Szanowni mieszkańcy Gminy Kęsowo
Minął kwartał od wydania ostatniego numeru
KĘSOWSKICH WIEŚCI - pisma, które opracowujemy
z myślą o Naszych mieszkańcach.
W wydanych już numerach staraliśmy się przekazać
informacje dotyczące żywotnych spraw dotyczących nie
tylko administracji, ale przede wszystkim mieszkańców
Gminy Kęsowo.
Czy te informacje były wystarczające i podane
w atrakcyjnej formie? Jesteśmy przekonani, że

w kolejnych numerach czasopisma będziemy robić to
coraz lepiej. Bardzo ważną rolę w tej kwestii mogą spełnić
nasi czytelnicy, żywo reagujący na poruszane sprawy lub
wskazujący zagadnienia, które ich szczególnie interesują.
W kolejnych wydaniach będziemy, tak jak dotychczas,
prezentować dokonania mieszkańców i samorządów
w rozmaitych dziedzinach.
Mamy nadzieję, że w kolejnym roku, dzięki kontaktom
z naszymi czytelnikami, lepiej będziemy spełniać Państwa
oczekiwania w zakresie informowania o sprawach
ważnych dla mieszkańców oraz turystów coraz liczniej
zaglądających w progi Naszej Gminy.
Redakcja Kęsowskich Wieści

Kontrole podatkowe nadal trwają
Wójt Gminy Kęsowo na podstawie przeprowadzonych
kontroli podatkowych w miejscowości Piastoszyn
w miesiącach czerwiec – lipiec, informuje że
skontrolowanych zostało już 70 nieruchomości w wyniku
czego ustalono następujące nieprawidłowości: brak
opodatkowania powierzchni użytkowej piwnic
oraz
poddaszy użytkowych (podstawa opodatkowania - art. 1a
ust 1, pkt. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach); zaniżona lub zawyżona
powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych
i gospodarczych oraz wykazana nieprawidłowa wysokość;
brak przeprowadzonych postępowań spadkowych o czym
podatnicy zostali poinformowani; brak aktualizacji
składników podlegających opodatkowaniu (np. brak
zgłoszenia rozbiórki budynku lub brak zgłoszenia
nowopowstałego budynku).

W miesiącach październik i listopad zostaną
skontrolowane pozostałe nieruchomości w miejscowości
Piastoszyn.
Wójt Gminy Kęsowo pragnie przypomnieć wszystkim
podatnikom
Gminy
Kęsowo
iż,
zgodnie
z art. 2 wspomnianej powyżej ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od
nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub
obiekty budowlane:
•

grunty,

•

budynki lub ich części,

•

budowle lub ich części związane z prowadzonej
działalności gospodarczej.
Katarzyna Pruska i Anna Golińska

Susza nie oszczędziła naszych rolników
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządzeniem numer
260/2019 z dnia 29 lipca
powołał Komisję ds.
oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych
w wyniku klęski suszy na terenie Gminy Kęsowo. Do
komisji wpłynęło 270 wniosków rolników o oszacowanie
strat. W wyniku prac komisji stwierdzono wystąpienie
klęski w uprawach o łącznej powierzchni 4179,15 ha, w
tym szkody o wielkości co najmniej 70 % wystąpiły w
uprawach o łącznej powierzchni 1238,11 ha.
Wartość strat producentów rolnych w uprawach na terenie
Gminy Kęsowo oszacowano na 10 412 468 złotych.
Rolnicy, u których łączna wysokość oszacowanych szkód
wyniosła powyżej 30% będą musieli dostarczyć protokoły z

oszacowania strat potwierdzone przez Wojewodę
Kujawsko – Pomorskiego jako załącznik do wniosku do
właściwego oddziału ARiMR. Tam wnioski będą podlegały
weryfikacji i przygotowaniu do wypłat środków
pomocowych.
Ta sama procedura dotyczy rolników, u których łączna
wysokość oszacowanych szkód wyniosła poniżej 30% z tą
różnicą, że wypłaty będą realizowane w formule pomocy
de minimis.

ARiMR przyjmuje już wnioski od rolników dotkniętych
suszą.
Michalina Szczypiorska

Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w Kęsowie – etap I
Jeszcze w tym roku zaplanowano rozpoczęcie kolejnej
inwestycji w Gminie Kęsowo. Jest nią przebudowa ulicy
Polnej i Karpackiej w Kęsowie. Zadanie jest
dofinansowane ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych.
Termin

zakończenia

inwestycji

zaplanowano

do

30 sierpnia 2020 r. Kwota otrzymanego dofinansowania
to 717 665 złotych, natomiast 386 435 złotych - wkład
własny. Łączna kwota inwestycji 1 104 100 złotych.
Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Polnej na odcinku
995 m na działkach o nr. ewid 318/2, 527/2, 647 obręb ewidencyjny Kęsowo.
Adam Jakubczyk

Inwestycje na drogach gminnych
28 sierpnia Gmina Kęsowo złożyła w Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy
dwa wnioski
o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych. Pierwszy na zadanie "Przebudowa drogi
gminnej nr 010423C ulica Pamiętowska w Kęsowie".
Całkowita wartość zadania 410 320 złotych. Planowany
termin realizacji zadania lipiec 2020 rok - czerwiec 2021
rok.
Drugie zadanie to "Przebudowa drogi gminnej
w Adamkowie". Wartość zadania 421 025 złotych. W tym
wypadku czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Adam Jakubczyk

Porozumienie dotyczące drogi w Jeleńczu już podpisane
Na początku września podpisano porozumienie
z Powiatem Tucholskim dotyczące przeznaczenia kwoty
w wysokości do 108 000 złotych z budżetu Gminy Kęsowo
na przebudowę drogi powiatowej w Jeleńczu w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Kwota ta będzie stanowić do 50% wkładu własnego.
Dokładny koszt zrealizowania przebudowy znany będzie
po rozstrzygnięciu procedury przetargowej. Wartość
kosztorysowa inwestycji to 1 100 000 złotych.
Jagoda Has

Modernizacje przepompowni ścieków
W lipcu zmodernizowano przepompownię PK-1 Kęsowo
oraz przepompownia PT-1 Tuchółka, które objęte są
monitoringiem zdalnym wraz z usługą CALL CENTER firmy
HYDRO-PARTNER.
Wprowadzenie systemu monitoringu poprzedzone zostało
modernizacją szaf sterujących oraz dostawą stacji
bazowej, tj. komputera wraz z oprogramowaniem.
Wprowadzono także dodatkowe zabezpieczenie dla
przepompowni ścieków PT-1 Tuchółka.
Do systemu monitoringu włączone zostały dwa
przepływomierze (w Żalnie i Tuchółe), służące do pomiaru
ilości ścieków odprowadzanych do gminy Tuchola.

Wprowadzenie tego systemu ma na celu usprawnienie
pracy, zapobieganie awarii a przynajmniej minimalizacji
skutków awarii.

Koszt inwestycji to 29 827 złotych - w całości finansowany
z budżetu gminy.
W najbliższym czasie złożony zostanie wniosek
o dofinansowanie zadania polegającego na przebudowie
przepompowni Kęsowo wraz z punktem zlewnym oraz
węzłem połączeniowym z komorą zasuw w Tuchółce.
Planowana wartość inwestycji to ok. 500 000 złotych.
Warto w tym momencie podkreślić, że także z budżetu
gminy, w tym roku przekazano do Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Kęsowie kwotę 128 000 złotych,
stanowiącą zwiększenie dotacji do m³ odprowadzonych
ścieków.

Do końca roku zostanie przekazana kolejna dotacja
w wysokości 32 000 złotych.
Justyna Banaszek-Turzyńska

Telefon do osoby odczytującej stan wodomierzy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje, że od dnia 1 października, odbiorcy mają możliwość
bezpośredniego kontaktu z osobą odczytującą stan wodomierzy pod numerem telefonu:

663 014 048
Kontakt możliwy będzie w dni pracujące od godz. 700 do godz. 1500.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje Odbiorców usług o możliwości rozliczania z tytułu zużycia wody i
odprowadzania ścieków w okresach jednomiesięcznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz złożenia
stosownego wniosku prosimy o osobiste przybycie do siedziby Zakładu. Informacje udzielane są również telefonicznie.

LEDy zamiast sodówek - nowoczesne oświetlenie drogowe
W dniu 11 września odbyły się negocjacje, pomiędzy
przedstawicielami Gminy Kęsowo a ENEA Oświetlenie
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
wykonanie zadania: "Świadczenie pełnej usługi
oświetleniowej w zakresie utrzymania i konserwacji

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kęsowo".
Zadanie ma być realizowane w latach 2020-2028.
Ustalona kwota to 506 760 złotych.
W ramach zadania wykonawca zobowiązuje się do
świadczenia usług oświetlenia, w tym wykonania
programu poprawy jakości i efektywności energetycznej
oświetlenia ulicznego obejmujących swym zakresem
wymianę ok. 300 lamp sodowych na nowoczesne
i energooszczędne oświetlenie LED. Zakresem zadań
będzie również utrzymanie urządzeń oświetleniowych
zabudowanych w ramach realizacji programu tj.
monitoring i ewidencja stanu majątkowego, opracowanie
dokumentacji technicznej, powykonawczej, ruchowej,
gotowości ruchowej, obsługi reklamacyjnej i obsługi
gwarancyjnej.
Adam Jakubczyk

Jeszcze w tym roku zakończą prace nad „Klubem Seniora”
Trwają zaawansowane prace przy budowie Domu Seniora
w Żalnie. Termin wykonania robót to 10 grudzień br.
Wartość robót to 253 380 złotych brutto. Ponadto Klub
Seniora wyposażony zostanie w podstawowe wyposażenie
pomieszczenia kuchennego, pomieszczenia do zajęć
ruchowych i wielofunkcyjnego.
Beata Wiśnioch

W Żalnie powstał drugi punkt przedszkolny
Na początku września oddano do użytku drugi punkt
przedszkolny w Żalnie. Łącznie w dwóch oddziałach
opiekę znalazło 39 przedszkolaków.

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020. Wyremontowano również pierwszy
oddział przedszkolny w Żalnie.
Do maja 2020 roku wyremontowane zostaną oddziały
przedszkolne w Kęsowie oraz oddział przedszkolny
w Drożdzienicy.
Koszt inwestycji to 585 000 złotych, w tym 75%
dofinansowania pochodzącego z funduszy UE.
Beata Wiśnioch

Otwarcie kolejnego punktu przedszkolnego w Żalnie
możliwe było dzięki realizacji zadania "Przebudowa
pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole
Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie
pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

Ponad 256 000 złotych dla szkół
Gminny Zespół Oświatowy informuje, że uzyskano środki
z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu
pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w ramach
pomocy w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w
budynku szkół publicznych prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego w kwocie 256 786 złotych.
Powyższe środki zostaną wydatkowane na likwidację
usterek i uszkodzeń po zdarzeniu losowym w marcu 2019
w Szkole Podstawowej w Kęsowie, w Szkole Filialnej
w Drożdzienicy, Szkole Podstawowej w Żalnie.
W pozyskiwanie powyższych środków osobiście
zaangażował się Wójt Gminy Kęsowo, p.o. Dyrektora
Gminnego Zespołu Oświatowego w Kęsowie oraz

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Łukasz Schreiber.
Danuta Stępień

Czyste Powietrze w Gminie Kęsowo
W lipcu Gmina Kęsowo zawarła porozumienie
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczące realizacji
programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Kęsowo.
Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji na terenie
Gminy w celu obsługi Wnioskodawców Programu
w procesie składania wniosków i uzyskiwania
dofinansowania.

•

zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r.
(rozumiane
jako
podpisywanie
umów
o dofinansowanie).

•

środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków:
•

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

•

Wnioski są rozpatrywane przez właściwe terytorialnie,
ze względu na usytuowanie budynku, wojewódzkie
fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

•

Terminy, sposób składania wniosków i ich
rozpatrywania są określone w regulaminie naboru lub
ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczane na
stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz stronie
internetowej właściwego terytorialnie wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Do zadań Gminy będzie należało:
•

przygotowanie wraz z Wnioskodawcami wniosków pod
kątem spełniania wymogów programu,

•

weryfikacja wniosków o dofinansowanie.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od
daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później,
niż do 30 czerwca 2029 r.
W naszym urzędzie pracownikami odpowiedzialnymi za
doradztwo w zakresie realizacji programu są Krzysztof
Gnaciński oraz Adam Jakubczyk.
Adam Jakubczyk

powietrza, pochodzących z nowo
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

budowanych

Jest to program adresowany głównie do właścicieli domów
jednorodzinnych, którzy mogą otrzymać dofinansowanie
na termomodernizację budynków, docieplenie ścian,
stropodachu, wymianę okien, oraz wymianę źródła
ogrzewania.
Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy
czym:

Voucher o wartości 717 665 złotych na przebudowę dróg lokalnych
Przed rozpoczęciem XVII Sesji Rady Gminy, która odbyła
się
26 września Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów Łukasz Schreiber wraz z doradca
wojewody kujawsko – pomorskiego Panem Jerzym
Kowalikiem wręczyli symboliczny voucher potwierdzający
dofinansowanie przeznaczone dla Gminy Kęsowo na
„Przebudowę ulic: Polnej i Karpackiej” z Funduszu Dróg

Samorządowych opiewający na kwotę 717 665 złotych.
Minister podziękował wójtowi oraz radnym Rady Gminy
w Kęsowie za ciągłe starania i zaangażowanie w dążeniu
do poprawy infrastruktury drogowej, która przyczyni się
do polepszenia komunikacji dla lokalnej społeczności.
Jagoda Has

Boisko w Przymuszewie nabrało nowego blasku
W tym roku w ramach realizacji zadań finansowanych
z funduszu sołeckiego Sołectwo Przymuszewo kwotę
7 000 złotych przeznaczyło na remont boiska wiejskiego
położonego w centrum wsi. Zaznaczyć w tym momencie
należy, że kwota ta jest bardzo niewielka w porównaniu do
skali wykonanej modernizacji.
Pieniądze w skazanej wysokości wystarczyły na zakup
materiałów potrzebnych do naprawy ogrodzenia,
odmalowania bramek i wykonania piłokochwytów.
W okresie jesiennym zostanie także „odnowiona” murawa
boiska. Wszelkie prace wykonane celem poprawy wyglądu
boiska były wykonane przez mieszkańców sołectwa
Przymuszewo przy wielkim zaangażowaniu samego sołtysa
– Pana Mariana Olejnika. To on zachęcał wszystkich do
realizacji tego zadania przy czym wykonywał większość
potrzebnych robót.
Jak skromnie dodaje sam sołtys „Chciałbym podziękować

wszystkim mieszkańcom, którzy pomagali w odnowieniu
Naszego boiska. Wasza pomoc była nieoceniona. Jestem
bardzo wdzięczny, że w Naszym sołectwie jest tyle osób,
które zawsze są chętne do pomocy.”
Jagoda Has

Dystrybucja żywności krótkoterminowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie przy
współpracy z Bankiem Żywności w Chojnicach dystrybuuje
wśród mieszkańców gminy Kęsowo żywność
krótkoterminową m.in. z MAKRO oraz innych dostawców
produktów żywnościowych, która trafia najczęściej do
rodzin
wielodzietnych,
osób
starszych
i niepełnosprawnych.

W okresie od czerwca do września 2019 r. pomoc
żywnościowa trafiła do ok 180 osób.
Łącznie w ww. okresie wydano 3 752 kg o łącznej
wartości 34 545 złotych. Od miesiąca marca do sierpnia
2019 r. wydano łącznie 8 991 kg żywności, o wartości
80 072 złotych.
Małgorzata Płoszańska

Fundusz sołecki po raz kolejny
Pieniądze z funduszu sołeckiego można wydatkować na
przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia
mieszkańców. Muszą to być przedsięwzięcia w ramach
zadań własnych gminy oraz zgodne ze strategią rozwoju
gminy. Fundusz sołecki można też wykorzystać na
działania zmierzające do usunięcia skutków klęski
żywiołowej. Zaplanowane przedsięwzięcia, które będę
finansowane z funduszy sołeckich prezentują się
następująco:

Sołectwo

Kwota
ogólna

Drożdzieni27 514 zł
ca

Grochowo

12 097 zł

Zaplanowane przedsięwzięcia, które mają być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok
2020 – zapisy z złożonych wniosków

Utrzymanie terenów zieleni, zorganizowanie warsztatów dla dzieci artystyczno-plastycznych z nagrodami, zorganizowanie Pikniku Sportowego, odnowienie przystanku w miejscowości Drożdzienica, zakup siatki i słupków na ogrodzenie boiska w Drożdzienicy, zakup tablicy ogłoszeniowej w miejscowości
Ludwichowo, remont drogi – nr. Działki 81, doposażenie świetlicy w Drożdzienicy, zorganizowanie
warsztatów dekoracyjno – kulinarnych, zakup 2 lamp solarnych na przystanki.
Rozpoczęcie II etapu budowy świetlicy w Grochowie, utwardzenie drogi w Grochowie, utrzymanie terenów zieleni, zorganizowanie Festynu Rodzinnego.

26 559 zł

Doposażenie placu zabaw w Jeleńczu, odnowienie drogi gminnej w miejscowości Jeleńcz działka nr.
216/1, doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeleńczu, utwardzenie dróg gminnych na działkach nr. 88/3 i
568, utrzymanie terenów zieleni w Tuchółce i Jeleńczu, zorganizowanie międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo”, doposażenie Bazy Ratownictwa Wodnego w Tuchółce, założenie monitoringu na budynku Bazy Ratownictwa Wodnego w Tuchółce, zorganizowanie
Festynu Rodzinnego p.n. „Gotowanie na polanie”

45 478 zł

Remont części pomieszczeń budynku komunalnego przy ul. Głównej 19, utrzymanie terenów zieleni,
zakup wiaty przystankowej przy działce nr. 567 – droga powiatowa, doposażenie świetlicy wiejskiej w
Kęsowie, zakup oświetlenia ulicznego solarnego na ulice Pamiętowską oraz Polną – 10 szt., doposażenie
OSP w Kęsowie w zakup przyczepki do pontonu ratowniczego, lampa oświetleniowa na ul. Głównej w
Kęsowie, zorganizowanie warsztatów dekoratorskich dla mieszkańców z sołectwa Kęsowo.

15 553 zł

Utrzymanie porządku na terenach zielonych, remont świetlicy wiejskiej w Obrowie, doposażenie świetlicy wiejskiej, utrzymanie czystości i porządku w świetlicy wiejskiej, zorganizowanie Festynu Rodzinnego „Teraz dzieci”, zorganizowanie warsztatów p.n. „Świat ziół”

Pamiętowo 20 328 zł

Utrzymanie terenów zieleni, zakup 3 tablic ogłoszeniowych, remont świetlicy wiejskiej w Pamiętowie,
doposażenie świetlicy wiejskiej w Pamiętowie, zorganizowanie Festynu Rodzinnego pn. „Łączymy pokolenia”.

Piastoszyn

33 517 zł

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, sportowy plac zabaw przy boisku w Piastoszynie, doposażenie
siłowni plenerowej

Przymusze23 193 zł
wo

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Przymuszewie, utrzymanie terenów zieleni, rewitalizacja parku, zorganizowanie warsztatów: kulinarnych, plecenia wieńców dożynkowych i plastycznych.

Wieszczyce 30 515 zł

Utrzymanie terenów zieleni, zorganizowanie warsztatów kulinarnych, rękodzielniczych, zorganizowanie Festynu Rodzinnego, zakup materiałów do ogrodzenia przy świetlicy we Wieszczycach, wykonanie
dokumentacji projektowej potrzebnej do przeniesienia placu zabaw we Wieszczycach, zakup tablicy
ogłoszeniowej do Brzuchowa, doposażenie świetlicy wiejskiej, doposażenie boiska wiejskiego, remont
drogi.

Żalno

45 478 zł

Budowa wiaty na stadionie wiejskim w Żalnie – etap II, wykonanie drewnianej odbudowy TOY TOY-a
przy wiacie ogniskowej przy świetlicy w Żalnie, utrzymanie zieleni na terenie sołectwa, zakup kuchenki
indukcyjnej do świetlicy, zakup tablicy ogłoszeniowej, zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na budowę garażu dla OSP w Żalnie

Razem

280 237 zł

Jeleńcz

Kęsowo

Obrowo

Jagoda Has

Minister odwiedził Żalno i Przymuszewo
Na początku września miejscowość Żalno i Przymuszewo
odwiedził Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów Łukasz Schreiber. Minister miał okazję
zobaczyć budowę nowych oddziałów przedszkolnych oraz
budowę klubu seniora realizowanego w ramach projektu
„Senior+”. W ramach wizyty udał się także do strażaków
z miejscowej OSP i lokalnej szkoły.
W Przymuszewie spotkał się z mieszkańcami
w miejscowej świetlicy w tym także z licznie przybyłymi
członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich.
Jagoda Has

Aktywność na PLUS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie w latach
2019 - 2020 realizuje projekt pt. „Aktywność na PLUS”
realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne
społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne,
Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

mogli skorzystać z różnego rodzaju atrakcji tj. dmuchańce,
szczudlarze, zabawy z animatorami, ognisko, wata
cukrowa oraz na zakończenie spektakl teatralny.

W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi,
kursami oraz warsztatami zrealizowano następujące
działania integrujące dla uczestników oraz ich rodzin.

Uczestnicy PAL wraz z otoczeniem uczestniczyli również w
wyjeździe integracyjno/kulturowym do Gdańska. W
ramach wyjazdu uczestnicy zwiedzili Oliwskie ZOO, Stare
miasto Gdańska, Molo w Sopocie oraz odbyli rejs statkiem
Małgorzata Płoszańska

W miesiącu lipcu uczestnicy KIS brali udział w wyjeździe
studyjno/edukacyjnym do Spółdzielni Socjalnej
„Borowiackie Smaki” w Cekcynie oraz Torunia.
W czerwcu dla uczestników PAL oraz ich otoczenia
(rodzin) odbył się na terenie parku w Kęsowie piknik
integracyjny/kulturowy. W ramach pikniku uczestnicy

Ekologiczne Święto Wsi
7 września w Kęsowie hucznie świętowano zakończenie
żniw. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. po której
nastąpił przemarsz korowodu do parku. Korowód składał
się z ustrojonych pojazdów rolniczych, orkiestry dętej
z Pruszcza, sztandarów, bryczek z końmi, delegacji
sołeckich z wieńcami dożynkowymi, zaproszonych gości
oraz mieszkańców.

Starostami tegorocznego święta plonów byli Marlena
i Dawid Nowakowie z Jeleńcza. Na scenie amfiteatru
odbyło się wręczenie medali dla rolników z terenu Gminy
Kęsowo za wieloletnią współpracę, zaangażowanie
i pomoc społeczności lokalnej. Osobami wyróżnionymi
byli: Marek Wilkowski, Andrzej Górski, Mirosław
Chrustowski, Krzysztof Zdanowski, Marian Olejnik,
Ryszard Szmagliński, Zdzisław Gwizdała, Krzysztof
Malicki, Krzysztof Osiński, Piotr Michałowski, Łukasz
Modrzejewski, Remigiusz Wojciechowski i Tomasz
Bieliński.

Następnym punktem dożynek było wręczenie nagród
w konkursach. Posiadaczami najpiękniejszych zagród
w Gminie Kęsowo są: I miejsce Ewa i Marian Olejnik,
II miejsce Aneta i Sławomir Kucharscy, III miejsce Renata
i Kazimierz Czerwińscy. W kategorii posesji I miejsce
otrzymali Krzysztofa i Ireneusz Stalkowie, II miejsce Anna
Jaszewska, III miejsce Anna i Tomasz Lὕdke.

pt. ,,Walory ekologiczne gminy Kęsowo” wykonał Oskar
Bieńko z Kęsowa.
Jury oceniło również pojazdy i stoiska dożynkowe.
Nagrodzony został pojazd z sołectwa w Przymuszewie,
a KGW Kęsowo najlepiej ustroiło swoje stoisko.
Mimo deszczowego dnia stoiska z jedzeniem, warsztatami
rzeźbiarstwa, malowania na szkle, ceramiki, mydłami,
wikliną i konkursami dla dzieci tłumnie gromadziły
mieszkańców w kęsowskim parku. Koła Gospodyń
Wiejskich z terenu Gminy Kęsowo częstowały uczestników
goframi, kiełbaskami z grilla, ciastem, chlebem
ze smalcem, zapiekankami, hamburgerami i innymi
smakołykami.

Tradycyjnie odbył się turniej sołectw. Zawodnicy musieli
zmierzyć się z konkurencjami sprawnościowymi oraz
logicznymi dotyczącymi rolnictwa. Zwycięzcami turnieju
sołeckiego było sołectwo Kęsowo.

W konkursie Wójta Gminy Kęsowo dotyczącego rzutem
w dal snopkiem słomy najlepiej poradziła sobie Martyna
Szmaglińska, natomiast z mężczyzn najdalej rzucił Paweł
Boettcher.
Komisja oceniła również wieńce dożynkowe. W kategorii
wieńca tradycyjnego wyniki przedstawiły się następująco:
I miejsce Sołectwo Przymuszewo, II miejsce Sołectwo
Wieszczyce, III miejsce Sołectwo Jeleńcz, IV miejsce
Sołectwo Kęsowo, V miejsce Sołectwo Obrowo.
W kategorii wieńca nowoczesnego I miejsce otrzymało
Sołectwo Piastoszyn, II miejsce Sołectwo Drożdzienica,
III miejsce Sołectwo Żalno, IV miejsce Sołectwo
Pamiętowo. Najlepsze zdjęcia w konkursie fotograficznym

Swój konkurs miał także Radny Powiatu Tucholskiego
Sławomir Majnert, który ufundował zestaw grillowy dla
sołectwa Kęsowo, które okazało się najlepsze
w przeciąganiu liny.
Od godz. 2000 odbyła się zabawa taneczna z zespołem
HIT TUCHOLA.
Izabela Modrzejewska

III Rodzinny Piknik Sportowy – wielkie święto Drożdzienicy
Rodzinna impreza odbyła się 27 lipca na boisku
sportowym w Drożdzienicy. Było to kolejne wydarzenie
zorganizowane przez sołectwo Drożdzienica we
współpracy i wsparciu finansowym firmy KAEMDE.

kibica. Oprócz atrakcji związanych z emocjonującymi
rozgrywkami sportowymi odbyła się masa konkursów
przygotowanych dla wszystkich uczestników pikniku.
Obsługą cateringową oraz bezpieczeństwem
i przygotowaniem murawy na boisku zajęło się KGW i OSP
Drożdzienica. Patronat medialny nad imprezą objął
Tygodnik Tucholski. Piknik rodzinny cieszył się dużym
zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców Gminy
Kęsowo, ale również fanów piłki nożnej oraz siatkowej
z ościennych gmin.

Na dzieci czekał dmuchany zamek oraz pyszna wata
cukrowa. Dla kibiców i zaproszonych gości gospodarze
imprezy przygotowali poczęstunek. Prezes firmy KAEMDE
Pan Krzysztof Dereszyński wraz z wójtem Gminy Kęsowo
Radosławem Januszewskim, oraz Panią sołtys Marią
Połetek udekorowali uczestników turnieju pamiątkowymi
medalami. Wręczone zostały również puchary oraz
statuetki dla najlepszych sportowców i nagrody rzeczowe.

Festyn został przygotowany ze szczególną starannością
w trosce o to, aby zadbać o każdego uczestnika oraz

Izabela Modrzejewska

Wakacyjne dyskoteki w kęsowskim amfiteatrze
Jedną z największych oraz najważniejszych atrakcji jakie
czekały na młodzież podczas letnich wakacji w Gminie
Kęsowo były dyskoteki „pod chmurką” w kęsowskim
amfiteatrze.
Pogoda sprzyjała organizatorom co poskutkowało wysoką
frekwencją podczas imprez. Pierwsza z nich odbyła się
13 lipca w godz. 2000–200. Rezydentem zabawy był DJ
Skoda, który serwował uczestnikom same taneczne
utwory podczas których nogi same rwały się do tańca.
Kolejna dyskoteka połączona z Festiwalem Kolorów
odbyła się 17 sierpnia.
Gminna Biblioteka Publiczna, Wiejski Dom Kultury wraz
z młodzieżą z projektu „Korona Marzeń” programu
Równać Szanse 2018 przygotowała imprezę tematyczną
z eksplozjami kolorów, zumbą dla dzieci i zabawami
z kolorami podczas których dzieci mogły za pomocą
kolorowego piasku wyklejać różnego rodzaju mandale.

Po zabawie dla dzieci, która trwała do godz. 2100
za konsolą stanął dobrze już znany DJ Skoda, który
zabawiał uczestników do godziny 300.
Izabela Modrzejewska

Baza Ratownictwa Wodnego w Tuchółce oficjalnie otwarta
To niecodzienne wydarzenie nastąpiło 18 sierpnia.
W ramach tej uroczystości już od samego rana trwał
konkurs wędkarski o Puchar Wójta Gminy Kęsowo, który
licznie przyciągnął lokalnych wędkarzy. O godzinie 1400
nastąpiła najważniejsza chwila, czyli uroczyste przeciągi
wstęgi i poświęcenie obiektu.
W ten dzień zostały zaprezentowane również pokazy
ratownictwa wodnego zorganizowane przez WOPR i PSP
z Tucholi, turniej piłki siatkowej, pokazy pierwszej pomocy
oraz liczne atrakcje dla dzieci jak i dla dorosłych.
Najliczniej obleganą formą rozrywki były przejażdżki
motorówkami po jeziorze i "chodzenie po wodzie"
w specjalnie do tego przeznaczonej kuli.

Na koniec zostało zorganizowane ognisko z kiełbaskami
dla wszystkich, którzy tego dnia przybyli na plażę
w Tuchółce.
Wyniki konkursu wędkarskiego
1. Ernest Frątczak
2. Łukasz Weltrowski
3. Dawid Łożyca
Wyniki konkursu siatkarskiego:
1. Reprezentacja Sołectwa Drożdzienica
2. Reprezentacja Sołectwa Żalno
3. Reprezentacja Sołectwa Jeleńcz
Jagoda Has

Mistrzowskie koncerty organowe
30 czerwca w kościele parafialnym w Żalnie i 17 sierpnia
w kościele parafialnym w Jeleńczu mieszkańcy mieli
okazję wysłuchać wyjątkowych koncertów organowych,
pod przewodnictwem mistrza organisty, improwizatora,
kompozytora, aranżera Gedymina Grubby w towarzystwie
bardzo utalentowanego oboisty z Rosji Alexeya
Balashowa.
Kolejny koncert organowy w Jeleńczu odbędzie się
w przyszłym roku 28 czerwca o godz. 1200. Już dzisiaj
serdecznie na niego zapraszamy.
Jagoda Has

Cztery żywioły na scenie amfiteatru
Grupa Nieformalna Dorośli Dzieciom działająca przy GBP
w Kęsowie od maja do września 2019r. realizowała
działania pod hasłem „Cztery Żywioły w Kulturze”

w ramach projektu „Inicjuj z FIO na
przez Stowarzyszenie KujawskoWsparcia Inicjatyw Pozarządowych
Rozwoju Gminy Płużnica w ramach
Inicjatyw Obywatelskich.

start” realizowanego
Pomorski Ośrodek
TŁOKi Towarzystwo
Programu Funduszu

ok. 350 widzów zgromadzonych na amfiteatrze oraz 300
widzów online dzięki udostępnieniu spektaklu na kanale
YouTube.
Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo otrzymało
5 000 złotych na przeprowadzenie
warsztatów
tanecznych z instruktorem Krzysztofem Tomaszewskim,
teatralnych prowadzonych przez Łukasza Sajnaja, oraz
kręcenia ogniem
w wykonaniu Kamila Kasaka.
30 godzin warsztatów było przygotowaniem do spektaklu
„Cztery żywioły”- stworzonym przez Kamilę Zimorską.

Premiera miała miejsce 29 września 2019 na Amfiteatrze
w Kęsowie. W przedstawianiu brało udział 32 wspaniałych
aktorów i tancerzy z naszej gminy. Spektakl widziało

Po zakończeniu na bazie autorskiego scenariusza
powstała bajka „Cztery żywioły” wydana w formie książki,
zilustrowanej fotografiami z premiery oraz audiobook.
Przed aktorami i autorami bajki (m.in. Agnieszka Krizel,
Kamila Zimroska) jeszcze kilka spotkań autorskich
w filiach GBP w Kęsowie.
Kamila Zimorska

Koło Gospodyń Wiejskich z „70-tką na karku”
Wywiad z przewodniczącą Panią Teresą Pukownik z okazji
Jubileuszu 70-lecia KGW w Kęsowie.
Pani Tereso, jest Pani Przewodniczącą KGW w Kęsowie,
Czy w kilku zdaniach może nam Pani opowiedzieć
o początkach Koła? Jak to wszystko wyglądało? I jak się
zaczęło? Od jak dawna istnieje Koło? Kto był inicjatorem
utworzenia organizacji?
Koło Gospodyń Wiejskich powstało w 1949 roku.
Założycielką była Pani Elżbieta Majkowska. Przez ten
okres zmieniło się osiem przewodniczących.
W listopadzie 2019 roku odbędzie się 70 – lecie
działalności KGW w Kęsowie. W pierwszych latach
działalności członkinie koła na spotkania udostępniały
swoje mieszkania. W tym czasie nie miały żadnego lokalu.
Tam też prowadzone były kursy gotowania pieczenia,
szycia i haftu. Gdy powstał GS to panie uzyskały
pomieszczenie na spotkania. Po wybudowaniu Domu
Kultury w Kęsowie KGW właśnie tam przeniosło swoją
siedzibę. Na początku istnienia KGW w Kęsowie miało
126 członkiń, obecnie jest ich 34.

kulinarne, dekoratorskie dla mieszkańców Kęsowa.
Organizowałyśmy zabawy taneczne z których dochód był
przeznaczany na doposażenie kuchni w WDK Kęsowo.
Podczas kilku z tych zabaw całkowity dochód
przeznaczony został na protezę dla poszkodowanego
rolnika i dla chorego dziecka. Wspomogłyśmy również
zakup sztandaru.

Z ilu członkiń w tej chwili składa się Wasze Koło? Czy do
Koła Gospodyń Wiejskich należą tylko osoby starsze, czy
młodzież też angażuje się w tą działalność?
Do KGW w Kęsowie należą 34 członkinie. Nie ma
w naszych szeregach młodzieży. Młode Panie nie chcą
w dobie cyfryzacji należeć do takich grup. Wolą
nowoczesne stowarzyszenia do których należą ich
rówieśnicy. Młode kobiety przez nawał obowiązków nie
mają czasu udzielać się w KGW, ponieważ świat
przyśpieszył. Ich priorytetem jest praca, dom i dzieci.
Oczywiście zachęcamy wszystkie zainteresowane Panie
bardzo serdecznie do wstąpienia w szeregi KGW Kęsowo.

Z jakimi działaniami w dzisiejszych czasach przychodzi
zmierzyć się członkiniom takich organizacji jak Koła
Gospodyń Wiejskich?
KGW w Kęsowie wystawia stoiska na dożynki gminne oraz
pikniki w Kęsowie. Jeżeli zachodzą okoliczności niesiemy
pomoc w przygotowaniu posiłków np. dla OSP na obchody
130-lecia, wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy
Kęsowo. Po nawałnicy gotowałyśmy dla pracujących przy
usuwaniu drzew ochotników i strażaków. Panie udzielały
się przy organizacji Dni Dziecka.

Corocznie organizujemy wycieczki rowerowe
i jednodniowe autokarem dla mieszkańców Gminy
Kęsowo, wyjazdy kulturowe, oświatowe do kina, teatru
i operetki.
Czy Koło ma jakieś szczególne osiągnięcia na swoim
koncie? Może zechce się Pani nimi pochwalić?
Nasze stowarzyszenie ma kilka osiągnięć na swoim
koncie. W 1987 roku otrzymaliśmy dyplom przodującego
KGW. Wielokrotnie na dożynkach gminnych
otrzymywałyśmy I-III miejsca za wykonanie wieńca
dożynkowego oraz I miejsce za stoisko dożynkowe
w 2019 roku. Wielokrotnie przeprowadzałyśmy warsztaty

Pani Tereso, serdecznie dziękujemy za rozmowę
i poświęcony czas. Liczymy na dalszą owocną współpracę
z Panią i z KGW w Kęsowie.
Izabela Modrzejewska

Najpierw była straż ogniowa, czyli OSP w Kęsowie od podszewski
Początki były trudne

zakup sprzętu i wyposażenia.

Pierwsze wzmianki pisane dotyczącej funkcjonowania
straży ogniowej w Kęsowie datuje się na rok 1913.
Założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęsowie,
a także Drożdzienicy i Jeleńczu był ówczesny pracownik
drogowy narodowości niemieckiej Elil Ankerman.
Ówczesnym wyposażeniem tej straży była sikawka ręczna,
kubełki na wodę (dzisiejsze wiadra) oraz bosaki, szpadle
i łopaty. Pierwszą remizę strażacka w Kęsowie
pobudowano w 1915 roku i zlokalizowana była przy
zabudowaniach gospodarskich rolnika z Kęsowa Pana
Ignacego Theusa. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny
rozebrana została w 1968 roku. Obecna remiza została
wybudowana w latach 1952-1954, a potem
zmodernizowana w 1981 roku.

Pierwsze wozy bojowe

Wybuch II Wojny Światowej spowodował zmniejszenie
liczby druhów ze względu na wcielenie do służby
wojskowej. Działalność ożywa na nowo dopiero w 1945
roku. 16 marca 1946 roku powołano przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kęsowie sekcję żeńską. W tym czasie
został zakupiony sztandar za kwotę 35 000 zł i wręczony
druhom w 1948 roku .
Z upływem czasu zaczęła się podnosić operatywność
bojowa kęsowskiej straży. Zostały opłacone pierwsze
składki ubezpieczeniowe oraz otrzymano z demobilu
pierwszą sikawkę motorową, którą wyremontował druh
Alfons Kłopotek. Na pierwszy kurs członków OSP w 1948
roku do Bydgoszczy wyjechało dwóch druhów – Alfons
Kłopotek i Piotr Kucharski.
Wielkie manewry strażackie
z udziałem OSP
z sąsiednich wsi odbyły się w 1951 roku. Rok później
jednostka OSP z Kęsowa wzięła udział w zawodach
powiatowych, gdzie zdobyła nagrodę pieniężną
w wysokości 450 zł, która w całości przeznaczono na

Samochód z demobilu wojskowego kęsowska jednostka
otrzymała 20 kwietnia 1952 roku. W latach następnych
OSP otrzymało od władz powiatowych samochód „Gaz”
przerobiony i przystosowany do akcji przeciwpożarowych.
W późniejszym czasie wymieniono samochód „na lepszy”

marki Żuk typu LGM i po modernizacji oraz rozbudowie
strażnicy w 1981 roku otrzymano drugi pojazd typu
GBAM „Star”. Członkowie OSP w Kęsowie cały czas
aktywnie uczestniczyli w inicjatywach i czynach
społecznych. Zgodnie z informacjami zawartymi
w Krajowym Rejestrze Sądownictwa OSP w Kęsowie
podjęła swój statut 15 listopada 1991 roku. Założycielami
jednostki OSP w Kęsowie wpisanymi do KRS są: Przybysz
Jan, Graf Ireneusz, Ziółkowski Grzegorz, Mięsikowski Jan,
Theus Gertruda, Theus Bernard i Wize Jan. Ostatnich
dwóch wymienionych pełniło funkcje komendantów
gminnych.
Teraz mają MANa i Renaulta
Prezesem OSP W Kęsowie od 2016 roku jest Bogusław
Gierszewski, który z życiem strażackim związany jest
od 1982 roku, gdzie odbywał Zastępczą Służbę Wojskową
w Zawodowej Straży Pożarnej w Tucholi i w późniejszym
czasie został „zawodowym” strażakiem. Po przejściu na
emeryturę zapisał się do struktur OSP w Kęsowie, po czym
w niedalekiej przyszłości został wybrany na prezesa
jednostki. Podczas wyjazdów do akcji ratowniczo –
gaśniczych pełni rolę dowódcy. W skład zarządu tej OSP
oprócz prezesa wchodzą również druhowie tj.: Sławomir
Theus – Zastępca Prezesa, Łukasz Pukownik - Naczelnik,
Łukasz Modrzejewski – Sekretarz/Gospodarz, Izabela
Modrzejewska – Kronikarza i Gabriela Theus – Skarbnik.

Jednostka OSP w Kęsowie należy do Krajowego Systemu
Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) i liczy 17 strażaków
czynnych (dopuszczonych do podejmowania akcji
ratowniczo – gaśniczych), 25 strażaków wspierających
i 9 strażaków honorowych. W swoim składzie oprócz
druhów mają 4 druhny: Izabelę Modrzejewską, Kamilę
Kortas, Aldonę Theus i Gabrielę Theus. OSP na obecnym
wyposażeniu posiada dwa samochody pożarnicze marki
MAN i Renault – z tego samochód marki MAN
wyprodukowany i zakupiony w 2017 roku., sprzęt do
ratownictwa technicznego, medycznego, wysokościowego,
wodnego, chemicznego oraz przeciwpożarowego. Strażacy
oprócz szkoleń podstawowych posiadają między inny
szkolenia medyczne. Jako jedyna jednostka na terenie

oraz fantomów szkoleniowych z zakresu ratownictwa
medycznego.
Po przeanalizowaniu statystyk wyjazdów OSP w Kęsowie

wynika, że najczęściej dysponowani są do wypadków
drogowych, usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych,
udrażniania dróg i pożarów. Najczęściej w akcjach
ratowniczo – gaśniczych uczestniczą strażacy: Łukasz
Modrzejewski, Bogusław Gierszewski, Grzegorz
Modrzejewski i Łukasz Kortas.

powiatu tucholskiego posiada na wyposażeniu urządzenie
typy dron służące do podejmowania działań rozpoznawczo
-poszukiwawczych. Dwóch strażaków posiada
odpowiednie kwalifikacje uprawniające do jego
sterowania.

Bardzo dużo pracy i zaangażowania strażacy z OSP
w Kęsowie wnieśli po przejściu przez teren Gminy Kęsowo
nawałnicy. W tym czasie nieustannie pracowali
z niewielkimi przerwami na sen i odpoczynek przy
zabezpieczaniu da chów, ud rażnianiu d róg,
wypompowywaniu wody i niesienia niezbędnej pomocy
poszkodowanym mieszkańcom.
W ostatnim czasie OSP w Kęsowie zdobyło wiele
dofinansowań - 45 000 zł z Fundacji Orlen Dar Serca na
zakup sprzętu do ratownictwa technicznego, 15 000 zł z
tej samej fundacji na rzecz realizacji programu #MojeOSP
#MojeMiejsceNaZiemii, 10 000 zł
z WFOŚiGW
w programie „Mały Strażak” na zakup sprzętu
do ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Złożyli również
wniosek w programie 5000 + na zakup umundurowania

Plany na przyszłość jednostki są związane z dalszym
rozwojem zarówno pod kątem ciągłej modernizacji
sprzętu, a także szkoleniem i zdobywaniem nowych
umiejętności przez samych strażaków.
Jednocześnie w imieniu Zarządu OSP zachęcamy do
wcielenia młodzieży w ich szeregi i poznania „od
wewnątrz” ciężkiej pracy na rzecz pomocy społeczeństwu.
Jagoda Has

Czas obfitości dofinansowań dla OSP
W ostatnim czasie zostały złożone liczne wnioski o dofinansowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Kęsowo. Niektóre
czekają jeszcze na rozstrzygnięcie, ale większość została rozpatrzona pozytywnie.
Pozwoli to w znaczący sposób poprawić stan wyposażenia poszczególnych jednostek. Trzymamy kciuki za korzystne
rozstrzygnięcia pozostałych wniosków.
Jagoda Has

Program „Mały Strażak” – dofinansowanie na zakup sprzętu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego
Program 5000+ -dofinansowanie
na wydatki bieżące z zakresu nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej
Program PZU „Pomoc to moc” –
dofinansowanie na program edukacyjny i instalację radarowych wyświetlaczy prędkości w Żalnie
Fundacja Orlen Dar Serca – II edycja programu Moje miejsce na Ziemii
Nadleśnictwo Zamrzenica – darowizna na zakup sprzętu

OSP w Kęsowie

10 000 zł

Dofinansowanie przyznane/
rozliczony

OSP w Kęsowie
OSP w Drożdzienicy
OSP w Piastoszynie
OSP w Żalnie

20 000 zł bez wkładu
własnego jednostek

Dofinansowanie przyznane/w
trakcie realizacji

OSP w Żalnie

45 141 zł

Wniosek złożony - oczekiwanie
na wyniki

OSP w Kęsowie

15 000 zł

Wniosek złożony - oczekiwanie
na wyniki

OSP w Drożdzienicy

5 000 zł

Darowizna przyznana

Nadleśnictwo Tuchola

OSP w Żalnie

10 000 zł

Nadleśnictwo Lutówko

OSP w Droździenicy

5 000 zł

Dotacja celowa z Funduszu Spójności UE na pokrycie działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy- budowa garażu OSP w Żalnie
– etap II

OSP w Żalnie

26 868,44 zł

Wniosek o przyznanie darowizny – w trakcie rozpatrywania
Wniosek o przyznanie darowizny – w trakcie rozpatrywania

Dotacja przyznana

Wakacje z Domem Kultury
„Wakacje z Kulturą” jak co roku organizowane są przez
Wiejski Dom Kultury i Bibliotekę w Kęsowie. Tradycją
stało się, że pierwszy cykl zajęć rozpoczął się 1 lipca
rajdem rowerowym do „Ptasiej Wioski” w Adamkowie,
gdzie dzieci wzięły udział w plenerze malarskim Śladami
Leona Wyczółkowskiego.
Przez kolejne dwa tygodnie lipca zajęcia prowadzone były
w WDK. Każdego dnia około 25 dzieci brało udział
w licznych zajęciach tematycznych: rękodzielniczych,
kulinarnych, integracyjnych. Zorganizowano wycieczkę do
Piły. Dzieci i młodzież mogły wziąć udział w grze Quest
szukając skarbu kopalni, spotkać jej Skarbnika

oraz pobawić się na ,,polu dla gzubów".
Na zakończenie pierwszego bloku zajęć zorganizowana
została „ Nocka z Duchami”, która cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem.
W imprezie wzięło udział około 50 młodych osób.
Było ognisko z kiełbaskami, zajęcia integracyjne oraz
nocne podchody. W tym roku „duchy” doprowadziły dzieci
do bunkru na „Lisiej Górze”. Mimo strachu, adrenaliny
i skomplikowanych zadań uczestnicy dali radę i uwolnili
z rąk czarodzieja leśnego Skrzata. W nagrodę czekała na
nich skrzynia ze słodyczami.

Drugi blok wakacyjny już z lepszą aurą pogodową
rozpoczął się 5 sierpnia. Tym razem organizatorzy
postawili typowo na wycieczki. Można powiedzieć, że był

się do kina na film” TOY STORY 4”. W organizowanych
wycieczkach wzięło udział 150 dzieci.
Rodzinnie w Ustce.
Wiejski Dom Kultury 23 lipca zorganizował rodzinną
wycieczk do „Doliny Charlotty„ i Ustki. Wycieczka cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem, świadczyć może o tym
fakt, iż bilety rozeszły się w ciągu kilku dni od promocji
plakatu.

to strzał w dziesiątkę. Był rajd rowerowy do „Kwiatowej
wioski” w Żalnie. Po przyjeździe w świetlicy czekała na
wszystkich przesłodka niespodzianka, gofry i orzeźwiający
napój, który w upalną pogodę okazał się zbawienny. Była
gra terenowa „Kwiatowy spacer po Żalnie” z mnóstwem
zagadek, rebusów i quizów, nie obyło się również od
wykonania pamiątkowej kwiatowej broszki.
Przed powrotem dzieci posiliły się kiełbaską z ogniska
i wyruszyły do Kęsowa. Kolejna wycieczka odbyła się
do Człuchowa.

W wycieczce wzięło udział 50 osób z Gminy Kęsowo.
W programie było zwiedzanie „Doliny Charlotty” fokarium
oraz zoo. Kolejnym punktem wycieczki był wypoczynek na
plaży w Ustce.
Do późnych godzin popołudniowych uczestnicy wycieczki
mieli czas wolny, który przeznaczyli na plażowanie
i kąpiele w morzu. Nie zabrakło również czasu na zakup
pamiątek i upominków.
Dorota Karnowska

Celem było zwiedzanie zamku krzyżackiego. Dzieci
obejrzały film edukacyjny przedstawiający historię zamku
oraz prace architektoniczne prowadzone na jego terenie.
Zdobyły najwyższą wieżę, wspólny sukces uwieczniony
został na pamiątkowym zdjęciu. Na miejscu na
uczestników czekały wystawy tematyczne znajdujące się
na każdym z pięter zamku. Kolejnym celem wycieczki był
park linowy i park wodny znajdujący się na terenie OSiRu
w Człuchowie.

Aktywny Senior

Kilka dni później WDK zorganizowało wycieczkę do
Chojnic. Tym razem organizatorzy postawili na edukację.
Takim oto sposobem dzieci i młodzież trafiły
do
„Eksperymentatorium”. Czekały na nich przygotowane
zajęcia edukacyjne w formie praktycznej. Miedzy innymi
poznały historię Chojnic na przełomie tysiącleci, zmierzyły
swoją siłę, poznały sztukę żeglarstwa, nauczyły się
rozpoznawać zioła i poznały ich zastosowanie. Po tak
ekscytujących zajęciach dzieci wraz z opiekunami udały

W grudniu bieżącego roku rusza realizacja projektu
„Aktywny Senior”. Projekt skierowany będzie do grupy
18 osób powyżej 50 roku życia. W ramach projektu
realizowany będzie szeroki program
zajęć: zajęcia
komputerowe, rękodzielnicze, gimnastyka z rehabilitacją,
zajęcia z psychologiem. Wszystko to odbywać się będą w
WDK. Seniorzy w ramach projektu wyjadą do kina, teatru
oraz opery. Uczestnicy wezmą udział także w 5-dniowym
turnusie rehabilitacyjnym w Ciechocinku.
Inicjatorem i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie
na rzecz rozwoju Kęsowa.
Beata Wiśnioch

Korona Marzeń równa szanse młodzieży
Ostatnie trzy miesiące projektu ,,Korona Marzeń”
programu Równać Szanse 2018 sfinansowanego z Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży realizowanej przez Gminną Bibliotekę
Publiczną w Kęsowie upłynęły pracowicie. Grupa
podczas ,,nocki w WDK Kęsowo” przygotowywała meble
z palet, które zostały wykorzystane w dalszych działaniach
projektowych. W wakacje młodzież wybrała się na wizytę
do Koronowa.
Spotkanie odbyło 27 lipca dzięki zaproszeniu grupy z
Koronowa realizującej projekt ,,Równać Szanse 2018”
działającej przy Synagodze. Kęsowska młodzież wybrała
się drezyną do Wilczej Góry gdzie uczestnicy wraz z
gospodarzami mieli szanse zmierzyć się w konkursach,
zintegrować przy ognisku i wymienić doświadczenia.
Następnie odwiedzili Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki
"Szczęśliwa Dolina" gdzie dowiedzieli się wielu ciekawych
rzeczy na temat historii kolei. Wycieczka zakończyła się
uczestnictwem w Festynie Cysterskim oraz zwiedzaniem
koronowskiego młyna. ,,Noc z Gwiazdami pod Gwiazdami”
– czyli wspólny seans filmowy to kolejna inicjatywa, która
odbyła się 9 sierpnia w Kęsowskim parku. Impreza została
połączona z Dniem Koszyka Piknikowego, którego ideą
było wspólne spędzanie czasu na łonie natury.
Z tej okazji w parku rozwieszono ogromny ekran, masę
hamaków i mebli z palet, natomiast młodzież dla
uczestników przygotowała lemoniadę, popcorn i chipsy.
Spośród przybyłych osób rozlosowano 3 siedziska
dmuchane. 17 sierpnia odbył się festiwal kolorów
nawiązujący do oryginalnego hinduistycznego święta
radości i wiosny podczas, którego uczestnicy w tym
samym miejscu i tym samym czasie wyrzucają
w powietrze kolorowy puder. W tym dniu na uczestników
imprezy czekały oprócz dyskoteki z kolorami inne atrakcje
m.in. konkurs Master Chefa organizowany pomiędzy
grupą projektową z Kęsowa, a grupą ,,Równać Szanse
2018” ze Skarpy, godzinny maraton zumby
oraz wyklejanie mandali kolorowym piaskiem. 25 sierpnia
odbył się spływ kajakowy rzeką Brdą zorganizowany
z okazji zakończenia wakacji i podsumowania
projektu ,,Korona Marzeń” programu Równać Szanse
2018, w którym wzięły udział osoby wspierające projekt
oraz jego uczestnicy. 30 sierpnia odbyło się ,, otwarcie
strefy więzi i nauki” na placu zabaw w kęsowskim parku.
Uczestnikami tego wydarzenia były dzieci z Bajkowej
Krainy, Wieszczyc, Żalna i Kęsowa. Na miejscu czekały na
nich zadania i konkursy m.in. warcaby, baśniowy alfabet,
skok w dal, rzuty do celu, koło wiedzy, memory, gra
terenowa ,,W Poszukiwaniu Parkowego Duszka".
Łącznie na otwarciu było ponad 50 dzieci w wieku od
1- 12 lat. Młodzież aktywnie brała udział po zakończonym
projekcie m.in. w Ekologicznym Święcie Wsi podczas
którego pomagała w organizacji imprezy i jej fotorelacji.
Izabela Modrzejewska

Pożegnanie pierwszych absolwentów w Bajkowej Krainie
Wakacje w Klubie Dziecięcym upłynęły pod znakiem
zabaw i zajęciami na świeżym powietrzu. Był to również
czas pożegnania z dziećmi idącymi do przedszkola.
Uroczyście zostały wręczone im pierwsze dyplomy
na zakończenie roku szkolnego, gdzie wspólnie z dziećmi

Wychowanków pożegnano balem pt. „Dzieci z różnych
stron świata", gdzie tańcom i pląsom nie było końca.
Na zakończenie wakacji dzieci uczestniczyły
w "Poszukiwaniu Parkowego Duszka" zorganizowanego
przez Gminną Bibliotekę Publiczną i grupę projektową
„Korona Marzeń”. Na miejscu czekały na nich zadania
i liczne konkursy, za które otrzymali wspaniałe nagrody.
i ich rodzicami zostało uczczone to małe święto.
Wychowawczynie swoim pierwszym absolwentom życzyli
wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w przedszkolu.

We wrześniu do Bajkowej Krainy dołączyli nowi
Klubowicze. Pierwsze tygodnie były dla nich czasem
adaptacji, wspólnego poznawania siebie nawzajem.
Agnieszka Wacławek

W przedszkolach przywitano nowe wychowawczynie
Od września 2019 roku nastąpiła zmiana nauczycieli
i pomocy nauczycieli w punktach przedszkolnych Gminy
Kęsowo.
W dwóch punktach przedszkolnych w Żalnie pracują
Iwona Kożuch, Emilia Łońska - nauczycielki wychowania
przedszkolnego oraz pomoce nauczycieli: Marzena Sikora
i Maria Klunder. W dwóch punktach przedszkolnych

w Kęsowie jako nauczycielki wychowania przedszkolnego
pracują : Elżbieta Pipowska oraz Justyna Połetek. Jako
pomoce nauczycieli wychowania przedszkolnego
zatrudnieni są: Wioletta Okońska oraz Alicja Bieńko. W
Drożdzienicy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego
pracuje Iwona
Nawrocka, natomiast jako pomoc
nauczyciela Elżbieta Łońska.
Beata Wiśnioch

Pierwszaki na szóstkę
W tym roku na terenie Naszej gminy 49 dzieci rozpoczyna swoją przygodę z edukacja szkolną.
Uczniowie SP w Żalnie:
Błaszkowska Lilianna, Gierszewski
Szymon, Grondzewska Marta, Jasińska
Kornelia, Jasiński Kajetan, Kocińska
Aleksandra, Kocińska Weronika,
Krzywdzińska Anna, Mielke Zuzanna,
Nieżórawski Tomasz, Połom Marcelina,
Rączka Nicole, Remiszke Lena,
Rudnicka Anastazja, Skaja Adam,
Szczęsna Nikola, Szypryt Adam,
Urbański Michał, Wirkus Aleksandra,
Wytrążek Szymon.
Wychowawczynią tej klasy jest Jadwiga
Kalisz.
Uczniowie SP w Kęsowie:
Borzyszkowski Michał, Chrapkiewicz Jan, Daszkowski Szymon, Dąbrowski Filip, Grubczak Antoni, Gruszecka Natalia,
Idzikowska Laura, Januszewski Karol, Klejna Marta, Knopek Laura, Kolassa Wiktoria, Kortas Rozalia, Kwiatkowski
Aleksander, Leszczyński Julian, Małek Amelia, Patek Szymon, Pik Anna, Pril Julia, Przytarski Marcel, Pukrop Hubert,
Szmagliński Ksawier, Wesołowski Bartosz, Wojciechowski Bartosz, Zygmański Mateusz, Żmich Nikola.
Wychowawczynią tej klasy jest Delfina Świeczkowska.

Uczniowie Szkoły Filialnej w Drożdzienicy:
Bunikowski Alan, Kwiatkowska Natalia, Mróz Julia,
Szmagliński Michał.
Wychowawczynią tej klasy jest
Maria Gierszewska.
Jagoda Has

Wszystkim pierwszakom życzymy, aby szkoła była nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale także
„drugim domem, w którym zawsze będziecie czuli się bezpiecznie, spotkacie się z życzliwością i zrozumieniem
rówieśników oraz nawiążecie nowe przyjaźnie, które przetrwają nie tylko lata szkolne.

Wakacje w zaprzyjaźnionej gminie Smołdzino
Smołdzino położone jest w województwie pomorskim na
Nizinie Gardeńskiej nad rzeką Łupawą. W tej pięknej
nadmorskiej gminie grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej

wspinaczka na górę Rowokół, na szczycie której znajduje
się wieża widokowa z pięknym widokiem na Słowiński
Park Narodowy. W ramach atrakcji zorganizowano
wycieczkę rowerową nad jezioro Dołgie Duże, gdzie można
zobaczyć pnie dębów pochodzące sprzed trzech tysięcy
lat. Ze względu na nadmorskie położenie codzienny czas
umilały kąpiele wodne jak i słoneczne.
Na obozie sportowym nie mogło zabraknąć zajęć
z zakresu kultury fizycznej. Trenerzy – Pan Andrzej
Kaszyński i Pan Bartek Babiński każdą wolną chwilę
wykorzystywali na treningi z piłki ręcznej i nożnej.

w Kęsowie przebywała na obozie sportowo-rekreacyjnym.
Włodarze gminy wraz z dyrekcją Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Smołdzinie przyjęli całą grupę bardzo
ciepło przygotowując moc niespodzianek. Na powitanie
zostało zorganizowane ognisko, uczniów wraz
z opiekunami uroczyście powitał wójt Pan Arkadiusz
Walach oraz dyrekcja szkoły Pan Artur Spychalski i Pani
Alicja Dwulit.
Słoneczna pogoda, która towarzyszyła wczasowiczom
przez wszystkie dni, sprawiła, że mogli poznać całą gminę
Smołdzino w tym między innymi - wydmy w Czołpinie,
Muzeum Latarnictwa i Ratownictwa Morskiego oraz
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Dużą radość sprawiła

Wróciliśmy do domów zmęczeni, ale szczęśliwi, z nadzieją,
że nie żegnamy Smołdzina na zawsze – dodaje Martna
Wandzińska – jedna z uczestniczek tego niezwykłego
wyjazdu.
Izabela Modrzejewska przy współpracy z Martyną Wandzińską

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale "Złote
Gody" to jubileusz wyjątkowy, tak jak wyjątkowi są ludzie,
którzy przeżyli razem pół wieku. 18 września w Wiejskim
Domu Kultury w Kęsowie 50-lecie pożycia małżeńskiego
świętowali Państwo Maria i Józef Tajl z Grochowa. W
uroczystości udział brali Wójt Gminy Kęsowo, z-ca
Kierownika USC oraz zaproszeni goście. Po oficjalnej
części uroczystości, gdzie wręczone zostały medale za
długoletnie pożycie małżeńskie nadane postanowieniem
Prezydenta RP z dnia 11 lipca. Pan Wójt pogratulował
Jubilatom wytrwałości w miłości, wierności oraz
ogromnego szacunku do siebie i życzył dużo zdrowia,
jedności oraz zgody na dalsze lata wspólnego życia.
Jubilatom, oprócz medali, zostały wręczone kwiaty,
dokument pamiątkowy oraz drobny upominek.

Natalia Cyborowska

Projekt powszechnej nauki pływania - Umiem Pływać
Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje projekt "Umiem
pływać" program lekcji pływania dla dzieci, który został
opracowany przez najlepszych specjalistów z Polskiego
Związku Pływackiego.

Gmina Kęsowo uczestniczy w kolejnej edycji programu w
ramach, którego uczniowie klas trzecich SP w Żalnie
uczestniczyć będą podczas II półrocza w 20 godzinnym
kursie pływania na basenie w Chojnicach.
Beata Wiśnioch

Rusza nabór do akademii piłkarskiej
W naszej gminie rusza inicjatywa pod nazwą Akademia
Piłkarska. Skierowana jest ona do dzieci z roczników
2012-2007, czyli od pierwszej do szóstej klasy szkoły
podstawowej, zarówno do chłopców jak i dziewczynek.
Ma ona na celu zaktywizowanie dzieci do uprawiania
sportu. Dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają
przed komputerami i smartfonami, a coraz rzadziej bawią
się z rówieśnikami na podwórku. W późniejszym etapie
powoduje to lęk przed kontaktem z drugim człowiekiem,
spadek samooceny, brak wiary we własne umiejętności.
Współdziałanie w grupie uspołecznia, pokazuje że nie
jesteśmy sami, a wspólne sukcesy i porażki kształtują
charaktery. Ponadto, dzieciom potrzeba ruchu. Dlatego
Akademia zakłada organizację dwóch treningów piłki
nożnej tygodniowo, jednak podział grup jest ściśle
uzależniony od liczby chętnych.
Zajęcia miałyby się odbywać na boisku „Orlik” w Żalnie
oraz na hali sportowej w Kęsowie. Zajęcia trwałyby cały
rok szkolny. Planowany miesięczny koszt udziału dziecka

w Akademii to 30 złotych.
Dodatkowe informacje można również uzyskać pod
nr telefonu 503 370 172.
Pomóż swojemu dziecku zrobić najtrudniejszy, pierwszy
krok - przyprowadź je na trening!
Z resztą sobie samo poradzi.
Bartosz Babiński

Sukces dwójek siatkarskich na Igrzyskach Sportowców Wiejskich
Co cztery lata w województwie kujawsko-pomorskim, są
organizowane Igrzyska Sportowców Wiejskich. Tym razem
główny finał odbędzie się w Sępólnie Kraj. Aby wejść do
finału , trzeba rozegrać szereg spotkań eliminacyjnych.
Gmina Kęsowo w tym roku bierze udział w dwóch
konkurencjach: piłka ręczna kobiet i mężczyzn oraz piłka
plażowa siatkowa mężczyzn - dwójek siatkarskich, w
której udział wzięli Adam Dończyk i Damian Kapłanowski.
Reprezentanci Gminy Kęsowo doszli do trzeciej rundy
półfinałowej i ostatecznie po zaciętych meczach z Tucholą
i Dragaczem ponieśli porażkę i odpadli z turnieju,
zajmując ostatecznie 5 miejsce.
Adam Dończyk

Plan zajęć Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

Zabawa z językiem angielskim (grupa 4-6 lat)
Zabawa z językiem angielskim (grupa 7-9 lat)
Dziecięcy klub kreatywności (grupa 7-12 lat)
Zumba dla dzieci (grupa 6-9 lat)
Zumba dla dorosłych
Zajęcia malarskie dla dzieci
Zbiórki harcerskie
Aerobik dla dorosłych
Warsztaty wokalno-instrumentalne dla dzieci

1530-1615
1630-1715
1500-1700
1700-1750
1815-1915
1530-1700
1700-1830
1800-1900
800-1300

Publikacja o świątyni w Jeleńczu i ks. Janie Mazelli
W ostatnim czasie pojawiła się nowa publikacja związana
z terenem Gminy Kęsowo opisująca życie budowniczego
kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla w Jeleńczu –
księdza proboszcza Jana Mazelli oraz sam przebieg
budowy tej świątyni. Opracowania tego dokonał historyk
Adam Węsierski. Warto podkreślić, że kościół w Jeleńczu
jest perłą lokalnej architektury i każda tego typu
publikacja zasługuje na uwagę.
Jagoda Has

Strategia Promocji Gminy Kęsowo
W trosce o rozwój gminy Kęsowo i poprawę warunków
życia jej Mieszkańców rozpoczynamy pracę nad Strategią
Promocji Gminy, która koncentrować się będzie zarówno
na działaniach komunikacyjnych pomiędzy samorządem
gminy a Mieszkańcami, jak i na równie ważnych
zewnętrznych działaniach promocyjnych.
Niezwykle istotnym elementem pracy na Strategią jest
ankieta skierowana do Mieszkańców Gminy.
Kwestionariusz ankiety pozwoli na poznanie opinii
Mieszkańców w zakresie prowadzonych na zewnątrz
działań promocyjnych. Informacje uzyskane z ankiet są

w pełni anonimowe i zostaną wykorzystane
do opracowywania Strategii Promocji Gminy Kęsowo
w sposób odpowiadający oczekiwaniom Mieszkańców.
Bardzo prosimy Mieszkańców Gminy Kęsowo
o wypełnianie ankiet w wersji papierowej do dnia
31 grudnia 2019 r. i składanie ich w sekretariacie Urzędu.
Dostępny jest także
www.ankieta.kiesowo.pl

formularz

elektroniczny:

Liczmy na Państwa zaangażowanie i chęć pomocy w
dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest rozwój

Najbliższe wydarzenia kulturalne
•

12 października - Święto Pieczonego Ziemniaka

•

•

1–31 października - Projekt ,,Mała Książka Wielki
Człowiek”

11 listopada
Niepodległości

-

Akademia

z

okazji

Święta

•

23 listopada - Bal Klezmera

•

8 listopada - Patriotyczny Konkurs Recytatorski

•

•

9 listopada - 70-lecie KGW Kęsowo

20 grudnia - Konkurs Bożonarodzeniowy/Koncert
Kolęd i Pastorałek

•

10 listopada - Turniej Brydża Sportowego

•

31 grudnia - Sylwester WDK

A na sam koniec specjał Naszego KGW z Kęsowa - placuszki drobiowe
Składniki:

Wykonanie:

1 pierś z kurczaka
3 jajka
3 cebule czerwone
1 łyżka mąki pszennej
2 łyżki mąki ziemniaczanej
przyprawa do kurczaka, sól, pieprz, olej

Mięso z cebulą pokroić w kostkę. Dodać sól, pieprz,
przyprawę do kurczaka, surowe żółtka – wszystko
wymieszać i odstawić na 10 – 15 min. Następnie ubić
białka, do mięsa dodać mąkę pszenną i ziemniaczaną
oraz pianę z białek. Wszystko wymieszać i kłaść łyżką na
rozgrzanym tłuszczu. Życzymy smacznego.
Teresa Pukownik
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