Świetlice wiejskie
Od 2012 roku mieszkańcy miejscowości Piastoszyn
mogą cieszyć się nowo wyremontowaną świetlicą
wiejską. Inwestycja swoim zakresem objęła remont
dachu świetlicy, docieplenie budynku oraz rozbudowę
o zaplecze sanitarne. Koszt inwestycji wyniósł 189 790

Budynek świetlicy wiejskiej w Piastoszynie

złotych, z czego 87 668 złotych pochodziło ze środków
PRWO na lata 2007-2013.

o powierzchni 55 m2.
Rok później w ramach tego samego projektu
rozbudowana została świetlica w Żalnie. Za kwotę

Taras świetlicy wiejskiej w Wieszczycach

186 914 złotych rozbudowano obiekt, dzięki czemu
wygospodarowano salę o powierzchni 81 m2, toalety,

Natomiast w ramach projektu "Rozbudowa
i przebudowa świetlic wiejskich w Kęsowie,
Wieszczycach i w Żalnie", dofinansowanego w ramach
działania "Odnowa i rozwój wsi" z PROW na lata

Budynek świetlicy wiejskiej w Żalnie

przygotowalnie posiłków oraz kilka magazynów.
Utwardzono także 169 m2 terenu wokół świetlicy.

Budynek świetlicy wiejskiej w Wieszczycach

2007- 2013, została wybudowana świetlica wiejska
w Wieszczycach. Za kwotę 306 595 złotych, (187 988
złotych pochodziło ze środków zewnętrznych)
powstała świetlica o powierzchni 120,23 m2, która
została podzielona na część socjalno-gospodarczą
oraz salę o powierzchni 63 m2. Warto wspomnieć
także o zadaszonym tarasie od strony jeziora
Wnętrze świetlicy wiejskiej w Żalnie

Z kolei w 2014 roku rozbudowana została świetlica
wiejska w Kęsowie, która została podzielona
na
następujące
części:
socjalno-gospodarczą,
bibliotekę, salę komputerową oraz dwie sale. Nowa
część budynku składa się z sali o powierzchni 60 m2,
toalet,
przygotowalni
wraz
ze
zmywalnią
2
o powierzchni 43 m , magazynów oraz zadaszonego

W ostatnich latach nie zabrakło także mniejszych
inwestycji w świetlicach na terenie gminy. Dzięki

Budynek świetlicy wiejskiej w Przymuszewie

udziałowi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich
doposażyliśmy świetlice w: Jeleńczu, Tuchółce, Żalnie,
Wieszczycach, Piastoszynie, Obrowie, Drożdzienicy,
Budynek świetlicy wiejskiej w Kęsowie

tarasu o powierzchni 30 m2. Rozbudowa kosztowała
301 239 złotych. Obiekty w Żalnie oraz Kęsowie zostały
dofinansowane ze środków PROW na lata
2007-2013 w kwocie 252 012 złotych.
Na koniec wakacji bieżącego roku, nowej świetlicy
doczekali się także mieszkańcy miejscowości
Przymuszewo. Obiekt o powierzchni prawie 150 m2,
Wnętrze świetlicy wiejskiej w Przymuszewie

Budynek świetlicy wiejskiej w Kęsowie

składa się m.in. z sali o powierzchni 69 m2
oraz przygotowalni posiłków o powierzchni 20 m2.
W ramach inwestycji powstał także tarasu
o powierzchni 63 m2, dokonano też utwardzeń z kostki
betonowej wokół świetlicy. Całość inwestycji to koszt
381 000 złotych, z czego 258 000 złotych pochodziło
z PROW na lata 2007- 2013.

Przymuszewie i Pamiętowie, m.in. w niezbędne meble
oraz sprzęt gospodarstwa domowego. Łączny koszt
doposażenia ww. świetlic wyniósł 55 238 złotych.
W tym miejscu warto wspomnieć także o przebudowie
instalacji centralnego ogrzewania w świetlicach
w Obrowie oraz Wieszczycach, która wyniosła 40 000
zł oraz doposażeniu świetlicy w Kęsowie w sprzęt
nagłaśniający za kwotę 26 696 złotych.

Piec C.O. w świetlicy wiejskiej w Obrowie

Zagospodarowanie jezior na terenie gminy
W roku 2012 zakończyła się przebudowa parku
w Kęsowie. Inwestycja ta objęła wymianę nawierzchni

ogrodowe, wykonanie ławek, stołów z ławkami, altan
ogrodowych, grilla ogrodowego oraz fontanny.
Zadanie zostało wykonane za kwotę 342 300 złotych,

Chodnik wzdłuż jeziora w Kęsowie
Plaża przy jeziorze w Kęsowie

chodników i placów wraz z uregulowaniem
ich kształtu, a także wykonano remont istniejącego

z czego 256 725 złotych pochodziło z PROW na lata
2007
powstały
obiekty
sportowo-rekreacyjne
oraz pomosty.

Amfiteatr w Parku w Kęsowie

ogrodzenia z zachowaniem jego przebiegu i kształtu,
wymianę istniejących lamp oświetleniowych na nowe

Wyposażenie plaży w Kęsowie

Wnętrze świetlicy wiejskiej w Wieszczycach
Pomost widokowy w Kęsowie

Kolejnym etapem upiększania okolicy jezior był projekt
realizowany w bieżącym roku pn. „Zagospodarowanie

Plaża przy jeziorze Czarne

Plaża przy jeziorze w Tuchółce

jezior: Kęsowo, Kęsowo-Czarne, Tuchółka i Żalno”.
W ramach projektu zagospodarowano tereny wokół

Plaża przy jeziorze Żalno

siedzących. Ponadto wykonano pieszo-jezdnię
umożliwiającą zjazd do jeziora w Kęsowie i Tuchółce.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 462 695 złotych,
Plaża przy jeziorze w Tuchółce

ww. jezior, poprzez gruntowną modernizację plaż,
na których oprócz budynków użyteczności publicznej
powstały obiekty sportowo-rekreacyjne oraz pomosty.
W Kęsowie dodatkowo rozbudowano amfiteatr,
zwiększając pojemność widowni do 740 miejsc

Plaża przy jeziorze Żalno

Plaża przy jeziorze Żalno

z czego 1 097 021 złotych pochodziło z PROW na lata
2007-2013.

Obiekty sportowe
W 2013 zakończyła się prawie rok przed planowanym
terminem budowa hali sportowej wraz z łącznikiem
przy Zespole Szkół w Żalnie. Inwestycja obejmowała
budowę hali widowiskowo-sportowej z łącznikiem,
której powierzchnia zabudowy wynosi 864 m2,
natomiast powierzchnia użytkowa 785 m2. Obiekt
składa się z wielofunkcjonalnej hali sportowej – boisk

zadania wyniósł 1 601 668 złotych, z czego 472 000
złotych pochodziło z Ministerstwa Sportu.

Wnętrze hali w Żalnie
Hala w Żalnie

do w koszykówki, siatkówki i tenisa z możliwością
podziału kotarami na 2 części przeznaczone
dla 2 ćwiczących grup. Istnieje możliwość
wykorzystania obiektu jako sali widowiskowej,

W tym samym roku zakończył się remont boiska
o nawierzchni trawiastej w Żalnie, na który składała się
wymiana istniejącej murawy boiska sportowego
wymiarach 100 m na 50 m wraz z montażem
infrastruktury towarzyszącej, utwardzenie powierzchni

Boisko w Żalnie

Wnętrze hali w Żalnie

Ponadto przewidziano również adaptację pomieszczeń
na zaplecze sanitarno-szatniowe. Całkowity koszt

gruntu oraz montaż elementów małej architektury.
Powstało również boisko do siatkówki plażowej.
Całość zadania kosztowała 279 128 złotych i była
objęta wsparciem PROW na lata 2007-2013.

W bieżącym roku rozpoczęła się budowa kompleksu
sportowego w Piastoszynie, który składa się z boiska
piłkarskiego z piłkochwytami, boiska wielofunkcyjnego
wraz z ogrodzeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą.
Koszt inwestycji to 403 540 złotych, z czego 250 512
złotych pochodzi z PROW na lata 2007-2013.
Dodatkowo na powierzchni 6000 m2 zainwestowano w
siatkę przeciw kretom.
Natomiast w Wieszczycach za kwotę 53 000 złotych
również zmodernizowano boisko. Inwestycja miała na
celu wykonanie remontu istniejącej płyty boiska do gry
w piłkę nożną o wymiarach 64 m x 100 m. Prace
sprowadzały się do wykonania wertykulacji i aeracji
nawierzchni, a także polegały na uzupełnieniu
nierówności w nawierzchni oraz na obsianiu nasionami
traw. W zakres prac wchodzi również remont

istniejących stalowych bramek, istniejących trybun
oraz montaż wiat dla zawodników rezerwowych.

Boisko w Wieszczycach

Inwestycja w kwocie 24 850 złotych, została
dofinasowana ze środków PROW na lata 2007-2013.

Ochrona zdrowia
Jedną z najważniejszych inwestycji w roku 2013, była
rozbudowa oraz doposażenie przychodni lekarskiej
w Kęsowie. Budynek został przeprojektowany
oraz rozbudowany, dzięki czemu pozyskano cztery
nowe pomieszczenia m.in. gabinet dentystyczny

rehabilitacyjny i meble wyniósł ponad 436 000 złotych,
które pochodziły wyłącznie ze środków własnych.
Ośrodek zdrowia oferuje nowe usługi związane
z rehabilitacją. Dzięki doposażeniu w niezbędny sprzęt
medyczny będzie oferował możliwość wykonania
takich zabiegów jak: elektroterapia, magnetoterapia,
terapia ultradźwiękami, krioterapia, światłolecznictwo,
ciepłolecznictwo oraz masaż. Koszt uruchomienia
rehabilitacji wyniósł 105 00 złotych i był finansowany
wyłącznie ze środków własnych gminy.

Budynek ośrodka zdrowia w Kęsowie

oraz pomieszczenia służące rehabilitacji. W obiekcie
wydzielono
pomieszczenie
informacyjnorejestracyjne, ułożono nowe posadzki, pomalowano
wszystkie
ściany,
dodatkowo
dokończono
termoizolację oraz nałożono nową elewację. Zadbano
także o wymianę starych mebli oraz wyposażenie
gabinetów zakupiono m.in. wyposażenie punktu
rejestracji (krzesełka dla pacjentów oraz telewizor).
Koszt przebudowy z wyposażeniem w sprzęt

Jeden z gabinetów rehabilitacyjnych w Kęsowie

Natomiast w 2014 roku w ośrodek zdrowia w Żalnie
zmienił
swoją
siedzibę
i
przeniósł
się
od nowopowstałego obiektu przy Zespole Szkół.
Obiekt nowego ośrodka został doposażony w nowe
meble i ławki dla pacjentów.

Kanalizacja i wodociągi
W roku 2011 zakończył się projekt „Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Obrowo i Sicinki” realizowany w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki
tej inwestycji za kwotę 733 000 złotych udało się ułożyć
prawie 10 km sieci wodociągowej oraz podłączono 631
gospodarstw domowych.

zbiorniki oraz pompy głębinowe. Warto wspomnieć, iż
w ramach inwestycji odnowiono także budynki, w
których znajdują się hydrofornie. Całość inwestycji
wyniosła 1 781 314 złotych, z czego 1 000 000 złotych to
kwota dofinansowania z PROW 2007-2013.

Wyposażenie hydroforni w Kęsowie

Wyposażenie hydroforni w Piastoszynie

W 2013 roku z powodu złego stanu infrastruktury
hydroforowej naszej gminy liczącej kilkadziesiąt lat,

Budynek Hydroforni w Piastoszynie

zmodernizowano sieć wodociągową w miejscowości
Tuchółka i przebudowano stacje uzdatniania wody
w miejscowościach: Piastoszyn oraz Kęsowo.
W ramach tej inwestycji w Tuchółce przebudowano
sieć na odcinku ponad 1 km, zamontowano hydranty
oraz przyłączono dwa budynki.
W Piastoszynie oraz Kęsowie zmodernizowano stacje
uzdatniania wody, wymieniono m.in. rurociągi,

Najnowszą inwestycją w gospodarce wodnej gminy
jest budowa stacji wodociągowej rozdzielczej
wraz z przyłączami oraz budową stacji podnoszenia
ciśnienia w miejscowości Drożdzienica. Za kwotę

Budynek ZGK po modernizacji w Kęsowie

485 949 złotych zostanie położonych łącznie ponad
5 km rur oraz 18 nowych przyłączy do sieci. Projekt
przewiduje również częściowe wykonanie sieci
wodociągowej metodą bezwykopową – przewiertem
sterowanym
rurami.
Inwestycja
została
dofinansowania z PROW na lata 2007-2013 w kwocie
296 310 złotych.

Zakup busa
W bieżącym roku zakupiono fabrycznie nowy autobus
Volkswagen Crafter, który został przystosowany
do przewozu 23 osób (23 pasażerów i kierowca). Pojazd
posiada nowoczesną stylistykę którą podkreślają
nietypowe
światła
przednie,
umieszczony
na lusterkach zewnętrznych kierunkowskaz boczny
oraz dynamiczna stylistyka, którą uwydatniają: duża
atrapa chłodnicy oraz współczesne wnętrze.
Koszt zakupu wyniósł 191 880 złotych.

Volkswagen Crafter

Szerokopasmowy Internet na terenie gminy
W roku 2013 zakończono wdrażanie projektu ”Internet
szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy
Kęsowo”. W ramach wspomnianego projektu oprócz
wybudowania infrastruktury niezbędnej dla działania
sieci
Internet,
przeprowadzono
szkolenia
z podstawowej obsługi komputerów oraz przekazano
zestawy komputerowe 178 beneficjentom. Łączny
koszt projektu to 2 242 892 złotych, z czego całość
środków pochodziła ze źródeł zewnętrznych.

Maszt nadawczy na budynku OSP Drożdzienica

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
W roku 2011 za kwotę 220 047 złotych zmodernizowany
został budynek Urzędu Gminy, który nie spełniał
wymagań
dotyczących
maksymalnej
wartości
wskaźnika E sezonowego zapotrzebowania na ciepło
do ogrzewania w standardowym sezonie grzewczym.
Dzięki inwestycji zmniejszyło się zapotrzebowanie na
energię o 66% poprzez ograniczenie strat ciepła.
Inwestycja została dofinansowana z PROW na lata 2007
-2013 w kwocie 165 035 złotych

Złożone wnioski na dofinansowanie dróg
Na rok 2015 Gmina Kęsowo złożyła dwa wnioski na przebudowę dróg:


Drogę gminną w Grochowie



Drogę powiatową z chodnikiem Przymuszewo-Drożdzienica-Pamiętowo

Budynek Urzędu Gminy

Drogi gminne, osiedlowe i chodniki
W roku 2011 na terenie gminy zmodernizowano szereg
dróg asfaltowych. Jedną z najważniejszych było
wykonie drogi pomiędzy miejscowościami Tuchółka
i Jeleńcz. Odcinek o długości 2,1 km został
dofinansowany ze środków Województwa KujawskoPomorskiego. Dodatkowo w ramach Programu
Przebudowy dróg lokalnych powstało ponad 14 km

Ul. Kościelna w Żalnie

odcinków m.in. w miejscowościach Drożdzinica
(3,3 km), Bralewnica (1,6 km), Adamkowo (1,8 km),
Pamiętowo (2,6 km), Obrowo (1,7 km), Kęsowo (1,6
km) oraz Krajenki (1,8 km).
We wspominanym roku zmodernizowano także drogi
w technologii kostki betonowej. Najważniejszą z nich,

Drogi osiedlowe w Kęsowie

dzięki dofinansowaniu w Ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2007 – 2013, była modernizacja
ulicy Kościelnej w Żalnie, o długości prawie 1 km.
Przeprowadzono także remonty dróg przy ulicy
Wyzwolenia oraz Zespole Szkół w Kęsowie.
Ogólnie w 2011 roku na terenie Gminy Kęsowo
powstało 18 km nowych dróg gminnych, a ich koszt
wyniósł ponad 4 000 000 zł.

Rok 2012 przyniósł przebudowę dróg w miejscowości
Piastoszyn. W ramach tej inwestycji przebudowano
ponad 1 km ulicy Spółdzielczej, a jej wartość
przekroczyła kwotę 700 000 zł. Dzięki wsparciu
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości
50 000 zł, zmodernizowano 1 km drogi rolniczego

Ul Karpacka w Kęsowie

użytkowania pomiędzy
Obrowem a Sicinkami.
Całkowita kwota projektu wyniosła 128 328,77 zł.
Natomiast dzięki wsparciu dwóch firm z terenu gminy
wynoszącym ponad 70 000 zł, wykonano dodatkową
nawierzchnię asfaltową na ul. Polnej w Kęsowie.
Całkowita wartość projektu wyniosła 138 295,79 zł.
W Żalnie oraz Piastoszynie w czynie społecznym

Ul . Leśna w Piastoszynie

utwardzono 3 odcinki dróg gminnych o łącznej
długości ponad 500m. Materiał na wykonanie
inwestycji przekazała gmina. Utwardzono także 400m
drogi gminnej w miejscowości Grochowo.
W roku 2013 przy wsparciu Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych, za kwotę 495 060 zł, udało się
zmodernizować ulicę Karpacką w Kęsowie, której
długość wyniosła ponad 1 km. Natomiast ze środków
własnych za kwotę 376 190 zł, zmodernizowano ul.
Dębową, Zaułek oraz Słoneczną w Kęsowie.

W 2014 roku jedną z inwestycji na drogach gminnych
jest modernizacja odcinka o długości 0,5 km

wykonano również odcinek o długości ponad 300 m
o nawierzchni z kostki brukowej w Jeleńczu.
W ciągu bieżącej kadencji na terenie gminy powstało
wiele parkingów oraz chodników. Do najważniejszych
inwestycji tego typu należy zaliczyć budowę
chodników w miejscowościach: Jeleńcz, Tuchółka,
Obrowo oraz Kęsowo. Pobudowano również 70 m ulicy
Polnej oraz wjazd na ulicę Kolejową w Żalnie oraz ulicę
Parkową w Kęsowie.

Droga w Jeleńczu

w miejscowości Ludwichowo. W bieżącym roku

Od 2013 roku mieszkańcy Drożdzienicy mogą cieszyć
się nowym parkingiem przy szkole podstawowej,
a bieżącym roku mieszkańcy Piastoszyna doczekają się
powiększenia parkingu przy świetlicy wiejskiej.

Drogi powiatowe i wojewódzkie
Od roku 2010 sukcesywnie modernizowana jest droga
powiatowa nr 1010c. W 2012 roku wykonano nową
nawierzchnię na odcinku Wieszczyce – Żalno
o długości ponad 9 km. Oprócz licznych zjazdów, zatok
autobusowych oraz barier ochronnych, powstała także
ścieżka rowerowa o długości 2,3 km. Całkowity koszt

wcześniej, w ramach inwestycji nie zabrakło chodnika
o długości 1 km.

W tym roku za kwotę ponad 1 385 259 złotych
(dofinansowanie gminy 692 630 złotych, NPPDL 692
630 złotych) wybudowano chodnik na odcinku Kęsowo
-Wieszczyce
oraz
wymieniono
nawierzchnię
na ul. Głównej, Chojnickiej oraz Wyzwolenia
w Kęsowie.
W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej 2014 r.,
Gmina Kęsowo wraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, wykonuje przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie w miejscowości
Żalno. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmować

Droga powiatowa Wieszczyce-Kęsowo

inwestycji wyniósł 3 357 298 złotych (wkład własny
gminy 772 881 złotych, dofinansowanie powiatu
tucholskiego 1 584 417 złotych), z czego 1 000 000
pochodziło ze środków w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W kolejnym roku za kwotę 1 192 000 złotych (wkład
własny gminy 596 000 złotych, dofinansowanie
NPPDL 596 000 złotych) wykonano przebudowę
prawie 1 km drogi w Żalnie. Podobnie jak rok

Ul. Dworcowa w Żalnie

budowę chodnika z kostki betonowej na odcinku
1 844 m, o szerokości 2,5 m wraz ze zjazdami,
kanalizacją deszczową, barierami ochronnymi,
wpustami i przykanalikami oraz separatorem.
Całkowity koszt inwestycji to 1 423 373 złotych, z czego
dofinansowanie gminy wyniesie 854 024 złotych.

Place zabaw
W roku 2011 firma Nivea z okazji 100-lecia marki,
postanowiła spełnić marzenia wielu polskich rodzin
a w szczególności ich najmłodszych członków. Dzięki
staraniom mieszkańców, na terenie parku w Kęsowie
powstał duży plac zabaw o wartości 80 000 złotych

W bieżącym roku w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
działanie 313/322/323 „Odnowa i rozwój wsi”
wybudowane zostały dwa nowe place zabaw
w miejscowościach Żalno oraz Przymuszewo.
W Przymuszewie plac o powierzchni 170 m2 został
wyposażony m.in. w: huśtawki, bujak przestrzenny,

Wnętrze hali w Żalnie

Plac zabaw w Kęsowie

składający się z dwóch zestawów zabawowych,
huśtawek, zjeżdżalni oraz innych obiektów.
Natomiast w roku 2013 w ramach projektu „Przyjazne
przedszkole” Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie
z mieszkańcami Drożdzienicy zbudował plac zabaw

Plac zabaw w Drożdzienicy

o wartości 30 000 złotych dla dzieci z oddziału
przedszkolnego i filii Zespołu Szkół w Kęsowie. Nowy
plac pozwolił dzieciom aktywnie spędzać czas podczas
pobytu w przedszkolu.

Plac zabaw w Przymuszewie

piaskownicę karuzelę oraz zestaw zabawowy.
W miejscowości Żalno powstał natomiast plac, który
składa się m.in. z: zestawu sprawnościowego,
huśtawek, bujaka przestrzennego, piaskownicy,

Plac zabaw przy Zespole Szkół w Żalnie

karuzeli tarczowej i zestawu zabawowego. Całkowity
koszt projektu wyniósł 94 127 złotych, z czego
dofinasowanie wyniosło 57 850 złotych.

W ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 20072013 za kwotę 24 965 złotych (dofinansowanie
w kwocie 19 300 złotych), powstał nowy plac zabaw
przy przedszkolu w Piastoszynie, w skład którego

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla małych projektów, za kwotę 60 087
złotych (dofinansowanie w kwocie 32 300złotych)
powstały dwa nowe place zabaw.
W tym roku przeprowadzono także prace
konserwacyjne na następujących placach: Bralewnica,
Brzuchowo, Drożdzienica, Jeleńcz, Krajenki, Nowe

Plac zabaw w Piastoszynie

wchodzą: karuzela, zestaw zabawowy, huśtawki oraz
inne elementy, które pozwolą rozwinąć aktywność
ruchową dzieci. Jeszcze w tym roku powstanie plac
zabaw
w
Wieszczycach,
który
elementami
i wyposażeniem przypominać będzie wspomniany
wyżej obiekt.
Natomiast w miejscowościach Brzuchowo i Siciny

Plac zabaw w Grochowie

Żalno, Tuchółka, Wieszczyce, Żalno, Pamiętowo oraz
Przymuszewo, które polegały głównie na wymianie
uszkodzonych
elementów
z
drewna
oraz
przemalowaniu obiektów.

Ochotnicze straże pożarne
W roku 2012 jednostka w Żalnie została doposażona
w 6 węży tłocznych W75 oraz 4 węże gaśnicze W52,
natomiast jednostka w Piastoszynie otrzymała
2 opony do samochodu gaśniczego marki Jelcz. Oba
oddziały otrzymały również 40 mundurów dla drużyn
młodzieżowych. Za 5 000 złotych przy wsparciu
MSWiA zakupiono pompę o wysokiej wydajności.
W roku 2013 jednostka w Żalnie wzbogaciła się o nowy
samochód strażacki marki Renault, którego koszt
wyniósł 33 000 złotych.

Samochód OSP Żalno

Natomiast jednostka w Drożdzienicy kupiła pompę
szlamową za kwotę 6 000 złotych.

W 2014 nowy samochód gaśniczy marki Renault
za kwotę 27 000 zł otrzymała jednostka z Piastoszyna.

Samochód OSP Piastoszyn

Urząd Stanu Cywilnego

Nowe okręgi wyborcze

W roku 2014 na terenie gminy urodziło się
32 mieszkańców (22 dziewczynki i 10 chłopców),
w stosunku do 28 zgonów. Akt małżeństwa zawarło
39 par. Warto wspomnieć, iż w bieżącym roku odbyła
się uroczystość 100 rocznicy urodzin Pani Bronisławy
Tajl z Żalna.
Jubileusze 60 –lecia małżeństwa w roku 2014:
 Państwo Franciszek i Gertruda SEMRAU z Żalna.

Jubileusze 50 –lecia małżeństwa w roku 2014:
 Państwo Józef i Zofia SZMAGLIŃSCY

z Kęsowa

 Państwo Leonard i Krystyna WIESE z Krajenek.
 Państwo Józef i Maria GOSTOMSCY z

Tuchółki.
Nowa ordynacja wyborcza

Rada Gminy w Kęsowie
pozarządowymi

W trakcie obecnej kadencji do dnia 18 września 2014
roku Rada Gminy obradowała 46 razy, natomiast
średnia frekwencja radnych na sesjach wynosiła
92,41 %, w trakcie których podjęto 260 uchwał.



uwalenia programów przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, programów rozwiązywania problemów
alkoholowych i innych uzależnień

Najważniejsze uchwały dotyczyły:



utworzenia Straży Międzygminnej



budżetu gminy





stawek podatków i opłat lokalnych, taryf zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kęsowie

W kadencji pracowały stałe komisje Rady Gminy:



realizacji projektów
zewnętrznych



planów rozwoju poszczególnych miejscowości w gminie
Kęsowo



gospodarowania mieniem komunalnym gminy Kęsowo



programów
dotyczących
ochrony
środowiska
tj. usuwania azbestu, budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków, regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy



finansowanych

ze

środków

corocznych programów współpracy z organizacjami



Komisja Rewizyjna - 29 posiedzeń i kontroli



Komisja Budżetowa - 28 posiedzeń



Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - 22 posiedzenia



Komisja Rolnictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
– 24 posiedzenia



Komisja Społeczna – 24 posiedzenia

Na posiedzeniach komisji odbywała się główna praca
merytoryczna radnych nad projektami uchwał
i problemami mieszkańców gminy.

Szkolnictwo
Na przestrzeni lat 2011 - 2014 wykonano szereg
czynności, które przyczyniły się do poprawy jakości
wyglądu technicznego i estetycznego placówek
oświatowych na terenie gminy Kęsowo.
W Zespole Szkół w Kęsowie oraz w szkole filialnej
w Drożdzienicy – remonty: poddasza szkoły, stołówki
szkolnej, pokoju nauczycielskiego, sali muzycznej,
biblioteki szkolnej, sekretariatu i gabinetu dyrektora
pokoju nauczycielskiego, biblioteki
szkolnej,
sekretariatu
i
gabinetu
dyrektora,
pokoju
nauczycielskiego, Sali Pamięci i Tradycji, kotłowni,
łazienki toalet szkolnych, remont pokoju nauczycieli
wychowania fizycznego, wymianę drzwi na parterze
i I piętrze, odnowienie ścian na korytarzach szkół,
naprawę dachu na budynku pawilonu, położeniu kostki
polbrukowej od hali sportowej do stołówki, naprawę
schodów wejściowych do szkoły, wymianę polbruku,
położenie kostki przed szkołą od strony ulicy Szkolnej,
przeniesienie sali informatycznej i zaadoptowanie sali
lekcyjnej na pracownię informatyczną, pomalowano
sale lekcyjne i noclegowe a także przygotowano nową
salę na potrzeby klasy pierwszej. Sukcesywnie
podejmowano działania na rzecz doposażenia sal
w meble, sprzęt sportowy, tablice interaktywne
oraz pomoce dydaktyczne.
W Zespole Szkól w Żalnie natomiast wykonano:
remonty pomieszczeń dydaktycznych, wymianę:
ogrodzenia w oddziale zamiejscowym w Piastoszynie,
stolarki okiennej oraz paneli podłogowych w ZS
w Żalnie, modernizację c. o. w oddziale zamiejscowym
w Piastoszynie oraz kotłowni w ZS w Żalnie,
malowanie holu, świetlicy szkolnej,
jadalni

oraz pomieszczeń kuchennych w ZS w Żalnie,
konserwacje sprzętu ppoż., rozbudowę monitoringu,
aranżację terenu wokół szkoły oraz powstanie nowego
placu zabaw przy szkole. Ponadto doposażono szkołę
również w sprzęt sportowy, rolety okienne,
komputery, projektory a także tablice interaktywne.
W placówkach w Kęsowie oraz Żalnie po 17 latach
zmieniono rodzaj ogrzewania z olejowego na pelet
drzewny. Koszt modernizacji wyniósł 129 000 złotych.

SZKOŁA
PODSTAWOWA
KĘSOWO
Sara Prezner
Adrian
Romanowicz

SZKOŁA
PODSTAWOWA
ŻALNO
Agnieszka
Tomaszewicz
Hubert Żakowski

Oskar Bieńko

Weronika Wegner

Kamil Nowicki

Agnieszka Sikora

Natalia Góra
Marta Malinowska
GIMNAZJUM
KĘSOWO

GIMNAZJUM
ŻALNO
Paulina Ciborowska
Aneta Tomaszewicz

Marta Żmich

Małgorzata Patyna

Maciej Prądzyński

Bartosz Giłka

Kaja Senske

Alicja Mindykowska

Ewa Chrapkiewicz
Krzysztof
Karczyński

Stypendia naukowe
w 2014 roku

Aleksandra Katka
Borys Frąckowiak
Marta Maculewicz

Punkty przedszkolne
W 2013 roku swoją działalność rozpoczęły punkty
przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Kęsowa. Punkty te działają w
miejscowościach Kęsowo (dwa punkty po 16 i 21

dzieci), Żalno (16 dzieci) oraz Drożdzienica (17 dzieci) .
Gmina rocznie dotuje tą działalność w kwocie 185 335
złotych.

Nowy budynek biblioteki w Drożdzienicy
W roku 2014 nastąpiło przeniesienie siedziby biblioteki
w Drożdzienicy z budynku szkolnego do nowo
wyremontowanego obiektu. Dzięki temu działaniu
biblioteka zyskała więcej miejsca na prowadzenie
swojej działalności, w której utworzono kącik
dla dzieci, toalety oraz zaplecze gospodarcze.
Pomieszczenia uprzednio zajmowane przez bibliotekę
zostaną przeznaczone na sale dla przedszkolaków.
Całkowity koszt inwestycji stanowi kwotę 110 000
złotych.

Nowy budynek biblioteki w Drożdzienicy

Referat Gospodarki i Infrastruktury
W latach 2011-2014 dzięki wsparciu z WFOŚiGW
w kwocie 48 000 złotych zasadzono nowe drzewa
oraz krzewy na terenie gminy. Ponadto w ramach
zadań referatu dofinansowano 22 przydomowe
oczyszczalnie ścieków, łącznie na kwotę 44 000
złotych. Przez ostatnie 4 lata utwardzono także drogi,
wykorzystując do tego ponad 1300 ton żużlu.
W bieżącym roku na terenie naszej gminy powieszono

18 lamp ulicznych, a także 3 lampy na ulicy Kościelnej
w Żalnie oraz oświetlono amfiteatr w parku w Kęsowie.
Z dalsze zakresu prac przebadano próbki gleb
miejscowym rolnikom, za kwotę 5 000 złotych. Pojęto
również działania polegające na zamianie działki
nr 230 w Drożdzienicy na działkę nr 225/5
z przeznaczeniem pod drogę gminną. Zamiana
nastąpiła bezpłatnie.

Tęczowy zakątek w Żalnie
„Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej
w
miejscowości
Żalno
poprzez
utworzenie
ogólnodostępnego miejsca rekreacji dla mieszkańców
Żalna”, to tytuł wniosku o przyznanie pomocy
w zakresie małych projektów w ramach działania
413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego

Tęczowy zakątek w Żalnie

dofinansowaniem PROW na lata 2007-2014.
Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Sołectwa Żalno
dzięki udziałowi w projekcie stworzyło „Tęczowy
zakątek”, w którym zostało posadzonych ponad 1000
roślin w 50 gatunkach. Część z nich pnie się po trejażu
w
„Romantycznym
zakątku”,
a
pozostałe
w charakterystycznych dla gatunku zakątkach, takich
jak: „Ogród babci Janinki” ze starymi gatunkami
kwiatów, „Tęczowa jadalnia” z kwiatami jadalnymi,
roślinki skalne w „Ogrodzie skalnym”, kwiaty i krzewy
pięknie pachnące w „Ogrodzie zapachów i motyli”.
Członkowie stowarzyszenia wraz z mieszkańcami
nie zrzeszonymi w stowarzyszeniu samodzielnie
przygotowali teren pod zasadzenia, wytyczyli ścieżki,
ułożyli obrzeża chodnikowe, wysypali ścieżki żwirem
i zasadzili rośliny.

Kolejnym
projektem
zrealizowanym
przez Stowarzyszenie na Recz Rozwoju Sołectwa
Żalno jest „Budowa elementów małej infrastruktury
turystycznej
w
miejscowości
Żalno”,
który
przewidywał postawienie pergoli przejściowych

na ścieżkach prowadzących do „Tęczowego zakątka”,
mostka łączącego dwie części zakątka oraz ławek

Tęczowy zakątek w Żalnie

Tęczowy zakątek w Żalnie

i koszy na śmieci. Całkowity koszt projektu wynosi
25 332,33zł z czego 19 850,00zł to dofinansowanie
w ramach projektu. Pozostała część kosztów, to praca
własna członków stowarzyszenia i mieszkańców Żalna.

Grodzisko w Obrowie
Przez październik 2014 roku na terenie zespołu
stanowisk
archeologicznych,
z
grodziskiem
wczesnośredniowiecznym w Obrowie, e trwają prace
archeologiczne. Rozpoznanie archeologiczne pozwoli
na zgromadzenie nowych informacji dotyczących

Prace archeologiczne w Obrowie

obiektu, które same w sobie mogą być produktem
turystycznym oraz pozwalają na budowanie
tożsamości regionalnej. Badania mają też na celu
zgromadzenie
informacji
niezbędnych
do wypracowania koncepcji dalszych, pogłębionych

studiów nad rozwojem wczesnośredniowiecznego
środka grodowego w Obrowie.
Rozpoznanie archeologiczne będzie realizowane
za pomocą zestawu metod, które wydają się być
najbardziej adekwatne:


Wstępne rozpoznanie geofizyczne metodą
magnetyczną ma na celu określenie zasięgu
i charakteru śladów osadniczych w rejonie osady
(stanowisko 2) i domniemanych elementów
urządzeń komunikacyjnych (drogi/groble).



Wstępne
rozpoznanie
geologiczne
i geomorfologiczne pozwoli na rozpoznanie
podstawowych
faktów
dotyczących
środowiskowych
uwarunkowań
lokalizacji
osadnictwa wczesnośredniowiecznego.

Badania grodziska w Obrowie są dofinansowane
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
dla małych projektów w kwocie 13 900 złotych.
Całkowita wartość projektu 22 602 złotych

Dzień Twórcy Ludowego
Już po raz drugi na scenie kęsowskiego Domu Kultury
gościła orkiestra im. Johana Straussa Marka Czekały
z Bydgoszczy. Wcześniej koncertowali muzycy
z Filharmonii Pomorskiej.

Anny Kopiszka, obrazy Pana Remigiusza Szprocha,
serwetki Pani Wiesławy Platy oraz wyroby z wikliny
Pani Anny Przytarskiej.

Tym razem orkiestra Czekały uświetniła swoim
występem Dzień Twórcy Ludowego zorganizowany
w ramach małych projektów z działania 413 „wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013.
Podczas koncertu orkiestra ta zaprezentowała takie
utwory jak „Już nie zapomnisz mnie" to zbiór
niezapomnianych piosenek, w repertuarze m.in. "Bal
wszystkich świętych", "O mnie się nie martw",
"Przeklnij mnie" czy "Ludzkie gadanie". Solistami byli:
Emilia Czekała oraz Michał Grobelny (półfinalista
ostatniej edycji programu "The Voice of Poland").
Podczas tego dnia obejrzeć można było prezentacje
wytworów artystów ludowych m.in. rzeźby Pana
Zygmunta Kędzierskiego, Pana Marka Tydy, hafty Pani

Podczas występu

Całkowity koszt zadania stanowił kwotę 22 843,00
złotych, z czego dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko
Pomorskiego wyniosło 17 100 złotych.

Dzień Działacza Kultury
Od 2008 roku w grafik stałych imprez wpisał się Dzień
Działacza Kultury na który to zaproszeni zostają
pracownicy świetlic, bibliotek oraz osoby, które swoją
działalnością przyczyniają się do rozwoju i krzewienia
kultury na terenie gminy i poza nią. Podczas spotkań,

przy współudziale Wójta, Przewodniczącego Rady
Gminy oraz komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu,
składane
są
podziękowania
oraz
upominki
dla lokalnych działaczy kultury.

Dni Żalińskie lub Święto Kwiatów
Te nazwy imprez dobrze są znane mieszkańcom Żalna,
jak i mieszkańcom gminy. Organizowane są w czerwcu
i rozpoczynają się barwnym pochodem, podczas
którego maszerują dzieci, bębniarze, grupa cyrkowa
oraz przebrani mieszkańcy wsi i goście. Nad całością
pochodu piecze sprawują strażacy. W ramach tych dni
organizowana jest również gala talentów, noc poetów
i noc świętojańska podczas których świetnie bawią się
mieszkańcy Żalna i zaproszeni goście.

Podczas otwarcia „Kwiatowej wioski”

Piknik Historyczny
Już po raz ósmy w dniu 07.06.2014 w Kęsowie odbył się
Piknik Historyczny, którego głównym punktem
kulminacyjnym była inscenizacja historyczna „Boje
nadgraniczne Kęsowo 1939” przeprowadzane

także broń z czasów II Wojny Światowej. Przebieg
działań odbywa się na terenie schronu Lisia Góra,
natomiast dalsza część artystyczna zorganizowana
została jak zawsze w Kęsowskim Amfiteatrze.
W trakcie występów czynne były stoiska z ciastami
i miejscowymi przysmakami przygotowane przez koła
gospodyń z Drożdzienicy, Kęsowa i Żalna.
Nie zabrakło również grochówki z kuchni polowej.
Miłym akcentem pikniku są również występy
przygotowane przez dzieci i młodzież a także występy
zespołów, które angażują do zabawy publiczność.

W trakcie inscenizacji historycznej

ostatnimi laty przez Stowarzyszenie Miłośników
Historia i Pamięć z Tucholi. W inscenizacji biorą udział

W trakcie występu zespołu D.Bomb

W tym roku gościliśmy m.in. zespół Gang Marcela
oraz Setus a gwiazdą wieczoru był zespół D. Bomb.
W trakcie inscenizacji historycznej

oddziały żołnierzy polskich oraz niemieckich starając
się odtworzyć walki na „pozycji Rytel", które miały
miejsce 1939 roku. Oprócz efektownych pokazów
pirotechnicznych, zobaczyć można było również

Zespół D.Bomb

Zapełniona widownia amfiteatru w Kęsowie

W poprzednich latach podczas pikniku występowały
zespoły takie jak Łukash, The Postman, Top One, We
Play Blues, Layo, Akcent, Topless, Zydeco Flow,
Randez Vous, Skaner i Boys.

Dożynki gminne
Dożynki odbywają się zawsze w pierwszą sobotę
września. Rozpoczyna je Msza Święta, po której
uczestnicy obchodów maszerują do kęsowskiego

kiełbasy z grilla. Tradycyjnie jak co roku odbywa się

Jedna z konkurencji na dożynkach

Pochód po Mszy Świętej

konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy
oraz na najładniejszą zagrodę i posesję. Uświetnieniem

parku w asyście Orkiestry Dętej OSP ze Śliwic, aby tam
wspólnie uczestniczyć w dalszych obchodach.
Posłuchać można występów zespołu ludowego

W trakcie występu zespołu After Party

Dożynki gminne

dożynek jest zabawa, która trwa do białego rana.
W tym roku dodatkowym akcentem był występ
zespołu After Party, który porwał całą zgromadzoną
publiczność do zabawy.

Kaszebe oraz lokalnych artystów. Atrakcji podczas
tych uroczystości jest co nie miara m.in. konkursy
i

Zwycięzcy konkursu wieńców dożynkowych

zabawy w których uczestniczą drużyny sołeckie.
Posmakować można grochówki z kuchni polowej,

Występ zespołu After Party

Warsztaty rzeźbiarskie
Plenery rzeźbiarskie organizowane są cyklicznie w
Zespole Szkół w Kęsowie z reguły trwają około 10 dni.
W plenerach udział biorą rzeźbiarze, niekiedy malarze

z całej Polski. Artyści w trakcie plenerów prowadzą
również warsztaty rzeźbiarskie, na które do szkoły
mogą się zgłosić wszyscy chętni mieszkańcy gminy.

Stowarzyszenia i związki
Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Kwota

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa

„Zajęcia cyrkowe dla dzieci i młodzieży”

2 100,00

UKS PORAJ Żalno

„Udział zespołu piłkarskiego UKS Poraj Żalno w Ogólnopolskim Turnieju

2 800,00

Piłkarskim „COCA– COLA CUP 2014 r. w kategorii dziewcząt i chłopców”
Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie

„Profilaktyka zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą.

220,00

Ratunkowe z Tucholi

Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa na wodzie. Szkolenie kadry

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi

„Bezpieczne wakacje na rowerze”

680,00

LKS Kęsowo

„Udział w rozgrywkach III Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn Związku Piłki

27 000,00

Ręcznej - Organizacja i udział w ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej
LKS Kęsowo

„Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K - P OZPN Bydgoszcz,

13 000,00

MKS Kęsowo

„Udział w turniejach i rozgrywkach Piłki Ręcznej Grupa Młodziczki

6 000,00

LKS Kęsowo

„Udział w turniejach i rozgrywkach Piłki Ręcznej Młodzik młodszy 2003”

3 500,00

LKS Kęsowo

„Udział w turniejach i rozgrywkach Ligi Piłki Ręcznej Młodzicy 2001

3 500,00

LKS Kęsowo

Organizacja XXII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i

2 000,00

LKS Kęsowo

„Udział w turniejach i rozgrywkach ligowych piłki ręcznej Juniorzy Młodsi

9 000,00

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka
Stowarzyszenie na Rzecz Pamiętowa i

„Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej”
„Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn z Gminy Kęsowo”
„Spływ integracyjny rzeką Kamionką”

750,00
750,00
700,00

Nazwa organizacji pozarządowej

Nazwa zadania

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa
Żalno
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka

„Święto kwiatów ”

Kwota
przyznana
3 750,00

„Festyn rodzinny”

1 650 ,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa

„Festyn Kęsowski ”

2 400,00

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi
Piastoszyn
Stowarzyszenie na Rzecz Pamiętowa i
Adamkowa
Stowarzyszenie na Rzecz Pamiętowa i
Adamkowa

„Ferie i inne imprezy od kuchni””

2 350,00

„Wyjazd do Biskupina”

1 950,00

„Plenery malarskie śladami Leona Wyczółkowskiego

900,00

