kęsowo
Radosławem Januszewski i nadał odznaczenia państwowe
osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu terytorialnego
oraz w działalności na rzecz społeczności lokalnej.
Prezydent
podkreśli
znaczenie
samorządu
dla
funkcjonowania państwa polskiego.
Pan Prezydent mówił do samorządowców, że pełnią ważną
służbę publiczną. "Jesteście państwo, absolutnie śmiało
można powiedzieć, sprawdzonymi ludźmi, którzy wiele już z
siebie dali dla rozwoju swoich wspólnot lokalnych
i regionalnych, dla rozwoju tych obszarów, które obejmują
jednostki samorządu terytorialnego, w których państwo
służycie, służycie podkreślam to słowo" - zaznaczył
prezydent.
"Bardzo
serdecznie
w
imieniu
RP
za dotychczasową służbę dziękuje i proszę o jeszcze" - dodał.

Izabela Modrzejewska

Kolejne inwestycje drogowe z funduszy sołeckich
Mieszkańcy uczestniczący w zebraniach wiejskich w 2018
roku zdecydowali o podziale puli środków z budżetu gminy
w ramach tzw. funduszu sołeckiego na 2019 rok.
Do dyspozycji sołectw w tym zakresie na ten rok jest kwota
327 837 zł.
W miejscowościach Kęsowo, Obrowo i Adamkowo dzięki
decyzjom podjętym na tych zebraniach powstały inwestycje
drogowe zrealizowane za łączną kwotę 70 999 zł
oraz chodnik w Krajenkach o wartości 16 000 zł.
Wykonawcą robót była firma Roboty Ziemne Dariusza Sali,
którą wybrano na podstawie procedury zapytania o cenę.

Izabela Modrzejewska

Kontrole podatkowe
Zgodnie z art. 281 §1 i §2 Ordynacji Podatkowej od czerwca
trwają kontrole polegające na rzeczywistym pomiarze
budynków mieszkalnych, piwnic oraz budynków
gospodarczych i porównaniem z pomiarami podanymi
do ewidencji podatkowej Gminy Kęsowo. Kontrole
rozpoczęły się od losowo wybranych miejscowości i są to

Piastoszyn oraz Brzuchowo. O terminie kontroli pracownicy
urzędu zawiadamiają listownie odpowiednio wcześniej
przed planowanym dniem wizyty. W późniejszym czasie
będą wylosowane kolejne miejscowości z Gminy Kęsowo
w których odbędą się takie same procedury.
Jagoda Has

Pieszo po nowym chodniku w Krajenkach
W dniu 2 kwietnia Gmina Kęsowo podpisała umowę z firmą
Roboty Ziemne Dariusz Sala, na wykonanie zadania
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przymuszewo:
Budowa chodnika w miejscowości Krajenki – kontynuacja
nr dz. 384/4. Zadanie polegało na budowie chodnika
o parametrach: szerokość nawierzchni 1,2 m, długość
nawierzchni 140 mb, boczne ograniczenie nawierzchni
stanowi obrzeże betonowe zatopione na ławie betonowej
z oporem poniżej 1cm chodnika (kostki betonowej), warstwa
odsączająca z piasku grubości 10 cm, podsypka cementowo
piaskowa grubości 3 cm, nawierzchnia z kostki betonowej
szarej grubości 6 cm.
Roboty zostały zakończone w maju. Wynagrodzenie
za wykonanie chodnika wyniosło 16 000 zł.

Adam Jakubczyk

Przebudowa drogi gminnej Brzuchowo – Pamiętowo
13 czerwca Gmina Kęsowo podpisała umowę z firmą Zakład – Pamiętowo na odcinku od km 3+000 do km 3+700.
Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski na wykonanie
Umowny termin zakończenia robót to 30 października
zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 010426C Brzuchowo
2019 r. Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie
z przyjętą ofertą na realizację zadania na kwotę
232 667 zł.

Gmina Kęsowo promesą z dnia 4 kwietnia otrzymała
dofinansowanie od Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na to zadanie w wysokości 80% kosztów
w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych.
Adam Jakubczyk

Nowe place zabaw już niebawem
W dniu 26 kwietnia Gmina Kęsowo podpisała umowę z firmą
Royal Play Łukasz Piotrowski na wykonanie zadania:
„Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie, Obrowie,
Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz
montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska

w Bralewnicy.”
Umowny termin zakończenia robót to 30 września 2019 r.
Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjętą
ofertą na realizację zadania to 166 660 zł.
Jagoda Has

Przebudowa drogi w Sicinkach
27 maja została podpisana umowa na przebudowę
(modernizację) drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb
Kęsowo—Sicinki o długości 0,530 km z Wykonawcą
Partnertech Stabiterra Sp. z o.o..
Łączny koszt wykonania zadania to ponad 251 000 zł. Roboty
będą polegać na wykonaniu podbudowy zasadniczej, jako
stabilizacji
gruntu
preparatem
jonowymiennym
lub jonowymiennym hybrydowym w płynie z dodatkiem
cementu o grubości 20 cm i szerokości 4,10 m, ułożeniu
warstwy wiążącej betonu wałowanego o 12 cm i szerokości
350 m, utwardzeniu i wyprofilowaniu istniejących poboczy
gruntowych. Termin wykonania przewidziany jest
do 30 września. Przebudowa ta dofinansowana jest ze
środków Funduszu Ochrony Gruntów Ornych.

Jagoda Has

Spółdzielnia Socjalna „ ŻURAW” – będzie swojsko i smacznie
To już pewne – na terenie Naszej Gminy powstanie
spółdzielnia socjalna, która zajmie się między inny
wyżywieniem dzieci w placówkach oświatowych na terenie
Gminy Kęsowo. Zakres jej usług nie ograniczy się jednak
tylko do tego – w zależności od rozwoju spółdzielnia
będzie świadczyła usługi cateringowe i obsługę imprez
okolicznościowych. Rada Gminy w Kęsowie 25 czerwca
podjęła stosowną uchwałę, która rozpoczyna całą procedurę
potrzebną do jej wytworzenia. Spółdzielnia ta powstanie z
inicjatywy dwóch osób prawnych – w tym przypadku Gminy
Kęsowo i Powiatu Tucholskiego.
Zatrudnionymi w spółdzielni, czyli podmiocie ekonomi
społecznej będą mogły być osoby wykluczone lub zagrożone
wykluczeniem społecznym.

Aby
spółdzielnia
„dobrze
mogła
rozpocząć
swoją
działalność” podjęte są już w
tym momencie starania o
możliwość
otrzymania
dofinansowań z Kujawsko –
Pomorskiego Ośrodka Wsparcia
Ekonomii Społecznej na rzecz
utworzenia i rozwoju przedsiębiorstw takich jak ta.
Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości
pracy w gastronomii prosimy o śledzenie ogłoszeń i strony
internetowej www.kesowo.pl gdzie w stosownym czasie
pojawią się ogłoszenia o naborze do pracy w Spółdzielni
Socjalnej „ŻURAW”.
Jagoda Has

Baza ratownictwa wodnego
5 czerwca dokonano odbioru końcowego zadania: Budowa
budynku bazy ratownictwa wodnego oraz przebudowa
i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforni
na magazyn sprzętu wodnego wraz z urządzeniami
budowlanymi z tym związanymi przy jeziorze w Tuchółce
w celu wzmocnienia konkurencyjności obszaru Gminy
Kęsowo poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej.
Wartość zadania to 481 000 zł. Wartość dofinansowania
z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w ramach
działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju w ramach
Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej – 160 000 zł. Zadanie zostało wykonane przez
ELMAL Eliasz Adamczewski.
tucholską firmę Zakład Remontowy Budownictwa
Ogólny zakres prac: Budowa budynku bazy ratownictwa
wodnego oraz zmiana sposobu użytkowana i przebudowa
budynku byłej hydroforni na magazyn sprzętu wraz
z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, co, cwu, wentylacji,
elektrycznej itp. Budowa przyłącza wodociągowego,
zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej i elektroenergetycznej.
Izabela Modrzejewska

Siłownia plenerowa powstanie w Piastoszynie
W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piastoszyn zostanie Na ten cel zostanie przeznaczona kwota 23 960 zł. Opisane
zakupiony i zamontowany sprzęt do ćwiczeń w terenie.
miejsce rekreacji zostanie umiejscowione przy boisku
wielofunkcyjnym w Piastoszynie.
Na siłowni tej znajdą się takie zestawy urządzeń jak: wyciąg
Jagoda Has
i krzesełko, biegacz i orbitrek, prasa nożna z wioślarzem oraz
surfer i twister. Na placu zgodnie z obowiązującymi
przepisami
zostanie
zamontowana
także
tablica
z regulaminem.

W Drożdzienicy odnowili plac zabaw przy świetlicy
Mieszkańcy z sołectwa Drożdzienica samodzielnie „zakasali
rękawy” i odnowili jeden z placów zabaw, który mieści się
w ich miejscowości. Pracy było wiele, jednak chętnych
do pracy w tym przypadku nie zabrakło. Każdy bez względu
na wiek pomagał, aby plac nabrał nowego, odnowionego
wyglądu. Duże zaangażowanie wpłynęło od lokalnej OSP,
Koła Gospodyń Wiejskich, Pani Sołtys i Rady Sołeckiej.
Osoby, które finansowo wspomogły odnowienie placu to:
Państwo Małgorzata i Krzysztof Kwiatkowscy, Państwo
Wioletta i Mariusz Czarneccy, Państwo Beata i Tomasz

Theus, Pani Ewa Chechła, Państwo Otylia i Roman Herman
– Kowalscy , Państwo Tomasz i Anna Lὕdtke, Pan Łukasz
Powałowski, Państwo Wioletta i Tomasz Okońscy, Państwo
Maria i Jerzy Połetek oraz Pani Maria Kwiatkowska. Pani
sołtys za pośrednictwem Naszego kwartalnika pragnie
podziękować wszystkim, za pomoc i zaangażowanie przy
wykonanych pracach – bez Was nie było by tak pięknego
rezultatu - dodaje.
Izabela Modrzejewska

Radni nie wyrazili zgody na utworzenie Posterunku Policji w Kęsowie
Podczas IX Sesji Rady Gminy w Kęsowie Radni z Gminy
Kęsowo głosowali nad punkt 2 sesji RG czyli „podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kęsowo”.
Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Radosław
Januszewski, który już w ubiegłym roku informował
radnych o chęci odtworzenia Posterunku Policji w Kęsowie.
Poinformował, że za pośrednictwem pracowników ZGK
zebrał ponad 700 podpisów mieszkańców Gminy Kęsowo,
którzy poparli jego ideę. Odbyły się również konsultacje
i rozmowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim. Kosztorys
adaptacji budynku przy ulicy Głównej 19 na siedzibę
Posterunku Policji wyniósł ok. 290 000 zł. Zdaniem
większości Radnych Gminy Kęsowo była to kwota zbyt
duża i nie do zaakceptowania.
Wójt

Gminy Radosław Januszewski

poczynił próby

uzyskania dofinansowania na ten cel od Prezesa Rady
Ministrów, który zaproponował wsparcie w wysokości
150 000 zł., po stronie samorządu pozostało 136 290 zł. Głos
zabrało dwóch radnych. Uchwała nie została podjęta.
Głosów ,,za” – 2
Głosów ,,przeciw”– 11
Głosów ,,wstrzymujących się” – 2
Izabela Modrzejewska

W Kęsowie wybrano nowego sołtysa
W związku z rezygnacją z pełnionej funkcji sołtysa Sołectwa
Kęsowo przez Panią Izabelę Modrzejewską dnia 24 kwietnia
odbyło się zebranie wiejskie, dotyczące wyboru jej następcy.
Podczas zebrania zgłoszono dwie kandydatury: Pana
Łukasza Modrzejewskiego i Pana Łukasza Ziemeya. Oboje
to mieszczkańcy Kęsowa. Po głosowaniu okazało się, że
nowym sołtysem został wybrany Pan Łukasz Modrzejewski.
Jagoda Has

Seniorzy w akcji
W dniu 4 kwietnia Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Kęsowa złożyło do Partnerstwa Lokalnej Grupy Działania
Bory Tucholskie wniosek o powierzenie grantu ze środków
EFS w ramach RLKS. Wniosek został pozytywnie
rozpatrzony pozytywnie przez Radę Decyzyjną Partnerstwa
Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie.
Tytuł projektu : "Seniorzy w akcji". W ramach projektu dla
18 seniorów naszej gminy przeprowadzone zostaną zajęcia

z psychologiem, zajęcia rękodzielnicze oraz komputerowe,
zajęcia
sportowe,
wyjazdy
kulturalno-integracyjne
np. do teatru, opery, kina, term oraz wiosek tematycznych,
warsztaty zdrowego żywienia, spotkanie integracyjne
podsumowujące projekt oraz wyjazd integracyjnozdrowotny do uzdrowiska. Realizacja projektu odbywać się
będzie od grudnia 2019 roku do sierpnia 2020 roku.
Planowana kwota dofinansowania to: 47 920 zł.
Beata Wiśnioch

Otwarte Strefy Aktywności w Gminie Kęsowo
W dniu 21 maja na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyka
ukazała się lista informacyjna o wsparciu dla gmin w ramach
Otwartej Strefy Aktywności. Nasz projekt został pozytywnie
zaopiniowany
co
zaskutkowało
otrzymaniem
dofinansowanie w kwocie 22 900 zł. Całkowita wartość
inwestycji to 45 998 zł. Termin realizacji inwestycji
planowany jest na październik br..

W ramach zadania zamontowane zostaną : biegacz/orbitrek,
rower i jeździec, wyciąg i sztanga, wyciąg i krzesełko,
drabinka i podciąg nóg, stół do szachów, stół do chińczyka,
4 ławki parkowe, kosz na śmieci, stojak na rowery. Ponadto
posadzone zostaną 6 letnie lipy - 2 sztuki
Beata Wiśnioch

Seniorzy na plus w Żalnie
W ramach programu "SENIOR+" Gmina Kęsowo złożyła
wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
o dofinansowanie na utworzenie klubu seniora w Żalnie.
W zajęciach klubu będzie mogło uczestniczyć 10 seniorów.
W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowe
w budynku przy ulicy Szkolnej 5. Zostaną również
wyposażone pomieszczenia, do odpoczynku, wielofunkcyjne,
kuchenne, do zajęć ruchowych i szatnia. Zadnie ma zostać
wykonane do 10 grudnia br. Wartość dofinansowania 150
000 zł. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Remontowy
Budownictwa ELMAL.

Beata Wiśnioch

Wizja wydobycia gazu coraz bliżej realizacji
15 maja w Warszawie w siedzibie Orlen Upstream Wójt
Gminy Kęsowo spotkał się z zarządem spółki, aby zapoznać
się z koncepcją zagospodarowania złóż gazu zlokalizowanych
na terenie naszej gminy.
Głównym celem przyszłego wykorzystania złóż Tuchola 3K
i 4K będzie przeznaczenie gazu do procesu produkcji energii
elektrycznej. 22 maja odbyło się spotkanie robocze
z pracownikami ww. spółki, przekazanie dokumentów
planistycznych i dokonanie wstępnych uzgodnień lokalizacji
planowanej inwestycji.
Izabela Modrzejewska

FIO na start
Od 16 maja grupa nieformalna „Dorośli Dzieciom” działająca
przy GBP w Kęsowie realizuje projekt pt: „Cztery żywioły
w kulturze”. Jest to działanie realizowane w ramach konkursu
„Inicjuj z FIO na start” ogłoszonego przez Stowarzyszenie
Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw
Pozarządowych TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy
Płużnica. W ramach projektu powstaje autorski spektakl
teatralny „Cztery żywioły”, którego reżyserem jest Kamila
Zimorska. Osoby biorące udział w przedstawieniu
uczestniczą w warsztatach: teatralnych prowadzonych przez
Pana Łukasza Sajnaja - wiceszefa CHDK-u, wielokrotnie
nagradzanego w konkursach ogólnopolskich aktora i reżysera
oraz w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Pana
Krzysztofa
Tomaszewskiego
–
instruktora
tańca
z Bydgoszczy, laureata ogólnopolskich konkursów tańca
nowoczesnego i towarzyskiego.

W spektaklu poza grą aktorską i tańcem w wykonaniu grupy
Latino Dance zobaczymy pokaz żonglerki ogniem
w wykonaniu Kamila Kosaka z Jeżewa. Gościnnie w ramach
spektaklu wystąpi zespól tańca współczesnego z Gostycyna,
prowadzony również przez Pana Krzysztofa.
Na całe działanie otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w wysokości
5 000 zł. Projektową „kopką nad i” będzie stworzenie
drukowanej i e-bokowej bajki dla dzieci zilustrowanej
zdjęciami ze spektaklu. W ten sposób chcemy umożliwić
uczestnictwo w kulturze osobom niepełnosprawnym.
Premiera spektaklu nastąpi 29 czerwca o godz. 2200
w Amfiteatrze w Kęsowie - nie może Was tam zabraknąć
drodzy odbiorcy, ponieważ bez widza aktor przestaje być
aktorem, a nasze działania tracą sens.
Kamila Zimorska

Strażacy w maju obchodzili swoje święto
Strażacy z terenu Gminy Kęsowo mieli kilka okazji
do obchodów święta ich patrona czyli Świętego Floriana.
W każdej miejscowości, w której działają jednostki OSP
odbyły się uroczystości i msze święte. Jednak najważniejsza
część – czyli Gminne Obchody Dnia Strażaka odbyły się
w tym roku w Piastoszynie przy miejscowej remizie.
Podczas tej uroczystości został poświęcony nowy nabytek
piastoszyńskich druhów – samochód pożarniczy marki
Renault, zakupiony w styczniu tego roku. Do Piastoszyna
zjechali przedstawiciele wszystkich jednostek OSP. Podczas
uroczystości padło wiele słów uznania dla pracy
i zaangażowania strażaków ochotników oraz zostały
wręczone prezenty – między innymi kombinezony ochronne
do usuwania owadów błonkoskrzydłych przekazane przez
sołtysa Jarosława Wróblewskiego, które zostały zakupione
w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piastoszyn.

Druhom przede wszystkim życzono bezpiecznych powrotów
z akcji i zadowolenia
z wykonywania tak ważnej
i potrzebnej społeczeństwu pracy.
Jagoda Has

Kęsowscy strażacy zakończyli realizację projektu
# MojeOSP #MojeMiejsceNaZiemii
Strażacy z OSP w Kęsowie ukończyli realizację projektu
na poczet którego otrzymali darowiznę z Fundacji Orlen Dar

Serca w wysokości 15 000 zł. Szczegóły realizowanego
projektu opisaliśmy w ubiegłym wydaniu „Kęsowskich
wieści”. Końcowym etapem było zapoznanie młodzieży
z działaniami jakie wykonywane są przez strażaków
ochotników.

W ramach tego został ogłoszony konkurs filmowy „Dzień
z życia strażaka”, w którym dzieci i młodzież z terenu
Gminy Kęsowo nakręciła filmy obrazujące działania jakie
podejmują na co dzień strażacy z ochotniczych straży
pożarnych. W ramach konkursu wpłynęło 5 filmów
z którego zwycięzcą okazał się ten nakręcony przez dzieci
i młodzież z Piastoszyna pod opieką Pani Małgorzaty
Borkowskiej pracującej w miejscowej bibliotece. Przy pracy
w realizacji filmu zaangażowani zostali strażacy z OSP
w Piastoszynie, którzy wzorcowo pokazali działania
związane z ratowaniem życia po wypadku samochodowym.
Wszystkie filmy biorące udział w konkursie dostępne są na
stronie internetowej www.kesowo.pl Podkreślić należy, że
wszystkie nagrania są na bardzo wysokim poziomie
i wybór „tego najlepszego” był dla komisji ogromnym
wyzwaniem. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział
w ich tworzeniu, montowaniu i realizacji.
Jagoda Has

Orlen dla strażaków - tym razem OSP w Żalnie
Na początku maju strażacy z OSP w Żalnie złożyli wniosek
o przyznanie darowizny od Fundacji Orlen Dar Serca
w wysokości 20 000 zł. W przypadku przyznania środków
finansowych jednostka OSP w Żalnie planuje zakupić aparat
oddymiający, butle kompozytowe do aparatów ochrony dróg
oddechowych, umundurowanie specjalistyczne wraz
z butami i radiostacje nasobne z ładownicami. Celem
projektu jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób
przebywających
na
terenie
Gminy
Kęsowo

oraz zabezpieczanie terenu, na którym działa spółka Orlen
Upstream przez doposażoną w profesjonalny sprzęt
jednostkę OSP w Żalnie.

O rozstrzygnięciu konkursu będziemy
w następnym wydaniu „Kęsowskich wieści”.

informować
Jagoda Has

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy otrzymało „nowoczesny sprzęt”
5 czerwca nastąpiło uroczyste przekazanie części sprzętu
pozyskanego w ramach projektu „Nowoczesne służby
ratownicze” realizowanego w ramach RPO WK-P,
Priorytetu
IV,
Działania
4.1
„Przeciwdziałanie
zagrożeniom”, w którym Gmina Kęsowo jest partnerem.
Jednostka OSP w Piastoszynie otrzymała hełm i radiotelefon
nasobny, natomiast OSP w Drożdzienicy i OSP w Żalnie po
2 szt. radiotelefonów nasobnych. Wysokość dofinansowania
unijnego wyniosła 85%, wkład własny Gminy Kęsowo 15%.
Łączna wartość sprzętu, który trafił do jednostek OSP
z terenu Gminy Kęsowo to 8 946 zł. OSP w Kęsowie w
późniejszym czasie w ramach tego projektu otrzyma również
drabinę o wartości ponad 5 000 zł. Oficjalnego przekazania

sprzętu dokonał Pan Piotr Tomaszewski – dyrektor Biura
Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP w Toruniu.
Jagoda Has

Przebadali mieszkańców w ramach Białej Niedzieli
7 kwietnia w Szkole Podstawowej w Kęsowie i SPZOZ
w Kęsowie przeprowadzono badania dla mieszkańców
Gminy Kęsowo. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia
była Gmina Kęsowo oraz SPZOZ w Kęsowie.



w badania cytologicznym - 20 kobiet



w badaniu poziomu cukru i ciśnienia krwi - 94 osoby



w konsultacji z dietetykiem - 25 osób

Mieszkańcy mogli skorzystać z badań densytometrycznych,
spirometrycznych , badania słuchu, badania poziomu cukru
i ciśnienia krwi oraz z konsultacji dietetyka i badania
cytologicznego.

Izabela Modrzejewska

W badaniach udział wzięło 315 osób, w tym:


w badaniu w kierunku osteoporozy - 79 osób



w badaniu spirometrycznym - 54 osoby



w badaniu słuchu - 43 osoby

Wakacyjne zmiany
Od lipca do sierpnia w większości świetlic wiejskich Gminy
Kęsowo oraz bibliotekach i Wiejskim Domu Kultury z racji
wakacji i prowadzonych zajęć dla najmłodszych zostały
wprowadzone zmiany godzin otwarcia placówek.
Biblioteki
GBP Kęsowo
poniedziałek - piątek | 800 - 1600
Filia Drożdzienica
poniedziałek | 1000 - 1400
wtorek - środa | 1400 - 1800
czwartek - piątek | 1000 - 1400

czwartek | 800 - 1400

Wiejski Dom Kultury
poniedziałek - piątek | 800 - 1600
Świetlice wiejskie
Żalno
poniedziałek - piątek | 1000 - 1400
Przymuszewo
czwartek - piątek | 1410 - 1810
Wieszczyce
wtorek - środa | 930 - 1330

Filia Piastoszyn
poniedziałek - czwartek | 900 - 1230

Jeleńcz/Obrowo
poniedziałek | 1415 - 1815

Filia Żalno
poniedziałek | 900 - 1800
wtorek | 800 - 1600
środa | 800 - 1500

Piastoszyn
poniedziałek – piątek | 1000 - 1300
Jagoda Has

Równać szanse - akcja sadzenia drzew w parku
Miniony kwartał upłynął grupie działającej przy GBP
w Kęsowie- „Korona marzeń”, pod hasłem zawiązywania
partnerstw i wspólnej pracy. W ramach projektu
realizowanego z Programu Równać Szanse 2018,
finansowanego przez Polsko Amerykańską Fundację
Wolności, nawiązaliśmy współpracę z Krajeńskim Parkiem
Krajobrazowym, pod którego opieką zakupiliśmy sadzonki
drzew i 23 kwietnia zorganizowaliśmy akcję ich nasadzania
w kęsowskim parku.

Nasza parkowa
(30 jarzębin, 30
z mieszkańców
opalikowanie,
pielęgnację.

przestrzeń wzbogaciła się o 87 drzewek
buków, 27 drzew ozdobnych), które każdy
mógł zaadoptować: poprzez zasadzenie,
nadanie mu imienia, oraz bieżącą

Poza Krajeńskim Parkiem Krajobrazowym pomocą służyli:
OSP Piastoszyn , OSP Drożdzienica i KSRG OSP Kęsowo,
Pan Tomasz Sikorski,
oraz pracownicy gospodarczy
zatrudnieni w Urzędzie Gminy, którzy przed zapowiedzianą
akcją, posprzątali teren, aby umożliwić mieszkańcom
działania projektowe.

na przerobienie pni drzew na szafkę bookcrossingową
i na fotele dla czytelników. Promocja działań odbyła się 10
maja w czasie spotkania pt. „Zaczytani w plenerze”
W maju byliśmy partnerami do działań w ramach EKOPikniku. Nasze zaangażowanie polegało na stworzeniu EkoWioski, prowadzeniu konkursów dla dzieci, oraz pracy jako
sędziowie stolikowi na Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Wójta.
W czerwcu reprezentowaliśmy naszą gminę i powiat
na konferencji poświęconej Programowi Równacz Szanse
w Toruniu. Prezentowaliśmy nasze działania projektowe,
poznaliśmy inne grupy, które uczestniczą w Programie.
Wymieniliśmy się doświadczeniami.

Przed nami jeszcze szereg działań: Noc Świętojańska,
budowa mebli z palet, ścieżki sensorycznej, gier w parku,
zorganizowanie Dnia Hamaka, Festiwalu kolorów i wystawy
fotograficznej z malowaniem przestrzennym. Liczymy na
Waszą pomoc i zaangażowanie – bowiem Park To Nasza
Lokalna Zielona Planeta.
Kamila Zimorska

Kolejnym działaniem było przedstawienie Radzie Gminy
założeń projektowych oraz projektowych planów na
przyszłość. Efektem rozmów było otrzymanie zgody

GOPS w Kęsowie w tym roku wydał ponad 15 ton żywności
W okresie od 4 marca do 8 maja 2019r. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Kęsowie za pośrednictwem
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kęsowa przy
współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach realizuje
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram
2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie
najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej
oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków
towarzyszących Od początku roku 2019 r. wydano łącznie w
ramach programu 10 784 kg żywności. Za naszym
pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 342 osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z gminy

Kęsowo.
Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie
przy współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach
dystrybuuje również wśród mieszkańców gminy Kęsowo
żywność krótkoterminową m.in. z MAKRO, która trafia
najczęściej do rodzin wielodzietnych, osób starszych
i niepełnosprawnych. W okresie od marca do maja pomoc
żywnościowa trafiła do ok. 160 osób. Łącznie artykułów
spożywczych od początku 2019 roku wydano 5 238 kg
o łącznej wartości 45 527 zł.
Małgorzata Płoszańska

Szkoły złożyły wnioski o zwiększenie subwencji oświatowej
Od nawałnicy minęły już prawie 2 lata. Jednak szkoły
podstawowe z terenu Gminy Kęsowo nadal starają się
o wsparcie na naprawy związane ze szkodami
wyrządzonymi przez nawałnicę. W związku z tym Szkoła
Podstawowa w Kęsowie oraz Szkoła Podstawowa w Żalnie
złożyły wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu
dofinansowania innych zadań o jednorazowym charakterze
nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej
na rok 2019 (na rozpoczęte, ale nie zakończone roboty
naprawcze po nawałnicy w sierpniu 2017 r.)

ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu pomocy
jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków
zdarzeń losowych w budynkach szkół (wichura z 4 na 5
marca 2019 r.), oprócz Szkoły Podstawowej w Kęsowie
i Szkoły Podstawowej w Żalnie, dołączyła Szkoła Filialna
w Drożdzienicy.
Złożone wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej:
SP Kęsowo - 145 980 zł.
Filia SP Drożdzienica - 13 070 zł.
SP Żalno - 97 840 zł.

Do wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji

Izabela Modrzejewska

Wójt Gminy Kęsowo wręczył stypendia uczniom na szóstkę
28 maja podczas Rady Gminy w Kęsowie zostały wręczone
stypendia dla uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu
Gminy Kęsowo, którzy w roku szkolnym 2018/2019
osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz uczestniczyli w
różnorodnych konkursach.
W uroczystości wręczenia stypendiów wzięli udział rodzice,
którzy otrzymali listy gratulacyjne.
Do grona najlepszych uczniów z kl. III Gimnazjum oraz kl.
VIII przy Szkole Podstawowej w Żalnie należą:

Szkolny dzień dziecka
W piątek 31 maja na boisku szkolnym w Kęsowie odbył się
Dzień Dziecka, zorganizowany przez dyrekcję szkoły, Radę
Rodziców oraz nauczycieli.
Na uczniów czekała moc atrakcji. Dzieci mogły bawić się na
dmuchanym
zamku,
brać
udział
w
zabawach
i zawodach sportowych na wesoło. Podczas krótkich przerw
w konkursach dzieci posilały się lodami, goframi i innymi
słodkościami.
Na zakończenie spotkania odbyło się losowanie nagród dla
wszystkich uczestników imprezy. Pogoda i humory jak
zawsze dopisały.
Izabela Modrzejewska

Małgorzata Sikora, Amelia Ciborowska, Renata Giłka,
Wiktoria Konkolewska, Marta Mindykowska oraz Izabela
Sowińska
Do grona najlepszych uczniów z kl. III gimnazjum oraz kl.
VIII przy Szkole Podstawowej w Kęsowie należą:
Olejnik Dawid, Osowicka Paulina, Binger Amelia, Nowicki
Cezary, Sternik Julia, Sternik Kinga, Weltrowska Julia

Izabela Modrzejewska

Cena wody i ścieków
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje, że od
dnia 01.08.2019 roku obowiązywać będą następujące ceny
wody i ścieków zgodne z Decyzją nr GD.RET.070/143/
D2/2018.KC wydaną przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie


woda dla wszystkich odbiorców – 2,82 zł/m3 netto



ścieki dla wszystkich odbiorców – 8,24 zł/m3 netto

Do powyższych cen dolicza się podatek od towarów i usług
(VAT) w wysokości określanej odrębnymi przepisami,
wynoszący w chwili obecnej 8%.

publicznych, zobowiązany jest do naliczania odsetek
ustawowych z tytułu nieterminowej zapłaty za pobór wody
i odprowadzanie ścieków.
W związku z powyższym Zakład wnosi o regulowanie
należności w terminie w celu uniknięcia obciążeń z tytułu
odsetek ustawowych lub ich zapłatę wraz z fakturą.
Należność z tytułu odsetek można obliczyć samodzielnie
lub uzyskać informację o ich wysokości na dzień zapłaty
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kęsowie
Justyna Banaszek-Turzyńska

Informujemy także, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami m.in.. Kodeks Cywilny, ustawa o finansach

Problemy z zaśmiecaniem kanalizacji i odprowadzaniem wód deszczowych
Płacąc rachunki za pobór wody i odprowadzanie ścieków
wielu zastanawia się zapewne skąd ta cena.
Skupmy się na cenie za odprowadzanie ścieków.
Każdy człowiek produkuje ścieki – fakt niezaprzeczalny.
Na terenie gminy Kęsowo z gminnego systemu kanalizacji
sanitarnej korzysta 3 227 mieszkańców, a długość
kanalizacji sanitarnej wynosi 63,9 km. Oznacza to, że
średnio na jeden kilometr kanalizacji sanitarnej przypada
50,5 mieszkańca, czyli
bardzo mało. Ze względu
na ukształtowanie terenu, gęstość zaludnienia oraz
rozległość obszaru kanalizacja sanitarna pracuje w systemie
grawitacyjno-tłocznym.
Na
terenie
naszej
gminy
zlokalizowanych jest 25 przepompowni sieciowych
oraz 28 przydomowych.
Są to czynniki bardzo niekorzystne dla kształtowania ceny
ze względu na długie przesyły małej ilości ścieków
co generuje duże koszty w przeliczeniu na 1 m3 ścieków
(koszty energii elektrycznej, napraw i remontów,
eksploatacji).
Ścieki z terenu gminy Kęsowo odprowadzane są
rurociągiem tłocznym z Żalna oraz rurociągiem tłocznym
z Tuchółki do systemu kanalizacji sanitarnej gminy Tuchola
(rozprężenie w miejscowości Bladowo) i oczyszczane przez
oczyszczalnię ścieków w Tucholi eksploatowaną przez
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. Pomiar
ilości odprowadzanych ścieków odbywa się za pomocą
dwóch przepływomierzy elektromagnetycznych.
Cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków wyliczana jest na
podstawie całkowitych kosztów ponoszonych na system
kanalizacji sanitarnej oraz ilości ścieków za którą Zakład
obciąża Odbiorców.
Znaczącym

czynnikiem

cenotwórczym

jest

koszt

wynikający z oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię
ścieków w m. Tuchola, który wynosi w chwili obecnej
3,54 zł za każdy m3 ścieków policzony przez
przepływomierze. Kolejny duży koszt to opłata za energię
elektryczną wynosząca w przeliczeniu na każdy m3 ścieków
1,20 zł. Remonty, naprawy i niezbędne modernizacje są
bardzo kosztowne. Dla przykładu w 2018 roku na ten cel
przeznaczono prawie 123 000 zł (w tym 90 000 zł z budżetu
Gminy Kęsowo). Pozostałe koszty to koszty pracownicze,
utrzymanie pojazdów i sprzętu, podatków, badań
laboratoryjnych ścieków surowych, utrzymania budynków i
obiektów oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem
Zakładu.
Odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych
powoduje wzrost opłat za oczyszczanie ścieków, wzrost
opłat za energię elektryczną, szybsze zużywanie się pomp,
częstsze naprawy i remonty czyli ostatecznie wzrost stawki
z tytułu odprowadzania ścieków.
Taki sam skutek powoduje wprowadzanie do kanalizacji
odpadów stałych takich jak ścierki, chusteczki nawilżone dla
dzieci i dorosłych, nawilżone tekstylne papiery toaletowe,
podpaski, kości itd.
Dodatkowo nieprzyjemnym skutkiem mogą być zalania
piwnic czy mieszkań ściekami wskutek zapchania
lub przeciążenia kanalizacji.
Wprowadzając do kanalizacji sanitarnej wody opadowe oraz
odpady i substancje niedozwolone Odbiorca szkodzi głównie
sobie i innym mieszkańcom odprowadzającym ścieki do
gminnego systemu kanalizacji sanitarnej.
Justyna Banaszek-Turzyńska

Pani Bogumiła Pukownik-Kűhn przechodzi na emeryturę
Jedna z najbardziej znanych i cenionych pracowników
Urzędu Gminy w Kęsowie, Kierownik Referatu Spraw
Obywatelskich i Społecznych, Zastępca kierownika USC,
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Pani
Bogumiła Pukownik-Kűhn w lipcu pożegna swoje
wieloletnie miejsce pracy i przejdzie na zasłużoną
emeryturę. Pani Bogumiła w trakcie wykonywania swoich
obowiązków z wielkim zaangażowaniem udzielała pomocy
interesantom i aktywnie uczestniczyła w rozwiązywaniu
różnych trudnych i często delikatnych problemów
związanych załatwianiem spraw dotyczących stanu
cywilnego. Znana jest jako osoba niezmiernie życzliwa,
uśmiechnięta, otwarta dla ludzi, a jednocześnie rzetelna
o rozległej wiedzy merytorycznej. Zarówno korzystający
z usług USC jak i pracownicy podkreślają jej wielką kulturę
osobistą i otwartość na drugiego człowieka.

przytłaczał mnie nadmiar obowiązków. Zdaje sobie sprawę,
że długotrwałe zmęczenie i stres niekorzystnie wpływały na
relacje z interesantami. Chciałabym bardzo przeprosić tych,
dla których w tamtym czasie zabrakło mi czasu i sił. Dlatego
z całego serca dziękuje Panu Wójtowi, że zauważył potrzebę
stworzenia drugiego stanowiska pracy. Od tego momentu
miałam już zastępstwo, więc mogłam iść na urlop
i pracować normalnie, z wielką radością. – dodaje Pani
Bogumiła.
Pytana czy jest w stanie zliczyć ilość udzielonych ślubów
cywilnych odpowiada, że w pierwszych latach swojej pracy
skrupulatnie liczyła ilość udzielonych ślubów. Na kolejnych
setkach były specjalne gratulacje dla nowożeńców.
Na przełomie lat 1980-1998 (przed wejściem w życie
konkordatu) udzieliła prawie 600 ślubów. Po tym okresie
było już ich tylko po kilka w ciągu roku, ponieważ
zdecydowana większość ślubowała w Kościele. Przez długie
lata – około 20 lat chlubiła się trwałością udzielonych przez
nią związków, jednak na przełomie ostatnich lat zauważyła,
że sypnęły się nawet te pary, które kiedyś uznałam za
wieczne i żelazne. Z ogromnym smutkiem przyjmowała
zawsze wiadomość o kolejnym rozwodzie.

Swą karierę zawodową Pani Bogumiła rozpoczęła 1
września 1978 roku, a pracę w Urzędzie Gminy w Kęsowie
na Stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego podjęła
1 maja 1980 roku. Tak więc niedługo minie 41 lat pracy, w
tym ponad 39 lat w Urzędzie Gminy Kęsowo.
Spoglądając wstecz to sama nie wierzy, że minęło już tyle
lat, które wspomina bardzo miło. Poznała bardzo wiele
koleżanek i kolegów, z którymi pracowała, ale też i bardzo
dużo interesantów nie tylko z terenu gminy, ale z całej
Polski, a nawet z zagranicy. Zdążyła poznać tysiące różnych
postaw i różnych charakterów. Do największych swoich
osiągnięć zalicza to, że mogła pomagać rozwiązywać
problemy innych, które zawsze głęboko leżały jej na sercu.
To, co dodawało jej sił, to radość z cudzego szczęścia.
Uwielbiała patrzeć na szczęśliwe pary młode, kochające
i szanujące się rodziny. Zawsze była przekonana, że pracuje
i żyje po to, by pomagać, a nie liczyć na pomoc, by dawać, a
nie brać… Jest dumna, że swoją pracą wpisała się w historię
nie tylko Urzędu i Gminy, ale prawie każdej rodziny. Na
wieczność pozostaną zarejestrowane przez nią zdarzenia,
bowiem księgi stanu cywilnego są przechowywane
w Urzędzie 100 lat, a następnie przekazywane do Archiwum
Państwowego, gdzie przechowuje się je wiecznie.
Najbardziej żal mi tego okresu, kiedy pracowałam sama i

Pytana o swoje plany na emeryturze odpowiada, że jej plany
życiowe legły w gruzach, a marzenia umarły razem ze
śmiercią syna. Nie miała nigdy zbyt wielkich oczekiwań od
życia, a największym marzeniem było dobre zdrowie, od
stanu którego wszystko zależy. Żeby utrzymać sprawność
fizyczną, zamierza wolny czas spędzać aktywnie. Bardzo
lubi długie spacery, jazdę na rowerze, ogromną przyjemność
sprawia jej praca na działce, której zamierza poświęcić
znacznie więcej czasu niż mogła dotychczas. Uwielbia robić
przetwory, nalewki, suszyć zioła na herbatki. Bardzo by
chciała więcej czasu poświęcić rodzinie. Ma dużo
ukochanych dzieci rodzeństwa, z którymi do tej pory
spędzała mało czasu. Planuje wrócić do robótek ręcznych i
szycia na maszynie, gdyż odłożyła te rzeczy sporo lat temu.
Jeśli zdrowie pozwoli, być może wróci też do pisania
wierszy. Miejsce pracy było dla niej zawsze drugim domem
i dlatego nigdy nic, co będzie związane z Urzędem, nie
będzie jej obojętne.

Chciałabym życzyć Panu Wójtowi i wszystkim pracownikom
Urzędu dużo satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym,
spełnienia wszystkich swoich marzeń, wielu osiągnięć na
skalę dzisiejszych potrzeb. Szczególnie ciepło zwracam się
do mojej następczyni Natalii Cyborowskiej, z którą
przepracowałam ponad 10 lat, z którą jest mi najtrudniej się

rozstać - dodaje Pani Bogumiła.
W imieniu redakcji „Kęsowskich Wieści” życzymy Pani
Bogumile pomyślności i dobrego zdrowia na realizacji
dalszych planów życiowych na emeryturze.
Jagoda Has

Wioski tematyczne - atrakcyjna alternatywa dla mieszkańców i turystów
Ptasia Wioska Adamkowo
Ptasia Wioska jest najmniejszą wsią tematyczną w Polsce.
Posiada najwyższy punkt widokowy w Borach Tucholskich.
Wieś położona jest w dwóch krainach geograficznych:
pojezierze krajeńskie i bory tucholskie. Dzięki temu
położeniu warunki w tym miejscu przyciągają tysiące
ptaków(polne, przydomowe, parkowe, leśne, wodne). Ptasia
Wioska to kompleksowa inicjatywa społeczna mającą
na celu zharmonizowany rozwój miejscowości i regionu
w oparciu o istniejący kapitał społeczny i przyrodniczy.
Jej założeniem było i jest stworzenie wyjątkowego miejsca
łączącego naturę i sztukę, przyciągającą turystów
proekologicznych, rowerowych i pieszych, umożliwiając
im kształcące i bogate duchowo spędzenie czasu. Otwiera
ona możliwość bezpośredniego kontaktu ze sztuką oraz
zwiększa poczucie wartości otaczającego nas środowiska
naturalnego. Ważnym celem działań jest umożliwienie
mieszkańcom pozyskania dodatkowego dochodu z turystyki
(bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych, rozwój
agroturystyki, rozwój usług turystycznych).

w muzeum Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.


Aleja Wyczółkowskiego: W celu zachowania pięknych
drzewostanów powstała inicjatywa objęcia ochroną
prawną Alei Klonowej oraz trzech innych drzew.
Inicjatywa została na zebraniu wiejskim poparta przez
zdecydowaną większość mieszkańców.



Sztuka ludowa: Pod okiem przewodniczącego
regionalnego oddziału Stowarzyszenia Twórców
Ludowych pana Kędzierskiego, w ramach plenerów
organizowanych przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie
stworzone zostały trzy wielkoformatowe rzeźby
drewniane (ok. 3 m. wysokości) przedstawiające ptaki
oraz św. Franciszka.



Ścieżka mówiących kamieni



Abstrakcyjna sztuka współczesna



Fotografia



Rozbudzanie wrażliwości i talentów



Promocja na targach i innych imprezach:



Integracja i promocja lokalna

Inicjatywa w Ptasiej Wiosce realizowana jest na wielu
płaszczyznach:


Ścieżka ornitologiczno- artystyczna: Ze względu
na bogactwo ptactwa występującego w okolicy
(położenie w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, na
skraju Borów Tucholskich) wytyczona i oznakowana
została
edukacyjna
ścieżka
ornitologiczna.
Pod względem artystycznym wyróżnia się faktem, że
bywał
i tworzył tam Leon Wyczółkowski- polski
malarz
artysta
profesor
sztuki.
Wędrując po okolicy zatrzymywał się również
w Adamkowie gdzie stworzył 2 obrazy ,, Dwa dęby
w słońcu” oraz ,,Krzyż przydrożny”. Obrazy te można
oglądać w Adamkowie na tablicach natomiast oryginały

Wioska kwiatowa w Żalnie
Wioska Kwiatowa w Żalnie to jedna z wiosek tematycznych
na Kujawach i Pomorzu - która wzięła swój początek
z zamiłowań tutejszych mieszkanek do zdobnictwa,
decoupage'u oraz wykonywania sztucznych kwiatów, które
stały się inspiracją dla pań by hodować prawdziwe kwiaty
w ogrodach. Przed każdym domem znajdują się barwne
rabaty, a przystanki autobusowe zostały ozdobione
motywami kwiatowymi.

Wioska Kwiatowa powstała w 2013 roku po pięciu latach
przygotowań do jej otwarcia. W ramach odpłatnej
działalności statutowej Wioska kwiatowa posiada bardzo
bogatą ofertę dla turystów.

Można w niej nauczyć się robienia kwiatów z różnych
materiałów, przygotować dla siebie kwiatowe olejki
do kąpieli, wziąć udział w grze terenowej i obudzić
księżniczkę Różyczkę, zagrać w kwiatowe domino
oraz kwiatowe memory.

Główną atrakcją wioski jest ogród "Tęczowy zakątek"
o powierzchni 2 tysięcy metrów kwadratowych. Można
wziąć udział w warsztatach ogrodniczych oraz uczestniczyć
w grze terenowej "Kwiatowy spacer po Żalnie" z zagadkami,
rebusami i poszukiwaniem skarbu. W wiosce odbywają się
również warsztaty plastyczne z wykorzystaniem filcu,
krepiny, papieru i drewna a motywem tworzonych prac są
kwiaty.
Izabela Modrzejewska

To był wspaniały bal
31 maja w WDK w Kęsowie rozpoczął się uroczysty Bal
Absolwenta. Tym razem nieoficjalnie żegnali się uczniowie
VIII i III klasy gimnazjum Szkoły Podstawowej im. ks. kan.
J. Swobodzińskiego.
Na
uroczystość
zaproszono
rodziców,
byłych
wychowawców i dyrekcję szkoły. Młodzież na bal
przyjechała wspaniałą limuzyną, potem w głównym wejściu

oczekiwali na gości. Imprezę zainaugurował polonez
a tancerze doczekali się też ze strony widzów gromkich
braw. Potem uczniowie uhonorowali swoich nauczycieli i

pana dyrektora Andrzeja Stopę. Następnie Klaudia Połetek
zaśpiewała z pomocą koleżanek i kolegów piosenkę:
„Cudownych rodziców mam”.
Uczniowie wręczyli rodzicom własnoręcznie przygotowane
upominki. Część oficjalną balu zakończyła belgijka, którą

tańczyli zarówno uczniowie, jak i ich rodzice. Następnie
wychowawczynie Aleksandra Grubczak i Beata Gwizdała
pokroiły tort i poczęstowały uczestników balu.
Po zakończeniu części oficjalnej młodzież bawiła się na
imprezie pożegnalnej, którą zamknęła piosenka: „Ostatni
raz z moją klasą”.
Beata Gwizdała

Ekopiknik w parku
„Ekopiknik w parku” odbył się 19 maja w tak jak sama
nazwa wskazuje kęsowskim parku. Motywem przewodnim
całego pikniku była ochrona przyrody i promocja postaw
ekologicznych.

Podczas imprezy dużym zainteresowaniem cieszyły się
sadzonki drzew i krzewów, które były rozdawane w zamian
za plastikowe nakrętki czy zużyte baterie. Nakrętki
po zakończeniu zbiórki zostały przekazane na cele
charytatywne, a zużyte baterie trafiły do Przedsiębiorstwa
Komunalnego w Tucholi.

W ramach tego pikniku można było spróbować swoich sił
w stoisku dawnych zawodów przy mieleniu ziaren zbóż
na mąkę, wyrabianiu świec, czy przy wyrabianiu nici
i sznurów z naturalnego lnu.

Dla dzieci największą atrakcją okazało się malowanie
kartonowych domków tworzących kolorowe ekologiczne
miasto. Wszystkie dzieci niezależnie od wielu mogły

spróbować
swoich
sił
w
licznych
konkursach
zorganizowanych przez Wiejski Dom Kultury w Kęsowie,
wyszaleć na ogromnych dmuchawcach. W ramach tej
imprezy odbyły się równiej: turniej dwójek siatkarskich
i turniej piłki nożnej. Podczas „Ekopikniku” został
rozstrzygnięty konkurs na Ekoludka, w którym zwyciężył
ten stworzony przez dzieci i młodzież z Wieszczyc
uczestniczących w zajęciach świetlicowych.

Swoje stoiska pokazowe przygotowało Nadleśnictwo
Tuchola i Krajeński Park Krajobrazowy, który przekazywał
wiedzę z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Jak zwykle Pani z lokalnych KGW zadbały o możliwość
zakupu pyszności z grilla i wielu innych specjałów.
Gościem specjalnym był Poseł do Parlamentu Europejskiego
Pan Kosma Złotowski.
Jagoda Has

Piknik Historyczno-Rodzinny w nowej odsłonie
Tradycyjnie jak co roku w czerwcu odbywa się Pikniki
Historyczne z inscenizacją bitwy polsko-niemieckej toczącej
się w okresie II Wojny Światowej.
W tym roku postawiono na nową odsłonę – inscenizacja
bitwy się nie odbyła, jednak klimat historyczny dalej
pozostał motywem przewodnim. W ramach tegorocznego
pikniku, który odbył się 15 czerwca zostały zorganizowane
turnieje strzeleckie, wystawa pojazdów zabytkowych
i przegląd piosenki wojskowej przygotowany przez
stowarzyszenie pojazdów zabytkowych Dragon, wystawa
umundurowania
wojennego
przygotowana
przez
stowarzyszenie Historia i Pamięć z Tucholi, stoisko
pokazowe Wojsk Obrony Terytorialnej oraz twórców
ludowych z terenu naszej gminy.

Podczas pikniku został przedstawiony pokaz ratownictwa
technicznego wykonany przez strażaków z OSP KSRG
z Kęsowa. Druhowie pokazali jak w bardzo specjalistyczny
sposób dokonuje się ratowania ludzi pokrzywdzonych
w wypadkach samochodowych.
Jednym z punktów imprezy były także zawody strażackie
drużyn OSP z terenu Gminy Kęsowo. Do konkurencji
przystąpiły jednostki z OSP w Kęsowie, OSP
w Piastoszynie, OSP w Drożdzienicy i OSP w Żalnie.
Rywalizacja była bardzo zacięta i do samego końca toczyła
się walka o każdy punkt. W kwalifikacji końcowej jednostki
OSP w Kęsowie i OSP w Drożdzienicy zajęły pierwsze
miejsce, jednostka OSP w Piastoszynie drugie, a trzecie

jednostka OSP w Żalnie. Niestety podczas podsumowania
wyników wkradł się błąd i w pierwszej wersji jednostka
OSP w Drożdzienicy plasowała się na drugim miejscu.
Niedopatrzenie zauważono po oficjalnym odczytaniu
wyników i wręczeniu nagród. Za zaistniałą pomyłkę komisja
konkursowa przeprasza. Nie zmienia to jednak faktu, że
wszystkie jednostki pokazały wysoki poziom sprawności
fizycznej i wiedzy z zakresu działań ratowniczo-gaśniczych
i każda jednostka OSP w oczach oglądających turniej była
„numerem jeden”.

Od godziny 20-tej rozpoczęła się „zabawa pod chmurką”,
którą poprowadził DJ MTS, a od godz. 22-tej koncert
rozpoczęła gwiazda wieczoru czyli zespół ERATOX.
Niestety ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne
i nadsyłane alerty ostrzegające o silnych burzach koncert
ze względu bezpieczeństwa musiał zostać przerwany.

W ramach pikniku 14 czerwca odbył się także turniej
strzelecki dla młodzieży ostatnich roczników, którzy w tym
roku opuszczają mury szkół z terenu Gminy Kęsowo.
Zawody zostały poprowadzone pod okiem instruktorów
strzelectwa,
którzy
zadbali
o
wysoki
poziom
bezpieczeństwa. Turniej odbył się w dwóch kategoriach
strzeleckich: pistolet z bocznym zapłonem i karabinek
z bocznym zapłonem. Strzelnica na „Lisiej Górze” odkryła
w niektórych uczniach wielki talent strzelecki. Kto wie –
może wśród uczestników turniejów zrodziło się nowe
zainteresowanie, które zaowocuje w przyszłości? Jedno jest
pewne, wysoka liczba ustrzelonych punktów wywołała
uśmiech na niejednej twarzy.
Jagoda Has

Rodzinne świętowanie w Gminie Kęsowo
Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka w świetlicach wiejskich
i bibliotekach Gminy Kęsowo odbyły się festyny rodzinne
i spotkania kulturalne z masą atrakcji dla dzieci i dorosłych.
Ponad 300 osób bawiło się na 7 imprezach gminnych
organizowanych przez instytucje gminne. Jako pierwsze
swoje święto obchodziły mamy z Piastoszyna. 17 maja
w Świetlicy Wiejskiej odbyło się spotkanie podczas, którego
dzieci wykonały występy artystyczne dla swoich mam.

28 maja o godz. 17:00 w WDK Kęsowo odbyło się
spotkanie z projektantką mody i kreatorką wizerunku Panią
Karoliną Domaradzką. Spotkanie zorganizowała Gminna
Biblioteka Publiczna w Kęsowie z okazji Dnia Matki.
Dziecięcy Klub Kreatywności działający przy WDK
Kęsowo zorganizował 29 maja o godz. 17:00 spotkanie
z okazji Dnia Matki. Specjalnie dla mam dzieci
przygotowały pod okiem instruktorów występ teatralny,
muzyczny i taneczny.
30 maja w Świetlicy Wiejskiej w Żalnie zagościły mamy,
które w ramach swojego święta mogły zobaczyć
przygotowany przez swoje dzieci bogaty program
artystyczny. Jako pierwsza wystąpiła Grupa Cyrowa
„Iskierki” przygotowana przez panią Idę Ryngwelską. Była
to podróż w krainę dzieciństwa , hula hopy, wizyta w sklepie
z zabawkami, skomplikowane piramidy i kręcenie talerzami,
w którym sprawdzały się również mamy. Wszystko to
przygotowało publiczność do obejrzenia humorystycznego
przedstawienia przygotowanego przez panie prowadzące
zajęcia w świetlicy. Nie obyło się również bez
przygotowanych przez dzieci upominków i słodkiego
poczęstunku. Przybyłe na święto mamy mogły również
podziwiać swoje portrety wykonane w trakcie warsztatów
z papieroplastyki.
Sołectwo Jeleńcz- Tuchółka 2 czerwca bawiło się na festynie
rodzinnym w Tuchółce. Dla dzieci organizatorzy: sołtys
sołectwa Jeleńcz – Tuchółka Pani Sylwia Jurasińska wraz
z Radą Sołecką i mieszkańcami sołectwa przygotowali
szereg atrakcji: dmuchane zamki, wspólne gry, zabawy oraz
pieczenie ciast.
8 czerwca odbył się Piknik Rodzinny w Wieszczycach. Było
to święto nie tylko dla dzieci ale również dla ich rodziców
i dziadków. Organizatorami wydarzenia byli rodzice wraz

z Radą Sołecką i Panią sołtys Eweliną Kaczyńską przy
wsparciu osoby prowadzącej zajęcia świetlicowe. W ramach
Pikniku odbyły się występy dzieci przygotowanych przez
Panią Iwonę Kożuch, oraz występy rodziców, którzy pod
okiem Pani Kamili Zimorskiej przedstawili humorystyczną

wersję Czerwonego Kapturka, nawiązującą do wydarzeń,
które czekają mieszkańców Wieszczyc w najbliższym
czasie. Poza programem artystycznym odbył się szereg
konkursów, w których brali udział rodzice z dziećmi.
Największą radością dla uczestników spotkania była bitwa
balonowa oraz ognisko z kiełbaskami, które mieszkańcy
sołectwa otrzymali w prezencie od Pan Wójt Gminy
Kęsowo Radosława Januszewskiego.
9 czerwca festyn rodzinny zorganizowały dwie
miejscowości Gminy Kęsowo –Przymuszewo i Obrowo.
W Przymuszewie na festynie rodzinnym dzieci pod okiem

instruktora zajęć Pani Iwony Kożuch przygotowały występ
z okazji Dnia Matki i Ojca. Swój występ mieli również
dorośli, którzy występowali dla dzieci. Koło Gospodyń
Wiejskich z Przymuszewa przygotowała dla uczestników
mnóstwo ciast, natomiast sołtys wsi zakupił kiełbaski
na ognisko i słodycze dla dzieci. W ramach festynu
organizatorzy przygotowali dla rodzin zabawy i konkursy
z nagrodami.
W Obrowie dużym zainteresowaniem cieszyły się dmuchane
zjeżdżalnie. Dzieci mogły tego dnia z nich korzystać
za darmo. Darmowa była również wata cukrowa i ciasta
przygotowane przez mamy z sołectwa Obrowo.
Na uczestników czekały również zabawy i konkursy.
Organizatorem imprezy była Pani sołtys sołectwa Obrowo –
Pani Czesława Kryza z Radą Sołecką i mieszkańcami.
Izabela Modrzejewska

Magneto rozpoczęło nowy sezon
Tradycji stało się zadość. Bractwo motocyklowe Magneto
z Żalna po raz kolejny uroczyście otworzyło sezon
motocyklowy. Imprez wraz z wielką paradą motocykli odbyła
się 1 czerwca. Wszystko rozpoczęło się od uroczystego
przejazdu na mszę świętą do kościoła, potem przejazd
korowodem motocykli do Tucholi i powrót na stadion do
Żalna. Tam odbyły się główne atrakcje między innymi rzut

oponą, przysłowiowe „palenie gumy”, sprawdzania głośności
pojazdów, zawody w siłowaniu się „na rękę”.
Nagrodę główną, którą stanowiła wycieczka weekendowa
w Tatry, wylosowała Pani Renata Stachowicz. Podczas
imprezy zbierano datki na cele charytatywne, a dokładnie
na rzecz Bartosza Trzeciaka z Dąbrówki.
Jagoda Has

Konkurs na najpiękniejszą pisankę rozstrzygnięty
Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą pisankę
wielkanocną odbył się 11 kwietnia 2019 w Wiejskim Domu
Kultury w Kęsowie. Organizatorami konkursu był Wiejski
Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie.

Wyniki:
Kategoria przedszkola:
I - punkt przedszkolny w Drożdzienicy
II - Oddział przedszkolny w Piastoszynie ,, Orzeszki"
III - klub dziecięcy ,, Bajkowa Kraina"
wyróżnienie - oddział zamiejscowy w Piastoszynie kl. ,, 0"
Kategoria rodzinna:
I - Natalia Gruszecka
II - Natalia Kowalska
III - Agnieszka i Ryszard Kocińscy
wyróżnienie: Anna Pik
Kategoria świetlice/ biblioteki:

Konkurs dedykowany był dla mieszkańców Gminy Kęsowo
w kategoriach: przedszkola, świetlice/biblioteki, rodziny.
Wymogiem obowiązkowym była gigantyczny wymiar pracy
od 30cm – 50 cm.

I - Biblioteka Dorosłego Człowieka - Żalno
II - KGW Kęsowo
III - Biblioteka Piastoszyn
wyróżnienie - świetlica Piastoszyn
Izabela Modrzejewska

Promocja książki Adama Węsierskiego
Pod koniec marca obyło się spotkanie związane z promocją
książki Adama Węsierskiego pt. "Studia z dziejów Tucholi
i powiatu" tom VI. Gościem specjalnym tego wydarzenia był
Poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski. Pan
Adam Węsierski jest pisarzem, który niejednokrotnie gościł

w Naszej Gminie i promował swoje książki. Jak podkreśla
bardzo chętnie odwiedza kęsowskie strony i ma nadzieję, że
jeszcze uda mu się powrócić z kolejnym wydaniem.
Jagoda Has

Prezentacja talentów na scenie WDK
14 kwietnia o godz. 15:00 w Wiejskim Domu Kultury
w Kęsowie odbyła się IV edycja Gali Młodych Talentów.
Na scenie widowiskowej WDK zaprezentowali się młodzi
artyści z Gminy Kęsowo rozwijający swoje pasje
na zajęciach organizowanych w WDK.

Tomaszewskiego: Martyny Wandzińskiej i Szymona Kak
oraz Wiktorii Kucharskiej i Filipa Kosiedowskiego.

Wśród występujących dzieci byli wychowankowie Pana
Jerzego Porębskiego: Estera Januszewska, Bartosz
Wojciechowski, Zofia Kensik, Daria Jakusewicz, trio
DEBEŚCIAKI – Rozalia Malinowska, Paulina Woźniak,
Dawid Kokosiński, zespół ,, W kropli deszczu” - Maja
Łojewska, Aleksandra Wojciechowska, Daria Jakusewicz.
Po części wokalnej nastąpiła prezentacja taneczna grupy
Latino
Kids
prowadzonej
przez
Pana
Pawła
Tomaszewskiego w składzie: Amelia Weilandt, Julia
Chwastyniak, Rozalia Malinowska, Klara Kosiedowska,
Marta Pasińska, Ania Pik.
Następnie uczestnicy gali mogli podziwiać precyzyjnie
wykonane
tańce
wychowanków
Krzysztofa

Kolejnym elementem IV Gali Młodych Talentów była
wystawa plastyczna autorska: Oliwii Karnowskiej, Igora
Biesek, Marii i Zofii Majnert, Małgosi Golak, Pauliny
Woźniak, Rozalii Malinowskiej, Dominiki Luptowskiej,
Natalii i Michaliny Borzyszkowskich, którzy są
wychowankami Pani Renaty Borowieckiej-Gutsze.
Izabela Modrzejewska

Spotkanie działaczy kultury z okazji ich święta
29 maja w Wiejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie
z okazji Dnia Działacza Kultury na które zostali zaproszeni

pracownicy świetlic, bibliotek oraz osoby, które na co dzień
swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i krzewienia
kultury na terenie gminy, ale również i poza nią.
W spotkaniu brał udział Wójt Gminy Kęsowo – Radosław
Januszewski, Zastępca Wójta – Jagoda Has oraz pracownicy
urzędu z działu promocji Pani Beata Wiśnioch i Pani
Monika Trzeciak.
Wszystkim obecnym gościom Wójt Gminy Kęsowo złożył
serdeczne podziękowania oraz wręczył drobny upominek
w postaci aniołka, aby chronił i pomagał działaczom
w dalszych ich pracach na rzecz kultury. Na zdjęciu została
przedstawiona tylko część wyróżnionych działaczy.
Izabela Modrzejewska

Kulturalne spotkanie z historią
22 marca w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie miała
miejsce wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt: „Należy
stworzyć niepodległe państwo polskie (…) z wolnym
dostępem do morza. Powrót Pomorza i Kujaw do Polski
1918-1920” połączona z promocją książki Pana Adama
Węsierskiego pt: ,, Studia z Dziejów Tucholi i Powiatu".
W uroczystości tej licznie uczestniczyli mieszkańcy Gminy
Kęsowo, którzy po "części oficjalnej" zadawali pytania
związane z tworzeniem książki. Gościem specjalnym
spotkania był Europoseł Pan Kosma Złotowski. Dla każdego
uczestnika przygotowano okazjonalne gadżety.
Izabela Modrzejewska

Klubik dziecięcy jak z bajki
W ostatnim kwartale dzieci z "Bajkowej Krainy" stanęły
dwa razy na podium w gminnych konkursach. Wspólnie
wykonały najpiękniejszą pisankę Wielkanocną, zdobywając
3 miejsce oraz 3 miejsce w konkursie na Eko-ludka na Eko-

pikniku. Największą atrakcją w życiu Klubu Dziecięcego
było święto Czekolady. Dzieci miały okazję poznać smak,
kolor oraz konsystencję czekolady. Czekoladowa kąpiel dała
dzieciom dużo radości i uśmiechów.
Pod koniec maja dzieci zaprosiły swoich rodziców z okazji
Dnia Mamy i Taty, Po wspólnej zabawie dzieci wręczyły
rodzicom własnoręcznie wykonane upominki.
Dnia 31 maja dzieci obchodziły swoje święto. W ten dzień
klubowicze mieli zapewnione wiele atrakcji m.in bańki
mydlane, malowanie twarzy, kąpiel w kisielu oraz wiele
innych niespodzianek.
Pod koniec czerwca w Klubie Dziecięcym odbyło się
uroczyste pożegnanie pierwszych absolwentów.
Agnieszka Wacławek

Grupa cyrkowa ,,Iskierki’’ na scenie od prawie 10 lat
Grupa cyrkowa "Iskierki" powstała w 2010 roku
w ramach ,,Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów
Wiejskich ” na zajęcia w świetlicach Gminy Kęsowo
realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Kęsowie. Początkowo po ukończeniu kursu Pedagogiki
Cyrku Dziecięcego zajęcia prowadziła Pani Krystyna Giłka
– pracownik Świetlicy Wiejskiej w Żalnie.
Z biegiem lat zmieniły się osoby w grupie jednak przedział
wiekowy pozostał niezmienny – to dzieci od 5 do 18 roku
życia. Obecnie trenerem grupy cyrkowej ,,Iskierki” jest Pani
Ida Ryngwelska – pedagog cyrku dziecięcego, psycholog,
psycholog sportowy, wychowanka grupy cyrkowej HECA

Grupa wystąpiła na uroczystościach z okazji Dnia Kobiet
organizowanego przez Szkołę Podstawową w Żalnie, Dnia
Babci i Dnia Matki w świetlicy wiejskiej.
Izabela Modrzejewska

z Lipinek. Przez 4 miesiące zajęcia prowadzone były dzięki
dofinansowaniu Gminy Kęsowo w ramach projektu "Rozwój
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia
cyrkowe i akrobatyki sportowej", a jeden miesiąc dzięki
środkom pozyskanym od sponsora. Opiekunem grupy jest
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno.
W ramach zajęć dzieci zapoznały kolejne tajniki sztuki
cyrkowej, udoskonaliły żonglerkę piłeczkami i obręczami,
jazdę na monocyklu, akrobatykę sportową.

Wyszkolona kadra z pedagogiki zabawy
Współpraca Biblioteki Publicznej w Kęsowie, Gminy
Kęsowo i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Żalno. Pierwsza tego typu współpraca połączona
ze współfinansowaniem w celu zdobycia nowych
umiejętności organizacji dobrej zabawy dla dzieci
i dorosłych.
Z inicjatywy stowarzyszenia odbyły się warsztaty
z pedagogiki zabawy, prowadzone przez animatorów
Stowarzyszenia KLANZA z Bydgoszczy. Wzięli w nich
udział pracownicy bibliotek, świetlic, członkowie
stowarzyszenia oraz zaproszeni nauczyciele szkoły
i przedszkola w Żalnie. Podczas trzech spotkań poznaliśmy
tańce integracyjne i ludowe, zabawy z szarfami,
z
chustą
z
prostymi
rekwizytami
zrobionymi
własnoręcznie na zajęciach.

Izabela Modrzejewska

Tydzień bibliotek
W ramach Tygodnia Bibliotek, który odbył się w dniach
8-15 maja, co 10 mieszkaniec gminy odwiedził swoją
Bibliotekę i to niekoniecznie w celach wypożyczenia
książki. W tym roku postawiliśmy na poszerzoną
i rozszerzoną rzeczywistość przeplecioną aktywnością
fizyczną.
We wszystkich bibliotekach odbyły się zajęcia, na których
uczestnicy samodzielnie składali okulary VR, wirtualnie
spacerowali po miastach świata, czy też z-czytali Małego
Księcia (60 osób) Poszukiwali również zaginionych
w Kęsowie, Żalnie, Drożdzienicy i Piastoszynie wierszy, za
recytowanie których otrzymywali upominki. Biblioteka
młodym wierszokletom rozdała 90 nagród. Poza tym odbyły
się biegi z książką (Piastoszyn i Drożdzienica)
oraz 18 godzin lekcji bibliotecznych z sadzeniem roślin i
teatrem kamishibai, w których udział wzięło 256 osób.
Wspólnie z grupą projektową „Korona Marzeń”
zorganizowaliśmy piknik „Zaczytani w plenerze” promujący
powstałą przy współpracy z OSP KSRG Kęsowo szafę

bookcrossingową. Przybyli do Parku miłośnicy lektury na
świeżym powietrzu mogli zagrać w gry zespołowe,
gigantyczne scrable, czy też nagrać filmiki promujące
czytelnictwo.
Izabela Modrzejewska

Podsumowanie sezonu LKS Kęsowo
28 kwietnia 2019 r. odbył się Turniej Ligi Autonomicznej
w Piłce Ręcznej w Kleszczewie.

Ostatecznie drużyna Adama Dończyka zajęła w lidze
Autonomicznej Piłki Ręcznej VI miejsce

Wyniki:

Podsumowując ten sezon, prezes stowarzyszenia Sportowa
Gmina Kęsowo chwalił zawodników za bardzo dobrą
postawę zaznacza, że zawodnicy nie mieli dużych celów, bo
wiedzieli na co nas stać w tym sezonie. Potraktowali przede
wszystkim ten sezon , jako doświadczenie. Podziękowania
również
należą
się
Fabianowi
Kościelskiemu
za zaangażowanie i treningi - dodaje prezes stowarzyszenia
Adam Dończyk.

SG Kęsowo - UKS Iskra Bydgoszcz 25:20
Korona Koronowo - SG Kęsowo 25:25
Pro Poznań - SG Kęsowo 32:12
11 maja 2019 r. odbył się finał ALPR w Koronowie.
Tam nasi podopieczni zagrali jeden mecz z Pro Poznań, po
ciężkiej walce ponieśliśmy porażkę 28:23

Adam Dończyk

Awans najmłodszego szczypiorniaka
Dnia 13 kwietnia 2019r. najmłodsze szczypiornistki
z rocznika 2007 uzyskały awans do finału KujawskoPomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej.
Turniej finałowy rozegrał się we Włocławku, gdzie
podopieczne Andrzeja Kaszyńskiego i Adama Dończyka
miały się zmierzyć z najlepszą czwórką m.in. MKS Henrii
Lloyd Brodnica, UKS Dąbrowa Chełmińska, MSPR Junak
Włocławek i MKS Kęsowo.
Od samego początku wszyscy wiedzieli, że będzie ciężko,
mimo że sam awans do najlepszej czwórki można było już
uznać za sukces. Pierwszy mecz nasze adeptki przegrały
z brodniczankami 11:6. Pomimo dobrej obrony zawiodła
skuteczność i trzeba było uznać wyższość przeciwnika.
Następny mecz był na ,, wagę złota”, a jak wszyscy
wiedzą ,, dziewczyny lubią brąz”. Kęsowianki wygrały
z Dąbrową Chełmińską 8:5. Ostatni mecz należał do
najtrudniejszych, bo jak się okazało nasze szczypiornistki
zmierzyć się musiały z obecnym Mistrzem Orlika, czyli
MSPR Junak Włocławek. Kęsowianki zremisowały 8:8,
mecz rozstrzygnęły rzuty karne, w których lepsze były
kęsowianki 2:1. Ostatecznie podopieczne Andrzeja
Kaszyńskiego i Adama Dończyka zajęły 3 miejsce
w turnieju finałowym.

Jest to wielki sukces po wielu latach przerwy w żeńskim
szczypiorniaku. Trenerzy powtarzają, że ich głównym celem
będzie doganianie wyżej notowanych drużyn oraz dwa
awanse: Jeden, to finał w mini piłce ręcznej dziewcząt
a drugi to awans na Mistrzostwo Polski Młodziczek
Młodszych.
Adam Dończyk

Sukces podczas Igrzysk w Tucholi
31 maja 2019r w Tucholi odbyły się XX Powiatowe
Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne. W zawodach brały udział
reprezentacje wszystkich gmin powiatu tucholskiego, które
rywalizowały w dyscyplinach: lekkoatletyka, piłka nożna,
kręgle, dwa ognie, rowerowy tor przeszkód.
Bardzo dobry wynik uzyskały drużyny naszej gminy
reprezentowane przez Szkołę Podstawową w Żalnie
i Kęsowie zdobywając w kategorii dzieci (uczniowie do
klasy 6) pierwsze miejsce. Natomiast w kategorii młodzież

miejsce a na piersiach wielu naszych reprezentantów zawisły
piękne złote, srebrne i brązowe medale. To wielki sukces
naszej młodzieży i nauczycieli, którzy włożyli wiele wysiłku
we właściwe przygotowanie do zawodów. Gratulujemy.
Adam Dończyk

(uczniowie klas 7-8 i gimnazjum) drugie miejsce. Podczas
prezentacji wręczenia nagród prawie we wszystkich
dyscyplinach brali udział nasi uczniowie.
W ogólnej klasyfikacji ekipa naszej gminy zajęła drugie

Najbliższe wydarzenia w naszej gminie
Data

Godzina

Miejsce

Nazwa wydarzenia

29 czerwca

2200

Amfiteatr
w Kęsowie

Spektakl ,,Cztery żywioły”

Żalno

Koncert organowy połączony z festynem parafialnym w Żalnie

Adamkowo

Plener malarski śladami Leona Wyczółkowskiego

1-12 lipca

Teren gminy

Zajęcia wakacyjne dla dzieci WDK/ GBP Kęsowo

7 lipca

Plaża
w Kęsowie

Turniej dwójek siatkarskich

13 lipca

Amfiteatr
w Kęsowie

Dyskoteka - DJ Sylwester Skoda

22 lipca

Park w Kęsowie

,,Dzień Hamaka’’ w ramach projektu Równać Szanse

30 czerwca
1 lipca

1000 - 1400

24 lipca

Wycieczka do Ustki ,,Dolina Charlotty” (WDK/GBP Kęsowo)

27 lipca

Drożdzienica

III Rodzinny Piknik Sportowy

11 sierpnia

Hala w Kęsowie III Turniej w Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Kęsowo

17 sierpnia

Jeleńcz

Koncert organowy w Jeleńczu

sierpień

Park w Kęsowie

„Festiwal Kolorów” w ramach projektu Równać Szanse

7 września

Park w Kęsowie

Ekologiczne święto wsi w Kęsowie

Kolejna edycja konkursu na najpiękniejszą zagrodę i posesję
Uczestnikiem może być każdy właściciel lub użytkownik nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Kęsowo. Aby
wziąć udział w konkursie należy do dnia 31 lipca 2019 roku dokonać zgłoszenia.
Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy
w Kęsowie, pokój nr 5 (523344091 wew. 15) lub na stronie
internetowej www.kesowo.pl

Zmiana czasu pracy Urzędu Gminy
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 47/2019 Wójta
Gminy Kęsowo z dnia 24 czerwca 2019 r.
obowiązującego w dniach od 26.06.2019 r.
do 31.08.2019 r., ur zą d czynn y będ zie:
w poniedziałki od godz. 8 00 do 16 00
we wtorki, środy, czwartki i piątki
od godz. 6 00 do 14 00
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