Udostępniamy Państwu piąty numer naszego
kwartalnika, który w całości poświęcony jest wydarzeniom
ostatniego półrocza w Gminie Kęsowo. Czas panowania
koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Niełatwo
nam pogodzić się z przymusową rezygnacją
z dotychczasowego trybu życia.
W dobie COVID-19 musimy pamiętać o zachowaniu
ostrożności i rozwagi. Większość działań i zajęć od marca
do czerwca w Gminie Kęsowo została zawieszona jak

również funkcjonowanie szkół oraz przedszkoli.

Jest to dla nas wszystkich trudny czas. Jednakże o tym
co się w tym okresie wydarzyło skrupulatnie opisujemy
w aktualnym wydaniu naszego czasopisma.
W związku z zakończeniem wakacji życzymy dzieciom
bezpiecznego powrotu do szkół, a mieszkańcom Gminy
Kęsowo dużo zdrowia.
Redakcja ,,Kęsowskich Wieści”

Koronowirus na terenie Naszej Gminy
Od połowy marca na terenie Polski został wprowadzany
najpierw stan zagrożenia epidemicznego, a w późniejszym
czasie stan epidemii choroby zakaźnej COVID-19. W tym
czasie zgodnie z zaleceniami Wojewody KujawskoPomorskiego na terenie Gminy Kęsowo zorganizowane
zostały dwie kwarantanny zbiorowe, które były postawione
w stan gotowości na wypadek konieczności przyjęcia osób
do odbycia kwarantanny. Były to budynki: Bazy
Ratownictwa Wodnego w Tuchółce i budynek komunalny
Drożdzienica 20a. Należy jednak w tym momencie
zaznaczyć, że do odbycia obligatoryjnej kwarantanny
w systemie zorganizowanym mogły być kierowane jedynie
osoby, które nie mogły odbyć jej z różnych przyczyn
w miejscu zamieszkania bądź zameldowania. W
późniejszym etapie gminne lokalizacje zostały wygaszane
na poczet otworzenia kwarantanny zbiorowej
zorganizowanej w ZAZ w Tucholi.
Na terenie Naszej gminy nie było osób, które odbywały
kwarantannę w opisanych wyżej lokalizacjach. Wszystkie
osoby skierowane do odbywania kwarantanny odbywały ją
w miejscu zamieszkania. Łącznie do końca września była
to liczba ponad 100 osób. Na terenie Gminy Kęsowo

został powołany koordynator i zastępca do pomocy
mieszkańcom pozostających w kwarantannie domowej
i są to Małgorzata Płoszańska i Jagoda Has. Osoby te
zajmują się przeprowadzeniem wywiadów z wskazanymi
osobami i realizacją odpowiednich procedur. Pamiętajmy
jednak, że decyzję o skierowaniu na odbycie kwarantanny
podejmuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Tucholi. Kontrolę osób przebywających na kwarantannie
dokonują policjanci z Komendy Powiatowej Policji
z Tucholi.
Podczas trwania epidemii Urząd Gminy jak i jednostki
organizacyjne pracowały bez tzw. zamknięcia dla
petentów – jednak były okresy pracy zmianowej,
mieszanej z pracą zdalną, czy uruchamianie Punktu
Obsługi Petenta zlokalizowanego zaraz przy wejściu
do budynku. Jedyny wyjątek stanowią świetlice wiejskie,
w których przez pewien okres wstrzymano realizację zajęć.
Cały czas wytyczne dotyczące zachowania reżimów
sanitarnych ulegają zmianie dlatego, by być na bieżąco
należy śledzić stronę Ministerstwa Zdrowia i Głównej
Inspekcji Sanitarnej.
Jagoda Has

Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych - kolejne wnioski o dofinansowanie złożone
W dniu 29 września Gmina Kęsowo złożyła 3 wnioski
o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID19 dla jednostek samorządu terytorialnego:
„Budowa przepompowni ścieków w miejscowości
Tuchółka wraz z przebudową odcinka sieci i istniejącej
przepompowni ścieków” o wartości 911 110 zł.
W ramach tego zadania wykonane zostaną min.:
przebudowa sieci kanalizacji tłocznej, montaż nowej
przepompowni ścieków, budowa OZE jako instalacji
fotowoltaicznej w celu oświetlenia i sterowania
przepompownią, budowa instalacji alarmowej
przepompowni ścieków oraz dostawa mobilnego agregatu
prądotwórczego o mocy 100 kW.
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Kęsowie” o wartości
2 049 778 zł.
Budynek składać się będzie z 12 mieszkań komunalnych
na 3 kondygnacjach bez podziemnych parkingów
wraz z garażami zewnętrznymi. Ponadto na budynku
wielorodzinnym usytuowane zostaną panele
fotowoltaiczne (wizualizacja budynku na zdjęciu obok)
„Budowa przepompowni ścieków w miejscowości
Drożdzienica” o wartości 505 611 zł. W ramach tego

zadania wykonane zostaną min.: roboty ziemne,
przebudowa sieci kanalizacji tłocznej z rur PE HD, budowę
OZE jako instalacji fotowoltaicznej w celu oświetlenia i
sterowania przepompownią.
Jest to drugi już nabór z Rządowego Funduszu
Inicjatyw Lokalnych.
Monika Trzeciak

Nieruchomości - bezpłatne ogłoszenia lokanle na naszej stronie internetowej
Od kilku miesięcy nasza strona internetowa została
rozbudowana o nową zakładkę przeznaczoną
do umieszczania bezpłatnych ogłoszeń dotyczących
sprzedaży oraz dzierżawy nieruchomości leżących
na terenie naszej gminy.

Aby dodać nowe ogłoszenie na naszej stronie
wystarczy:

Sprawdź na: www.kesowo.pl/nieruchomosci
www.nieruchomosci.kesowo.pl

lub



skorzystać z formularza na stronie internetowej



zadzwonić pod numer +48 523344091 wew. 14



przekazać ogłoszenie osobiście do biura nr 4
w siedzibie urzędu
Grzegorz Urowski

Nowy przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej
Od lutego br. na stanowisku Przewodniczącego
Gminnej Spółki Wodnej w Kęsowie zasiadł Pan Krzyszof
Gnaciński z Obrowa.
Wybory przewodniczącego odbyły się podczas walnego
zebrania członków zarządu, na którym jednogłośnie
poparto ww. kandydaturę.
Głównym zadaniem GSW jest melioracja terenów

rolnych. W planach jest zakup dwóch koparek dzięki
którym prace zostaną wykonane dużo sprawniej dzięki
czemu będzie można zmeliorować większy obszar w
krótkim czasie. W skład GSW wchodzi 260 członków.
Opłaty członkowskie wynoszą w tym momencie 48 zł za ha
gruntów zmeliorowanych. Zachęcamy do regularnego
wnoszenie opłat.
Jagoda Has

Wzorcowa współpraca z WFOŚiGW w Toruniu
Dzięki długotrwałej współpracy z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu realizujemy na terenie naszej gminy program
„Czyste Powietrze”, do którego przystąpiliśmy jako
partner. Dzięki temu nasi mieszkańcy mogą skorzystać
z pomocy w uzyskaniu dofinansowania np. na wymianę
pieców, czy termomodernizację.
Oprócz tego projektu w ramach współpracy udało się
pozyskać fundusze na realizację imprez promujących
zachowania proekologiczne. W ubiegłym roku była to
kwota 32 000 zł, a w tym 14 000 zł.
Dzięki temu zostały zorganizowane takie wydarzenia
jak „Eko-Piknik w Parku”, „Ekologiczne Święto Wsi”, „EkoWieś Kęsowo” i „Eko-Wieś Przymuszewo”. W ramach tych
akcji udało się wypromować ekologiczny styl życia,
pokazać mieszkańcom ile można zrobić dla dobra
Naszego wspólnego środowiska. Wszystkie wydarzenia
cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród lokalnej
społeczności. Jesteśmy bardzo wdzięczni Funduszowi,
za tak owocną współpracę.

Bon od Premiera
Na początku lipca do Tucholi przybył Premier RP
Mateusz Morawiecki, który wręczył wójtom i burmistrzom
z powiatu tucholskiego, sępoleńskiego i świeckiego
promesy na z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zgodnie z zapowiedziami pieniądze te mogły zostać
wydane na dowolny cel związany z inwestycjami
na poziomie lokalnym.
Gmina Kęsowo otrzymała w tym przypadku wsparcie
w wysokości 514 752 zł, które wykorzystane zostanie jako
wkład własny na budowę dróg gminnych realizowanych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Jagoda Has

Pamiętajmy, że cały czas w Urzędzie Gminy można
składać wnioski i uzyskać profesjonalne doradztwo w
programie „Czyste Powietrze”. Zachęcamy i zapraszamy.
Razem bądźmy EKO.
Jagoda Has

Zmiana stawek za wodę i ścieki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje,
że od dnia 1 sierpnia 2020 roku obowiązują 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 – 3,05 zł/m3 netto

•

ścieki dla wszystkich odbiorców – 8,92 zł/m3 netto

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

ZGK przypomina o obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie za pobór
wody i odprowadzanie ścieków
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje,
że zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. Kodeksu
Cywilnego i ustawy o finansach publicznych zobowiązany
jest do naliczania odsetek ustawowych z tytułu
nieterminowej zapłaty za pobór wody i odprowadzanie
ścieków.
W związku z powyższym wnosimy 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

naszej siedzibie lub telefonicznie.
Justyna Banaszek - Turzyńska

Rolniku! Spisz się...
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.
(według stanu na 1 czerwca 2020 r.) na terenie całego
kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny.
Badaniem objęte są gospodarstwa indywidualne oraz
gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej.
Spis jest badaniem pełnym
wyłącznie w formie elektronicznej.

przeprowadzanym

Spis odbywa się za pomocą trzech metod:
•

samospis internetowy
interaktywnej aplikacji
internetowej Głównego
(www.stat.gov.pl);

– za pośrednictwem
dostępnej na stronie
Urzędu Statystycznego

•

wywiad telefoniczny, który przeprowadzi rachmistrz
telefoniczny;

•

wywiad bezpośredni, który przeprowadzi rachmistrz
terenowy (Gmina Kęsowo dysponuje jednym
rachmistrzem terenowym).

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie spisze się
sam i nie przekaże danych rachmistrzowi telefonicznemu,
nie może odmówić udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi

terenowemu.
Udzielenie odpowiedzi niezgodnych ze stanem
faktycznym lub odmowa udzielenia odpowiedzi pociągają
za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56
i 57 ustawy o statystyce publicznej.
Wszystkie dane indywidualne i osobowe, które są
zbierane podczas spisu rolnego są poufne i podlegają
szczególnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.
Michalina Sczypiorska

„Nie wchodź - zadzwoń” - czyli funkcjonowanie ośrodków podczas epidemii
W związku z obowiązywaniem stanu epidemii,
zwiększyło się ryzyko zakażania wirusem zarówno lekarzy,
jak i pacjentów. Placówki w Kęsowie i Żalnie w związku
z powyższym wprowadziły ograniczenia w funkcjonowaniu.
Dostęp do opieki zdrowotnej jest znacznie utrudniony.
Rejestracja pacjentów odbywa się wyłącznie telefonicznie
Wszelkie informacje w Gminie Kęsowo, dotyczące
recept oraz teleporad można uzyskać w Ośrodku Zdrowia
w Kęsowie dzwoniąc na wskazane numery telefonów:

523344013 | 669172130 | 574020664
Decyzją kierownika Ośrodek Zdrowia w Żalnie został
zamknięty do odwołania. Według dr Krzysztofa Grelii
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Kęsowie sytuacja może potrwać nawet
do końca października.
Nie ma również gwarancji, że po upływie tego czasu
Ośrodek Zdrowia w Żalnie zostanie ponownie otwarty.
Wszystko zależy od wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
W pilnych przypadkach pacjent zostanie umówiony na
konkretną wizytę oraz godzinę do lekarza - tłumaczy
Celina Knopek główna księgowa Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Kęsowie.
Rehabilitacja i stomatologia w gotowości
Jest możliwość skorzystania z zabiegów
fizjoterapeutycznych oraz wizyty stomatologicznej, jednak
konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod
nr tel:
Gabinet Rehabilitacyjny - 534965545

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości prywatnego
wykonania badań krwi.

Gabinet Stomatologiczny – 664494953
Pobieranie krwi tylko na zlecenie
Osoby

posiadające

odpowiednie

na wykonanie badań laboratoryjnych krwi mają możliwość
pobrania jej w Ośrodku Zdrowia w Kęsowie
po wcześniejszej rejestracji na wskazaną godzinę.

Izabela Modrzejewska

skierowanie

Nowy dostawca posiłków
W lipcu zostało wysłane zaproszenie do wzięcia udziału
w postępowaniu na najem lokalu użytkowego w na okres
3 miesięcy od września do listopada 2020 roku jako
przygotowalni posiłków na terenie Szkoły Podstawowej
w Kęsowie do firm:


„Zajazd Na Rozdrożu”



„Restauracja w Borach”

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert
Gmina Kęsowo otrzymała ofertę od firmy „Restauracja
w Borach”.
Do podpisania umowy najmu niezbędne było
posiadanie umowy na dożywianie z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Kęsowie, Klubem Dziecięcym
„Bajkowa Kraina„ w Kęsowie oraz Stowarzyszeniem

Pomóżmy Gminie Kęsowo prowadzącym od września
punkty przedszkolne na terenie naszej gminy.
Adam Jakubczyk

Nowe działki pod zabudowę jednorodzinną w Kęsowie
Działki położone są na nowo projektowanym osiedlu
składającym się z 20 działek
pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, znajdującym się
na wybudowaniu wsi Kęsowo w kierunku Sławęcina,
w odległości 1,5 km na zachód od centrum wsi.
Wszystkie działki objęte są miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLVW238/2018 Rady Gminy w Kęsowie
z dnia 25.01.2018 r. i znajdują się na terenie oznaczonym
symbolem „1 MN” — tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Teren jest uzbrojony w zakładaną sieć wodociągową.
Zapotrzebowanie w energię elektryczną z istniejącej
i projektowanej sieci elektroenergetycznej.

Przetarg na sprzedaż działek obędzie się w listopadzie
br. Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie
internetowej oraz Biuletynie informacji publicznej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze nr 5
Urzędu Gminy w Kęsowie lub pod numerem telefonu
523344091 wew. 15
Michalina Szczypiorska

Nr działki

Powierzchnia

Szacunkowa cena

916/3

0,1247 ha

44 888,85 zł

916/4

0,1227 ha

44 027,85 zł

916/5

0,1350 ha

47 348,85 zł

916/6

0,1621 ha

43 535,85 zł

916/8

0,1188 ha

44 273,85 zł

916/9

0,1227 ha

45 626,85 zł

916/10

0,1221 ha

45 257,85 zł

916/11

0,1317 ha

42 797,85 zł

916/12

0,1433 ha

40 337,85 zł

916/14

0,0940 ha

35 294,85 zł

916/15

0,0971 ha

35 909,85 zł

916/16

0,0979 ha

34 679,85 zł

916/17

0,0926 ha

31 235,85 zł

916/18

0,1147 ha

36 155,85 zł

916/19

0,1347 ha

38 369,85 zł

Dojazd do kompleksu leśnego Nadleśnictwa Lutówko
Gmina Kęsowo zrealizuje wspólne przedsięwzięcie pod
nazwą „Poprawa warunków technicznych drogi
umożliwiających ruch ciężkich pojazdów samochodowych”
na odcinku 230 metrów drogi gminnej w miejscowości
Drożdzienica - działka ewidencyjna nr 311 - stanowiącej
dojazd do kompleksu leśnego Nadleśnictwa Lutówko.
Całkowita wartość realizacji wspólnego przedsięwzięcia
szacowana jest na kwotę 50 793 zł, a udział środków
związanych z funduszem leśnym pochodzącym
z Państwowego Gospodarstwa Lasy Państwowe wynosić
będzie 50 000 zł, co stanowi 98,44% szacowanej
wartości wspólnego przedsięwzięcia publicznego
wynikającej ze złożonego przez Wójta Gminy Kęsowo

Społeczna inicjatywa drogowa
W ramach "Społecznej inicjatywy drogowej"
i we współpracy z firmą PROD - MASZ Grzegorza Gwisdalli
z Żalna, w marcu br. został utwardzony płytami jumbo 130
m odcinek drogi gminnej w Żalnie (działka 222/2). Gmina
zakupiła 300 płyt betonowych za kwotę 14 600 zł.
Właściciel największego zakładu produkcyjnego w
gminie Kęsowo zapewnił dodatkowy materiał i ułożenie go
na drodze publicznej.
Jagoda Has

wniosku o dofinansowanie. Inwestycja
zrealizowana i rozliczona do końca 2020 r.

zostanie
Jagoda Has

Drogi gminne po przebudowie
W maju dokonano odbioru robót zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr 010428C” na odcinku
Bralewnica – Wielki Mędromierz. Wartość zadania
to 68 000 zł w całości pokryta ze środków własnych
Gminy Kęsowo. Wykonano nawierzchnię mineralno –
bitumiczną o długości 500 m i szerokości 3 m. Roboty
zakończono na początku maja 2020 r.
Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Odrodzenia

w Kęsowie” również zostało pokryte w całości ze środków
własnych Gminy Kęsowo. Wartość inwestycji to kwota
51 500 zł. W ramach tego zadania dokonano
oczyszczenia i skropienia emulsją nawierzchni drogi,
nałożono siatkę z włókien szklanych przesączoną
asfaltem, wykonano nawierzchnię mineralno – bitumiczną
o długości 163 m i szerokości 6 m. Przebudowano
również zjazdy na posesje.
Monika Trzeciak

Oficjalne otwarcie przebudowanej ulicy Polnej
Firma Usługi Ogólnobudowlane Marbruk, Marcin
Kwiatkowski z Charzyków na zlecenie Gminy Kęsowo
przeprowadziło przebudowę odcinka ulicy Polnej
w Kęsowie.
W ramach przebudowy wymieniona została
nawierzchnia ulicy, która poprawiła komfort korzystania
z tej drogi. Bezpieczeństwo uczestników ruchu poprawiło
poszerzenie drogi oraz budowa chodnika.
27 września odbyło się oficjalne otwarcie
wyremontowanej drogulicy Polnej. Wójt Gminy Kęsowo
Radosław Januszewski wspominał o 4 latach starań
o dofinansowanie na ten cel. Dofinansowanie udało się
uzyskać dopiero (składając po raz 3 wniosek) w 2019 r.
z Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt całej inwestycji
to kwota 968 346 zł. Rządowe wsparcie w tym
przedsięwzięciu to 610 237 zł. W trakcie uroczystości
Wójt dziękował również mieszkańcom ulicy Polnej za
uczestnictwo w tym wydarzeniu pomimo niesprzyjającej
pogody.
Na specjalne zaproszenie Ks. Proboszcz Parafii

Kęsowo-Jeleńcz Piotr Wałdoch odmówił krótką modlitwę
wraz z poświęceniem drogi.
W części oficjalnej uczestniczył również sołtys sołectwa
Kęsowo Łukasz Modrzejewski, który nie ukrywa, że
w przeciągu najbliższych lat planuje przeznaczyć część
budżetu sołectwa na oświetlenie ulicy Polnej.
Izabela Modrzejewska

Droga gminna w Adamkowie i ul. Pamiętowska w Kęsowie do przebudowy
Droga gminna nr 010423C, czyli ulica Pamiętowska
w Kęsowie oraz droga gminna w Adamkowie zostaną
przebudowane dzięki współfinansowaniu z Funduszu Dróg
Samorządowych.
W obu przypadkach podpisane zostały już umowy
z wykonawcą, a przewidywany termin zakończenia
obu inwestycji to 31 maja 2021 r.
Całkowita wartość inwestycji na ulicy Pamiętowskiej
w Kęsowie wyniesie 276 341 zł, z czego dofinansowanie
wyniesie 193 439 zł (70%), a wkład własny gminy to koszt
82 902 zł, natomiast wartość przebudowy drogi
w Adamkowie wyniesie 304 759 zł, z czego

dofinansowanie w kwocie 213 331 zł (70%), a wkład
własny gminy to koszt 91 428 zł.
Monika Trzeciak

Wyremontowano drogę w Drożdzienicy
Remont drogi na działce nr 81 w Drożdzienicy
wykonała Firma Handlowo-Usługowa Marcina
Michałowskiego.
Umowa zawarta została na początku lipca
i obejmowała remont-uzupełnienie poboczy destruktem
bitumicznym, remont poboczy kruszywem łamanym,
mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy w pasie zieleni,
mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie, profilowanie
podłoża wykonywane ręcznie w gruncie pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie odcinków rowów z
wywozem materiału z urobku, mechaniczne zagęszczenie
warstwy odsączającej na całej szerokości drogi.
Wartość inwestycji wyniosła 20 000 zł.

Adam Jakubczyk

Przebudowa „resztówki” Żalno – Piastoszyn
Projekt na przebudowę drogi gminnej Żalno-Piastoszyn
dofinansowany został z krajowych środków publicznych
i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014 – 2020.
W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi oraz
zjazdy, pobocza, oznakowanie pasa drogowego, a także
oznakowanie pionowe.
Całkowita wartość zadania wyniosła 618 460 zł
z czego dofinansowanie 376 675 zł, a wkład własny gminy
wyniósł 241 785 zł.
Sabina Jankowska

Kolejny odcinek ścieżki rowerowej przed nami
W kwietniu Gmina Kęsowo została podpisała umowę
o dofinansowanie na zadanie pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 11+250
do km 13+227 polegająca na budowie drogi dla rowerów
wraz z infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi – etap
II”.
Elementy jakie mają zostać wykonane to: nawierzchnia
ścieżki (beton asfaltowy) o długości 1972 m i szerokości
2 m, oznakowanie, 9 lamp solarnych na części trasy,
barierki ochronne na części trasy. Ścieżka będzie
dwukierunkowa.
Całkowita wartość zadania: 1 843 227 zł,
z czego dofinansowanie wyniosło 1 566 742 zł, a wkład
własny gminy opiewa na kwotę 276 484 zł.

Zakończenie realizacji
30 czerwca 2021 r.

projektu

przewiduje

się

Monika Trzeciak

Nowy chodnik do Domu Kultury
Powiat Tucholski w 2019 roku otrzymał dotację
z budżetu gminy w wysokości 12 500 zł na budowę
chodnika przy drodze powiatowej ponad 100 m
biegnącego od Urzędu Gminy w Kęsowie do Wiejskiego
Domu Kultury w Kęsowie.
Zadanie zakończono w lipcu tego roku.
Monika Trzeciak

Nowy parking przy poczcie
Przy budynku poczty w Kęsowie odbył się remont, który
polegał na rozebraniu obecnej betonowej nawierzchni
parkingu, ułożeniu warstwy odsączającej z piasku,
podbudowy z gruzu budowlanego, wykonanie podsypki
cementowo piaskowej oraz wykonaniu nawierzchni
z kostki betonowej.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 17 000 zł. Prace
remontowe wykonała firma Roboty Ziemne - Dariusz Sala.
Inwestycja zakończyła się 25 lutego 2020 roku.
Adam Jakubczyk

Park w Przymuszewie odzyskuje swoją świetność
Firma Handlowo-Usługowa Marcin Michałowski została
wykonawcą robót w przymuszewskim parku.
Do zadań wykonawców należało oczyszczenie terenu
ze starych krzaków i korzeni, wyrównanie terenu,
nawiezienie nowej żyznej ziemi, zasiew trawy, nasadzenia
drzewek oraz wybagrowanie i oczyszczenie stawu.
Inwestycja rozpoczęła się 1 lipca 2020 roku, a koszt robót
w całości pokrył Fundusz Sołecki Sołectwa Przymuszewo
na rok 2020 i wyniósł 13 193 zł.
W przyszłym roku zaplanowano kolejne prace mające
na celu rewitalizację parku.
Adam Jakubczyk

Oddziały przedszkolne po remoncie
31 maja br. ostatecznie zakończono realizację projektu
pn. „Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych
w Szkole Podstawowej w Kęsowie i Żalnie oraz ulepszenie
oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy”.
Projekt współfinansowany został ze środków
Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

działowe i wzniesiono je na nowo, wymieniono drzwi
oraz parapety wewnętrzne, zamontowano także
nawiewniki okienne.
W łazience zamontowano płytki, wymieniono armaturę
sanitarną w WC i pojemnościowy ogrzewacz wody
oraz instalację wodno – kanalizacyjną po istniejących
trasach. Dokonano także wymiany grzejników
oraz zamontowano osłony grzejnikowe.
W oddziale przedszkolnym w Kęsowie wymieniono
okna i drzwi oraz 4 grzejniki, wyburzono stare ściany
i wzniesiono nowe, wykonano okładziny ścienne
i podłogowe. Zamontowano hydrant DN 25, a także
wykonano instalację wentylacji mechanicznej wraz z jej
zasilaniem oraz instalację elektryczną i teletechniczną.
W oddziale przedszkolnym w Drożdzienicy wykonano
nowe posadzki i wykładziny podłogowe, wyburzono ściany

Środki przeznaczone na ten cel w roku 2020 to kwota
355 064 zł z czego dofinansowanie wyniosło 268 890 zł.
Wkład własny Gminy Kęsowo wyniósł 86 174 zł.
Należy nadmienić, iż w roku 2019 przebudowano
oddział przedszkolny w Żalnie, wydano już na tę
inwestycję 229 935 zł, a więc całkowita wartość inwestycji
wyniosła 618 340 zł
Monika Trzeciak

Zaczęli od remontu, czyli nowy Punkt Przedszkoly w Piastoszynie
Do przeprowadzenia remontu została wybrana firma
ELMAL, która wykonała roboty malarskie i wymieniła
lampy LED.
Dzięki wykonanym pracom dzieci mają komfortowe
warunki podczas pobytu w punkcie przedszkolnym.
Kwota zadania wyniosła 13 375 zł.
Adam Jakubczyk

Szkolna kuchnia odmalowana
W sierpniu podpisano umowę z firmą ELMAL
na wykonanie robót remontowych w szkolnej kuchni
w Kęsowie.
Łączna kwota remontu wyniosła 17 947 zł
i obejmowała malowanie tynków wewnętrznych farbą
emulsyjną, sufitów z przygotowaniem powierzchni,
lakierowanie emalią olejną tynków, malowanie farbą
olejną elementów metalowych tj. grzejniki radiatorowe.
Pomalowane zostały drzwi i szafki drewniane oraz
wymieniono oprawy lamp istniejących na lampy i oprawy
LED.
Odmalowane zostały stoły oraz wykonane zostało
podejście do umywalek. Wykonano również wymianę

umywalek z bateriami oraz instalacji elektrycznej. Firma
wykonała również montaż drzwi wewnętrznych wraz z ich
obróbką.
Adam Jakubczyk

Nadszedł czas na wymianę starych „kopciuchów”
W niektórych budynkach komunalnych w Gminie
Kęsowo zostały wymienione elementy pieców, które uległy
korozji.
Remont polegał na wymianie sterowników oraz
wmontowaniu podajnika w celu ułatwienia pracy palacza.
W budynku komunalnym przy ul. Głównej 11 w
Kęsowie koszt remontu wyniósł 17 200 zł, w budynku
komunalnym przy ul. Głównej 7 w Kęsowie wyniósł 37
000 zł, natomiast remont pieca w budynku komunalnym
przy ul. Głównej 34 w Piastoszynie wyniósł 13 200 zł.
Adam Jakubczyk

Sportowy plac zabaw z funduszu sołeckiego
W ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020
zakupiono nowy zestaw zabawowy, który został
umieszczony w pobliży boiska sportowego i siłowni

plenerowej w Piastoszynie.
Dzięki tej inwestycji, której koszt wyniósł 25 584 zł.,
powstało miejsce aktywnego spędzania czasu dla całych
rodzin.
Sabina Jankowska

Nowe systemy monitoringu
W Bazie Ratownictwa Wodnego w miejscowości
Tuchółka została wykonana
instalacja systemu
monitoringu wizyjnego w technologii cyfrowej IP.
W konkursie ofert na wykonanie instalacji wzięły udział
4 firmy. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę
przedstawioną przez firmę GRAFIKOM Przemysław
Zaborowski z Tucholi opiewającą na kwotę na kwotę
5 390 zł.
Zadanie obejmowało zamontowanie 4 kamer
zewnętrznych, rejestratora zawierającego dysk twardy
umożliwiający archiwizację materiału wizyjnego przez
około 30 dni. Dodatkowo oferent wykonał montaż zestawu
monitoringu wizyjnego z wykorzystaniem infrastruktury
przewodowej przygotowanej wcześniej podczas prac
budowlanych. Do jego zadań należało również
uruchomienie i zaprogramowanie systemu CCTV
oraz przeszkolenie osób obsługujących system.
Inwestycja pozwoli monitorować obszar
budynku, a także plażę przy jeziorze w Tuchółce.

wokół

Ten sam wykonawca podjął się wykonaniu instalacji
systemu monitoringu wizyjnego na terenie „Domu
Seniora” w miejscowości Żalno. Inwestycja w która
kosztowała 6 900 zł i obejmował montaż 5 kamer

zewnętrznych wraz z rejestratorem.
Dodatkowo oferent podjął się wykonania instalacji
na budynku świetlicy wiejskiej oraz w budynku remizy
w Żalnie. W zestawieniu inwestycji znajduje się wykonanie
instalacji bezprzewodowej, montaż wiszącej szafy RACK,
montaż zestawu monitoringu wizyjnego, uruchomienie
i zaprogramowanie systemu CCTV oraz przeszkolenie osób
obsługujących system.
System monitoringu znacząco przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa miejsc które są często dewastowane.
Adam Jakubczyk

Nowe odcinki wodociągów
W czerwcu Gmina Kęsowo podpisała z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego
umowę o dofinansowanie na inwestycję pn. „Przebudowa
przepompowni Kęsowo wraz z przebudową punktu
zlewnego”.
Przewidywany termin zakończenia prac to czerwiec
2021 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 462 418 zł
z czego dofinansowanie mieści się w kwocie 294 236 zł –
63,63%, natomiast środki własne gminy to koszt 168 182
zł.
We wrześniu zakończona została budowa sieci
wodociągowej
w kierunku Obrowa), której koszt
wykonania wraz z dokumentacją to prawie 45 000 zł. W
tym samym miesiący zakończono również roboty
budowlane przy budowie odcinka sieci wodociągowej przy
ul. Widokowej w Piastoszynie. W tym przypadku koszt
inwestycji wyniósł 25 000 zł
W roku 2020 planowana jest realizacja I etapu budowy

ENEA niezmiennie dostawcą prądu
W Gminie Kęsowo usługi polegające na dostawie
energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii
elektrycznej na lata 2022-2023 będzie świadczyła firma
ENEA S.A za kwotę 637 122 zł.
Energia elektryczna w latach 2022-2023 w stosunku
do ceny za lata 2020-2021 będzie tańsza o 14 %
za 1 MWh
Adam Jakubczyk

sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla działek
powstałych przy ul. Wiatrakowej w Żalnie.
Justyna Banaszek-Turzyńska

Sołectwo Drożdzienica - 31 395 zł


Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - 5 220 zł



Rodzinny piknik sportowy - 2 500 zł



Remont drogi na działce nr 218 – 10 000 zł



Zakup lamp solarowych przy ulicy na Wybudowanie Drożdzienica (w kierunku Dąbrówki) – 12 175 zł



Siatka do bramki i ławka na boisko w Drożdzienicy – 1 500 zł
Sołectwo Grochowo - 13 878 zł



Festyn rodzinny pn. „Stawiamy na rodzinę” – 1 200 zł



Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa – 150 zł



Utwardzenie drogi do Raciąża dz. Nr 511 – 2 200 zł



Budowa świetlicy wiejskiej w Grochowie (ciąg dalszy) – 10 328 zł
Sołectwo Jeleńcz – 30 355 zł



Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Jeleńcz – 2 350 zł



Doposażenie placu zabaw w miejscowości Jeleńcz dz. Nr 108/6 – 7 927 zł



Doposażenie świetlicy wiejskiej – 300 zł



Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Jeleńcz na działkach nr 100 i 210/1 – 3 000 zł



Warsztaty rękodzielnicze związane z wykonaniem wieńca dożynkowego – 100 zł



Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo” – 1 500 zł



Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości Tuchółka – 2 300 zł



Wykonanie elementów małej architektury w miejscowości Tuchółka – 10 877 zł



Zakup piasku na plac zabaw nr działki 415 oraz plaży nr działki 384/19 w miejscowości Tuchółka – 2 000 zł
Sołectwo Kęsowo – 51 978 zł



Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej – 10 000 zł



Utrzymanie terenów zieleni w sołectwie – 3 000 zł



Doposażenie świetlicy wiejskiej – 8 000 zł



Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa – 2 000 zł



Doposażenie OSP w Kęsowie w zakup oświetlenia nasobnego – 4 000 zł



Warsztaty dekoratorskie tworzenia wieńca dożynkowego – 500 zł



Mikołajkowe warsztaty dekoratorskie – 1 000 zł



Zakup tablicy przy Urzędzie Gminy w Kęsowie – 1 000 zł



Remont drogi osiedlowej na ulicy Dębowej – 8 000 zł



Remont pobocza drogi na ulicy Łąkowej – 4 478 zł



Remont drogi gminnej w miejscowości Sicinki nr działki 29 – 10 000 zł

Sołectwo Piastoszyn – 38 360 zł


Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - 1 500 zł



Budowa odcinka drogi – przedłużenie ul. Krótkiej nr działki 93 (około 165 m) - 36 860 zł

Sołectwo Przymuszewo – 25 989 zł


Rewitalizacja parku w Przymuszewie część II - 13 000 zł



Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Przymuszewo - 4 500 zł



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



Prowadzenie kroniki sołectwa pt. „Przymuszewo wczoraj i dziś” – warsztaty prowadzenia kroniki - 300 zł



Remont drogi w miejscowości Krajenki dz. Nr 409 teren sołectwa Przymuszewo (około 323 m) - 4 000 zł

Sołectwo Obrowo – 17 672 zł


Doposażenie placu zabaw – 4 700 zł



Organizacja warsztatów pn. „Świat ziół” – 1 172 zł



Remont drogi gminnej nr działki 17 – 10 000 zł



Utrzymanie porządku na terenach zielonych – 1 800 zł

Sołectwo Pamiętowo – 22 974 zł


Utrzymanie terenów zielonych – 1 250 zl



Remont drogi gminnej w Pamiętowie na działce nr 180/2 – 21 724 zł

Sołectwo Wieszczyce – 34 254 zł


Utrzymanie terenów zielonych – 7 987 zł



Warsztaty kulinarne pt. „Kierunek zdrowie” – 1 500 zł



Warsztaty rękodzielnicze pt. „Wieniec dożynkowy” – 1 500 zł



Piknik rodzinny pt. „Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca” – 2 200 zł



Zakup siatek na boisko sportowe do Wieszczyc i Bralewnicy – 600 zł



Zakup urządzenia na plac zabaw – 4 000 zł



Zakup siatek na boisko sportowe – 600 zł



Doposażenie świetlicy – 1 500 zł



Festiwal kolorów pt. „Kolorów Moli” – 500 zł



Zakup kamienia na plac przed budynkiem wielorodzinnym w miejscowości Bralewnica – 1 467 zł



Remont drogi gminnej w Brzuchowie – 10 000 zł



Zakup materiałów do wykonania ogniska przy świetlicy – 3 000 zł

Sołectwo Żalno – 51 978 zł


Uatrakcyjnienie plaży w Żalnie – 3 779 zł



Utrzymanie terenów zielonych – 7 987 zł – 10 000 zł



Doposażenie świetlicy wiejskiej – 2 500 zł



Budowa wiaty na stadionie wiejskim w Żalnie (etap III) – 16 974 zł



Budowa magazynu sołeckiego przy świetlicy w Żalnie – 13 190 zł



Remont wiaty ogniskowej – 5 535 zł

Razem - 318 837 zł

Nowe laptopy wsparciem dla uczniów podczas nauki zdalnej
W kwietniu Gmina Kęsowo podpisała umowę
o dofinansowanie na zakup laptopów, które były
wsparciem dla uczniów i nauczycieli w celu ułatwienia
prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym.
Zakup laptopów współfinansowany został ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020.
Zakupiono 23 laptopy. Całkowity koszt zadania
to 60 000 zł w tym kwota dofinansowania wyniosła
60 000 zł, a wkład własny tylko 10 gr.
W maju Gmina Kęsowo przekazała kolejne
19 laptopów do szkół. Zadanie Zdalna Szkoła+ jest
kontynuacją projektu, który był wsparciem dla szkół w celu
ułatwienia prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie
zdalnym.
Tym razem komputery trafiły do uczniów z rodzin
wielodzietnych (3+), którzy nie posiadali dostępu
do internetu lub sprzętu, który umożliwiłby im realizację
podstawy programowej.
Całkowity koszt zadania to 55 000 zł w tym kwota
dofinansowania 54 999 zł., a wkład własny 13 gr.

Wszystkie laptopy (zarówno z projektu Zdalna Szkoła
jak i Zdalna Szkoła +) trafiły do Szkół Podstawowych
w Kęsowie i Żalnie. Zadanie „Zdalna Szkoła oraz „Zdalna
Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
miały na celu wyeliminowanie braku sprzętu
komputerowego oraz terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach.
Sabina Jankowska

Akcja społeczna zakończona wielkim sukcesem
W sobotę 18 września w kęsowskim parku miała
miejsce niecodzienna akcja społeczna zainicjowana przez
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kęsowie Panią Monikę
Kuberską.

W akcję włączyło się grono pedagogiczne oraz dzieci
uczęszczające do szkoły w Kęsowie wraz z rodzicami.
Frekwencja dopisała i nie zabrakło rąk do pracy zjawiło się około 30 osób, które z zapałem i ochotą ruszyły
do pracy. W ciągu trzech godzin udało się pomalować cały
taras widokowy. Miejsce to odzyskało swoją dawną
świetlność i znowu zachwyca osoby odwiedzające. Sukces
akcji zawdzięczany jest osobą, które włączyły się we
wsparcie. Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim za okazaną
pomoc, w tym sponsorowi Gminie Kęsowo za zakup
impregnatów do odmalowania pomostu.

Izabela Modrzejewska

Kolejne pieniądze dla strażaków
Wnioski do fundacjo Orlen „Dar Serca” w programie
„Orlen dla Strażaków” zostały skierowane na początku
lutego bieżącego roku przez jednostki OSP w Kęsowie
na kwotę 9900 zł, OSP w Drożdzienicy na kwotę 9600 zł
i OSP w Żalnie na kwotę 9300. Wszystkie jednostki
otrzymały wsparcie finansowe, o które wnioskowały.
W ramach przyznanych funduszy jednostka OSP
w Kęsowie zakupiła silnik zaburtowy do łodzi ratowniczej,
OSP w Drożdzienicy wentylator oddymiający i 2 kompletne
umundurowania specjalistyczne wraz z hełmem i butami
niezbędne do podejmowania działań ratowniczo –
gaśniczych, OSP w Żalnie 3 kompletne umundurowania
specjalistyczne wraz z hełmem i butami niezbędne do
podejmowania działań ratowniczo – gaśniczych. Łączna
wartość zakupionego sprzętu dla wszystkich jednostek
wynosi 28 800 zł.
Zakup w/w sprzętu znacznie przyczynił się do poprawy
bezpieczeństwa podczas podejmowania akcji
ratowniczych przez strażaków, poszerzy zakres
podejmowania działań ratowniczych w przypadku
jednostki z Kęsowa i Drożdzienicy. Należy podkreślić, że to
kolejne fundusze, które udało się pozyskać z tej fundacji.

Oprócz funduszy pozyskanych z fundacji Orlen
„Dar Serca” zostały także złożone wnioski o bezzwrotne
pożyczki z Funduszu Pracy za pośrednictwem Urzędu
Pracy w Tucholi - w ramach tarczy antykryzysowej na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
statutowej organizacji pozarządowej przyznawanej
na podstawie art. 15zzda ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Kwota, o którą jednostka mogła się ubiegać nie mogła
przekraczać kwoty 5000 zł i odpowiadać równowartości
10% przychodu danej jednostki za rok 2019. Wnioski
wszystkich jednostek zostały rozpatrzone pozytywnie
i na podstawie powyższych kryteriów: Jednostka OSP
w Kęsowie otrzymała kwotę w wysokości 4 447 zł, OSP
w Drożdzienicy 1 693 zł, OSP w Piastoszynie 1 384 zł
i jednostka OSP w Żalnie 1 615 zł. Łączna kwota
na wszystkie jednostki to 9 139 zł
Jako jedyna jednostka z terenu naszej gminy czyli OSP
w Kęsowie należy do KSRG. W ramach „Zapewnienie
gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej

włączonej do krajowego systemu ratowniczo –
gaśniczego” jednostka ta otrzymała w tym roku dotacje w
wysokości 7 024 zł, za który został zakupiony sprzęt taki
jak: rozsiewacz sorbentu, tłumice gumowe, opryskiwacz
plecakowy, rzutka ratownicza, linka strażacka, linka
ratownicza, butla kompozytowa do aparatów ochrony dróg
oddechowych oraz kominiarki niepalne.
Natomiast z dotacji MSWiA kierowanych do jednostek
spoza systemu KSRG skorzystała w tym roku jednostka
OSP w Żalnie otrzymując fundusze w wysokości 6 300 zł
z rozbiciem kwoty 4700 na tzw. remontówkę, czyli
wykonanie tynków wewnątrz remizy i kwotę 1600 zł

na zakup doposażenia w sprzęt i umundurowanie.
Rozpatrzony został także wniosek złożony przez OSP
w Drożdzienicy do Funduszu Składowego Ubezpieczenia
Społecznego Rolników w ramach „Wspierania jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich
w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków
użyteczności publicznej, ratownictwa, edukacji
dla społeczności lokalnej” na kwotę 11 200 zł dotycząca
montażu instalacji wentylacyjnej w postaci sytemu
odprowadzania spalin w remizie.
W październiku zostały złożone kolejne wnioski
do Ministerstwa Sprawiedliwości na łączną kwotę 43 000
zł.
Jeżeli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie to
będzie to rok z rekordowym pozyskaniem dofinansowań
na jednostki OPS, sięgającym niemal 100 000 zł.
Jagoda Has

Nowi druhowie w szeregach OSP
W tym roku w szeregi OSP wstąpiło aż 11 nowych
strażaków. Ukończyli oni pozytywnie szkolenie
podstawowe i przeszli przez odpowiednie badania
lekarskie.
Dzięki temu stali się strażakami, którzy mogą brać

czynny udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.
24 czerwca złożyli uroczyste ślubowanie.
Życzymy im satysfakcji z niesienia pomocy innym i akcji
zakończonych sukcesami.
Jagoda Has

Przedszkola pod nowym dowodzeniem
Od września 2020 r. Punkty Przedszkole w Gminie
Kęsowo są prowadzone przez Stowarzyszenie Pomóżmy
Gminie Kęsowo.
Pracą przedszkoli kieruje zarząd
stowarzyszenia w skład którego wchodzą: Kamila
Zimorska - prezes, Małgorzata Krygowska - skarbnik,
Dorota Karnowska - członek zarządu, a opiekę
merytoryczną i edukacyjną obejmą nauczycielki
wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego.
W Kęsowie są to: Panie Justyna Połetek i Elżbieta
Pipowska, w Drożdzienicy Pani Iwona Nawrocka, w Żalnie
Panie: Iwona Kożuch i Agnieszka Wesołowska,
w Piastoszynie Pani Natalia Kapanka.
W wychowaniu przedszkolnym w naszej gminie mogą
brać udział dzieci od 2,5 do 5 roku życia. Punkty są
czynne od poniedziałku do piątku od 700 do 1545 w Żalnie
i Kęsowie, oraz od 730- 1530 w Drożdzienicy i Piastoszynie,
przez cały rok szkolny, z wyłączeniem świąt kościelnych i
dni ustawowo wolnych od pracy oraz 24 i 31 grudnia
2020 r. oraz w szczególnych sytuacjach rozpatrywanych
indywidualnie.

na działania pro-ekologiczne, na otwartość i włączane
rodziców i opiekunów w nasze przedszkolne życie.
Pragniemy aby przestrzeń przedszkoli była miejscem
twórczej i kreatywnej pracy dzieci, oraz przestrzenią
do dzielenia się pomysłami, pasjami i zainteresowania
rodziców/opiekunów.
Kamila Zimorska

W misji i wizji przedszkola stawiamy na spójność
w edukacji w każdym z punktów przedszkolnych,

Najlepsi z najlepszych - uczniowie ze stypendiami
25 czerwca podczas Sesji Rady Gminy w Kęsowie, Wójt
Gminy Kęsowo wraz z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Żalnie wręczyli
ósmoklasistom w naszej gminie stypendia za wyniki
w nauce.
Ze Szkoły Podstawowej w Kęsowie nagrody otrzymali
Adamczyk Oliwia, Dereszyński Konstanty, Goliński Paweł,
Jakusewicz Daria, Kensik Piotr, Pasiński Jakub, Stalka
Nikola, Wandzińska Martyna.
Wspomniane wyróżnienia Ze Szkoły Podstawowej
w Żalnie nagrody otrzymali Paweł Brzeziński oraz Grzegorz

Giersz, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce
i oprócz tego reprezentowali naszą szkołę w licznych
konkursach. Należy podkreślić, że pierwszy z nich
posiada talent muzyczny, a drugi plastyczny.
Obaj wykazują duże zainteresowanie różnymi dziedzinami
nauki.
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym
osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce
oraz wzorowego zachowania i dziękujemy
za zaangażowanie w pracę na rzecz obu szkół
Gminny Zespół Oświatowy

Seniorzy w Akcji
Co najmniej do końca 2020 roku trwać będzie
realizacja umowy o powierzenie grantu na realizację
projektu „Seniorzy w Akcji” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczy 18 seniorów z naszej gminy,
którzy m.in.. w dniu 31 stycznia uczestniczyli na
przedstawieniu w teatrze im. W. Horzycy w Toruniu pt. „W
co się bawić”. Artyści śpiewali piosenki Wojciecha
Młynarskiego. Pierwszego marca seniorzy spędzili czas w
geotermach w Grudziądzu.
W związku z epidemią COVID-19 w miesiącach marzecczerwiec projekt nie był realizowany. Od 19 czerwca 2020
roku wznowione zostały zajęcia sportowe, które odbywają
się raz w tygodniu po 1 godzinie w Wiejskim Domu Kultury
w Kęsowie.
Zajęcia prowadzi Pani Alicja Wiluś, ćwiczenia które
wykonują osoby uczestniczące w projekcie
są przygotowywane pod kątem możliwości seniorów oraz
połączone są z elementami rehabilitacji ruchowej.
Beata Wiśnioch

Seniorzy w Ciechocinku
Kilkudniowy turnus w Ciechocinku dla 9 osobowej
grupy seniorów wraz z opiekunem trwał od 7 do 12
września. Grupa projektowa uczestniczyła w wyjeździe
zdrowotno-integracyjnym
zorganizowanym
i sfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie wyjazdu uczestnicy skorzystali z pakietu
zabiegów rehabilitacyjnych oraz częstych spacerów
do tężni.
Miejscem chętnie odwiedzanym była również słynna
fontanna "Grzybek". Uczestnicy mieli okazję spacerować
deptakiem w Ciechocinku podziwiając piękne kwiatowe
dywany. Przez cały pobyt uczestnikom dopisywała piękna
pogoda oraz dobry nastrój.
Beata Wiśnioch

Aktywni na plus
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie
w latach 2019 – 2020 realizuje projekt pt. „Aktywność
na PLUS”.
W ramach projektu poza zajęciami dydaktycznymi,
kursami oraz warsztatami zrealizowano działania
integrujące dla uczestników oraz ich rodzin.

W lipcu uczestnicy Klubu Integracji Społecznej brali
udział w wyjeździe studyjno-edukacyjnym do Spółdzielni
Socjalnej „Borowiackie Smaki” w Cekcynie
oraz do Torunia.

W sierpniu uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej
wraz z rodzinami uczestniczyli w wyjeździe integracyjnokulturowym do Gdyni i na Hel. Uczestnicy zwiedzili
Fokarium, miasto Hel, Skwer Kościuszki w Gdyni,
a dodatkową atrakcją był rejs statkiem.
W październiku odbył się piknik integracyjna kulturowy
przy WDK w Kęsowie, na którym uczestnicy wraz
z rodzinami mogli skorzystać z różnego rodzaju animacji.
Małgorzata Płoszańska

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w świetlicach
W ramach funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi
prowadzone są zajęcia opiekuńczo wychowawcze
z elementami profilaktyki w świetlicach wiejskich
w Wieszczycach, Żalnie, Piastoszynie i Tuchółce.

Zastosowano między innymi tworzenie i rozwijanie
własnego talentu poprzez własne pomysły, „burzę
W pierwszym
półroczu 2020 roku zajęcia
w świetlicach odbyły się w styczniu, lutym, połowie marca
oraz czerwcu. Dwuipółmiesięczna przerwa spowodowana
była sytuacja związaną z epidemią koronawirusa.
Łącznie odbyło się 210 godzin zajęć w świetlicach,
w których co miesiąc brało udział około 35 dzieci w wieku
szkolnym. Liczba ta ulegała znacznemu zwiększeniu
w czasie prowadzenia zajęć otwartych dla mieszkańców
takich jak gry terenowe, spotkania z dziadkami
i rodzicami, bale karnawałowe itp. Osoby prowadzące
zajęcia starały się odpowiadać na potrzeby środowiska
i zainteresowania uczestników.
W świetlicach w ramach zajęć realizowano następujące
formy wsparcia dla dzieci: zajęcia socjoterapeutyczne
rozwijające umiejętności psychospołeczne, rozwijanie
pasji i zainteresowań dzieci ( zajęcia m.in. malarstwa, gry
i zabawy), organizacja obchodów świąt i uroczystości.
Zajęcia były prowadzone różnymi technikami.

mózgów” i rozwijanie umiejętności pracy w grupach.
Opiekunki realizujące zajęcia to: Pani Kamila
Zimorska, Pani Natalia Lorbiecka oraz Pani Iwona
Nawrocka.
Emilia Szmaglińska

Kultura w czasie epidemii
Z uwagi na epidemię koronowirusa zajęcia i warsztaty
w Wiejskim Domu Kultury zawieszone zostały na okres
niespełna trzech miesięcy. W miarę luzowania obostrzeń
w połowie maja wznowiono zajęcia muzyczne później
kreatywny klub dziecięcy.
Zajęcia prowadzone
były pod ścisłym reżimem
sanitarnym. W czasie epidemii nie zabrakło działań
skierowanych do mieszkańców Gminy . Z okazji Dnia
Matki dzieci z ogniska muzycznego pod okiem pana
Jerzego Porębskiego przygotowały koncert on- line, który
wyemitowany został 26 maja na facebooku WDK.
1 czerwca zorganizowano gminny dzień dziecka w sieci.
W tym dniu dzieci zamieszczały filmiki prezentując swoje
talenty na stronie facebooka WDK. Wachlarz talentów
jakie zaprezentowały był ogromny. Były tańce, recytacja
wierszy, pokazy gimnastyczne, zręcznościowe, śpiew.
Łącznie w konkursie wzięło udział 40 osób.

Dzień wcześniej dzieci wyruszyły w teren poszukując
„zaginionej księgi baśni”. Wszystkim dzieciom, które
wzięły udział w konkursach wręczono nagrody.
Dorota Karnowska

Turnieje ,, Plażówki” – Kęsowo CUP 2020
W okresie wakacyjnym odbył się cykl
czterech
Turniejów Dwójek Siatkarskich ,,Kęsowo Cup 2020".
Poziom siatkarski podczas rozgrywek był na bardzo
wysokim poziomie.
Do Kęsowa przybili zawodnicy z różnych miejscowości
min. z Człuchowa, Chojnic, Rytla, Charzykowy, Czerska,
Debrzna, Sępólna Krajeńskiego, Kamienia Krajeńskiego,
Sośna, Więcborka, Tucholi, Cekcyna, Gołąbka,
Piastoszyna, Lniana, a nawet z
Bydgoszczy.
Współorganizatorami tej fantastycznej imprezy, była
Gmina Kęsowo, Stowarzyszenie
,,Sportowa Gmina
Kęsowo", WDK i GBP w Kęsowie. Celem tej imprezy było
rozpowszechnianie sportu – zwłaszcza piłki plażowej oraz
promocja Gminy Kęsowo. Po ostatnim meczu zawodnicy
zapewnili organizatorów, że z wielką przyjemnością
powrócą na kęsowską plaże ze względu głównie
na świetny klimat i profesjonalną organizację turniejów.
Tradycyjnie naszą gminę reprezentował Adam Dończyk,
wraz z nowym kompanem Piotrem Nowakiem z Czerska.
Turniej składał się z czterech spotkań i tak naprawdę nie
wiadomo było do końca, kto zajmie miejsce na podium.

Oto jak wyglądała klasyfikacja końcowa:
•

I miejsce Szymon Suchomski i
(Bydgoszcz/Sępólno Krajeńskie)

•

II miejsce - Jakub Baszanowski i Hubert Żmudzki
(Sępólno Krajeńskie/Kamień Krajeński)

•

III miejsce - Adam
(Kęsowo/Czersk)

Zwyczaje świętojańskie w ramach gry terenowej
Świętojanki w tym roku opierały się w naszej gminie
na poszukiwaniu Kwiatu Paproci i rozwiązywaniu zadań
w klimatach wierzeń słowiańskich. Uczestnicy gry tworzyli
lampiony unoszące się na wodzie, wili wianki,
rozpoznawali zapach ziół, których strzegła zielarka,
wykonywali taniec wody i ognia, oraz zmagali się
z diabełkami strzegącymi tajemnic żywiołów.
Na zakończenie rozgrywek wszyscy wzięli udział
w ognisku przygotowanym nad kęsowskim jeziorem.
Kamila Zimorska

Dończyk

i

Igor Kabat

Piotr

Nowak

Adam Dończyk

Dożynki gminne inne niż dotychczas
Ze względu na panujący stan epidemii choroby
zakaźnej COVID-19 tegoroczne uroczystości dożynkowe
zostały ograniczone jedynie do Mszy Św. dziękczynnej,
która odbyła się w kościele PW. Św. Bernarda w Kęsowie.

Tradycyjnie na mszę zostały przyniesione wieńce
dożynkowe jako podziękowanie za tegoroczne plony. Nie
mogło także zabraknąć delegacji wraz z sztandarami
z jednostek OSP, szkół podstawowych i Spółdzielni Kółek
Rolniczych z Kęsowa.
Chleb dożynkowy został przekazany na ołtarz przez
Wójta Gminy Kęsowo, który także odczytał modlitwę
dziękczynną za tegoroczne plony.
Jagoda Has

Dożynki Wojewódzkie z pierwszym miejscem za wieniec
Tegoroczne „Dożynki Wojewódzkie” pod patronatem
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego odbyły
się w Tucholi.
Ze względu na reżimy sanitarne związane z trwanie
epidemii choroby zakaźnej COVID-19 forma dożynek
przybrała ograniczoną formę.

W ramach tej uroczystości został także zorganizowany
konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, w którym
I miejsce zajęło KGW z Przymuszewa, zdobywając tym
samym możliwość uczestnictwa w dożynkach
prezydenckich i prezentowanie Naszej Gminy jak i całego
województwa na tych obchodach.
Jagoda Has

W uroczystości mogli wziąć udział przedstawiciele
każdej gminy niestety w ograniczonej liczbie. Wystawy,
które zostały przedstawione podczas dożynek miały
charakter pokazowy. Mszę Święta została celebrowana
przez biskupa Diecezji Peplińskiej Ryszarda Kasynę.
Po zakończonej mszy podziękowania rolnikom i osobą
związanym z rolnictwem złożyli m.in.. Marszałek
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego Cały przebieg uroczystości prezentowany był
za pośrednictwem telewizji TVP Bydgoszcz.

Wielki sukces na Dożynkach Prezydenckich
Zdobywając I miejsce na Dożynkach Wojewódzkich
w kategorii wieniec tradycyjny - Koło Gospodyń Wiejskich
z Przymuszewa otrzymało nominację do reprezentowania
województwa kujawsko-pomorskiego na „Dożynkach
Prezydenckich”, które zostały zorganizowane w dniach
18-19 września w Warszawie.
Udział w tych wyjątkowych uroczystościach obligował
do zaprezentowania nie tylko wieńca, ale także
tradycyjnego ubioru, śpiewu, tańca i charakterystycznych
elementów kultury danego regionu. Nasze reprezentacja
składała się z członkiń KGW z Przymuszewa, sołtysa
sołectwa Przymuszewo Pana Maria Olejnika, lokalnego
twórcy ludowego Pana Zygmunta Kędzierskiego, zespołu
ludowego „Frantówki” z Bysławia oraz Wójta Gminy
Kęsowo.

Mimo tak licznej konkurencji, gdzie niektóre zespoły
z innych województw miały zaszczyt reprezentować swój
region wielokrotnie-Nasza reprezentacja zdobyła
wyróżnianie, o włos mijając 3 miejsce.

Ogólnopolskich.
Po rozmowach z Naszą dożynkową reprezentacją
wiemy, że przywieźli z Warszawy dużo pozytywnej energii
i pomysłów na tworzenie jeszcze piękniejszych wieńców
na kolejne lata.
Gratulujemy tak wspaniałego sukcesu.
Trzeba zaznaczyć, że jest to ogromny sukces i nigdy
dotąd wieniec z Gminy Kęsowo nie zakwalifikował się
do tak prestiżowego uczestnictwa w Dożynkach

Jagoda Has

Dożynki sołeckie w eko-klimacie
5 września 2020 roku w kęsowskim parku odbyły się
dożynki sołectwa Kęsowo. Festyn rodzinny zorganizowany
został przez sołtysa wsi wraz z Radą sołecką, Wójta Gminy
Kęsowo, Koło Gospodyń Wiejskich w Kęsowie, Wiejski
Dom Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną w Kęsowie.

oraz indywidualne i grupowe dla dorosłych.
Dodatkowo dla pierwszych 30 rodzin organizatorzy
przygotowali eko-samochody i samoloty tekturowe.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kęsowie
przygotowały dla uczestników placki, przekąski oraz ciepłe
napoje, natomiast Restauracja w Borach przygotowała
grochówkę wojskową. Dodatkowo dla każdego
przewidziano kiełbaski z grilla.

Podczas dożynek można było zapoznać się
z programem „Czyste Powietrze”, a w ramach
organizowanych konkursów wygrać ekologiczne nagrody
tekie jak rośliny, czy artykuły ogrodnicze.
Dożynki sołeckie sfinansowano z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu w kwocie 7 000 zł oraz ze wsparcia rolników
z sołectwa Kęsowo, Banku Spółdzielczego z Tucholi, Firmy
Grantex Państwa Pietrzyk, Auto-Handel Państwa
Luptowskich. Nagrodę w konkursie dla dorosłych
ufundował Pan Sławomir Majnert.
Wieczorną porą mieszkańcy sołectwa uczestniczyli
w zabawie tanecznej pod chmurką.
Izabela Modrzejewska

Wszystkie atrakcje i wyżywienie były całkowicie
darmowe dla uczestników dożynek. Atrakcje dla dzieci
odbywały się od godziny 1700 i obejmowały dmuchany
zamek, malowanie twarzy, konkursy wiedzy ekologicznej
z nagrodami, konkursy sprawnościowe, rodzinne

Eko–Wieś Przymuszewo
Dzięki pozyskanym funduszom w kwocie 7 000 zł
z WFOŚiGW w Przymuszewie zorganizowano imprezę
ekologiczną, gdzie głównym punktem było sadzenie drzew
w rewitalizowanym parku mieszczącym w centrum tej wsi.
Nie zabrakło także konkursów i zabaw o tematyce
ekologicznej i pogadanki edukacyjnej przygotowanej przez
Krajeński Park Krajobrazowy, który także służył swoim

fachowym doradztwem przy wyborze i sadzeniu roślin.
Podczas imprezy można było uzyskać informacje
dotyczące programu „Czyste Powietrze”.
Mimo deszczowej pogody nie zabrakło mieszkańców
sołectwa Przymuszewo i okolicznych miejscowości do
czynnego udziału w tej eko-imprezie. Dziękujemy
wszystkim zaangażowanym w przygotowania w
szczególności lokalnemu KGW i sołtysowi Panu Marianowi
Olejnikowi.

Jagoda Has

Rodzinnie w Piastoszynie
25 września w Piastoszynie odbył się festyn w pięknym
rodzinnym klimacie, który miał na celu nawiązanie
współpracy Stowarzyszenia ,,Pomóżmy Gminie Kęsowo”
i nowo otwartego Punktu Przedszkolnego w Piastoszynie
z społecznością lokalną w tym z Sołectwem, Gminą

Kęsowo, świetlicą wiejską i biblioteką w Piastoszynie, OSP
w Piastoszynie i WDK w Kęsowie.
Plac przy nowo otwartym Punkcie Przedszkolnym
w Piastoszynie mimo deszczu zgromadził wiele rodzin,
które mogły skorzystać z atrakcji przygotowanych przez
organizatorów.

W programie imprezy zaplanowano konkursy,
przejażdżki wozem strażackim, pyszny popcorn i watę
cukrową, malowanie twarzy oraz balonowe kwiaty, miecze
i zwierzątka przygotowane przez animatorów. Gdy deszcz
przegonił uczestników z placu zabaw wszyscy wspólnie
spędzili czas w murach Przedszkola.
Prezes stowarzyszenia ,,Pomóżmy Gminie Kęsowo
Kamila Zimorska dziękuje rodzicom za pyszne ciasta
i wszystkim organizatorom za zaangażowanie.
Kamila Zimorska

Nasza regionalna duma - sery
Swojskie sery z Bralewnicy
Wraca moda na samodzielne wyrabianie produktów
spożywczych jak również powrót do tradycji serowarskich.
W gospodarstwie Pani Anny Guss z Bralewnicy sery
produkowane są od 2015 roku.
Zaczynając swoją przygodę z serami Pani Ania szukała
przepisów w internecie. Udoskonalając swoje
umiejętności brała udział w kursach serowarskich
oraz wyjazdach studyjnych. Jej oferta wyróżnia się
jakością wyrobów oraz ich wizualnością, która przyciąga
nie tylko zapachem ale również wzrokiem.

Pytana o największe marzenie serowarskie odpowiada,
że chętnie doszkoliłaby się we Francji lub Włoszech,
ponieważ w większości szkoleń w naszym kraju już
uczestniczyła. Zagraniczne doświadczenie połączyłaby
z podróżowaniem co skutkowałoby w rozszerzeniu oferty
o kolejne rodzaje serów.
Producent: Anna Guss Telefon: 539 962 171

Kozie sery z Żalna
Pani Alicja Kapiszka mieszka w Żalnie i zajmuje się
hodowlą kóz oraz wyrobem serów. Hodowla ma na celu
produkcję zdrowego, ekologicznego mleka, z którego
produkowane są wiejskie sery. Dobowo firma z Żalna
otrzymuje około 20 litrów koziego mleka. Kozie sery
z Żalna dostępne są na lokalnym rynku od roku. W ofercie
firmy Pani Alicji można zakupić sery świeże,
podpuszczkowe oraz sery dojrzewające i typu ricotta.
Sery kozie wyróżnia kolor, nie są one żółte jak

Pytając o rodzaje sera Pani Ania wyróżnia ser
„Borowiaczek” wędzony, który jest serem
podpuszczkowym, parzony (typu gałka), wędzony
na drewnie olchowo-owocowym. Kolejnym rodzajem sera
przygotowywanym w gospodarstwie Pani Ani jest serek
„Agatta” czerwony. Jest to serek kwasowo-podpuszczkowy
(kanapkowy), w posypce z ziół (papryczka chilli, pomidory,
czosnek, cebula, pieprz biały i pietruszka). Warto również
wspomnieć o serze o nazwie serek „Agatta” zielony –
serek kwasowo-podpuszczkowy (kanapkowy), w posypce
z ziół (czosnek, cebula, pietruszka, oregano oraz pieprz
biały). Najchętniej kupowanym serem w gospodarstwie

w przypadku serów wytwarzanych z mleka krowiego. Pani
Alicja zaznacza, że każdy ser wyprodukowany na sprzedaż
jest pakowany próżniowo aby mógł dłużej być świeży
i nadal leżakować po jego sprzedaży.
Sery z Żalna wyróżniają się świeżością, smakiem,
jakością, jak również wyglądem przyciągającym
konsumentów. Oprócz produkcji serów firma Pani Alicji
zajmuje się sprzedażą mleka koziego niezawierającego
laktozę.
Pani Alicja serdecznie
kochających sery do Żalna.

zaprasza

wszystkich

Producent: Alicja Kapiszka Telefon: 693 273 112
Izabela Modrzejewska

Pani Ani jest ,, borowiaczek”- z wyglądu przypomina
on oscypek zakopiański jednak różni się rodzajem mleka
– Pani Ania używa do jego wyrobu mleka krowiego.
Rzadziej kupowanym rodzajem jest ser dojrzewający –
jego przygotowanie wymaga 2-3 tygodni czasu, podczas
gdy inne sery wyrabia się ok. 2-4 dni. W gospodarstwie
Pani Ani sery można kupować wyłącznie na zamówienie.
Właścicielka zdradza, że oprócz mleka do zrobienia sera
potrzebne są bakterie serowarskie, które odpowiadają
za ukierunkowanie sera.

Zakończenie długoletniej działalności Czer-Kuch
Od czerwca br. firma Pani Krystyny Czerwińskiej CzerKuch zakończyła swoją działalność, która opierała się
głównie na przygotowywaniu smacznych i zdrowych
posiłków dla uczniów ze szkół podstawowych, punktów
przedszkolnych i klubu dziecięcego.
Podczas wieloletniej pracy firma Pani Krystyny
obsługiwała również imprezy okolicznościowe tj. wesela,
przyjęcia I Komunii Św., chrzciny, jubileusze, zabawy
taneczne, sylwestry, stypy itd. Zapytaliśmy właścicielkę jak
wspomina swoją pracę i jakie są jej plany na emeryturze.
Początki
Swoją pracę zawodową rozpoczęła w listopadzie
1977 roku. Pracowała wówczas w 3 miejscach. Każde
z nich wspomina bardzo dobrze chociaż

nie ukrywa, że nie było łatwo.
Czas odpocząć
Po 42 latach pracy zawodowej, którą pani Krystyna
wspomina dosyć ciężko, na emeryturze planuje trochę
odpocząć - nadszedł dla niej czas na wypoczynek
i nadrobienie wszelkich zaległości.
Pani Krystyno, z okazji przejścia na emeryturę
składamy wyrazy uznania dotyczące pani wieloletniemu
zaangażowaniu i poświęceniu swojej pracy zawodowej.
Niech zdobyte przez Panią doświadczenie zaowocuje
podczas odpoczynku. Każdy dzień przynosi nowe
możliwości, a wolny czas skłania do spełniania marzeń.
Redakcja Kęsowskich Wieści

Następny etap – pracownicy szkoły na zasłużonej emeryturze
Pod koniec czerwca br. w Gminie Kęsowo odbyło się
podziękowanie i pożegnanie osób przechodzących
na zasłużoną emeryturę, które przez wiele lat były
pracownikami Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Józefa
Swobodzińskiego w Kęsowie. Do tego grona należą:
Dyrektor SP w Kęsowie Andrzej Stopa, wicedyrektor
Andrzej Kaszyński, Pan Andrzej Theus, Pani Bogusława
Górecka pracownik SP w Kęsowie, Pani Ewa Kukawiec
pracownik SP w Kęsowie oraz Pani Sabina SmaglińskaBiesek pracownik Gminnego Zespołu Oświatowego.

Korzystając z okazji zapytaliśmy Panie o wspomnienia
związane z początkami pracy w Naszej Gminie, jak
również o plany na emeryturze.
Pani Sabina Smaglińska-Biesek swoją pracę
w Kęsowie rozpoczęła 1 września 1979 roku
na stanowisku sekretarza szkoły. Wspomina, że
dyrektorem był wówczas Pan Józef Drozdowski. Kilka lat
później objęła stanowisko Inspektora Oświaty
i Wychowania, a jednostka zmieniła nazwę na Gminny
Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół w Kęsowie pod
przewodnictwem dyrektora Pana Jana Mięsikowskiego.
Finalnie Pani Sabina pracowała na stanowisku referent
administracyjny w Gminnym Zespole Oświatowym, gdzie
P.O. dyrektora placówki jest Pan Jan Przybysz. Bardzo
ciepło wspomina współprace z każdym z dyrektorów.
Pytana o wspomnienia z pracy z uśmiechem opowiada
o cudownych latach, podczas których mogła rozwijać się
wraz ze szkołą. Kochała swoją pracę, każdy dzień był dla

niej wyzwaniem poprzez rozbudowy szkoły, dobudowy,
remonty itp. Jednak były też lata obawy i strachu. Stan
wojenny spowodował zamknięcie szkół. Popękały rury
od mrozu wszystko wiązało się ze sporymi stratami. Każdy
bał się co będzie dalej. Pani Sabina zapytana o plany
na emeryturze wymienia wyjazdy, podróże. Za swój główny
cel obrała chęć odwiedzenia wszystkich emerytów,
z którymi pracowała. Poprzez COVID-19 jej plany zostały
zawieszone. Jednak Pani Sabina zapisała się do Klubu
Seniora, aby wspólnie z innymi seniorkami być aktywna
sportowo, towarzysko i kulturowo.
Pani Ewa Kukawiec pracę w Kęsowie rozpoczęła
w 1995r. Swoje początki wspomina nielekko, ponieważ
dla niej wszystko było nowością, a zakres obowiązków
z którymi przyszło jej się zmierzyć był zupełnie inny aniżeli
ten, który wykonywała na poprzednim stanowisku pracy.
Pani Ewa pracowała w szkolnym sekretariacie.
Największym wyzwaniem dla niej była praca przy
komputerze – wspomina
jak zaczynała prace
na maszynie do pisania. Swój pierwszy komputer dostała
po dwóch latach pracy w biurze. Bardzo serdecznie
wspomina mnóstwo przyjaciół z pracy, którzy w momencie
kiedy zachorowała byli dla niej ogromnym wsparciem.
Pani Ewa swój wolny czas spędzać będzie z wnukami.
Czuje się spełniona jako prawdziwa babcia.
Pani Bogumiła Górecka pracę w Kęsowie rozpoczęła
15 sierpnia 1986 roku.
Na emeryturze najmilej
wspomina pracę z dziećmi. Pani Bogumiła zawsze była dla
nich wyjątkowo wyrozumiała i serdeczna. Na emeryturze
swój wolny czas planuje spędzać z najbliższymi
i podróżować.
Z okazji przejścia na emeryturę wszystkim
pracownikom życzymy aby czas wolny od pracy
i obowiązków zawodowych wykorzystywali najlepiej jak
potrafią, aby mogli teraz w 100% korzystać z życia,
poznawać smak wspaniałych podróży oraz poczuć uroki
wyjątkowych chwil w gronie najbliższych i zawsze
z uśmiechem na ustach wspominać życie zawodowe.
Redakcja Kęsowskich Wieści

Pani Anna Pogorzelczyk - nie tylko od kryzysu
Pani Anna Pogorzelczyk w lipcu br. przeszła
na zasłużoną emeryturę. Pani Anna przez 37 lat w
Urzędzie Gminy w Kęsowie realizowała zadania z zakresu
Ewidencji Działalności Gospodarczej, Zarządzania
Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Alkoholowych.
Pracę zawodową rozpoczęła stażem w 1 marca 1981r.
w Kombinacie PGR Mrocza, po którym pełniła obowiązki
w księgowości materiałowej w tym samym miejscu pracy.
Następnie objęła stanowisko w Urzędzie Gminy w Mroczy,
gdzie Pani Anna była specjalistą od spraw zaopatrzenia
emerytalnego rolników i ich rodzin oraz zatrudnienia
i kontroli osób niepracujących. Jak przyznaje obowiązków
w pracy od zawsze miała wiele, ale to jej nie zniechęcało –
wręcz przeciwnie dawało jej to siłę do działania. 15 lipca
1983 roku za porozumieniem stron Pani Pogorzelczyk
rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy w Kęsowie.

pytań w każdej dziedzinie. Dodatkowo oprócz tego Pani
Anna miała do wykonania planowane działania związane
z jej codziennymi obowiązkami zawodowymi. Dzięki
kontaktom, których nabyła podczas wieloletniej pracy
udało jej się przezwyciężyć wszystkie problemy związane
z nawałnicą i finalnie dobrze wspomina współpracę
z innymi jednostkami organizacyjnymi.

Pani Anna jest osobą spontaniczną, nie snującą
dalekosiężnych planów na przyszłość. Pytana o czas wolny
na emeryturze wymienia pracę w domu i ogrodzie.
Chciałaby się nauczyć spokojniej żyć, ponieważ nie potrafi
odpoczywać – jest typem pracoholika. Pani Anna
na emeryturze więcej czasu poświęca rodzinie i trójce
swoich wnucząt oraz przyjaciołom. O ile zdrowie
na to pozwoli planuje podróżować ponadto uwielbia
relaksować się przy muzyce rockowej.

Do zadań wykonywanych dotychczasowo dołączyły
takie obowiązki jak: sport, kultura, turystyka, sprawy
obronne, alkoholowe, zarządzanie kryzysowe. Pani Anna
bez wcześniejszego wprowadzenia musiała sobie
z wszystkim sama poradzić. Bardzo lubiła swoją pracę
z powodu jej różnorodności. Podczas pełnienia swoich
obowiązków Pani Anna poznała wiele sympatycznych
i życzliwych osób, z którymi ma dobry kontakt do dnia
dzisiejszego.

Droga Pani Anno. Dziękujemy za te piękne lata,
poświęcenie i oddanie, lojalność oraz trud włożony
w pracę na rzecz Gminy Kęsowo. W imieniu pracowników
Urzędu Gminy w Kęsowie chcielibyśmy wyrazić
wdzięczność za pomoc, którą Pani niosła wielokrotnie
dzieląc się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem.

Pytana o największe wyzwanie, z którym musiała się
zmierzyć podczas swojej pracy zawodowej bez wahania
podała nawałnicę, która przeszła przez Gminę Kęsowo
w 2017 roku. Nie spodziewała się takiej fali tragedii. Brak
prądu, kontaktu z innymi jednostkami tj. Urząd
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski itp. Każdy chciał
uzyskać od niej informacje, materiały, odpowiedzi na wiele

Dla Pani, niezależnie od tego co działo się dookoła,
zawsze najważniejsza była podstawowa zasada, a
mianowicie uczciwość i rzetelność w pracy. Życzymy
samych pogodnych i radosnych chwil, zdrowia oraz
pomyślności na zasłużonej emeryturze.
Redakcja Kęsowskich Wieści

Sołtysi mieli swoje święto
Jak co roku 11 marca obchodziliśmy „Dzień Sołtysa”. Z
tej okazji sołtysi z terenu Gminy Kęsowo zostali zaproszeni
na uroczyste spotkanie, podczas którego Wójt Gminy
Kęsowo wraz z Zastępcą Wójta złożyli serdeczne życzenia,
a zarazem wyrazy uznania za trud pracy włożony na rzecz
swoich lokalnych społeczności.
Podczas uroczystości sołtysom zostały wręczone
słodkie upominki, aby chociaż w pewnym stopniu osłodzić
ich ciężką pracę. Z biegiem lat sołtysom zostały dołożone
obowiązki np. z zakresu czuwania nad realizacją zadań
zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.
Jak podkreślają ich praca nie należy do
najłatwiejszych, ale fakt, że realizują zadania dla swoich
mieszkańców daje im siły i motywacje do dalszego
działania.

Jagoda Has

Klub Senior+ prężnie działa w Żalnie
Klub Senior+ w Żalnie działa w strukturach Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie, swoją siedzibę
ma przy ul. Szkolnej 1B.

Uczestnikami klubu mogą być osoby m.in.
po ukończeniu 60 roku życia, które zakończyły swoją
aktywność zawodową, zamieszkują na terenie gminy
Kęsowo. Szczegółowy regulamin uczestnictwa w klubie na
stronie www.gopskesowo.pl lub w siedzibie klubu i GOPS.

W najbliższym czasie zajęcia zostaną wzbogacone
o zajęcia z fizjoterapeutą/rehabilitantem. Prowadzone są
zajęcia w klubie z tematyki: rękodzielnictwo, zajęcia
kulinarne, socjoterapia itp. Seniorzy uczestniczą również
w licznych wyjazdach integracyjnych do Torunia, Fojutowa.
Obecnie do Klubu Senior + w Żalnie prowadzona jest
rekrutacja z uwagi na 4 wolne miejsca.
Obecnie do klubu należy 6 seniorów, z którymi pracuje
koordynator klubu. Zajęcia odbywają się dwa razy
w tygodniu w godzinach dogodnych dla naszych seniorów.

Zachęcamy seniorów do zapisów.
Małgorzata Płoszańska

Dbamy o seniorów
Uniwersytet III Wieku

Od października tego roku w WDK w Kęsowie rozpoczął
działalność Uniwersytet III wieku przy Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy. W jego ramach w ciągu
semestru odbędzie się 8 wykładów. Odpłatność dla
uczestników uniwersytetu wynosi 50 zł miesięcznie.
Konieczne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa
dostępnej w WDK w Kęsowie.
Zapobieganie upadkom (zajęcia gimnastyczne)
Jeżeli masz skończone 60 lat zapraszamy do
skorzystania z programu zapobiegania upadkom
seniorów. Zajęcia odbywać się będą w przyszłym roku
przez 3 miesiące. Uczestnicy będą mogli skorzystać z
zajęć 3 razy w tygodniu po 45 minut. Udział w projekcie
będzie bezpłatny. Zapisy odbywają się w WDK w Kęsowie
do 28 września 2020 roku.
Kurs komputerowy

godziny dziennie. Na 13 spotkaniu każdy z uczestników
otrzymał na własność tablet.
Szczegółowe informacje uzyskać można u Pani Beaty
Wiśnioch pod nr tel: 501 499 234.

Dla seniorów w wieku 65+ odbył się bezpłatny kurs
komputerowy. Zajęcia trwały 16 dni szkoleniowych po 4

Muzyka chwytająca za serce – Koncert Orkiestry Capella Bydgostiensis
Niepowtarzalne widowisko muzyczne miało miejsce
27 września na sali widowiskowej Wiejskiego Domu
Kultury w Kęsowie.
Podczas koncertu Orkiestry Capella Bydgostiensis
widzowie mieli przyjemność wsłuchać się w arie i duety

z oper i operetek oraz najpiękniejsze przeboje muzyki
klasycznej. Mezzosopran podziwiano w wykonaniu Natalii
Łęt natomiast gościnnie na akordeonie zagrał Orest
Orishchuk.
W repertuarze znalazły się takie utwory jak:
,,Czardasz”, ,,Miłość ci wszystko wybaczy”, ,,Przetańczyć
całą noc” i wiele innych najsłynniejszych utworów
operowych. Całość poprowadziła Pani Katarzyna Szewczyk
nie szczędząc widzom anegdot z ,,życia wziętych”.
Organizatorami wydarzenia było ,,Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Kęsowa" oraz Gminna Biblioteka
Publiczna w Kęsowie. Koncert sfinansowała Firma ENEA i
Gmina Kęsowo.
Izabela Modrzejewska

Beata Wiśnioch

Czas COVIDu czasem szkoleń i pisania wniosków
W czasie gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie
była zamknięta dla czytelników i nie mogliśmy świadczyć
dla Was usług, braliśmy udział w szkoleniach ( Biblioteka
on-line szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych
bibliotekarzy) i pisaliśmy wnioski, z których część
otrzymała już dofinansowanie.
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek” – program
finansowany ze środków Instytutu Książki – wartość
projektu 28 800 zł. W ramach, którego doposażymy
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kęsowie oraz jej Filie
w Żalnie, Piastoszynie i Drożdzienicy w sprzęt
komputerowy, mini projektory mobilne, głośniki, roboty
Skribot ( do nauki programowania), słuchawki
bezprzewodowe, oraz komputery przenośne. Sprzęt ten
będzie służył zarówno bibliotekarzom, jak również
instytucjom i jednostkom z nami współpracującymi.
Wszystko po to aby zwiększyć jakość świadczonych dla
Państwa usług. Projekt rozpocznie się od jesieni 2020.

krążące na tym terenie legendy.
Agenci ukończyli szkolenia (z animacji kulturowej),
warsztaty z twórcami ludowymi (haft i rzeźba) oraz
przygotowanie bajek dla dzieci i udział w grze terenowej
stworzonej wraz z nauczycielami ww. szkół. Realizując ten
projekt chcieliśmy aby młodzież poczuła się dumna z tego,
że wywodzi się z kultury borowiackiej i potrafi opowiedzieć
o tym co jest dla Borowiaków najważniejsze.

„Agenci Cooltury” – w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 –
wartość dofinansowania 10.000 zł.
Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy
GBP w Kęsowie a Szkołami Podstawowymi z Kęsowa
i Żalna poprzez wspólne realizowanie przedsięwzięć dla
20 uczniów z zakresu edukacji i animacji kulturowej
od 15.06.2020 do 20.10.2020r.
W ramach działań projektowych została wyłoniona
grupa 20 Agentów Cooltury, którzy wgłębiają się

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1.
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych
w roku 2020- dofinansowany ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wartość
projektu 6 000 zł. kwota dofinansowana to 3 000 zł.
Projekt realizowany będzie do 30.11.2020r.
W ramach działań projektowych zakupione zostaną
nowości wydawnicze dla GBP w Kęsowie, oraz jej Filii
w Żalnie, Drożdzienicy i Piastoszynie. Jesteśmy otwarci
na sugestie czytelników w doborze literatury.

„Mała książka wielki człowiek” – projekt dla dzieci
w wieku przedszkolnym realizowany w ramach
ogólnopolskiej kampanii mającej na celu zachęcenie
rodziców i dzieci do codziennego czytania z dzieckiem.

w korzenie i tradycje borowiackie. Nauczyli się wyrabiać
w sposób tradycyjny masło, wyznaczyli ważne dla siebie
miejsca, które znajdują się na terenie naszej gminy,
poznali wzornictwo borowiackie oraz mieli okazję popłynąć
kajakiem przez serce Borów Tucholskich poznając

W ramach kampanii każdy przedszkolak otrzyma
darmową wyprawkę czytelniczą, a rodzic broszurę
informującą o korzyściach jakie płyną z wspólnego
spędzania czasu przy książce z dzieckiem. Rozwój mowy,
wyobraźni, budowanie więzi - bezcenne.
Kamila Zimorska

Kolejne fundusze pzyskane
Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo w roku
2020/2021 realizuje 4 projekty, na które otrzymaliśmy
21 500 zł ze środków zewnętrznych.
„Kreatywnie z dziećmi” – rodzaj zadania publicznego:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego- sfinansowanego ze środków gminy Kęsowo
– wartość projektu 1 500 zł.
Projekt polegał na przeprowadzeniu zajęć kulinarnych
i rękodzielniczych dla dzieci w wieku od 7 do 12 roku życia
w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. W ramach projektu
powstanie książka kulinarna pt. „Gotuj z dziećmi”
czekamy również na propozycje potraw i przepisy, które
możemy wykorzystać w czasie trwania warsztatów.
Zachęcamy Państwa do kontaktów z nami.

z haftu borowiackiego, spotkanie z rzeźbiarzem i 6 godzin
warsztatów rzeźbiarskich oraz 6 godzin warsztatów
malarskich. Warsztaty te mają na celu promowanie
kultury borowiackiej, oraz edukację w tym zakresie.
W warsztatach może wziąć udział 20 osób od 10 do 15
roku życia oraz 20 osób powyżej 35 roku życia.
Zależy nam na warsztatach międzypokoleniowych,
po których zostanie udostępniona dla wszystkich osób
zainteresowanych kulturą borowiacką wystawa
powarsztatowa.
Jeśli chcą państwo poznać naszą rodzimą kulturę
borowiacką, poznać twórców tworzących na terenie naszej
gminy. Zapraszamy do zapisów na bezpłatne warsztaty.
Wszelkie szczegóły o terminach zajęć pojawią się
na stronach facebookowych Wiejskiego Domu Kultury
w Kęsowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kęsowie.

„Przywrócenie pamięci historii ukrytej w koronie drzew”
projekt w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!”
Edycja 2/2020
Fundacji ORLEN – wartość
dofinansowania 7 000 zł. Poprzez projekt chcemy
przywrócić cześć znajdującego się w Lesie Krajeńskim
Miejsca Pamięci Narodowej poprzez renowację tablicy
i grobu symbolizującego wydarzenia mające tam miejsce
w 1939 r. Zbierzemy informacje o wydarzeniach, chcemy
postawić tam tablicę informacyjną, oraz wyznaczymy szlak
pozwalający na samodzielne dotarcie w to miejsce
osobom interesującym się historią. Wszystkie osoby,
które posiadają zasłyszane historie na temat wydarzeń
mających miejsce w Lesie Krajeńskim zachęcam
do kontaktu z nami poprzez e-mail gbpkesowo@op.pl,
bądź kontakt telefoniczny pod nr 507140924.
Potrzebny nam jest kamień, na którym będziemy mogli
umieścić tablice informacyjną. (wielkości podobnej jak
usadowiony na Obelisku w Drożdzienicy). Jeśli ktoś
z Państwa jest w stanie posiadania odpowiedniego okazu
chętnie go przygarniemy.
„Wspomnienia w rzeźbie i hafcie zaklęte” – w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa obchodzonych
w województwie kujawsko-pomorskim – jest to zadanie
publiczne sfinansowane z budżetu Województwa
Kujawsko- Pomorskiego – w wysokości 3 000 zł.
W ramach projektu w terminie od 11 do 20 września
odbyły się spotkania z hafciarką oraz 6 godzin warsztatów

Twórcy ludowi Gminy Kęsowo - wydanie publikacji
i organizacji spotkań autorskich - w ramach Projektu
Grantowego LGD realizowanego ze środków Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – środki
na wykonanie zadania to 10.000 zł.
W ramach projektu zostanie wydana publikacja
o twórcach mieszkających i tworzących na terenie naszej
gminy Odbędą się: wystawy i spotkania z twórcami,
oraz autorami książki nie tylko w Wiejskim Domu Kultury
w Kęsowie oraz w Muzeum Borów Tucholskich, GBP
w Gostycynie, BCKiP w Lubiewie.
Poza wydaniem publikacji odbędą się również
warsztaty z wikliniarstwa w grudniu 2020 r. , na które już
gorąco zapraszamy.
Kamila Zimorska

To były wakacje pełne wrażeń
Okres wakacji to najwspanialszy czas na przywrócenie
kondycji psychicznej, fizycznej oraz równowagi umysłowej
dziecka po wyczerpującej rocznej pracy w szkole,
szczególnie w tym roku w cieniu epidemii. WDK i GBP jak
co roku
wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci
przygotowali ofertę zajęć wakacyjnych.

Krajeńskim. Pomimo tego, że pogoda nie rozpieszczała
uśmiech na twarzach dzieci nie znikał. Podczas biwaku
zorganizowano podchody, wycieczkę po mieście oraz
zwiedzanie muzeum historyczno – etnograficznego. Jak
co roku
oczywiście nie mogło zabraknąć „nocki w
WDK”. Dzieci z niecierpliwością czekały na to wydarzenie.
Zajęcia odbyły się w dwóch pierwszych tygodniach lipca
i sierpnia. Tradycyjnie rozpoczęły się rajdem rowerowym
do Adamkowa, gdzie dzieci wzięły udział w plenerze
malarskim śladami Leona Wyczółkowskiego. W zajęciach
uczestniczyła grupa 15 dzieci. Zajęcia były bardzo
urozmaicone, dzieci wzięły udział w zajęciach
plastycznych, rękodzielniczych , kulinarnych, sportowych
oraz turystycznych. Spróbowały swoich sił między innymi
w zawodach „rybackich”- łowiąc rybki z papieru, pracując
w grupach stworzyły bajkowe akwaria, przygotowały
pyszne dania i słodkie przekąski.
Dzięki zaangażowaniu OSP w Kęsowie dzieci mogły
poczuć dreszczyk emocji pływając po jeziorze pontonem
ratowniczym napędzanym silnikiem spalinowym. Dużym
zainteresowaniem cieszył się biwak w Kamieniu

Pod osłoną nocy wybrały się na podchody , musiały
pokonać nie tylko swój strach, ale także „złe duchy”,
które stanęły im na drodze do skarbu. W ramach zajęć
zorganizowano jednodniową wycieczkę rodzinną do ZOO
w Oliwie oraz nad morze w Sopocie.
Na zakończenie zajęć wakacyjnych w WDK dzieci
udały się na wycieczkę do parku wodnego „Nimfa”
w Bytowie.
Podczas trzygodzinnego pobytu na basenach, miały
czas na beztroskie zabawy w wodzie. Podczas
tegorocznych zajęć dzieci miały okazję przeżyć wiele
niezapomnianych chwil pełnych radości. Organizatorzy
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom
za zaangażowanie i udział w zajęciach.
Dorota Karnowska

Nasz bajkowy żłobek w trudnym czasie
W trudnym dla nas wszystkich okresie placówka była
zamknięta przez 2,5 miesiąca . Pod koniec maja Klub
Dziecięcy "Bajkowa Kraina" został ponownie otwarty.
Początki funkcjonowania Klubu były trudne pod
względem panującego reżimu sanitarnego. Z czasem
każdy przywykł do nowych zasad panujących w Klubie.

Zaczęto w pełni korzystać z uroków wakacji., w tym ze
spacerów.

Na koniec sierpnia pożegnano naszych absolwentów.
W tym roku do przedszkola przeszło 12 dzieci. Wszystkie
dzieci wraz z opiekunkami życzyli starszakom dalszych
sukcesów w przedszkolu.
We wrześniu rozpoczął się czas przyjmowania nowych
wychowanków w Klubowe mury. Pierwsze tygodnie
poświęcone były adaptacji i poznaniu siebie.
Okres rekrutacyjny w Klubie Dziecięcym "Bajkowa
Kraina" trwa od 1-30 kwietnia.
Karty kontynuacji można składać również na bieżąco w
placówce w wyniku wolnych miejsc dzieci przyjmowane są
automatycznie. Od 1 października wraz z zakończeniem
projektu do Klubu Dziecięcego można zapisywać dzieci
z poza Gminy Kęsowo.
Szczegóły dotyczące opłat z pobyt dziecka w żłobku
można uzyskać pod numerem telefonu 690 900 792
Agnieszka Wacławek

Zygmunt Kędzierski – Twórca Ludowy z 50 letnim stażem twórczości
29 lipca odbyła się uroczystość z okazji Dnia Działacza
Kultury. W WDK w Kęsowie spotkali się społeczni gminni
działacze kultury.
Przedstawiciele władz gminnych z wójtem Radosławem
Januszewskim na czele oraz przewodniczącym rady
gminy Witoldem Ott złożyli
wszystkim zaproszonym
gościom życzenia oraz wręczyli podziękowania za trud
włożony w rozwój kultury na terenie naszej gminy.
Spotkanie uświetnił zespół muzyczny „Pod wspólnym
dachem„ z Silna.

Z tej okazji w WDK zorganizowano wystawę prac jego
autorstwa. W dorobku Pana Zygmunta znalazły rzeźby
zdobione bogatą ornamentyką . Jego prace to przede
wszystkim pojedyncze figurki, jednak tworzy też scenki
sakralne, płaskorzeźby i zabawki z drewna. W jego
dorobku znalazły się również obrazy malowane na szkle,
podobnie jak w rzeźbie dominują tu wizerunki Matki
Boskiej i Świętych . Warto napomnieć, że jest autorem
figur do kapliczek przydrożnych. Trzy rzeźby pana
Zygmunta znalazły się również w konstrukcji ołtarza
papieskiego w Gdańsku.
W tym roku Dzień Działacza Kultury był wyjątkowy,
ponieważ połączony z jubileuszem 50- lecia twórczości
Zygmunta Kędzierskiego – wybitnego twórcy ludowego
działającego na terenie naszej gminy.

WDK wyszedł naprzeciw wszystkim tym, którzy nie mieli
okazji zobaczyć tej wyjątkowej wystawy i udostępnił film
z tego wydarzenia na stronie facebooka WDK.
Dorota Karnowska

Koncert organowy w Jeleńczu i Żalnie
28 czerwca w Kościele Chrystusa Króla w Jeleńczu
odbył się wyjątkowy koncert towarzyszący XXII
Międzynarodowym Koncertom Muzyki Organowej.

Gmina Kęsowo jako współorganizator koncertów mogła
ugościć w swoim kościele parafialnym utytułowanego,
wybitnego organistę światowej klasy Pawła Grube wraz
z artystami towarzyszącymi. Podczas koncertu organy
w Jeleńczu zabrzmiały pełnym wachlarzem barw,
a kunsztowna muzyka wyprawiła uczestników w zachwyt.
Było to porywające, niepowtarzalne wydarzenie
muzyczne, po ostatnim akordzie nikt nikogo nie musiał
namawiać do oklasków, które rozbrzmiewały jeszcze długo
w kościele w Jeleńczu.
Kolejny koncert odbył się 6 września o godz. 1215
w kościele MB Nieustającej Pomocy w Żalnie gdzie przed
publicznością wystąpią Galina Susol oraz Taras Ryznyak
z Ukrainy.
Dorota Karnowska

Wspomnienia w Rzeźbie i Hafcie Zaklęte - warsztaty międzypokoleniowe
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo przeprowadziło
szereg warsztatów międzypokoleniowych z tworzenia
rzeźb oraz haftu borowiackiego. Warsztaty odbyły się
w terminie od 11 do 20 września 2020 roku.
W warsztatach uczestniczyła młodzież w wieku
od 10 do 15 roku życia oraz osoby dorosłe w tym seniorzy
z Gminy Kęsowo. W poniedziałek i środę odbyły się
warsztaty z Panem Zygmuntem Kędzierskim podczas
których uczestnicy poznali metody pracy twórcy ludowego
z Przymuszewa oraz samodzielnie wykonali rzeźby anioła.
We wtorek oraz czwartek miały miejsce warsztaty z haftu
kaszubskiego - szkoły borowiackiej prowadzone przez
Panią Annę Kopiszka wraz z trzema twórczyniami
ludowymi Zespołu Haftu Kaszubskiego „Złotnica”
należącego do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oddziału w Tucholi.
Twórczynie przybliżyły uczestnikom techniki haftu
i doboru materiałów do jego wykonania. Każdy
z uczestników wykonał wzór haftu na serwetce. W piątek
Pani Franciszka Kędzierska miejscowa malarka
prowadziła warsztaty z malowania rzeźb aniołów
przygotowanych na warsztatach rzeźbiarskich. Podczas

trwania cyklu tygodniowych warsztatów można było
odwiedzić wystawę dorobku prac artystów prowadzących
warsztaty.
Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Wspomnienia
w Rzeźbie i Hafcie Zaklęte” sfinansowanego z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w ramach zadania publicznego „kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
Izabela Modrzejewska

Pomoc Żywnościowa dla najbardziej potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie
za pośrednictwem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Kęsowa przy współpracy z Bankiem Żywności
w Chojnicach realizuje Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie
najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach w ramach środków
towarzyszących w okresie styczeń 2020 – lipiec 2020.
Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła
do 318 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
z gminy Kęsowo.
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

W poszukiwaniu zaginionej książki
Tegoroczny Dzień Dziecka przebiegał pod hasłem
zaginionych książek, które rozproszyły się
w miejscowościach naszej gminy. Zadanie polegało
na rodzinnym odnalezieniu wszystkich bajek i zrobieniu
sobie zdjęć w miejscach gdzie zostały ukryte. Wszystkie
osoby, które przesłały nam zdjęcia otrzymały nagrody.
W rodzinnych wyprawach wzięło udział 100 osób z
terenu naszej gminy.
Kamila Zimorska

i niepełnosprawnych.
Każdego miesiąca pomoc żywnościowa trafiła średnio
do 104 osób. Łącznie artykułów spożywczych wydano
7 371,583 kg o łącznej wartości 6 9254 zł.
Joanna Zygmańska

Nasi mieszkańcy zasmakowali w Bibliotece
Tydzień Bibliotek w tym roku opierał się na działaniach
on-line bądź na zadaniach ukrytych w przestrzeniach
parkowych.
Najmłodsi czytelnicy poszukiwali latających wierszy,
które potem przedstawiali nam poprzez wiadomości
wysłane na Facebooku, miłośnicy kulinarnych szaleństw
mogli zobaczyć „gotowanie na ekranie” i wypożyczyć
kulinarną książkę z niespodzianką. Zachęcaliśmy również
naszych mieszkańców do tego aby przyjrzeli się uważnie
swoim biblioteczkom i znaleźli wśród własnych zbiorów
książki o smakowitym tytule.
W 4 bibliotekach udział w naszych akcjach
wierszowych wzięło 100 osób, filmiki kulinarne trafiły
do 1134 odbiorców, a swoje przydomowe biblioteki
sprawdziło 160 bibliofilów. nagrody.
Kamila Zimorska

Szlakiem do miejsc pamięci
Agenci Cooltury, którzy działają na naszym terenie od
czerwca 2020 r. poza tym, że poznają swoją rodzimą
borowiacką kulturę uczą się także historii naszej gminy.
Ostatnio wraz ze swoimi rówieśnikami poruszali się
szlakiem pieszym
wytyczonym w ramach projektu
„Czuwamy! Pamiętamy!” Fundacji Orlen.
Droga ta prowadziła przez Las Krajeński do miejsc
gdzie znajdują się pomnik osób pomordowanych w
październiku 1939 roku oraz schron bojowy.
Młodzież odwiedzając związane z historią regionu
miejsca, swoją wędrówkę zakończyła w Przymuszewie,
gdzie spotkała się z Panem Zygmuntem Kędzierskim
oraz Kołem Gospody Wiejskich z Przymuszewa.
Na miejscu zwiedzili ewangelicki cmentarz, zapoznali
się z zabytkowa architekturą wsi oraz wykonali zadania
związane z kulturą borowiacką. Na zakończenie panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Przymuszewie zadbały

o poczęstunek dla
im o smakach regionu.

wędrowców

i

opowiedziały
Kamila Zimorska

Jubileusz 100-nych urodzin
23 marca 2020 r. w naszej społeczności gminnej
obchodziliśmy Jubileusz 100-nych urodzin Pani Heleny
Ciżmowskiej z Wieszczyc.
Uroczystość odbyła się w domu rodzinnym Jubilatki.
W ceremonii uczestniczyli, oprócz najbliższej rodziny, Pan
Wójt Gminy Kęsowo Radosław Januszewski oraz z-ca
Kierownika USC Pani Natalia Cyborowska.
Jubilatce życzono dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz wielu kolejnych lat pełnych rodzinnego ciepła, radości
i miłości.
Przedstawiciele samorządu gminnego wręczyli Pani
Helenie kwiaty, dokument pamiątkowy oraz drobny
upominek.

Natalia Cyborowska

Miesiąc wrzesień obfitował w spotkania z Jubilatami
W naszej społeczności gminnej obchodziliśmy zacne
Jubileusze 50-lecia, 55-lecia i 60-lecia pożycia
małżeńskiego.
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie zostały
wręczone następującym parom:


Państwu Irenie i Józefowi Pril z Tuchółki,



Państwu Marii i Bernardowi Barabas z Kęsowa



Państwu Marii i Herbertowi Rossek z Kęsowa.

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:


Państwo Janina i Henryk Brzozczyk z Pamiętowa



Państwo Irena i Robert Kensik z Jeleńcza.

Jubileusz 60- lecia pożycia małżeńskiego obchodzili:


Państwo Anna i Alojzy Kopiszka z Żalna



Państwo Celina i Antoni Kortas z Krajenek.

Uroczystości zorganizowane zostały w Wiejskim Domu
Kultury w Kęsowie. W uroczystościach udział brali Wójt
Gminy
Kęsowo
Radosław
Januszewski
oraz z-ca Kierownika USC Natalia Cyborowska.
Po oficjalnych częściach uroczystości, Pan Wójt
pogratulował Jubilatom wytrwałości, wierności
oraz ogromnego szacunku do siebie i życzył dużo zdrowia,
jedności oraz zgody na dalsze lata wspólnego życia,
a także wręczył kwiaty, dokumenty pamiątkowe oraz
drobne upominki.
Natalia Cyborowska

A na zakończenie coś na ząb—kluski na parze
Składniki

Wykonanie



500 g mąki przennej

Drożdże rozpuszczamy w cukrze i odstawiamy na 10 min.



250 ml ciepłego mleka



3 łyżki stopionego masła

Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy masło, jajka, sól
i drożdże.



2 jajka



30 g świeżych drożdży Łyżeczka cukru szczypta soli

Mieszamy i stopniowo dolewamy mleko.
Dokładnie wyrabiamy i odstawiamy w ciepłe miejsce
przykrywając ściereczką.
Gdy ciasto wyrośnie formujemy w dłoniach małe pączki.
W garnku gotujemy wodę nakrywamy go
i obwiązujemy sznurkiem żeby się nie zsunęła.

gazą

Na tak przygotowaną gazę kładziemy przygotowane kluski
i przykrywamy metalową miską.

Pampuchy gotujemy 10 minut na parze.
Podajemy na słodko z sosem owocowym lub wytrawnie
z gulaszem albo sosem grzybowym.
Przepis pochodzi od Pani Anny Szatkowskiej z Kęsowa
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