


Drodzy mieszkańcy 

Przez Gminę Kęsowo 11 sierpnia po godz.            

22  przeszedł niespotykany w dziejach naszej 

gminy front burzowy z ulewnym deszczem               

i bardzo silnym wiatrem osiągającym                     

w porywach prędkość 150 km/h. Wiele 

budynków mieszkalnych i gospodarskich zostało 

uszkodzonych, a straty w samej infrastrukturze 

mieszkalnej przekroczyły 3 mln. Ogromne 

zniszczenia nawałnica poczyniła również              

w obiektach komunalnych, na polach rolników     

i w lasach. Od 12 sierpnia dla naszego 

samorządu rozpoczął się wyścig z czasem aby do 

zimy wypłacić mieszkańcom jak najwięcej 

środków na odbudowę  budynków mieszkalnych 

i gospodarczych. Do remontu pozostały również 

obiekty komunalne, szkoły, boiska, plaże, budynki 

hydroforni  itp. Z pomocą w pierwszych chwilach 

po nawałnicy ruszyli strażacy z OSP Kęsowa, 

Żalna, Drożdzienicy, Piastoszyna, PSP z Tucholi         

i z innych jednostek z całego kraju. Z całego 

serca dziękuję wszystkim strażakom za tak ofiarną 

pomoc. W kolejnych dniach mogliśmy liczyć      

na pomoc Wojewody Kujawsko Pomorskiego 

wraz z całym urzędem, Starosty Tucholskiego, 

Marszałka Województwa Kujawsko Pomorskiego 

oraz wielu samorządów    i firm z całej Polski. 

Spotkaliśmy się z wieloma formami przeróżnej 

pomocy finansowej i materialnej. Pomocy 

udzieliły również fundacje spółek Orlen Upstream 

i KGHM Polska Miedź, Caritas Polska. Wszystkim 

zaangażowanym w pomoc mieszkańcom przez 

ostatnie miesiące pracownikom urzędu, GOPS-u, 

Domu Kultury, sołtysom i innym ludziom dobrej 

woli, bardzo dziękuję za otwarte serca w kierunku 

pomocy potrzebującym.    

     Wójt Gminy Kęsowo 

     Radosław Januszewski 

Działania OSP z terenu gminy Kęsowo. 

Od 11 do 31 sierpnia w ramach usuwania 

skutków nawałnicy strażacy przepracowali 

łącznie 2 227 godzin zabezpieczając budynki, 

odblokowując drogi oraz przeprowadzając 

szereg innych działań.  

W wyniku działań zostało uszkodzone mienie OSP 

na kwotę 61 530 zł., z czego 37 300 zł. stanowiły 

straty w sprzęcie (uszkodzenia samochodów, 

agregatów prądotwórczych, drabin oraz pilarek), 

p o z o s t a ł a  c z ę ś ć  s u m y  to  s t r a ty                                

w umundurowaniu. 

Dzięki pomocy darczyńców otrzymano 

następujący sprzęt: 

OSP Drożdzienica 

 pilarka spalinowa, prowadnica oraz 2 łańcuchy 

oraz 5 siekier od firmy Concordia  

 Wąż W110, 3 plandeki  od Gminy Kłomnica 

 pilarka MS 180C-BE, łańcuch od Gminy Lipno 

 Pilnik, 10 par rękawic z dotacji Gminy Lipno 

OSP Kęsowo 

 pilarka spalinowa do drewna od Starosty 

Tucholskiego 

 pilarka spalinowa do drewna od Posła do 

Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki 

Odział OSP Liczba  

godzin 

Odział 

OSP 

Liczba  

godzin 

Drożdzienica 322 Piastoszyn 315 

Kęsowo 835 Żalno 755 



 10 000 zł na aparaty ochrony dróg oddechowych 

od MSWiA 

 45 000 zł na zestaw hydrauliczny od Fundacji Orlen  

 agregat prądotwórczy z najaśnicą, wąż W110,        

6 plandek od Gminy Kłomnica 

OSP Piastoszyn  

 pilarka, prowadnica, 2 łańcuchy, 5 siekier od firmy 

ubezpieczeniowej Concordia 

 3 plandeki, agregat prądotwórczy z najaśnicą,       

3 węże W110  od Gminy Kłomnica 

 drabina rozsuwana, 10 rękawic, prowadnica             

i łańcuch do pilarki spalinowej  od Gminy Lipno 

OSP Żalno  

 Pilarka, prowadnica, 2 łańcuchy, 5 siekier        

od firmy ubezpieczeniowej Concordia  

 3 plandeki, 10 rękawic  od Gminy Kłomnica 

 buty specjalne, prowadnica i łańcuch z dotacji 

Gminy Lipno 

Straty w rolnictwie 

Na ternie gminy uszkodzonych zostało ponad       

7 300 h upraw, z  czego prawie 1 400 h w ponad 

70%. Starty w uprawach wyceniono na                 

16 882 055 zł, natomiast w budynkach 

gospodarczych na  4 841 650 zł. 

Straty w budynkach mieszkalnych 

Uszkodzonych zostało 323 budynków 

mieszkalnych, w  których  straty nie przekroczyły    

6 000 zł. Budynków  mieszkalnych gdzie straty 

przekroczyły ww. kwotę było 98. W wyniku 

nawałnicy ucierpiało także 248 budynków 

gospodarczych. Na dzień  24 listopada 

wypłacono łącznie 3 043 577 zł zasiłków 

celowych na odbudowę uszkodzonych                   

i zniszczonych budynków. Kwota ta w dalszym 

ciągu ulega zmianie. 

Straty w mieniu gminnym 

W takcie nawałnicy uszkodzone zostały także 

budynki oraz infrastruktura należąca do gminy: 

 Ośrodek zdrowia w Kęsowie - uszkodzony dach  

rynny; złamany masz antenowy 

 WDK w Kęsowie - zalane sufity w magazynku, 

toaletach i kuchni; uszkodzona elewacja, 

uszkodzona styropapa na dachu  

 Szkoła Podstawowa w Kęsowie - zerwany maszt 

Internetu szerokopasmowego; wyrwane 

pokrywy od wyjść z klatki na dach; uszkodzenie 

pokrycia dachu i ościeżnic; zalanie klatki 

schodowej, zalanie klas i hali sportowej, 

korytarza na parterze i piętrze; zerwane 

dachówki i gąsiory na „starej szkole”; 

u s z k o d z o n e  o g r o d z e n i e  b o i s k a 

wielofunkcyjnego  

 Budynek komunalny na ul. Głównej 19              

w Kęsowie - zerwane dachówki i gąsiory; 

zalana klatka mieszkaniowa, suf i ty                      

w pomieszczeniach na parterze 

 Park w Kęsowie - połamane pomosty, latarnie, 

ławki oraz siedziska na amfiteatrze; 

pozarywane chodniki; uszkodzone ogrodzenie 

od boiska wielofunkcyjnego 

 



 Remiza OSP w Kęsowie - zalane ściany; 

uszkodzone ościeżnice i pokrycie dachu  

 Świetlica wiejska w Drożdzienicy - uszkodzone 

ościeżnice i pokrycie dachu  

 Droga gminna w Drożdzienicy, Grochowie             

i Piastoszynie - uszkodzona nawierzchnia, 

konstrukcja drogi 

 Świetlica wiejska w Pamiętowie - uszkodzona 

dachówka i gąsiory; zalany sufit;  zalana 

piwnica  

 Świetlica wiejska w Jeleńczu - zerwany                 

i połamany maszt internetowy; zerwana na 

całej powierzchni dachu styropapa; 

pozrywane rynny i ościeżnice; zalane sufity           

i ściany  

 Boisko w Piastoszynie - zalany parking; zerwane 

piłkochwyty; uszkodzone ogrodzenie boiska 

wielofunkcyjnego  

 Świetlica wiejska w Piastoszynie - zalane sufity, 

ściany  

 Stacja uzdatniania wody w Pasitoszynie - 

uszkodzona styropapa i elewacja; zniszczone 

ogrodzenie; zerwane ościeżnice i rynny  

 Oddział przedszkolny w Piastoszynie - 

zniszczony plac zabaw; zalana piwnica, sufity; 

uszkodzony dach na budynku gospodarczym  

 „Stara” świetlica wiejska w Żalnie - zerwane 

płyty eternitowe; urwane rynny i rury spustowe  

 Świetlica wiejska w Żalnie - zerwane rynny; 

uszkodzona elewacja; podziurawiona                   

i wgnieciona styropapa przez przewrócone 

drzewo; zniszczone ogrodzenie 

 Szkoła Podstawowa w Żalnie - zalane podłogi 

w 8 klasach, podłoga na hali, łącznik 

pomiędzy szkołą a halą; wyrwane klapy 

ewakuacyjne na dach, pozrywane rynny, 

dachówki i gąsiory  

 

Ogółem ubezpieczyciel wycenił straty w mieniu 

gminnym na ok. 60 000 zł. 



Przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie 

Na przełomie października i listopada zakończyła 

się przebudowa ul. Leśnej w Piastoszynie.  

Za kwotę 386 215 zł na odcinku 775 m wykonano 

drogę w technologii nawierzchni bitumicznej 

wraz z szeregiem prac dodatkowych takich jak 

np. umocnienie kruszywem istniejących poboczy 

gruntowych. Inwestycja została dofinasowana 

przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych             

w kwocie 86 500 zł. 

Przebudowa drogi Tuchółka-Jeleńcz 

W cz e r wcu n a  d rodze pom iędzy 

miejscowościami Tuchółka oraz Jeleńcz             

na odcinku o długości 990 m wylano kolejną 

warstwę masy asfaltowej o grubości 4 cm. 

Zadanie pochłonęło z budżetu gminy prawie    

119 981 zł, natomiast w październiku za kwotę 

24 595 zł wykonano pobocza na całym odcinku  

przebudowywanej drogi oraz wkopano znaki 

graniczne. 

Remont drogi w Bralewnicy 

W Bralewnicy dzięki dofinansowaniu Lasów 

Państwowych w kwocie 32 000 zł., powstał nowy 

odcinek drogi o długości 330 m z kruszywa 

łamanego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 

64 724 zł.  We wspomnianej miejscowości 

utwardzono także 540 m2 terenu kostką 

betonową za kwotę 33 000 zł. 

Przebudowa ul. Polnej w Kęsowie (część II) 

Kolejną inwestycją związaną z położeniem nowej 

warstwy masy asfaltowej była modernizacja         

ul. Polnej w Kęsowie, która została zrealizowana 

w czerwcu. W tym przypadku za kwotę 88 529 zł,  

przebudowany został odcinek jezdni o długości 

600 m i szerokości 4 m wraz z poboczami. 

Inwestycje w 2017 roku 



Pozostałe inwestycje na drogach gminnych 

W mijającym roku nie zabrakło także mniejszych 

inwestycji na drogach gminnych. Z kostki 

betonowej powstał kolejny odcinek drogi            

w Drożdzienicy o długości 45 m, który kosztował 

13 500 zł. W czerwcu w Kęsowie rozbudowana 

została ul. Strażacka o kolejne 155 m, tym razem    

z płyt „jumbo” za kwotę 30 000 zł.                            

Z wspomnianych płyt wykonano także 

utwardzenie ul. Kolejowej w Żalnie za kwotę        

23 694 zł. 

Na wiosnę wyrównano oraz wzmocniono 

kruszywem dwie drogi gminne. Pierwsza z nich 

znajduje się w okolicach miejscowości Sicinki, 

której remont kosztował 28 000 zł,  natomiast 

druga droga znajduje się w Obrowie, a koszt jej 

modernizacji wyniósł 45 450 zł. Za tą kwotę 

położono tam nakładkę bi tumiczną                                      

na długości 310 m.  

Drogi powiatowe i wojewódzkie 

W kontekście mijającego roku warto wspomnieć 

o dwóch drogach powiatowych, których remont 

został dofinansowany z pieniędzy gminnych. 

Pierwszą jest droga łącząca Kęsowo z Obrowem, 

na której wylano dwie nowe warstwy asfaltu oraz 

przeprowadzono szereg robót dodatkowych,      

a dofinansowanie gminy wyniosło 57 360 zł. 

Całkowity koszt modernizacji wyniósł 536 647 zł, z 

czego 80 % kwoty pochodziło ze środków MSWiA. 

Drugą jest odcinek drogi łączący Kęsowo             

z Jeleńczem.  W tym przypadku również remontu 

doczekała się nawierzchnia, a dofinansowanie 

gminy wyniosło 17 650 zł. Dofinansowanie 

Powiatu Tucholskiego wyniosło 75 010 zł. 

Zagęszczarka 

Mienie gminne w bieżącym roku wzbogaciło się 

także o nową zagęszczarkę Szmid o wadze     

110 kg z silnikiem marki Honda. Koszt zakupu 

wyniósł 2 599 zł. 

ZGK 

Gmina Kęsowo zakupiła dla Zakład Gospodarki 

Komunalnej  wóz asenizacyjny za kwotę 48 097 zł. 

W bieżącym roku wykonano także zadaszenie na 

PSZOK-U w Kęsowie na bazie ZGK. 



Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kęsowo 

W czerwcu bieżącego roku rozpoczęła się 

procedura zakupu fabrycznie nowego średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 

4x4 dla jednostki OSP w Kęsowie. Samochód 

marki MAN TGM 18.340, który pomieści                   

6 strażaków, dysponuje mocą 341 KM               

oraz zbiornikiem wody o pojemości 4 000 l. 

Posiada także najnowsze rozwiązania 

technologiczne takie jak np. maszt oświetleniowy, 

czy kamerę cofania z monitorem umieszczonym 

w kabinie kierowcy. Wykonawca zobowiązał się 

dostarczyć zamówiony samochód do końca 

listopada. Łączny koszt zakupu wyniósł 781 050 zł. 

Źródła dofinansowań: 

 100 000 zł - Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 202 000 zł - Komendant Główny PSP 

 479 050 zł - Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Zakup ciągnika 

W bieżącym roku zakupiono nowego ciągnika 

marki URSUS C-3102 o mocy 102 KM. Zakup był 

możliwy dzięki dofinasowaniu przekazanemu 

przez miasto Łowicz w kwocie 50 000 zł oraz 

gminy Osielsko w kwocie 50 000 zł. Całkowita 

wartość nowego ciągnika wyniosła 151 290 zł. 

Ciągnik przekazano do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Kęsowie. 

Rozbudowa oświetlenia       

przy ul. Dworcowej w Żalnie 

W ramach kontynuacji zeszłorocznych inwestycji 

prowadzonych na ul. Dworcowej, w tym roku 

zakupiono kolejne 4 lampy uliczne za kwotę 

20 000 zł. 

Kosiarka bijakowa  

W maju zakupiono kosiarkę tylno-boczną ciężka 

o szerokości 1,4 m do wykaszania poboczy przy 

drogach gminnych. Koszt zakupu nowej kosiarki 

wyniósł 13 300 zł.  



Zakup domków mieszkalnych  

W ramach pomocy dla poszkodowanych przez 

sierpniową nawałnicę zakupiono 5 domków typu 

holenderskiego, które wyposażone zostały            

w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. 

Łączny koszt wyniósł 180 000 zł, z czego 

darowizny przekazały następujące instytucje:  

 Województwo Opolskie - 50 000 zł 

 Gmina Kowalewo Pomorskie - 12 000 zł 

 Gmina Płośnica - 10 000 zł 

 Miasto Tarnobrzeg - 40 000 zł 

 Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - 32 000 zł 

 Stowarzyszenie Slutaris z Torunia - 20 000 zł 

 Wkład własny gminy -  16 000 zł 

Remont sali sportowej w Drożdzienicy 

Przedmiotem inwestycji był remont sali sportowej 

w Drożdzienicy, który obejmował wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-

kanalizacyjnej oraz elektrycznej, a także roboty 

wykończeniowe wewnętrzne oraz zewnętrzne. 

Koszt remontu wyniósł 446 967 zł. Dofinansowanie 

inwestycji ze środków MSWiA wyniosło 350 000 zł. 

Drzewa i krzewy 

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w kwocie 9 800 zł zasadzono różne 

gatunki drzew i krzewów. 

 Natomiast ze środków własnych, w kwocie     

5 844 zł zasadzono na działce gminnej w Kęsowie 

ponad 8 000 sztuk dębu oraz olchy. 

Usuwanie azbestu oraz  

przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 

W ramach programu usuwaniu azbestu z terenu 

gminy  zutylizowano 26 ton za kwotę 10 170 zł. 

Dofinansowano także 4 przydomowe 

oczyszczalnie ścieków na kwotę 10 000 zł. 

Równanie dróg gminnych 

W bieżącym roku na drodze gminnej                    

w miejscowości Piastoszyn wysypano 105 ton 

żużlu, a w Drożdzienicy 108 ton. 

Wyrównano oraz wzmocniono tłuczniem drogi 

znajdujące się w miejscowościach: Wieszczyce, 

Kęsowo, Drożdzienica, Żalno, Grochowo, 

Jeleńcz, Tuchółka, Bralewnica oraz Pamiętowo. 

 

Modernizacja mieszkania socjalnego w Żalnie 

W miejscowości Żalno za kwotę 25 000 zł zostało 

wyremontowane mieszkanie socjalne. W ramach 

inwestycji wymieniono stolarkę okienną, 

drzwiową, instalację grzewczą oraz armaturę. 



Plany na 2018 rok 

Przebudowa drogi w Drożdzienicy 

W ramach dofinansowania z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych na kwotę 70 000 zł                  

oraz Nadleśnictwu Lutówko, w miejscowości 

Drożdzienica w przyszłym roku zostanie 

zmodernizowany odcinek drogi gruntowej             

o długości 0,25 km. Całkowity koszt inwestycji      

to 130 000 zł. 

 

Ścieżka rowerowa z Żalna do Piastoszyna 

W bieżącym roku złożono także wniosek              

na ścieżkę pieszo-rowerową pomiędzy Żalnem      

a Piastoszynem przy drodze wojewódzkiej 240       

o długości 1,45 km. Wartość kosztorysowa 

inwestycji wynosi 722 000 zł, natomiast kwota 

dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko -

Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie 434 514 

zł. Dodatkowo za kwotę 35 000 zł tworzona jest 

dokumentacja rozbudowy ścieżki w stronę Silna 

o kolejne 2 km. 

 

Dokumentacja drogi w Piastoszynie 

Kolejną planowaną drogą przeznaczoną            

do modernizacji jest odcinek 990 m znajdującej 

się w Piastoszynie, który dofinansowany zostanie   

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Na chwile obecną przygotowywana 

jest dokumentacja inwestycji. Wniosek zostanie 

złożony w 2018 roku.  

 

Remont sali gimnastycznej w Kęsowie 

Zadanie polegać będzie na remoncie hali 

gimnastycznej przy Szkole Podstawowej                

w Kęsowie. W ramach inwestycji wykonane 

zostaną prace remontowe dachu, posadzek 

(mechaniczne szlifowanie starych posadzek, 

dwukrotne malowane, wymianę listew z drewna 

liściastego), montaż centrali wentylacyjnych 

rekuperatora,  wymiana okien. Ponadto 

inwestycja obejmuje również roboty malarskie 

wewnętrzne oraz  zewnętrzne.  Koszt 

przewidzianych prac wyniesie 784 253 zł, z czego 

połowa pochodzić będzie z dofinansowania 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

 

Teren przy świetlicy w Żalnie 

W ram ach pro jek tu  „ Wzm acn ian ie 

konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez 

budowę elementów małej architektury             

oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu 

r e k r e a c y j n o - tu r y s t y c z n e g o ”  z o s t a n i e 

przebudowany teren leżący przy świetlicy 

wiejskiej w Żalnie. W ramach zadania przewiduje 

się wybudowanie elementów małej architektury 

oraz utwardzenie powierzchni gruntu kostką 

betonową o powierzchni 871 m2. Całość projektu 

opiewa na kwotę 140 000 zł, z czego 90 000 zł to 

kwota dofinansowana przez Stowarzyszenie 

Wdzydzko-Charzykowskie Lokalna Grupa 

Działania „Morenka”. 

 

Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo 

Celem projektu jest zwiększenie jakości                     

i efektywności kształcenia w Szkołach 

Podstawowych w Kęsowie i Żalnie poprzez 

wdrożenie nowych technik uczenia się 

zmierzających do poprawy wyników 

edukacyjnych osiąganych na egzaminach 

zewnętrznych. W ramach zadań przewiduje się 

doposażenie pracowni przedmiotowych 

(matematycznych, komputerowej, językowych       

i przyrodniczych), dokształcanie nauczycieli         

w obszarze wykorzystania metody eksperymentu             

i TIK w dydaktyce, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze w obszarze kompetencji 

kluczowych (matematyka, przyroda, języki obce) 

oraz zajęcia rozwijające uzdolnienia w obszarze 

ww. kompetencji kluczowych. Całkowita wartość 

projektu wyniesie 128 073 zł, z czego 9 520 zł 

stanowić będzie wkład własny gminy. Projekt  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 



Fundusz sołecki na rok 2018 

We wrześniu odbyły się zebrania sołeckie, na których przedstawiono prepozycję wykorzystania funduszu 

sołeckiego na rok 2018.  Do wydania na wszystkie sołectwa została zaplanowana kwota 256 496 zł, 

która ma zostać przeznaczona na  zadania: 

Sołectwo Drożdzienica – 26 247zł 

 Zakup kosiarki samojezdnej. 

 Zakup paliwa i materiałów do naprawy kosiarki. 

 Zakup klimatyzacji-doposażenie świetlicy w Drożdzienicy 

 Organizacja turniejów piłkarskich. 

 Nagroda dla uczestników konkursu pn. Sportowe zmagania dla 

dzieci z sołectwa Drożdzienica. 

 Zakup gruzu na drogę rolniczego użytkowania dz. nr 249. 

Sołectwo Grochowo – 10 836 zł 

 Wkład własny sołectwa na budowę świetlicy w miejscowości 

Grochowo. 

 Zakup tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa 

Grochowo. 

 Impreza gminna pn. „Dożynki sołeckie”. 

 Zakup materiałów na spotkania z mieszkańcami. 

  

Sołectwo Jeleńcz – 24 145 zł 

 Zakup paliwa oraz materiałów do konserwacji kosiarki. 

 Doposażenie świetlicy. 

 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Tuchółka w gotowe 

elementy. 

 Zakup piasku na plażę w miejscowości Tuchółka. 

 Zakup siatki na bramki do piłki nożnej w miejscowości Tuchółka. 

 Zakup tłucznia na drogi gminne na terenie sołectwa Jeleńcz. 

 Spotkania mieszkańców 

  

Sołectwo Kęsowo – 41 204 zł 

 Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kęsowie. 

 Zakup kosiarki, wykaszarki, toalety Toi-toi oraz paliwa do 

koszenia terenów zielonych. 

 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kęsowie. 

 Zakup materiałów na wiatę przy świetlicy wiejskiej w Kęsowie. 

 Zakup lampy oświetleniowej na ul. Strażackiej. 

 Naprawa chodnika na ul. Strażackiej oraz przy ul. Szkolnej. 

 Zakup żużlu na drogi gminne na terenie sołectwa. 

 Zakup materiałów i artykułów spożywczych na spotkania 

mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców. 

Sołectwo Obrowo  - 14 133 zł 

 Zakup kosy spalinowej. 

 Zakup paliwa do kosiarki i wyka szarki oraz usługa pielęgnacji drzew 

i krzewów na terenie sołectwa. 

 Zakup materiału na drogi gminne na terenie sołectwa Obrowo  

 Impreza pn. „Świat ziół”. 

 Zakup mebli oraz naczyń w ramach doposażenia świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Obrowo.  

Sołectwo Pamiętowo – 18 912 zł 

 Zakup płyt jumbo na drogę dz. nr 217/1. 

 Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego. 

 Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa Pamiętowo. 

  

Sołectwo Piastoszyn – 29 831 zł 

 Wkład własny sołectwa Piastoszyn do remontu świetlicy wiejskiej. 

 Zakup wiaty dwustanowiskowej. 

 Zakup materiałów na drogi gminne na terenie sołectwa Piastoszyn. 

 Zakup paliwa i materiałów do konserwacji kosiarek. 

 Równanie dróg gminnych na terenie sołectwa. 

  

Sołectwo Przymuszewo – 20 972 zł 

 Wkład własny sołectwa do budowy chodnika w Krajenkach. 

 Zakup szafy do świetlicy wiejskiej w Przymuszewie. 

 Zakup kosiarki. 

 Zakup paliwa i materiałów do konserwacji kosiarki. 

 Równanie dróg w sołectwie Przymuszewo 

 Pobudzenie aktywności mieszkańców sołectwa.  

Sołectwo Wieszczyce – 29 007 zł 

 Zakup paliwa i materiałów do konserwacji kosiarki. 

 Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wieszczyce. 

 Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa. 

 Próg zwalniający na drodze osiedlowej w miejscowości Wieszczyce. 

 Zakup siatek i bramek dla sołectwa Wieszczyce. 

 Zakup gotowych elementów na plac zabaw w Bralewnicy. 

Sołectwo Żalno – 41 204 zł 

 Materiałów i sprzętu do utrzymania zieleni. 

 Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Żalnie. 

 Zakup altany dla sołectwa Żalno. 

 Wywóz gruzu na drogi gminne na terenie sołectwa Żalno 

Gmina Kęsowo złożyła wniosek o dofinansowanie 

w ramach projektu „Maluch+” dzięki któremu 

zostanie wyremontowana  część budynku,           

w którym znajdowała się Straż Gminna.                 

W ramach inwestycji powstanie lokal o 

powierzchni 105 m2, który zostanie przystosowany 

do pełnienia  klubu dziecięcego, w którym 

opiekę znajdzie 15 dzieci w wieku od 0-3 lat. 

Klubik swoją działalność rozpocznie od września 

przyszłego roku. Całkowita wartość inwestycji 

wyniesie 346 135 zł. 

Klubik dziecięcy „Bajkowa Kraina” 



Dotacje dla organizacji pozarządowych 

W 2017 roku z budżetu gminy na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 50 000 zł, 

natomiast na kulturę i sztukę 13 000 zł. Dzięki tym środkom finansowym zrealizowano następujące 

zadania: 

 Nazwa stowarzyszenia Tytuł projektu  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno Rozwój sprawności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zajęcia cyrkowe  2 000 

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 Turniejach 

Piłkarskich: „Coca – Cola Cup” i „Puchar Tymbarku” 2017 

 2 000 

Ludowy Klub Sportowy Kęsowo Udział w III Lidze Piłki Ręcznej Seniorów – Udział w Turniejach Wojewódzkich 

i Ogólnopolskich 

15 000 

Ludowy Klub Sportowy Organizacja XXIV Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików Rocznik 

2003 Kęsowo 2017 

2 000 

Ludowy Klub Sportowy Udział w Lidze woj. Juniorów Młodszych i turniejach Wojewódzkich Piłki 

Ręcznej rocznik 2001 

8 000 

Międzyszkolny Klub Sportowy  Udział zespołu młodziczek MKS Kęsowo w lidze wojewódzkiej 4 500 

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

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka Wakacyjne Turnieje Piłki Nożnej 1 300 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno Otwarcie VI sezonu motocyklowego – Żalno 2017 2 300 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno 10 LAT RAZEM. Integracja członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju So-

łectwa Żalno 

900 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy Żalno Od serca do serca 2 580 

Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo Teatr Naszym Oknem na Świat  1 920 

Stowarzyszenie Rozwoju   i Promocji Wsi Piastoszyn Festyn rodzinny 1 200 

Stowarzyszenie Bizon Tuchółka Piknik rekreacyjno- rodzinny  2 100 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kęsowa Koncertowo w Kęsowie 2 000 

Oświata 

W ramach usuwania kosztów nawałnicy 

otrzymano kwotę 442 566 zł  z MEN na remonty 

uszkodzonych budynków. Za kwotę 6 765 zł 

zakupiono także siatkę piłkochwyt do hali 

sportowej w Kęsowie. 

Uzyskano także dofinansowanie ze środków 

województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 

28 000 zł na zakup kolejnych, 10 tablic 

interaktywnych do szkół. Wkład własny gminy 

wyniesie 7 000 zł. Stypendia szkolne w 2017 r. 

otrzymało 160 uczniów. Łączna kwota 

stypendiów szkolnych wyniosła ok. 86 000 zł. 

Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce 

uzyskało łącznie 15 uczniów, a mianowicie: 

Kęsowo: Cezary Nowicki, Magdalena Okońska,  

Julia Sternik, Kinga Sternik, Julia Weltrowska, Oskar 

Bieńko, Marta Malinowska, Kamil Nowicki  

Żalno: Grebin Martyna, Miszewska Joanna, Sikora 

Małgorzata, Tomaszewicz Szymon, Sikora 

Agnieszka, Wegner Weronika, Zbilska Natalia. 

Urząd Stanu Cywilnego 

Od początku roku w naszej gminie urodziło się     

39 dzieci oraz odbyło się 14 ślubów, w tym jeden 

ślub w plenerze. Stan ludności na 30 października 

wyniósł 4514 osób. 

W bieżącym roku sto lat ukończyli: Pani Eugenia 

Iwaszyszyn z Kęsowo oraz Pani Franciszka 

Rezentreter z Tuchółki 

50-lecie małżeństwa 

Teresa i Kazimierz Skonieczni 

Alicja i Bernard Frąckowiak 

Halina i Antoni Muzofl 

Renata i Brunon Brzószczyk 

55-lecie małżeństwa 

Anna i Leon Suchomscy 

Krystyna i Czesław Sobaczak 

Irena i Kazimierz Kuszaj 

Zofia i Maksymilian Kulesza 

60-lecie małżeństwa 

Maria i Łucjan Daleccy 

Aniela i Kazimierz Białek 



Gminny przegląd przedstawień świąteczno – noworocznych   

W przedstawieniu wzięło udział 8 grup 

dziecięcych z terenu Gminy Kęsowo. Dzieci 

rywalizowały w 2 kategoriach wiekowych w 

kategorii przedszkola. Nagrodę specjalną 

otrzymała Chatka Puchatka z punktu 

przedszkolnego w Kęsowie której opiekunem była 

Elżbieta Pipowska. Nagroda trafiła również do 

klasy zerowej z Drożdzienicy. Wychowawcą tej 

klasy była Karolina Borzyszkowska. Z kolei w 

kategoriach szkół podstawowych zwyciężyli 

aktorzy z klas II-III z Żalna, których wychowawcami 

byli Hanna Malchan i Małgorzata Bajczyk. W Jury 

zasiedli Kazimierz Rink, Beata Wiśnioch i ks. Piotr 

Wałdoch.  

Konkurs na Najpiękniejszą palmę wielkanocną 

W tym roku była to już 17 edycja konkursu Do 

udziału w tegorocznym konkursie zgłoszono 38 

palm wykonanych w kategoriach : rodzinnej, 

indywidualnej  oraz przedszkolnej. W Jury zasiedli 

Zygmunt Kędzierski, Anna Przytarska oraz 

Radosław Januszewski. W kategorii indywidualnej 

dzieci zwyciężyli Alicja Koseda, Mateusz i Emilia 

Kapłanowscy oraz Jagoda Kocińska. W kategorii 

rodzinnej, rodzina państwa Okońskich, rodzina 

państwa Woźniak oraz rodzina państwa Juhnke. 

Kategoria indywidualna dorośli: Bernadeta Liss, 

Barbara Racławska, KGW Drożdzienica. 

Kategoria świetlice i przedszkola: klasa 1 b z 

Kęsowa, ognisko środowiskowo-wychowawcze w 

Tuchółce oraz klasa 0 z Kęsowa. 

Gala Młodych Talentów  

W kwietniu odbyła się już 4 Gala młodych 

talentów.  W imprezie zaprezentowali się dzieci 

 i młodzież z terenu gminy. Odbył się również 

pokaz tańca grupy latino kids, zaprezentowali się 

wokaliści i instrumentaliści biorący na co dzień 

udział w zajęciach muzycznych prowadzonych 

przez pana Jerzego Porębskiego.  

Cyrkowe sztuczki  

Była to okazja do spędzenia w niezwykły sposób 

czerwcowego popołudnia.  Dom Kultury 

odwiedziła grupa cyrkowa z Czech. Odbył się 

pokaz sztuczek, iluzji i magii w wykonaniu magika 

i klauna  z cyrku Adonis. Na sali tłumie zgromadzili 

się całe rodziny, aby wziąć udział w 

niepowtarzalnym widowisku.  



Piknik Historyczny  

W tym roku odbyła się już 11 edycja imprezy. 

Pierwszą częścią imprezy była potyczka wojsk 

polskich i niemieckich przy schronie „Lisia Góra” - 

były galopujące konie, wystrzały widowiskowe 

wybuchy i walka żołnierzy. Można było postrzelać 

z prawdziwej broni i zwiedzić schron bojowy.  

Inscenizację przygotowało stowarzyszenie Historia 

i Pamięć z Tucholi oraz „Cis” z Męcikała. Druga 

część pikniku odbyła się w parku , nie zabrakło 

tam atrakcji dla małych i dużych. Odbyły się 

liczne występy sceniczne oraz pokaz 

zabytkowych pojazdów, a także sprzętu 

wojskowego. Wystawę przygotowała firma 

„Grantex” z Kęsowa.  

Wycieczka do Parku miniatur i skansenu w Szymbarku  

Wiejski  Dom Kultury w tym roku zorganizował 

wycieczkę na  Kaszuby do  Parku Miniatur            

w Stryszej Budzie i Szymbarku. Wycieczka cieszyła 

się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w niej 

50 osób z Gminy.  

Gościnnie na żurawiowych włościach 

We wrześniu gościliśmy w Wieszczycach , gdzie 

na uczestników czekały zabawy i konkursy 

przygotowane przez Krajeński Park Krajobrazowy 

oraz instruktorów, a także potrawy z ziemniaka       

i ognisko z kiełbaskami. W sprawnym przebiegu 

imprezy plenerowej pomogła  również młodzież 

biorąca udział w projekcie ”Play The Game -       

w Twojej Bibliotece!"  

Koncert Capella                

Bydgostiensis  

Orkiestra Kameralna "Capella Bydgostiensis", 

zaliczana do czołowych polskich orkiestr 

kameralnych zagościła 24.09.2017 do Wiejskiego 

Domu Kultury w Kęsowie. Dziękujemy                   

za przepiękny koncert.  

Noc Świętojańska  

Imprezę zorganizowano na rozpoczęcie  

wakacji. Przygotowano szereg atrakcji               

dla  całych rodzin. Odbył się również turniej piłki 

plażowej o Puchar Wójta . Wieczorem odbyło się 

ognisko z kiełbaskami, puszczanie wianków      

oraz  lampionów.  



III Przegląd Piosenki Jesiennej  

24 występy artystów z powiatu tucholskiego oraz 

chojnickiego na scenie Wiejskiego Domu Kultury 

w Kęsowie. Jury w składzie Pan Tadeusz Skurcz, 

Pan Radosław Januszewski, Pan January Porębski 

podjęli się trudu oceny występów młodych 

utalentowanych wykonawców.  

Klasyfikacja końcowa: 

I miejsce - Emilia Urban - TOK - instruktor Tomasz 

Kotowski 

II miejsce - Zespół wokalny Kęsowo - Zespół Szkół 

w Kęsowie - instruktor Radosław Meger 

III miejsce - Laura Czapiewska - Ośrodek Kultury 

Czersk - instruktor Anna Ferens 

Wyróżnienie - Sandra Juhnke WDK Kęsowo 

Wyróżnienie - Lena Grzonkowska - WDK Silno 

instruktor Jerzy Porębski 

Wyróżnienie - Jagoda Trzebuniak - Ośrodek 

Kultury Czersk - instruktor Anna Ferens 

Nagroda Specjalna - Julia Lepak - Gimnazjum im. 

Bolesława Meggera w Stobnie - instruktor 

Marzena Mathia.  

Koncert Patriotyczny  

8.10.2017r. w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie 

odbył się koncert patriotyczny zorganizowany 

przez Szkołę Podstawową w Kęsowie oraz Szkołę 

Podstawową w Żalnie. 45 minutowy występ 

poświęcony był 99 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. Montaż słowno-

wokalny przygotowany został przez polonistów: 

Panią Anitę Pankau, Pana Arkadiusza 

Szpaczyńskiego oraz opiekuna drużyny 

harcerskiej panią Martę Pril. Na scenie kilkukrotnie 

zaprezentował się w repertuarze pieśni 

patr iotycznych chór uczniowski  pod 

akompaniamentem Pana Radosława Megera.  

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 hali sportowej ZS w Kęsowie. W 

turnieju wzięło udział 12 drużyn. Sponsorami 

turnieju byli: Gmina Kęsowo, Sołectwo Kęsowo, 

Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminy Kęsowo, KMD Krzysztof Dereszyński, , 

Zdzisława i Piotr Luptowscy, Jantex Jan 

Weltrowski, Pierkarnia Marcin Plata, TAK Polska 

Tomasz Kensik. W meczach sędziowali Pan Artur 

Weltrowski oraz Pan Wojciech Szylke. Turniej 

odbył się pod patronatem Tygodnika 

Tucholskiego.  

Turniej brydża sportowego o Puchar Wójta Gminy Kęsowo  

15 października po raz kolejny odbył się Indywidualny Turniej Brydża sportowego o Puchar Wójta Gminy 

Kęsowo. W tegorocznej edycji zwyciężyli: I - Marek Kozłowski, II - Stefan Grzelak, III - Adam Chełchowski. 



Play the Game - w Twojej bibliotece! 

„Play the Game - w Twojej bibliotece!” projekt 

sfinansowany przez Polsko Amerykańską 

Fundację Wolności, w ramach programun 

Równać Szanse 2016. Na realizację działań GBP 

w Kęsowie otrzymała kwotę 8500 zł., a całkowity 

koszt projektu to 10.000 zł. W projekcie wzięło 

udział 12 osób w wieku od 13-19 lat z terenu 

Gminy Kęsowo. W ramach projektu odbyły się 

wyjazdy do Torunia oraz Bydgoszczy z młodzieżą 

uczestniczącą w projekcie na warsztaty z 

tworzenia escape roomów, a także rozgrywki w 

escape roomach oraz udział młodzieży w grze 

terenowej. Dodatkowo projekt zakładał 

stworzenie księgi rekordów gier planszowych 

osób biorących udział w rozgrywkach. W ramach 

projektu powstały scenariusze zamkniętej 

biblioteki poziom podstawowy w GBP w Kęsowie 

„Baśniobór” oraz poziom zaawansowany ,, Pokój 

Seryjnego Mordercy” w OSP Kęsowo. Dodatkowo 

mieszkańcy Gminy Kęsowo mogli wziąć udział w 

grach terenowych ,, Legenda Czarnej Wdowy” 

oraz ,, Ślady Przeszłości” 

Tydzień bibliotek –„Biblioteka . Oczywiście”   

W ramach tygodnia we wszystkich bibliotekach 

odbył się „Bieg z książką”, podczas którego 

książka była pałeczką w sztafecie. Imprezę 

zorganizowano dla szkół podstawowych , 

gimnazjalnych, oraz przedszkoli z terenu gminy 

Kęsowo ( w biegach wzięło udział łącznie 200 

osób). Kolejną inicjatywą były spotkania z 

maluchami w bibliotece, które opierały się na 

legendach i aniołach z Kaszub. Natomiast ,,Ze 

sztuką za Pan Brat” to spotkanie z witrażystą w 

Zespole Szkół w Kęsowie . W ramach Tygodnia 

Bibliotek odbył się również Piracki Dzień. W  

zajęciach wzięli udział uczniowie z klas 0 A i 0B ze 

Szkoły Podstawowej w Kęsowie. GBP w Kęsowie 

zorganizowała Koncert „Skazani na Szanty”, który 

podsumowywał Tydzień Bibliotek, Dzień 

Działacza Kultury, oraz wystawę Józefa 

Chełmowskiego z Brus.  

Spotkania DKK 

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, który 

czynnie działa od 3 lat w GBP w Kęsowie 

zorganizowane zostało spotkanie autorskie z 

Panią Olgą Rudnicką, które odbyło się 5.06.2017r. 

Spotkanie sfinansowane zostało z programu DKK 

Godzinami o Książkach. Podczas spotkania 

autorskiego odbył się konkursu ,,Nowe życie starej 

książki” dla czytelników GBP w Kęsowie.  




