


PODSUMOWANIE LAT 2014-2018 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kęsowo. 

Mija 2018 rok obfitujący w wiele inwestycji i trudnych 

decyzji, będący ostatnim rokiem mijającej kadencji. Dlatego 

też z największą przyjemnością przekazuje w Wasze ręce 

kolejne podsumowanie będące sprawozdaniem z tego, co 

wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy, a także przez 

ostatnie 4 lata w naszej gminie. 

Rok 2018 to czas podsumowań, a zarazem podziękowań. 

Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom, którzy rozumiejąc 

ideę samorządności, wspólnoty gminnej                                    

i odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę, pomagali przy 

realizacji wielu przedsięwzięć. Przede wszystkim jestem 

wdzięczny pracownikom urzędu, jednostek podległych, 

przedstawicielom sołectw oraz rady gminy. Wola 

współpracy władz sołectw z sołtysami na czele                  

oraz mieszkańców z władzami gminy, była w ostatnich 

latach kluczowa, przy realizacji wielu zamierzeń oraz           

w większości przypadków przyspieszała ich realizację, 

znacznie ułatwiała wykonanie, a bardzo często obniżała 

koszty, co pozwalało realizować wiele kolejnych celów        

w samorządzie.  

2018 rok to pierwszy rok funkcjonowania funduszy 

sołeckich, w których autorem przedsięwzięć są tylko             

i wyłącznie mieszkańcy biorący udział w corocznych 

zebraniach wiejskich. W tym roku mogliście podzielić         

na zadania oddolne w swoich sołectwach kwotę 256 496 

złotych.  W przyszłym roku będzie to aż 327 837 złotych.              

O kształcie przyszłorocznego funduszu sołeckiego 

zdecydujecie na zebraniach wiejskich we wrześniu tego 

roku. 

 

Z budżetu gminy na inwestycje poprawiające jakość życia 

mieszkańców  w ostatnich 4 latach,  przeznaczyliśmy kwotę 

10 606 381 złotych oraz na główne zadania remontowe 

dróg  i budynków 553 562 złotych.  

Na wiele przedsięwzięć zdobyliśmy środki zewnętrzne, co 

spowodowało zwiększenie zakresu ich realizacji. Staraliśmy 

się nie ominąć z inwestycjami nawet najmniejszych 

sołectw, po to aby każdy mieszkaniec mógł się czuć 

pełnoprawnym członkiem naszej wspólnoty.            

Żywię wielką nadzieję, że z Waszą pomocą uda się 

zrealizować w następnych latach wszystkie zamierzenia 

oraz plany i jeszcze raz dziękuję Mieszkańcom                      

za dotychczasową owocną współpracę.  

    Z wyrazami szacunku 

    Radosław Januszewski 

    Wójt Gminy Kęsowo    

Zarejestruj się bezpłatnie przez formularz on-line dostępny na 

www.kesowo.pl lub www.sisms.pl 



• Droga do Grochowa | 1,5 km 

• Droga w Adamkowie | 1 km 

• Ulica Pamiętowska w Kęsowie | 0,85 km  

• Droga osiedlowa w Wieszczycach | 0,5 km  

• Ulica Wiatrakowa w Żalnie | 0,1 km  

 

3,95 km | 1 794 853 złotych 
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• Ulice Kasztelańska, Wiatrakowa                    
 i Szkolna w Żalnie | 1,3 km 

• Droga do Bralewnicy | 1,7 km 

• Droga w Pamiętowie | 0,4 km 

• Ulica Słoneczna w Żalnie  | 0,2 km 

 

3,6 km | 1 384 262 złotych 
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• Ulica Leśna w Piastoszynie  | 0,77 km 

• Droga Tuchółka-Jeleńcz | 1 km 

• Droga w Bralewnicy | 0,33 km 

• Ulica Polna w Kęsowie | 0,6 km  

• Ulica Strażacka w Kęsowie | 0,3 km 

• Ulica Kolejowa w Żalnie | 0,2 km 

3,2 km | 860 752 złotych 
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INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH 

W obecnej kadencji nakłady budżetu 

na inwestycje związane z drogami 

gminnymi wyniosły 6 391 908 000 

złotych. 

W roku 2018  jedną z nich był remont 

ulicy Karpackiej w Kęsowie za kwotę           

33 062 złotych.  

W obecnym roku przebudowana 

zostanie również droga                         

we Wieszczycach, której wartość         

to 140 033 złotych, z czego 

dofinansowanie Lasów Państwowych 

wyniesie 70 033 złotych.  

Wspominane powyżej Lasy Państwowe 

w 50% dofinansowały także                  

po nawałnicy remont drogi gminnej     

w Bralewnicy. Kwota tego zadania       

to 64 724 złote. 

Kolejną inwestycją która nas czeka jest 

przebudowa drogi w Drożdzienicy etap 

I. W tym przypadku całość inwestycji 

oszacowano na 171 316 złotych            

z czego dofinansowanie FOGR 

wyniesie 45 900 złotych. 

Dodatkowo w  bieżącym roku 

rozbudowana została sieć dróg 

osiedlowych we Wieszczycach oraz 

wykonany został chodnik                       

w Krajenkach. Na oba zadania                

z budżetu gminy przeznaczona została 

kwota 44 000 złotych. 

Na utwardzenie dróg gruntowych        

w 2018 roku przewidziano ponad 1000 

ton materiałów z czego 600 ton gruzu 

oraz 400 ton frezowin asfaltowych 

głównie w miejscowościach 

Pamiętowo, Drożdzienica, Piastoszyn, 

Tuchółka, Kęsowo i Sicinki. 

Położono także 1 300 płyt betonowych 

„jumbo”      w miejscowościach Sicinki, 

Pamiętowo i Obrowo.  

Wybrane inwestycje na drogach gminnych w poprzednich latach 



INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH 

W roku bieżącym najważniejszą 

inwestycją jest zaplanowana budowa 

ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej 240 łączącej 

miejscowości Żalno z Piastoszynem, co 

w wymierny sposób poprawi 

bezpieczeństwo pieszych                   

oraz rowerzystów wspominanych 

miejscowości. Wkład własny gminy      

w przebudowę drogi wojewódzkiej 

oszacowany został na kwotę 212 743 

złotych. Ostateczna kwota będzie 

znana po przetargu, który zostanie 

ogłoszony we wrześniu tego roku. 

Długość planowanej ścieżki                   

w pierwszym etapie to 1,5 km.  

Pod koniec sierpnia 2018 roku 

złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim 

wniosek na budowę ścieżki (etap 

drugi) z Piastoszyna w kierunku granicy           

z Gminą Chojnice długości 2 km.             

W kolejnych latach planowana jest 

także budowa ścieżki rowerowej przy 

drodze powiatowej z Żalna                   

do Tuchółki. 

W sierpniu  bieżącego roku Powiat 

Tucholski dzięki dofinansowaniu 

MSWiA oraz gminy Kęsowo, wykonał 

remont drogi powiatowej Kęsowo-

Jeleńcz na odcinku 3,225 km. 

Na drogach zarządzanych przez powiat 

tucholski  planowana jest w tym roku 

przebudowa odcinka od Wieszczyc       

w stronę Przyrowy. Zmodernizowany   

3 km odcinek zostanie dofinansowany 

przez naszą gminę w kwocie 185 000 

złotych.  

Na odcinku prawie 5 km, w  tym roku 

powinna rozpocząć się także 

modernizacja mocno zniszczonej        

po zeszłorocznej nawałnicy drogi 

powiatowej Piastoszyn-Raciąż. W tym 

przypadku gmina wesprze powiat 

środkami w wysokości 222 990 złotych.  

W tym roku planowana jest także 

przebudowa skrzyżowania na drodze 

wojewódzkiej 240 w rejonie 

miejscowości Piastoszyn. Tą inwestycję 

rozstrzygnie przetarg ogłoszony przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich                   

w Bydgoszczy. 

Jeszcze w tym roku przewiduje się  

wykonanie chodnika od Urzędu Gminy 

do Szkoły Podstawowej w Kęsowie       

o długości ponad 200 m. Kwota dotacji 

gminy wyniosła 19 000 złotych. 

Duży wkład pracy w zakres 

modernizacji dróg powiatowych tej 

kadencji wnieśli Starosta Michał Mróz 

oraz Radni Powiatowi reprezentujący 

nasz samorząd. 

Nazwa Gminy Wartość 
całkowita 
zadań w 
latach 

2015-2018 
(w zł) 

Dotacja 
Gminy 
(w zł) 

Udział % 
Gminy 

Udział 
własny 

Powiatu 
(w zł) 

Udział % 
Powiatu 

Środki 
zewnętrzne 

(w zł) 

Udział % 
środki 

zewnętrz
ne 

Nowa 
nawierzchn

ia  
(w km) 

Łączna 
długość 

dróg 
powiatowy

ch na 
terenie 
gminy  
(w km) 

Gmina  
Cekcyn 

9 800 960 3 453 035 35,23 578 150 5,90 5 769 774 58,87 14,238 104,4 

Gmina  
Kęsowo 

4 214 464 1 643 866 
  

39,00 121 309 2,88 2 449 287 58,12 17,226 48,1 

Gmina  
Śliwice 

2 416 983 670 387 27,74 251 376 10,40 1 495 219 61,86 8,462 53,7 

Gmina  
Gostycyn 

2 390 356 200 000 8,37 424 417 17,75 1 765 939 73,88 9,514 49,4 

Gmina  
Lubiewo 

659 780 178 000 26,98 41 780 6,33 440 000 66,69 4,276 74,2 

Gmina  
Tuchola 

2 042 766 92 809 4,54 84 784 4,15 1 865 172 91,31 6,420 66,7 

*Stan na dzień 30 maja 2018 r.  

Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w latach 2015-2018* (wg wkładu dotacji gminy)  



• Przymuszewo-Drożdzienica-Pamiętowo  

 

Całkowity koszt inwestycji:  

2 652 171 złotych         

Dofinansowanie Gminy Kęsowo: 

1 326 085 złotych 
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  • Piastoszyn    
  • Obrowo-Kęsowo (etap I) 

 

Całkowity koszt obu inwestycji:  

944 700 złotych         

Dofinansowanie Gminy Kęsowo: 

158 471 złotych 
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• Obrowo-Kęsowo (etap II) 
• Kęsowo – Jeleńcz (0,2 km)  

 

Całkowity koszt obu inwestycji:  

629 307 złotych         

Dofinansowanie Gminy Kęsowo: 

75 010 złotych 
2

0
1
7
 

INWESTYCJE NA DROGACH WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH 

Nazwa 
Gminy 

Wartość 
całkowita 
zadań w 
latach 
2015-2018 

Dotacja 
Gminy 

Udział 
% 
Gminy 

Udział 
własny 
Powiatu 

Udział 
% 
Powiat
u 

Środki 
zewnętrzn
e 

Udział 
% 
środki 
zewnętr
zne 

Nowa 
nawierzc
hnia 
[km] 

Łączna 
długość 
dróg 
powiato
wych na 
terenie 
gminy 
[km] 

Gmina  
Kęsowo 

4 214 464 1 643 866 39,00 121 309 2,88 2 449 287 58,12 17,226 48,1 

Gmina  
Cekcyn 

9 800 960 3 453 035 35,23 578 150 5,90 5 769 774 58,87 14,238 104,4 

Gmina  
Gostycyn 

2 390 356 200 000 8,37 424 417 17,75 1 765 939 73,88 9,514 49,4 

Gmina  
Śliwice 

2 416 983 670 387 27,74 251 376 10,40 1 495 219 61,86 8,462 53,7 

Gmina  
Tuchola 

2 042 766 92 809 4,54 84 784 4,15 1 865 172 91,31 6,420 66,7 

Gmina  
Lubiewo 

659 780 178 000 26,98 41 780 6,33 440 000 66,69 4,276 74,2 

Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w latach 2015-2018* (Wg długości nowych nawierzchni)  

*Stan na dzień 30 maja 2018 r.  

Inwestycje na drogach powiatowych w poprzednich latach 

Dodatkowo do dnia 30 sierpnia zmodernizowano odcinek o długości 3,225 km prowadzący z Kęsowo do Jeleńcz                 

i do krzyżówki z  drogą wojewódzką nr 241. Kwota dotacji naszej gminy do remontu tej drogi powiatowej wyniosła 

121.593 złotych. 



INWESTYCJE GMINNE 

Dzięki projektom „Bajkowa Kraina”   

oraz "Wsparcie osób, sprawujących 

opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat - 

otwarcie Klubu Malucha "Bajkowa 

Kraina" w Gminie Kęsowo".  

Przewiduje on adaptację pomieszczeń 

mieszczących się w budynku               

przy ul. Głównej 19 w Kęsowie               

do wymogów klubu dziecięcego wraz      

z wyposażeniem. Ponadto z projektów 

finansowane będzie wynagrodzenie 

osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do 3 lat, a także koszty utrzymania 

obiektu oraz wyżywienie dzieci.  

W klubiku powstanie 15 miejsc.  

Wartość projektów oszacowano           

na 1 052 530 złotych, natomiast 

dofinansowanie unijne oraz 

Ministerstwa  Pracy i Polityki 

Społecznej wyniesie  877 585 złotych.  

 

Remont sali gimnastycznej w Kęsowie 

Kompleksowy remont sali 

gimnastycznej, który rozpoczął się tego 

lata, obejmuje wykonanie nowej 

posadzki z klepki dębowej                       

o powierzchni 1 148 m2, wymianę 

okien oraz drzwi, opierzenia dachu, 

rynien i rur. Przewidziano także 

przebudowę instalacji nawiewno - 

wywiewnej z zastosowaniem 

rekuperatorów oraz remont kilku 

pomieszczeń będących zapleczem hali. 

Nie zabraknie także odświeżenia 

wyglądu budynku poprzez malowanie 

wnętrz oraz zewnętrznej elewacji. 

Całkowity koszt inwestycji to 713 154 

złotych, z czego 50% dofinansuje 

Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 

Projekty w ramach Programu 

Operacyjnego „ Rybactwo i Morze”. 

„Budowa budynku bazy ratownictwa 

wodnego oraz przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku po 

byłej hydroforni na magazyn sprzętu 

wodnego wraz z urządzeniami 

budowlanymi z tymi związanymi przy 

jeziorze w Tuchółce w celu 

wzmocnienia konkurencyjności 

obszaru Gminy Kęsowo poprzez rozwój 

oferty turystycznej i rekreacyjnej” w 

ramach działania 4.2 Realizacja 

strategii rozwoju kierowanych na 

społeczność     w ramach Priorytetu 4 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej. Całkowity kosztorysowy 

koszt inwestycji to 460 733,67 złotych, 

natomiast dofinansowanie stanowi      

35 % tej kwoty. 

„Wzmocnienie konkurencyjności             

i  atrakcyjności Żalna poprzez budowę 

elementów małej architektury           

oraz kompleksowe zagospodarowanie 

terenu rekreacyjno-turystycznego”       

to tytuł projektu, dzięki któremu 

zmieni się otoczenie świetlicy wiejskiej              

w Żalnie. W ramach zadania zostanie 

utwardzony plac o powierzchni prawie 

1 000 m3, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Całkowity koszt projektu 

po przeprowadzonym przetargu 

wyniesie 175 000 złotych 

(dofinansowanie unijne 90 000 

złotych, czyli 64% tej kwoty).  

Inwestycję wykona firma Euro-Pflaster    

z Żalna do końca listopada 2018 roku. 

"Dzień promocji rybactwa w gminie 

Kęsowo" w ramach działania 4.2 

Realizacja strategii rozwoju 

kierowanych na społeczność w ramach 

Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia     

i spójności terytorialnej objętego 

Programem Operacyjnym „Rybactwo    

i Morze”. Przedsięwzięcie LSR:2.3.1. 

Promowanie kulturowego dziedzictwa 

obszaru rybackiego  - całkowity koszt 

22 200,00 złotych dofinansowanie 

unijne 78,73 %. 



INWESTYCJE GMINNE 

Remont sali w Drożdzienicy 

Przedmiotem inwestycji jest remont 

sali w Drożdzienicy, który obejmował 

wymianę stolarki okiennej                         

i drzwiowej, instalacji wodno-

kanalizacyjnej oraz elektrycznej, a także 

roboty wykończeniowe wewnętrzne 

oraz zewnętrzne. Koszt remontu 

446 967 złotych. Niestety Firma 

Ogólnobudowlana Mieczysława 

Szulczyńskiego nie wywiązała się            

z umownego terminu zakończenia prac, 

co spowoduje w konsekwencji 

naliczenie kar umownych i dochodzenie 

przez gminę roszczeń w sądzie 

powszechnym. Dokończenie inwestycji 

za kwotę 155 300 złotych Gmina 

Kęsowo zleciła Zakładowi Remontowo 

Budowlanemu ELMAL Eliasza 

Adamczewskiego, który wykona           

to do końca 2018 roku.   

 

Zakup agregatu prądotwórczego   

Agregat prądotwórczy marki Gappa 

GF2 o mocy 15 kW, pozwoli 

zabezpieczyć obiekty gminne w razie 

wyłączeń prądu. Koszt zakupu wyniósł 

19 600 złotych.  

 

Oświetlenie uliczne 

Z tegorocznym budżecie gminy, 

podobnie jak było to w poprzednich 

latach, przewidziana jest rozbudowa 

oświetlenia ulicznego na ul. Kościelnej, 

Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie. 

Również nowe lampy pojawią się         

na ulicach Odrodzenia, Głównej oraz 

Zacisze  w Kęsowie, a także                    

w Drożdzienicy. Koszt nowego 

oświetlenia wyniesie 19 600 złotych 

oraz nowych projektów 

oświetleniowych 7 500 złotych. 

  

Ochotnicze Straże Pożarne 

Gmina Kęsowo jako partner przystąpiła 

do Projektu „Nowoczesne służby 

ratownicze – zakup sprzętu                   

dla jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych”, którego liderem jest Zarząd 

Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej województwa 

kujawsko – pomorskiego. W ramach 

projektu jednostki otrzymają drabinę, 

hełm i 5 szt. radiotelefonów nasobnych 

o wartości 16 600 złotych, z czego 15% 

wartości kosztorysowej ww. sprzętu 

stanowić będzie wkład własny gminy. 

Także w tym roku złożony został 

wniosek o dotację celową ze środków 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 

Pomocy Postpenitencjarnej na „Zakup 

sprzętu z przeznaczeniem 

dla Ochotniczych Straży Pożarnych         

z terenu Gminy Kęsowo". Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie             

co zaskutkowało przyznaniem funduszy 

w wysokości 29 697 złotych 

(dofinansowanie 99%). Za przyznane 

środki zostały zakupione między innymi 

torby ratownictwa medycznego PSP - 

R1 z szynami Kramera i deskami 

ortopedycznymi i defibrylatory AED 

służące do bezpośredniego ratowania 

życia w przypadku zatrzymania akcji 

serca. Uroczyście przekazane sprzętu 

strażakom nastąpiło 31 sierpnia            

w jednostce OSP w Kęsowie.  

W ubiegłym roku rozpoczęła się 

procedura zakupu fabrycznie nowego 

średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki 

OSP w Kęsowie, który ostatecznie 

pojawił się w Kęsowie 6 stycznia 2018 r. 

Samochód marki MAN TGM 18.340, 

który pomieści  6 strażaków, dysponuje 

mocą 341 KM oraz zbiornikiem wody     

o pojemości ponad 4 000 l. Posiada 

także najnowsze rozwiązania 

technologiczne takie jak np. maszt 

oświetleniowy, czy kamerę cofania        

z monitorem umieszczonym w kabinie 

kierowcy. Łączny koszt zakupu wyniósł 

781 050 zł. Strażacy otrzymali również 

wyposażenie nowego wozu o wartości 

ponad 130 000 złotych, na które środki 

wyłożyli fundacja Orlen Dar Serca       

(45 000 złotych), Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, 

Komenda Wojewódzka Państwowej 

Straży Pożarnej, Powiat Tucholski, Bank 

Spółdzielczy w Tucholi, agencja PZU 

Krzysztofa Kanii, Nadleśnictwo 

Zamrzenica i wielu indywidualnych 

sponsorów oraz firm. 



INWESTYCJE GMINNE 

 Szkoły 

Za ponad 300 000 złotych w Szkole 

Podstawowej w Kęsowie usunięto 

awarię co. i wod. kan.                           

oraz zabezpieczono dachy, okna 

budynków szkolnych bezpośrednio     

po nawałnicy. Wymalowano 

pomieszczenia, wymieniono posadzki 

oraz usunięto szkody w instalacjach 

komputerowych. 

Natomiast w Szkole Podstawowej            

w Żalnie, za ponad 150 000 złotych, 

usunięto awarię instalacji elektrycznej, 

osuszono pomieszczenia po zalaniach,     

a także wymalowano pomieszczenia 

dydaktyczne, wymieniono posadzki 

oraz naprawiono dachy. 

 

Kolejna rozbudowa sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej 

W bieżącym roku nie zbraknie także 

inwestycji w sieci wodociągowe.         

Za kwotę 200 000 złotych zostanie 

rozpoczęta budowa kolejnej linii 

kanalizacji i wodociągu wraz z budową 

przepompowni, tym razem na odcinku 

ulicy Lawendowej w Żalnie. Natomiast 

w Piastoszynie oraz Kęsowie 

planowana jest modernizacja 

przepompowni ścieków za kwotę 

40 000 złotych. Ze względu                   

na trudności związane z brakiem 

dyspozycyjnych firm wykonawczych, 

zakończenie ww. inwestycji planujemy 

w przyszłym roku. 

 

Wiata na stadionie w Piastoszynie  

W ramach aktywizacji lokalnej 

społeczności w Piastoszynie zostanie 

zamontowana wiata drewniana 

dwustanowiskowa na stadionie            

za kwotę 21 000 złotych. 

 

Drzewa i krzewy 

Na przestrzeni ostatnich lat włącznie     

z nasadzeniem nowego lasu                  

w Kęsowie, na terenie gminy 

zasadzono ponad 10 000 sztuk 

sadzonek drzew.              W obecnym 

roku na ten cel z budżetu gminy 

przeznaczonych zostanie 8 300 złotych, 

a dofinansowanie WFOŚiGW wyniosło 

22 000 złotych. 

 

Wymiana okien w budynku 

komunalnym  

Za kwotę 34 000 złotych planujemy 

wymienić okna na pierwszym piętrze  

budynku w Kęsowie przy ul. Głównej 

19. Na tą inwestycję pożyczki udzieli 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska w Toruniu. 

 

Ekopiec 2018 

Kolejnym wdrożonym programem jest 

EKOPIEC  2018,  dzięki któremu 

możliwe jest uzyskania dofinansowania                  

w kwocie 4 000 złotych na wymianę 

kotłów C.O.. Połowę tej kwoty 

dofinansuje Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska                w 

Toruniu. Całość inwestycji wyniesie 40 

000 złotych.   

 

 

Z pozostałych inwestycji na uwagę 

zasługują: 

 Zakup fontanny do parku w Kęsowie 
– 4 919 złotych 

 Wymiana dachu na budynku 
komunalnym w Żalnie  
– 40 000 złotych 

 Wymiana dachu na budynku WDK w 
Kęsowie  
– 50 000 złotych (dofinansowanie 
UM w Łodzi) 

 Zakup rębaka do cięcia gałęzi  
– 9 644 złotych 

 Naprawienie pomostu widokowego 
w Kęsowie  
– 9 000 złotych 

 Naprawienia boiska w Kęsowie oraz 
Orlika w Żalnie  
– 10 000 złotych 



 

• Ciągnik rolniczy Deutz-Fahu    

134 808 złotych  

 

• Oświetlenie na ul. Dworcowej w Żalnie 
(etap I) 

20 000 złotych  
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• Remont Urzędu Gminy 

22 599 złotych  

• Kosiarka samojezdna dla sołectwa   

   Żalno  

13 500 złotych  

• Nowe boisko w Drożdzienicy  

46 000 złotych  

• Kanalizacja na ul. Chojnickiej w Żalnie  

30 000 złotych  

• Termomodernizacja świetlicy  
    w Obrowie  

26 983 złotych  

• Podwórko Nivea o wartości  

130 000 złotych 
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• Zakup domków mieszkalnych  

180 000 złotych  

• Ciągnik URSUS    

151 290 złotych  

• Wóz asenizacyjny   

48 097 złotych  

• Kosiarka tylno-boczna     

13 300 złotych  

• Oświetlenie ul. Dworcowej w Żalnie   

    (etap II) 

20 000 złotych  

• Modernizacja mieszkania socjalnego   
    w Żalnie   

25 000 złotych  
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POZOSTAŁE INWESTYCJE GMINNE W POPRZEDNICH LATACH 



ZŁOŻONE PROJEKTY ORAZ PLANY NA KOLEJNE LATA 

W marcu 2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania "Wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kęsowie", 
dofinansowanie na operacje typu "Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne" w ramach działania "Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objęte  PROW na lata 2014-2020. Zakres operacji to zakup kurtyny 
scenicznej, nagłośnienia, biurek, komputerów i drukarek. Całkowita wartość inwestycji to  57 6591 złotych. 
Wnioskowana kwota dofinansowania to 36 000 złotych, natomiast termin realizacji zadania to 2019 rok. 

Gmina Kęsowo w czerwcu br. złożyła także wniosek o dofinansowanie zadania "Rozwój usług społecznych- utworzenie 
Klubu Seniora w Gminie Kęsowo". Wniosek został złożony w ramach poddzialania 6.3.2 - rozwój usług społecznych                   
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wyniesie 375 000 złotych, natomiast wkład własny 37 500 
złotych. W ramach zadania wyremontowane oraz wyposażone zostanie pomieszczenie przy świetlicy w Żalnie 
(adaptacja sufitu wraz z ociepleniem, roboty murowe, podłoża i posadzki, roboty wykończeniowe, roboty malarskie, 
instalacje elektryczne i sanitarne). W ramach projektu prowadzone będą w 2019 oraz w 2020 roku zajęcia gimnastyczne, 
zajęcia kulinarne, robótki ręczne, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pielęgniarką dla osób w podeszłym wieku. 
Organizowane będą również wieczorki taneczno-muzyczne, festyny, wyjazdy do kina, teatru czy na basen. 

W lipcu br. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie operacji typu "Kształtowanie przestrzeni publicznej : w ramach działania 
"Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020". Projekt o nazwie "Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni 
zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy." przewiduje między 
innymi:  montaż zestawów  zabawowych, fitness - biegacz, fitness-orbiterek na pytonie, czy wyrównanie nawierzchni 
trawiastej na boisku w Bralewnicy. 

Wartość zadania to 173 689 złote, z czego wartość dofinansowania wyniesie 110 510 złotych. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to listopad 2019 rok.  

W tym samym miesiącu złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu  wniosek  o dofinansowanie projektu: 
"Przebudowa pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie 
pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy w  ramach RPO W K-P na lata 2014-2020, os priorytetowa                 
6: Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działanie 6.3; Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałanie 
6.3.1: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną . 

W ramach projektu zaplanowano roboty budowlane w pomieszczeniach  przedszkola w Kęsowie, w Drożdzienicy oraz         
w Żalnie. W Żalnie powstanie drugi oddział przedszkolny. Całkowita wartość zadania to 624 395 złotych, a dofinansowanie 
wyniesie 284 855 złotych. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec roku 2019. W ramach zadania 
zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych o 16 miejsc. 

 

Gmina Kęsowo złożyła 31 sierpnia w urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2013-2020.projektu 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 - II etap. Inwestycja ta poprawi warunki komunikacji, podwyższy komfort i 
bezpieczeństwo użytkowników drogi, rowerzystów jak również zwiększy upłynnienie ruchu na DW240. Projektowana 
ścieżka rowerowa jest kontynuacją I etapu Żalno – Piastoszyn. Przed km 11+250 zostanie dowiązana ścieżka rowerowa 
miejscowości Silno,która jest w trakcie opracowywania. Wykonanie inwestycji planowane jest do końca 2019 roku,  

Parametry projektowanej drogi dla rowerów: 

• nawierzchnia ścieżki – beton asfaltowy, 

• długość ścieżki – ok. 1972 m, 

• powierzchnia ścieżki – ok. 3944 m2 , 

• szerokość ścieżki rowerowej – 2,00 m, 

Wartość całej inwestycji wyniesie 1 843 227 złotych, natomiast kwota dofinansowania to 1 566 742 złotych. 



KULTURA I SPRAWY SPOŁECZNE 

Tydzień bibliotek 

Tydzień Bibliotek pod 

hasłem ,,Dowolność Czytania" odbył 

się w maju w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Kęsowie odbył się 

konkurs dla dzieci o nazwie  

,,W poszukiwaniu zaginionych 

wierszy". Gminna Biblioteka Publiczna 

zaprosiła również Pana Wójta Gminy 

Kęsowo Radosława Januszewskiego 

oraz Ks. Proboszcza Piotra Wałdocha 

na spotkanie z przedszkolakami pod 

hasłem: ,, Znani i lubiani czytają bajki 

w bibliotece”. Dla najmłodszych 

czytelników z punktów przedszkolnych 

z Kęsowa został przygotowany dzień     

z Teatrzykiem kamishiba. Także           

w maju  odbył się ,,Odjazdowy 

bibliotekarz” - Rajd rowerowy,             

w którym wzięły udział wszystkie filie 

biblioteczne wraz z ich czytelnikami. 

Miejscem końcowym rajdu był plac 

przy remizie OSP Kęsowo gdzie przy 

ognisku uczestnicy rywalizowali           

w literackich konkursach. Tydzień 

Bibliotek zakończył się   spotkaniem 

autorskim z Filipem Porębskim, 

autorem książki ,, Zosia i Maks, czyli 

afera za dużych spodni” dla uczniów 

szkół podstawowych z terenu Gminy 

Kęsowo. 

Spotkania DKK 

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 

który czynnie działa od 4 lat w GBP      

w Kęsowie zorganizowaliśmy 

spotkanie autorskie z Panią Anną 

Sakowicz, które odbyło się 19 marca 

sfinansowane z programu DKK 

Godzinami o Książkach. 

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Kęsowo 

Turniej zorganizowany został dla dzieci 

i młodzieży z Gminy Kęsowo w wieku 

od 7-15 lat i odbył się na Orliku             

w Kęsowie. W turnieju wzięło udział         

7 drużyn. W meczach sędziował Pan 

Daniel Czerwiński zawodnik Zawiszy 

Bydgoszcz. Turniej odbył się pod 

patronatem Tygodnika Tucholskiego. 

Konkurs recytatorski Poezji 

Patriotycznej pt: ,,Polska To Brzmi 

Dumnie” 

Konkurs odbył się w Wiejskim Domu 

Kultury w Kęsowie 29 kwietnia.  

Zorganizowany został dla uczniów 

Szkół Podstawowych z Gminy Kęsowo. 

Konkurs przebiegł w czterech 

kategoriach wiekowych. Łącznie          

w konkursie wzięło udział 28 uczniów. 

W przerwie na scenie WDK wystąpiły 

dzieci oraz młodzież pod 

akompaniamentem Pana Jurka 

Porębskiego w repertuarze pieśni 

patriotycznych. 

WOŚP 

Gmina Kęsowo, Szkoły Podstawowe     

z Kęsowa oraz Żalna, WDK, GBP 

Kęsowo wzięły udział w 26 Finale 

WOŚP. Na scenie WDK wystąpiły dzieci 

i młodzież w przedstawieniu wokalno-

teatralnym przygotowani przez 

wychowawców Panią Martę Pril      

oraz Panią Marlenę Radowską. Na 

scenie zaprezentowali się również 

wychowankowie  Pana Jerzego 

Porębskiego – instruktora zajęć 

wokalno-instrumentalnych, zaśpiewali 

piosenki rockowe. Następnie swój 

występ wykonała  grupa Latino Kids. 

Odbyła się loteria fantowa oraz 

licytacje bonów wartościowych. Na cel 

WOŚP udało się zebrać kwotę              

w wysokości 1370 złotych. 

Stypendia naukowe w roku 2018 

 

Szkoła Podstawowa w Kęsowie: 

Depczyński Kacper, Frąckowiak 
Błażej, Galinska Aleksandra, 
Milkowska Nikola , Michałowska 
Karolina  

 

Szkoła Podstawowa w Żalnie: 

Grebin Martyna, Miszewska Joanna, 
Tomaszewicz Szymon, Sikora 
Małgorzata, Tomaszewicz Szymon, 
Sikora Agnieszka, Wegner Weronika, 
Zbilska Natalia  



KULTURA I SPRAWY SPOŁECZNE 

Gminny przegląd jasełek                         

i przedstawień noworocznych 

Przegląd jest imprezą cykliczną, w tym 

roku odbyła się  już 7 edycja. W 

przeglądzie zaprezentowali się dzieci    

i młodzież z oddziałów przedszkolnych, 

klas I – IV szkoły podstawowej z terenu 

Gminy Kęsowo.  

I miejsce - Punkt Przedszkolny nr 2      

w Kęsowie ,,Pszczółki"  

II miejsce - Punkt Przedszkolny nr 1       

w Kęsowie ,,Chatka Puchatka" 

III miejsce - kl. I-III ze szkoły 

podstawowej w Żalnie 

III miejsce - kl. ,, O" A w Kęsowie  

Nagroda specjalna kl. IV A i 5 uczniów    

z klasy VI w Kęsowie. 

Spotkanie z twórcami ludowymi 

W lutym już po raz czwarty Dom 

Kultury gościł Twórców Ludowych ze 

Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego 

Zespołu Haftu Kaszubskiego ,, Złotnica" 

w Tucholi   Przeprowadzili warsztaty 

dla dzieci i młodzieży z tworzenia haftu 

kaszubskiego, rysunku oraz rzeźby. 

Warsztaty jak co roku cieszyły się 

dużym zainteresowaniem wśród dzieci 

z Gminy Kęsowo.  

 

Konkurs Poezji Patriotycznej 

W kwietniu odbył się Konkurs 

recytatorski poezji patriotycznej  

„Polska … To Brzmi Dumnie”.               

Na scenie WDK wystąpili młodzi artyści 

w wieku od 4-12 lat. W konkursie 

wzięło udział 21 osób w trzech 

kategoriach wiekowych. Podczas 

przerw między kategoriami na scenie 

wystąpili Paweł Goliński                     

oraz Małgorzata Drzewicka                    

w repertuarze pieśni patriotycznych.  

 

Przegląd Piosenki i Pieśni 

Patriotycznej  

Przegląd odbędzie się 30 września, 

zorganizowany będzie z okazji 

obchodów 100-lecia odzyskania 

niepodległości. Dzieci zaprezentują 

piosenki i pieśni patriotyczne. Przegląd 

ma zasięg ponad powiatowy. 

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 

Otwarcie sezonu motocyklowego 

odbyło się 20 maja bieżącego roku. 

Organizatorem imprezy było Bractwo 

Motocyklowe „Magneto” , które 

oprócz przejazdu motocykli po terenie 

gminy, zadbało o liczne atrakcje, w tym 

konkursy i zabawy dla dzieci oraz 

dorosłych,  pokazy m.in. chojnickiego 

klubu bokserskiego Gruchała Team 

oraz występy muzyczne, w tym występ 

Dariusza Gralińskiego.  

 

Mężatki vs. Panienki 

W ramach grantu Gminy Kęsowo 

realizowanego przez Stowarzyszenie 

Pomóżmy Gminie Kęsowo, WDK i GBP 

Kęsowo po raz trzeci zorganizowali 

Turniej Piłki Nożnej o nazwie ,,Mężatki 

vs. Panienki” z okazji Dnia Kobiet.       

Na hali sportowej 10 maca spotkały się 

trzy drużyny kobiet, aby w ten sposób 

świętować swój dzień. W klasyfikacji 

końcowej zwyciężyły Absolwentki, na 

drugim miejscu uplasowały się 

Mężatki, natomiast Panienki zajęły 

trzecie miejsce na podium.                   

W przerwach na parkiecie można było 

podziwiać taniec w wykonaniu par 

tanecznych Martyny Wandzińskiej, 

Szymona Kak oraz Filipa 

Kosiedowskiego, Wiktorii Kucharskiej. 

Medale i kwiaty zawodniczkom 

wręczył Wójt Gminy Kęsowo Radosław 

Januszewski. 

 

Jubileusze 2018 
50-lecie pożycia małżeńskiego 

 

Antoni i Halina Muzolf  

Brunon i Renata Brzószczyk  

Edwin i Marianna Cisz  

Adam i Antonina Gnacińscy  



KULTURA I SPRAWY SPOŁECZNE 

Piknik Historyczny 

W tym roku odbyła się już 12 edycja 

imprezy. Pierwszą częścią imprezy była 

potyczka wojsk polskich i niemieckich 

przy schronie „Lisia Góra”.  

Druga część pikniku odbyła się             

w parku, gdzie nie zabrakło tam 

atrakcji dla małych i dużych. Gwiazdą 

wieczoru w tym roku był Mario 

Bischin. 
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KULTURA I SPRAWY SPOŁECZNE 

Dożynki Gminne 

Pierwszego września obyły się Dożynki 

Gminne, które rozpoczęły się mszą 

świętą w kościele w Kęsowie. 

Następnie korowód w  asyście 

orkiestry dętej OSP Pruszcz wraz            

z uczestnikami przemaszerował          

do parku, gdzie rozpoczęła się dalsza 

część dożynek. 

W parku nie zabrakło konkursów     

oraz występów artystycznych, a jako 

gwiazda wieczoru wystąpił zespół  

Wędrowne Gitary. Po zakończeniu 

występu wspominanej grupy 

rozpoczęła się zabawa taneczna z 

zespołem Aplauz-Band. 

W ubiegłym roku z powodu nawałnicy 

dożynki nie odbyły się. 
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Wieniec  

tradycyjny 

Wieniec 

nowoczesny 

Miejsce 

Przymuszewo Piastoszyn I 

Kęsowo Żalno II 

Jeleńcz Pamiętowo III 

Miejsce Konkurs  

sołectw 

I Grochowo 

II Kęsowo 

III Piastoszyn 

IV Przymuszewo 

V Drożdzienica 

VI Jeleńcz 

VII Żalno 



KULTURA I SPRAWY SPOŁECZNE 

Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota 

Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju, Sołectwa Żalno 

Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia cyrkowe i gim-
nastyki sportowej 

2 000 

Stowarzyszenie Pomóżmy 
Gminie Kęsowo 

Turniej w Piłkę Nożną Mężatki vs. Panienki” 775 

Stowarzyszenie Rozwoju  
i Promocji Wsi Piastoszyn 

Cykliczne zajęcia sportowo- taneczne dla dzieci  1 200 

UKS PORAJ Żalno Udział zespołu piłkarskiego UKS „Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Pił-
karskim: o „Puchar Tymbarku 2018” 

 2 146 

Ludowy Klub Sportowy 
Kęsowo 

Udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich Piłka Ręczna Senior  Męż-
czyźni 

1 716 

Ludowy Klub Sportowy 

  

Organizacja XXV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików Rocznik 
2005 i 2006 Kęsowo 2018 

2 500 

Ludowy Klub Sportowy Udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich Piłka Ręczna Juniorki rocz-
nik 2002-2004 i starsze 

1 716 

Ludowy Klub Sportowy Udział w Turniejach Wojewódzkich i Ogólnopolskich Piłka Ręczna Młodzik 
rocznik 2005 i 2006  

4 000 

MKS Udział zespołu młodziczek MKS Kęsowo w lidze wojewódzkiej 4 532 

MKS Wspieranie procesu treningowego młodych piłkarzy MKS Kęsowo 3 800 

MKS Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo 5 412 

Stowarzyszenie Bizon  
Tuchółka 

Udział w rozgrywkach B klasy Piłki Nożnej K-P OZPN Bydgoszcz 14 000 

Stowarzyszenie Bizon  
Tuchółka 

Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej 1 200 

Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu Kwota  

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa  
Żalno 

Inauguracja sezonu motocyklowego – Żalno 2018 1 700 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Żalno Festiwal ognia i wod 1 300 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Żalno Festiwal kolorów 1 700 

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi  
Piastoszyn 

Festyn rodzinny 2 500 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka Piknik rodzinny  1 500 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa Koncertowo w Kęsowie 1 700 

Klub Biegacza Wartko NASZE ZABYTKI - INNACZEJ!: Kościół pw. św. Bernarda w 
Kęsowie” – warsztaty architektury sakralnej  
Gminy Kęsowo dla dzieci 

600 

Stowarzyszenie Żuraw w Kęsowie Piknik Wędkarski wKęsowie 1 000 

Pomoc żywnościowa 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Kęsowa przy współpracy z Bankiem 

Żywności w Chojnicach realizowało 

program, którego celem było 

zapewnienie najuboższym 

mieszkańcom pomocy żywnościowej 

oraz uczestnictwa w działaniach w 

ramach środków towarzyszących w 

okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018. 

Pomoc żywnościowa trafiła do 369 

osób. Wydano osobom 

potrzebującym: 18,375 ton żywności; 

4900 paczek żywnościowych 

W ramach działań uczestniczyliśmy 

łącznie w 3 warsztatach kulinarnych, w 

których wzięło udział 40 osób. 

Zadania publiczne 

Wzorem lat poprzednich w bieżącym 

roku poznano dofinansowania w 

wysokości 47 000 złotych, na 

następujące zadania publiczne: 

Dotacje na  zadania publiczne 


