SŁOWO WSTĘPU
Powoli dobiega rok 2013, dlatego też przekazujemy
Wam Drodzy Mieszkańcy kolejny biuletyn podsumowujący naszą pracę w tym czasie. Mówiąc „naszą” mam na myśli wszystkich tych, którzy każdego dnia poświęcają się dla
tej gminy, przede wszystkim pracowników urzędu, jednostek podległych, radnych rady gminy, sołtysów, członków
stowarzyszeń szerzących zarówno kulturę, rozrywkę jak i
sport. Bez ich pomocy trudno byłoby nam wszystkim osiągnąć taki sukces, dlatego dziękuję im z całego serca. Jeśli
mówimy, że nasza piękna gmina osiąga historyczne sukcesy, to nie jesteśmy gołosłowni, ten biuletyn i wcześniejsze

podsumowania zawierają dowody na nasze twierdzenia.
Jak wykorzystaliśmy te siedem lat ciężkiej pracy i walki
o fundusze unijne 2007 – 2013, których zdobyliśmy w tym
czasie ponad 9 mln zł? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy we wszystkich wydaniach Kęsowskich Wieści i tegorocznym niezależnym rankingu przygotowanym przez ekspertów gazety Rzeczpospolita. W tym zestawieniu przeszliśmy 3 etapy będąc ocenianym w ponad 30 kategoriach i
zajęliśmy ostatecznie 77 miejsce wśród gmin wiejskich w
Polsce.
Kończymy wydatkowanie środków unijnych z perspektywy 2007 – 2013 i roku budżetowego 2013. Był to rok
najtrudniejszy z dotychczasowych ze względu na ogrom
zadań
inwestycyjnych
przekraczających
kwotę
5 460 804,07 zł i innych przedsięwzięć, które my samorządowcy robiliśmy dla Was mieszkańców wydając łącznie na
wszystkie cele ponad 22 312 503 zł. Można powiedzieć, że
nigdy w historii naszej gminy nie przeznaczyliśmy więcej
na inwestycje. Proszę Was o pomoc i życzliwość w realizacji przedsięwzięć w roku 2014. Musimy wykonać wszystkie zaplanowane zadania, jak i myśląc o przyszłości naszej
gminy przygotować się do aplikowania o środki unijne w
okresie 2014 – 2020, aby w pełni wykorzystać kolejną
szansę rozwoju Gminy Kęsowo.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kęsowo
Radosław Januszewski

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY GMINY W ROKU 2013
Rada Gminy w Kęsowie w roku 2013 odbyła 11 sesji, na któPodjęto 51 uchwał. Najważniejsze z nich dotyczyły: budżetu
rych średnia frekwencja radnych na sesjach wyniosła 93,2 %
gminy, utrzymania porządku i gospodarowania odpadami komunalnymi, gospodarowania mieniem komunalnym, funkcjonowaW styczniu br. z mandatu radnego zrezygnował Marek Wil- nia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
kowski. Na stanowisko Przewodniczącego RG wybrany został Kęsowie, corocznych programów współpracy z organizacjami
Witold Ott.
pozarządowymi, uwalenia programów wspierania rodziny, przeW maju br. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gmi- ciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwiązywania problemów
ny, w wyniku których wakujący mandat radnego objęła Justyna alkoholowych i innych uzależnień
Banaszek.

INWESTYCJE
W

roku

2013

Gmina

Kęsowo

na

inwestycje

planuje

wydać

5 460 804 zł., co stanowi ponad 24% ogólnych wydatków gminy, a w przeliczeniu na
jednego mieszkańca ponad 1 200 zł.
Więcej na stronie: www.inwestycje.kesowo.pl

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W KĘSOWIE
Jedną z najważniejszych inwestycji w tym roku była rozbudowa oraz doposażenie przychodni lekarskiej w Kęsowie.
Budynek został przeprojektowany oraz rozbudowany o cztery nowe pomieszczenia m.in. nowy gabinet dentystyczny oraz
pomieszczenia służące rehabilitacji. W obiekcie wydzielono pomieszczenie informacyjno-rejestracyjne, ułożono nowe posadzki, pomalowano wszystkie ściany, dodatkowo dokończono termoizolację oraz nałożono nową elewację.

Całkowity koszt inwestycji:

397 287 zł
Zakup nowych mebli:

22 000 zł
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego:
(wkład własny gminy)

105 000 zł
Ośrodek zdrowia będzie oferował 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.
Zadbano także o wymianę starych mebli oraz wyposażenia
gabinetów poprzez zakup m.in. wyposażenia punktu rejestracji
oraz gabinetu zabiegowego.

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ŁĄCZNIKIEM W ŻALNIE
Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju
bazy sportowej” wybudowana została sala sportowa w Żalnie, która przystosowana jest do rozgrywek m.in. w piłkę
nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenisa oraz
możliwością podziału kotarami na 2 części przeznaczone
dla 2 ćwiczących grup.
Sala wyposażona została o niezbędne elementy pozwalające uprawiać wyżej wymienione gry zespołowe, a także
o drabinki gimnastyczne, kotarę grodzącą sale na dwie
mniejsze salki , tablicę wyników, komplet sprzętu do skoku w wzwyż, dwie trzyrzędowe wysuwane trybuny oraz
system nagłośnienia i wentylacji.
W pozostałej części budynku znajduje się salka ćwiczeń
indywidualnych (sala do ćwiczeń dla małych grup, głównie
ćwiczeń korekcyjnych), a także dwa magazyny (z przeznaczeniem na sprzęt sportowy wykorzystywany na boiskach
ORLIK 2012 oraz sprzęt sportowy wykorzystywany na
hali w ramach lekcji wychowania fizycznego), biuro opiekuna, pokój nauczycieli WF, pomieszczenia socjalne, szatnia (dla osób niepełnosprawnych) oraz kilka pomieszczeń
WC (w tym dla niepełnosprawnych).
Więcej na stronie: www.inwestycje.kesowo.pl

Całkowity koszt inwestycji:

1 575 518 zł
Dofinansowanie FRKF:

472 000 zł
Wkład własny gminy:

1 103 518 zł

SIEĆ WODOCIĄGOWA TUCHÓŁKA, PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W PIASTOSZYNIE I KĘSOWIE ORAZ WYKONANIE STUDNI
GŁĘBINOWEJ W PIASTOSZYNIE
Istniejąca infrastruktura liczy kilkadziesiąt lat, dlatego
inwestycja obejmuje swym zakresem budowę sieci wodociągowej, modernizację i przebudowę stacji uzdatniania
wody, która realizowana była w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013.

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY
W PIASTOSZYNIE I KĘSOWIE OBJĘŁA SWYM
ZAKRESEM:


SIEĆ WODOCIĄGOWA TUCHÓŁKA OBJĘTA ZA
KRESEM :


Budowę sieci wodociągowej z rur PE - długość 1046 m



Montaż hydrantów



Budowę przyłączy wodociągowych do granicy działki



Zasuwy wodociągowe



Stację w Kęsowie (demontaż odżelaziaczy, demontaż
rurociągów i armatury, wymiana rurociągu od pomp
głębinowych do stacji uzdatniania, wymiana pompy
głębinowej)
Remont istniejącego budynku stacji uzdatniania wody
(wymiana stolarki okiennej, ocieplenie budynku, ułożenie glazury na posadzce i ścianach, wykonanie kanału
technologicznego, wykonanie fundamentu pod zestaw
hydroforowy)
Stację w Piastoszynie (demontaż odżelaziaczy, demontaż rurociągów i armatury, wymiana rurociągu od
pomp głębinowych do stacji uzdatniania, wymiana
pompy głębinowej)
Całkowity koszt inwestycji:

1 696 456 zł
Dofinansowanie PROW:

1 000 000 zł


Remont istniejącego budynku stacji uzdatniania wody
(wymiana stolarki okiennej, ocieplenie budynku, ułożenie glazury na posadzce i ścianach).

ROZBUDOWA ŚWIETLIC WIEJSKICH W ŻALNIE I KĘSOWIE
Wiadomo nie od dziś, że na wsiach życie kulturalne i spo-  Magazyn sprzętu (służący przechowywaniu sprzętu w postałeczne mieszkańców skupia się w domach kultury i świetlicach.
ci ławek, stołów oraz sprzętu ogrodniczego)
Od tego, jak funkcjonują te instytucje, co oferują, zależy, czy
dzieci, młodzież i dorośli chcą tam zaglądać, dlatego Gmina Kę-  Toalety
sowo zdecydowała się zmodernizować swoje placówki w dwóch
Dodatkowo za 3 400 zł wymieniono rurę centralnego ogrzenajwiększych miejscowościach.
wania oraz przewidziano zagospodarowanie terenu wokół świetlicy za kwotę 10 000 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ŻALNIE
W świetlicy wiejskiej w Żalnie znajdują się następujące
pomieszczenia i elementy wyposażenia technicznego:




Całkowity koszt inwestycji w Żalnie:

Sala (miejsce gromadzenia się dzieci, młodzieży dorosłych
w celu integracji oraz rozwijania posiadanych umiejętności:
sportowych, tanecznych, hafciarskich itp.)

186 914 zł
Dofinansowanie PROW :

Pomieszczenie gospodarcze (pomieszczenie na sprzęt porządkowy, wyposażone w zlew.)

140 185 zł
Całkowity koszt inwestycji w Kęsowie:

301 239 zł
Dofinansowanie PROW :

225 929 zł
ŚWIETLICA WIEJSKA W KĘSOWIE
Prace nad rozbudową świetlicy trwają od września bieżącego roku i swoim zakresem obejmować będą:




Przygotowalnia (pomieszczenie wyposażone w zlew, umywalkę, kuchnie elektryczną)



Magazynek (służący przechowywaniu podręcznych rzeczy

np. papierowe ręczniki, plastikowe naczynia jednorazowe
itp.)

Sala (miejsce gromadzenia się dzieci, młodzieży i dorosłych
w celu integracji oraz rozwijania posiadanych umiejętności)
- 59,25 m2
Zmywalnia (pomieszczenie wyposażone w zlew dwukomorowy, okno podawcze w celu sprawnego podawania zabrudzonych naczyń)



Pomieszczenie socjalne (wyposażone w część z toaleta oraz
część socjalną z możliwością przebrania się)



Przygotowalnia



Trzy magazyny



Korytarz

Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec 2014 roku.

TEREN REKREACYJNY Z BOISKIEM I PARKINGIEM W ŻALNIE
Remont objął wymianę istniejącej murawy boiska sportowego wymiarach 10,4m na 5,1m wraz z montażem infrastruktury towarzyszącej, utwardzenie powierzchni gruntu
oraz montaż elementów małej architektury w miejscowości
Żalno.
Więcej na stronie: www.inwestycje.kesowo.pl

Całkowity koszt inwestycji:

279 128 zł
Dofinansowanie PROW:

110 000 zł
SIŁOWNIA PLENEROWA WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ SPACEROWĄ W ŻALNIE
W Żalnie, na placu zabaw zbudowana została siłownia
plenerowa wraz ze ścieżką spacerową. Inwestycja ta została sfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-20013 z konkursu ogłoszonego przez LGD
„Bory Tucholskie”.
Powstanie nowego obiektu rekreacji było możliwe dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno, które złożyło projekt na budowę siłowni i ścieżki, zaangażowaniu mieszkańców Żalna, którzy samodzielnie wykonali
ścieżkę spacerową oraz Gminie Kęsowo, która dofinansowała wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim i udzieliła pożyczki stowarzyszeniu na zakup urządzeń siłowni plenerowej.

PLAC ZABAW W DROŻDZIENICY
W ramach projektu „Przyjazne przedszkole” Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z mieszkańcami wsi
Drożdzienica zbudowali plac zabaw ( o wartości 30 000 zł)
dla dzieci z oddziału przedszkolnego i filii Zespołu Szkół
w Drożdzienicy.
Nowy plac zabaw pozwoli dzieciom aktywnie spędzać
czas podczas pobytu w przedszkolu, zapewni także integrację mieszkańców w czasie wolnym.

ŚWIETLICE WIEJSKIE
Świetlice wiejskie we Wieszczycach oraz Obrowie wzbogaciły się o instalację centralnego ogrzewania za kwotę
40 000 zł, natomiast przy świetlicy w Jeleńczu powstało nowe ogrodzenie.

PRZEBUDOWA ULICY SŁONECZNEJ, DĘBOWEJ I ZAUŁEK W KĘSOWIE
W celu usprawnienia komunikacji na osiedlu w Kęsowie, zostały zmodernizowane ulice: Słoneczna, Dębowa i
Zaułek. Oprócz nawierzchni o szerokości 4 m z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji przewidziano budowę
chodnika o szerokości 1,5 m.
Inwestycja finansowana jest całkowicie ze środków
własnych gminy.
Całkowity koszt inwestycji:

376 190 zł

REMONT ULICY KARPACKIEJ W KĘSOWIE
Celem modernizacji było umożliwienie bezkolizyjnego
dojazdu maszyn rolniczych z przyległych gospodarstw rolnych na pola uprawne oraz umożliwienie bezkolizyjnego
połączenia pobliskich gospodarstw i zabudowań z drogą
gminną – ulicą Polną w Kęsowie, łączącą dwie drogi powiatowe nr 1010C oraz 1013C.
Droga wykonana została w technologii masy mineralno
–asfaltowej z umocnieniem istniejących zjazdów oraz poboczy o długości 1050 m oraz szerokości jezdni 3,5m.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 495 060 zł., z czego 170 000 zł. pochodziło z FOGR.

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ W ŻALNIE
Przewidziany do przebudowy odcinek drogi 1010C jest
ostatnim odcinkiem zapewniającym połączenie drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno z drogą wojewódzką
nr 240 Chojnice – Świecie, poprzez drogę powiatową nr
1013C Sławęcin – Wieszczyce oraz drogę powiatową nr
1010C Wielka Komorza – Żalno – Drożdzienica.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji zrealizowanej
w 2010 r. pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1010C w miejscowości Żalno (I etap), współfinansowanej
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 –
2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Tucholskiego
i Gminy Kęsowo.

Długość remontowanego odcinka:

963,5 m
Szerokość całej nawierzchni drogi:

5,5 m
Całkowity koszt inwestycji:

1 192 000 zł
Wkład własny gminy:

596 000 zł
Dofinansowanie NPPDL:

596 000 zł

POZOSTAŁE INWESTYCJE DROGOWE
W roku 2013 Gmina Kęsowo wybudowała kolejne odcinki dróg lokalnych z zakupionego wcześniej materiału, a
mianowicie:


Droga gminna w Jeleńczu - 200 m - 30 928 zł



Przedłużenie ul. 40-lecia PRL - 50 m - 8 315 zł



ul. Leśna w Piastoszynie - 270 m - 41 764 zł



Parking przy szkole w Drożdzienicy - 22 261 zł



Droga na cmentarz w Żalnie wykonana w czynie społecznym - 120 000 zł (wartość materiału)



Chodnik w Tuchółce z wyniesieniem przejścia dla pieszych - 22 562 zł



Dzięki wsparci PZU S.A. za kwotę 2 500 zł przy szkole
w Drożdzienicy zamontowano barierki ochronne.

Droga w Żalnie

Droga w Jeleńczu

ul. Leśna w Piastoszynie

Parking w Drożdzienicy

PODPISANE UMOWY
BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z ELE- trapez, drążek gimnastyczny).
MENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W PIASTOW ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego
SZYNIE
PROW Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 57
W przyszłym roku planowana jest budowa boiska pił- 850 złotych na w/w zadanie. Z czego całkowity koszt opekarskiego o wymiarach 50 x 100 m wraz z ogrodzeniem, racji opiewa na kwotę 94 884 zł.
drenażem, montażem elementów małej architektury oraz
utwardzeniem powierzchni. Łączna powierzchnia zieleni
w postaci trawników wynosić będzie 3 295,00 m2.
ŚWIETLICA WIEJSKA W PRZYMUSZEWIE
Łączna kwota inwestycji powinna nie przekroczyć
W ramach projektu przewidziano budowę świetlicy
400 000 zł, z czego 243 750 zł pozyskane zostanie wiejskiej wraz z przyłączami, zjazdem indywidualnym
z PROW.
z drogi powiatowej oraz utwardzenie powierzchni gruntu
w Przymuszewie.
W świetlicy, która będzie miała powierzchnię użytkową
prawie 150 m2 nie zabraknie dużej sali, toalet, miejsca do
przygotowania posiłków, kotłowni oraz tarasu, który dodatkowo powiększy budynek o 63 m2.
Na budowę świetlicy gmina planuje przeznaczyć kwotę
430 000 zł, z czego 262 000 zł pozyska z PROW.

PLACE ZABAW W ŻALNIE ORAZ PRZYMUSZEWIE

W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” wybudowane zostaną dwa nowe place zabaw.
W Przymuszewie przewidziano następujące atrakcje dla
najmłodszych: huśtawkę ważkę, bujak przestrzenny, piaskownicę 2,5 x 2,5 m, huśtawkę podwójną (1 kubełkową,
1 zwykłą), karuzelę krzyżową 1,5 m, ławki oraz zestaw zabawowy (rap wejściowy, pomosty, ślizgi, daszki, linę wspinaczkową, kółka gimnastyczne, przeplotnię linową). Całość
przewidziano na powierzchni 170 m2 o nawierzchni piaskowej.
Plac zabaw w Żalnie będzie składał z takich samych elementów jak w przypadku Przymuszewa, dodatkowo uzupełniony o zestaw sprawnościowy (ścianka wspinaczkowa,
rura strażacka, drabinki gimnastyczne, drabinka linowa,

ZAGOSPODAROWANIE JEZIOR: KĘSOWO, KĘSOWO-CZARNE,
TUCHÓŁKA I ŻALNO
W celu uatrakcyjnienia zasobów wodnych Gminy Kęso- JEZIORO KĘSOWO-CZARNE
wo samorząd zdecydował się na modernizację plaż oraz
Jezioro wzbogaci się o nową plażę (471,53 m2) wraz
terenów przyjeziornych. Szczegółowy opis techniczny wyz ścieżką o nawierzchni z kruszywa, toaletą oraz przebiebranego wariantu realizacji projektu opisano poniżej, odralnią
rębnie dla każdego jeziora.

JEZIORO TUCHÓŁKA
Część przetargów na zagospodarowanie została już
ogłoszona, a zakończenie inwestycji planowane jest przed
W ramach projektu przewidziano wybudowanie plaży
wakacjami 2014 roku.
(1024,42 m2) wraz z pomostem, dwóch altanek, boiska do
piłki plażowej wraz z piłkochwytami, miejsca na ognisko,
ławek przebieralni, toalety oraz wykonanie pieszo-jezdni
(wydzielenie pasa dla ruchu dzieci i innych użytkowników
JEZIORO KĘSOWO
do obiektu sportowo-rekreacyjnego) do drogi powiatowej
Z prawej strony jeziora przewidziano budowę plaży
(1038,00 m2), hangaru na kajaki, boiska do siatkówki,
dwóch altan, fundamentu pod zjeżdżalnię, elementów małej architektury: ławek i koszy na śmieci, utwardzenie powierzchni gruntu, remont istniejących pomostów pływających (wyposażenie go w pokład deskowy, balustradę bezpieczeństwa wykonaną ze słupków stalowych i linki oraz
drabinkę, dojścia w postaci nasypu piaskowego), budowę
chodnika i pomostów
Z lewej strony zostanie wykonana pieszo-jezdnia od JEZIORO ŻALNO
długości 187 m z kostki betonowej łącząca wzdłuż linii
W Żalnie oprócz plaży wraz z slipem do wodowania
brzegowej park w Kęsowie z ul. Szkolną
łodzi oraz kajaków przewidziano budowę pomostu widoRozbudowany zostanie także amfiteatr o dodatkowe 465 kowego z altankami, pomostu pływającego, ławek, koszy
miejsc siedzących wraz z montażem elementów małej ar- na śmieci, latarni oraz hangaru na kajaki (pomieszczenia
chitektury w postaci urządzeń sprawnościowych oraz ko- dla ratownika z pomieszczeniem gospodarczym, magazyn
szy na śmieci
oraz 3 przebieralnie).

ZŁOŻONE WNIOSKI
REMONT BOISKA SPORTOWEGO WE WIESZCZYCACH

Roboty mają na celu wykonanie remontu istniejącej płyty
boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 64 x 100 m. Prace
sprowadzają się do wykonania wertykulacji i aeracji nawierzchni a także polegają na uzupełnieniu nierówności w nawierzchni
za pomocą piaskowania warstwą śr.5 mm oraz na obsianiu nasionami traw. W zakres prac wchodzi również remont istniejących stalowych bramek, istniejących trybun oraz montaż wiat
dla zawodników rezerwowych.

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1013C SŁAWĘCINWIESZCZYCE I NR 1010C WIELKA KOMORZA – DROŻDZIENICA.
ETAP II W KĘSOWIE

31 października ogłoszono listę wsparcia z NPPDL, na której
wniosek pod w/w nazwą zajął I miejsce w naszym województwie. Droga pomiędzy Kęsowem a Wieszczycami wzbogaci się
chodnik wraz ze zjazdami do posesji oraz bariery ochronne.
Droga w kierunku Drożdzienicy oprócz chodnika, zjazdów, zatoki autobusowej, azylu dla pieszych oraz progu zwalniającego
otrzyma nową nawierzchnię asfaltową. Natomiast na odcinku
Wnioskowana kwota dofinansowania 24 950 zł. Koszt cało- pomiędzy Kęsowem a Obrowem położona zostanie nowa nawierzchnia wraz ze zjazdami, pasem postojowym oraz barierami
ści inwestycji 43 005 zł.
ochronnymi.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W DROŻDZIENICY

Łączna długość przebudowanych dróg to 1,8 km, w tym 2
Całkowity koszt inwestycji to 806 267 zł., z czego wnioskokm chodnika. Łączny koszt inwestycji to 1 585 367 zł., z czego
wana kwota stanowi wartość 618 454 zł.
dofinansowanie NPPDL wyniesie 792 684 zł. Realizacja planowana jest na 2014 rok.
DROGA W JELEŃCZU
W przyszłym roku planuje się przedłużenie odcinka drogi w CHODNIK PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ W ŻALNIE
Jeleńczu o kolejne 330 m.
W ramach Drogowej Inicjatywy Samorządowej w Żalnie
powstanie chodnik wraz z kanalizacją daczową przy drodze woBUDOWA DROGI W LUDWICHOWIE
jewódzkiej o długości ponad 1 800 m. Całkowity koszt inwestyW przyszłym roku planowana jest budowa drogi w technolo- cji powinien wynieść 997 000 zł., z czego 40% pochodzić będzie
gii mineralno-asfaltowej w Ludwichowie. Odcinek będzie miał z Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
długość 0,5 km. Inwestycja będzie dofinansowana z FOGR.

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
W bieżącym roku na remonty dróg gminnych (żwir, tłuczeń, gruz) w miejscowościach Kęsowo, Wieszczyce,
Żalno, Brzuchowo wydano ponad 18 737 zł, naprawiono także 8 przepustów drogowych. Na terenie gminy
wyprofilowano łącznie 19 km dróg gminnych za kwotę 8 139 zł oraz wysypano 313 ton żużlu o wartości
10 765 zł. Zimowe utrzymanie dróg kosztowało natomiast 58 281 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W 2013 roku przygotowano plac pod Punkt Selektyw- cach Głównej, Szkolnej i Chojnickiej zamontowano łanej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdujący się na ul. weczki przy chodnikach. Dokonano również remontu szafy
Zacisze 2 w Kęsowie.
sterującej przepompownią ścieków w Tuchółce.
Wykonano ogrodzenie i przygotowano teren pod place
Ponadto wykonano szereg innych prac remontowych i
zabaw w Brzuchowie, Sicinach i Jeleńczu. Zamontowano porządkowych na terenie gminy Kęsowo m. in. naprawa i
barierki przy szkole i placu zabaw w Drożdzienicy. Na uli- równanie dróg gminnych łącznie 19 km.

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I INFRASTRUKTURY
W latach 2012/2013 udzielono dotacji dla 11 sztuk nej dla jednostek samorządowych.
przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 22 000 zł
Dzięki skonsolidowanemu działaniu udało się wynegoW bieżącym roku wydano 45 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym 2 dla inwestycji celu cjować o 15% (257,93 zł/MWh) niższe ceny dla dostaw
energii dla budynków użyteczności publicznej oraz o 22%
publicznego.
dla zasilenia oświetlenia drogowego.
Uzyskano dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na
Żużel
realizacje przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu z terenu
108
Gminy Kęsowo” w kwocie 20 482 zł. od 14 gospodarstw
Ilość ton
domowych.
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40
30

21

Podobnie jak w ubiegłym roku gmina wzbogaciła się
o nowe drzewa i krzewy w miejscach użyteczności publicznej. W Kęsowie posadzono prawie 1 500 roślin, natomiast w Żalnie prawie 900 sztuk. Wartość zasadzonych
roślin wyniosła 12 000 zł.
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Profilowanie dróg
3,5

Od marca bieżącego roku zatrudniono 15 osób w ramach robót publicznych oraz 16 osób w ramach prac społeczno-użytecznych.

Ilość km
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1

1
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W październiku w ramach Tucholskiej Grupy Zakupowej, rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycz-

GOSPODARKA ODPADAMI
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-  zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny wynosi 7,50
kogabarytowe będą odbierane od właścicieli nieruchozł miesięcznie od osoby. W przypadku, gdy liczba osób
mości w miejscu i terminie wskazanym przez przedsięzamieszkująca daną nieruchomość stanowiąca wspólne gobiorcę nie rzadziej niż dwa razy w roku.
spodarstwo domowe przekracza 4 osoby – 3,75 zł mieOd 1 lipca br. funkcjonuje Punkt selektywnego zbierasięcznie od każdej osoby powyżej 4.
nia odpadów komunalnych przy ul. Zacisze 4 w Kęsowie
Obowiązkowo zbieramy selektywnie:
(teren bazy Zakładu Komunalnego w Kęsowie).



worki żółte – tworzywa sztuczne i opakowania wieloDo PSZOK można własnym transportem dostarczyć
materiałowe
bezpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, zużyty
sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady
worki zielone – szkło
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe tylko
z drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie.
worki niebieskie – papier i makulatura



worki czerwone – puszki i opakowania metalowe








PSZOK nie przyjmie odpadów w ilościach wskazujących na to iż pochodzą z działalności gospodarczej,
worki brązowe – odpady mokre ( bioodpady)
wszelkie odpady w ilościach masowych, wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospozużyte baterie – do pojemników znajdujących się w
darstwo domowe, zmieszane odpady komunalne.
budynkach użyteczności publicznej

BEZPIECZEŃSTWO
I PORZĄDEK PUBLICZNY
W 2013 roku Gmina Kęsowo na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych planuje
wydać 137 500 złotych.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna interweniowa- strażackiego dla OSP Piastoszyn za kwotę 30 000 zł.
ła około razy przy gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach.
Doposażyła swoją jednostkę w Żalnie o nowy samochód strażacki marki Renault za kwotę 33 000 zł. J ednostka w Drożdzenicy zakupiła pompę szlamową za 6 000
zł, natomiast strażacy z Kęsowa mogą poszczycić się trzynastoma nowymi kompletami ubrań UPS.
W 2014 roku przewidziano zakup nowego samochodu

STRAŻ GMINNA W KĘSOWIE
Od 1 stycznia 2013 roku Straż Gminna w Kęsowie
jest czynna od godz. 600 do 2200 w dni robocze. W tym
czasie będą przyjmowane zgłoszenia interwencji z zakresu działania straży.

szę dzwonić na numer 669 122 331. Pod tym numerem
nie będą udzielane informacje na temat popełnionych wykroczeń zarejestrowanych przez urządzenia rejestrujące
przekroczenia prędkości.

Cały czas są realizowane wspólne patrole z policją. Od
W kwietniu tego roku został zakupiony drugi samopoczątku października zwiększyła się liczba patroli(3 w chód służbowy VW CADDY.
tygodniu).
Oprócz patroli z policjantami są także patrole składające się z samych strażników. Patrole te są wykonywane
zarówno w formie zmotoryzowanej jak i pieszej. Odbieramy cały czas zgłoszenia od mieszkańców danych miejscowości o potrzebie patrolowania miejsc, które uznawane są
przez nich jako szczególnie niebezpieczne. W takich przypadkach miejsca te stają lokalizacją zwiększonej liczby
patroli.
Jeżeli mieszkaniec gm. Kęsowo i gm. Gostycyn chce
zgłosić interwencje do Straży Gminnej w Kęsowie to pro-

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA STRAŻY GMINNEJ NA TRENIE GMINY
RAZEM WYGRAMY Z WYPADKAMI DROGOWYMI

MACIEJ ZIENTARSKI ZE STRAŻĄ GMINNĄ

Dnia 9 marca 2013 r. odbył się turniej futsalowy o Puchar Wójta Gminy Kęsowo pod hasłem "Razem wygramy
z wypadkami drogowymi". Głównym celem turnieju była
zbiórka pieniędzy na rzecz toruńskiej Fundacji Zielony
Liść, niosącej pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz
zwrócenie uwagi na sam problem wypadków komunikacyjnych. Podczas kwesty udało nam się zebrać 2167,50 zł uzyskana kwota w całości zasili konto Fundacji.

Pan Maciej Zientarski (znany dziennikarz motoryzacyjny) skorzystał z zaproszenia Straży Gminnej w Kęsowie
i w dniu 7 czerwca 2013 r. odwiedził placówki oświatowe na terenie Gminy Kęsowo - szkoły w Drożdzienicy,
Kęsowie i Żalnie.

Podczas spotkań z uczniami Pan Zientarski uświadamiał
o konieczności zachowania ostrożności podczas poruszania
się po drogach. Jego słowa należy uznać za szczególnie
"JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ"
wartościowe, ponieważ kilka lat temu sam uległ poważnemu wypadkowi drogowemu, więc mógł podzielić się wła18 kwietnia 2013r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
snym doświadczeniem.
w Gostycynie, w ramach projektu „Jeżdżę z głową”, którego liderem jest Bank Gospodarki Żywnościowej w War- KONKURS "BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOszawie, odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych WEGO" W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻALNIE
gimnazjum ze strażnikami Straży Gminnej w Kęsowie.
W dniu 21 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół w Żalnie
odbył się konkurs "Bezpieczeństwo ruchu drogowego",
w którym udział wzięli uczniowie szkoły podstawowej i
gimnazjum. Po raz kolejny grono pedagogiczne zaprosiło
do współorganizacji również Straż Gminną. Mieszkańcy
uratowali sarenkę
RAJD ROWEROWY W KĘSOWIE
W niedzielne popołudnie 6 października 2013 r. spora
grupa okolicznych cyklistów spotkała się w Kęsowskim
parku, aby przed rozpoczęciem zaplanowanego wcześniej
rajdu po Gminie Kęsowo wysłuchać przypomnienia najASERTYWNE ZMAGANIA 2013
ważniejszych zasad ruchu drogowego, szczególnie istotW dniu 9 maja 2013 r. straż gminna uczestniczyła nych dla rowerzystów.
w kolejnej edycji konkursu promującego bezpieczne zaStrażnik Straży Gminnej w Kęsowie przedstawił najchowania wśród młodzieży pt. "Asertywne zmagania", w
ważniejsze przepisy dotyczące ruchu rowerzystów, przypoktórym udział wzięli uczniowie Zespołów Szkół z Kęsowa
mniał o obowiązkowym wyposażeniu rowerów, jak rówi Żalna.
nież o tym, dlaczego noszenie materiałów odblaskowych
Sprawdzona od lat formuła konkursu zapewniła różnorod- może uratować życie. Na koniec uczestnicy rajdu otrzymaność zadań, z którymi musieli zmagać się uczestnicy - mło- li od Straży odblaskowe kamizelki.
dzież przygotowała scenki profilaktyczne, piosenki o temaKTO WPADA W OCZY, TEN NIE WPADA POD KOŁA
tyce nałogów, plakaty, trzeba było rozwiązać również kalambury - całość podsumowano zmaganiami sprawnościoW dniu 10 października 2013 r. strażnicy Straży Gminwymi.
nej w Kęsowie odwiedzili przedszkolaki z Piastoszyna.
Dzieci wysłuchały porad dotyczących bezpiecznego poruStraż Gminna w Kęsowie ufundowała część nagród. Ryszania się po drogach oraz otrzymały odblaskowe kamizelwalizacja była wyrównana do końca, ostatecznie wygrał
ki.
zespół z Żalna.

OŚWIATA ORAZ
SPRAWY SPOŁECZNE
W bieżącym roku na oświatę gmina przeznaczy kwotę 5 495 606 zł, co
stanowi ponad 24% wydatków budżetowych.

OŚWIATA NA TERENIE GMINY
W roku 2013 za kwotę 169 313 zł w Zespole Szkół w
Kęsowie i Punkcie Filialnym w Drożdzienicy zadaptowano pomieszczenia gospodarcze na sale dydaktyczne wraz
z malowaniem oraz przeprowadzono remont zewnętrzny
budynku. Zespół Szkół w Żalnie za kwotę 104 761 zł
przeprowadził remont wewnętrzny i zewnętrzny budynku.
Z początkiem roku szkolnego przyznano stypendia naukowe dla uczniów obu szkół. Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dofinansowanie Gminy Kęsowo dla punktów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenie wyniesie
176 394 zł, natomiast koszt punktów pr owadzonych
przez szkoły szacowany jest na 471 432 zł. Dowozy
uczniów do szkół pochłoną 248 330 zł. Łącznie Gmina
Kęsowo na te cele wyda 896 156 zł.
STYPENDIA NAUKOWE
SZKOŁA PODSTAWOWA
W KĘSOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŻALNIE

11 października za wkład pracy włożony w nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży nagrodzono następujących pracowników oświaty: Panią Hannę Klinger,
Panią Małgorzatę Fryca-Lorbiecką oraz Pana Andrzeja Kaszyńskiego. Podziękowania otrzymali natomiast
Pani Beata Gwizdała oraz Pani Alicja Krawczyk.

Kensik Beata

Jeleńcz

Giersz Monika

Żalno

Bielińska Rozalia

Tuchółka

Drzewicka Oktawia

Piastoszyn

Leboda Kacper

Obrowo

Fabich Jagoda

Żalno

Misiak Natalia

Kęsowo

Ciborowski Tomasz

Żalno

Od lutego na terenie gminy działają cztery oddziały
przedszkolne prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Kęsowa. Oddziały znajdują się w Drożdzienicy,
Żalnie oraz dwa w Kęsowie. Uczęszczają do nich dzieci
w wieku od 2 do 5 lat z terenu gminy Kęsowo i nie tylko.
Nabór do oddziałów przedszkolnych prowadzony jest
w sposób ciągły.

Pril Oliwia

Nejdrowska Oliwia Kęsowo
Kęsowo

GIMNAZJUM W KĘSOWIE

GIMNAZJUM W ŻALNIE

Romanowicz Dawid

Kęsowo

Chmara Monika

Piastoszyn

Pruska Agnieszka

Kęsowo

Giłka Jagoda

Żalno

Sikorska Anna

Żalno

Kulesza Małgorzata

Żalno

Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym prowadzonym
przez szkołę

Liczba dzieci w punkcie przedszkolnym
prowadzonym przez stowarzyszenie

Drożdzienica

16

17

Kęsowo

39

41

Zalno

15

15

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Budżet GOPS w Kęsowie na rok 2013 wynosi 3 313 gotowe artykuły spożywcze tj.
672 zł., co w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy

Makaron świderki: 1200 kg,
wynosi ok. 728 zł.
ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE SĄ NA
NASTĘPUJĄCE ZADANIA:


świadczenia rodzinne 1 978 238 zł. - liczba rodzin pobierających świadczenia 427,



pomoc społeczna 1 057 968 zł. - liczba rodzin otrzymujących wsparcie 346,







projekt systemowy pt. „Bądź aktywny daj sobie szansę” kwota dofinansowani 162 466 zł.
projekt osłonowy pt. „W nas jest siła! W nas jest moc!
Razem pokonamy przemoc!” kwota dofinansowania
10 000 zł.
Umieszczono 4 osoby w Domach Pomocy Społecznej
za kwotę 105 000 zł.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA UDZIELANA PRZEZ
GOPS W RAMACH PROGRAMU PEAD:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie realizuje program PEAD , w ramach którego rozdysponował



Cukier: 560 kg,



Herbatniki: 672 kg,



Koncentrat pomidorowy: 1008 kg,



Olej rzepakowy: 360 l,



Mielonka wieprzowa: 691,2kg.



Ryż biały: 1600 kg,



Mielonka wieprzowa: 691,2 kg,



Koncentrat pomidorowy: 1008 kg,



Mleko UHT: 1440 l,



Olej rzepakowy: 405 l,



Dżem truskawkowy: 547,56 kg,



Groszek z marchewką: 576 kg.
Łącznie w 2013r. otrzymaliśmy 10 758,96 kg

„BĄDŹ AKTYWNY DAJ SOBIE SZANSĘ”
Projekt systemowy realizowany przez GOPS w Kęsowie w roku 2013r. współfinansowany przez UE, Europejki
Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w ramach Priorytetu VII. Skierowany do osób korzystających z pomocy społecznej o niskich kwalifikacjach zawodowych.
Projekt został podzielony na dwa bloki:


KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ: liczba
uczestników 22 (zajęcia teoretyczne: zwiększenie poczucia własnej wartości, mobilizujące do podjęcia prazy oraz kursy zawodowe tj. operatora koparki, florystyczny, opiekunki środowiskowej, spawacza, magazyniera, szwaczki oraz prawo jazdy kat B. )



PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ: liczna

uczestników 10 (opracowanie koncepcji utworzenia
„Wioski Kwiatowej” na terenie sołectwa Żalno).

OGNISKA WYCHOWAWCZE
Zajęcia w ramach ognisk wychowawczych odbywają się pod względem wieku, temperamentu i zasobu doświaddwa razy w tygodniu w miejscowościach Piastoszyn, czeń.
Wieszczyce, Tuchółka.
Swoje uczucia dzieci mogły eksponować poprzez wypowiedzi słowne, plastyczne. Dostarczało im to wiele możliwości rozwijania własnego talentu, między innymi w zajęciach plastycznych, organizowanie zajęć łączących ruch z
muzyką (taniec), współzawodnictwo sportowe podczas

Praca w ogniskach wychowawczych z dziećmi i młodzieżą uwzględniała ich zainteresowania, potrzeby i oczekiwania. Ogniska oferowały następujące formy pracy z
dziećmi: pomoc w nauce, współpraca z rodziną wychowanków, rozmowy indywidualne i porady wychowawcze.
Organizowanie czasu wolnego poprzez zajęcia: plastyczne,
gry i zabawy edukacyjne, gry i zabawy ruchowe,
Realizacja powyższych form pracy opierała się na meto- gier i zabaw ruchowych. Dużo zajęć miało również charakdach pracy grupowej, indywidualnej, burza mózgów, łań- ter profilaktyczny np. „Stop agresji”.
cuch skojarzeń, zabawy z chustą, pogadanki, rozmowy,
projekcje filmów, praca z Internetem.
Ponadto prowadzone były zajęcia przy komputerze, wykorzystanie w nauce Internetu.
Zajęcia prowadzone były w grupach zróżnicowanych
Na zajęciach wychowankowie rozwiązywali zadania
matematyczne, krzyżówki, rebusy, testy ortograficzne, kalambury, układali wyrazy nowe z podanych przez wychowawcę, dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszą się
kolorowanki.
Zajęcia plastyczne prowadzone były różnymi technikami, między innymi orgiami, kolaż, decupage, filcowanie,
malowanie na szkle, tworzenie z plasteliny i modeliny, dużo czasu poświęconego było zajęciom rozwijającym intelekt i myślenie logiczne.

PROGRAM OSŁONOWY „W NAS JEST SIŁA! W NAS JEST MOC!
RAZEM POKONAMY PRZEMOC!”
W ramach Programu Osłonowego dofinansowanego przez MPiPS realizowany jest projekt „W nas jest siła! W nas
jest moc! Razem pokonamy Przemoc!”. Łączna kwota realizacji zadania to 14 170 zł. W ofercie projektu znalazły się
m.in. warsztaty podwyższające umiejętności psychospołeczne i rodzicielskie, warsztaty samoobrony oraz wyjazdy dla
rodzin do parku rozrywki.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I
SPOŁECZNA
W roku 2013 Gmina Kęsowo przeznaczy na działalność bibliotek oraz świetlic wiejskich kwotę 404 130 zł. Promocja gminy
kosztować będzie 54 800 zł

KONCERT Z UŚMIECHEM
21 kwietnia 2013 roku o godz. 1800 w WDK w Kęsowie
odbył się "Koncert z uśmiechem" Orkiestry im. Johanna
Straussa z Bydgoszczy.
Koncert z uśmiechem, jak sama nazwa wskazuje, zapewnia dużo rozrywki i śmiechu. Soliści tacy jak Agnieszka Olszewska oraz Tomasz Madej, zaprezentowali nie tylko swój kunszt wokalny, ale wykazali się również dużym
poczuciem humoru, którym zarazili publiczność. Prowadzący koncert, Marek Czekała, również nie poskąpi kilku
dowcipów, a członkowie orkiestry pokazali, w którym momencie „zatiktakać” czy też szybko wstać, by publiczność
mogła za nimi powtarzać.

DZIEŃ PRACOWNIKA KULTURY
Od niedawna w grafik stałych imprez wpisał się Dzień Pracownika Kultury (21 maja) na który to zaproszeni zostają
pracownicy świetlic, bibliotek oraz osoby, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i krzewienia kultury na
terenie gminy, ale i również poza nią. Podczas takich spotkań składane są podziękowania oraz upominki dla osób działających w tej dziedzinie.

PROJEKT UPOWSZECHNIANIE PŁYWANIA „BYĆ JAK MICHAEL
PHELPS”
Zadanie polegało na przeprowadzeniu kursu nauki pły- rozpowszechniania zdrowego stylu życia oraz na korekcję
wania dla uczniów klas I - III ze szkół w Gminie Kęsowo wad postawy u dzieci.
w terminie od 1 marca 2013 do 15 grudnia 2013 w CenProjekt został dofinansowany ze środków państwowego
trum Park Chojnice.
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa
Z projektu korzysta 90 uczniów. Zakłada on powszech- Sportu i Turystyki w kwocie 10 525 zł. Łączna wartość
ny i systematyczny dostęp do zajęć nauki pływania, opano- zadania wyniosła 21 050 zł. resztę stanowił wkład własny
wania tej umiejętności w stopniu podstawowym. Pozwoli gminy.
na integrację ze środowiskiem miejskim. Przyczyni się do

DZIEŃ ZDROWIA – MARSZ Z KIJKAMI
Dla uczczenia światowego Dnia Zdrowia w Gmina Kęsowo włączyła się w kampanię pt. „Zdrowe bicie serca”
w związku z którą zorganizowano marsz z kijkami (Nordic
Walking), podczas którego wszyscy chętni promujący
zdrowy styl życia uczestniczyli w marszu z kijkami .

MÓWIĄCE KAMIENIE
System „Mówiących Kamieni” stanowi uzupełnienie w ramach tego samego projektu. Poszczególne lokalizacje
sieci

szlaków

turystycznych

w Borach

Tucholskich, dostępne będą także w aplikacji na telefony komórkowe,

z których ponad 540 km zostało odnowionych w ramach działającej także poza zasięgiem Internetu. Na każdym kaprojektu „Borowiackie Szlaki” o ciekawe dla turystów mieniu wyryta będzie krótka informacja o atrakcji turypunkty.

stycznej oraz kod QR z adresem strony internetowej

Każda z lokalizacji oznakowanych kamieniem otrzyma z pełnym opisem atrakcji. Informacje te dostępne będą takoddzielną stronę na portalu turystycznym, utworzonym że na stronach powiatowej informacji turystycznej.

KONKURS JASEŁKOWY W KĘSOWIE
W tegorocznym konkursie Przedstawień Noworocznych
i Jasełek wzięło udział 7 grup aktorskich.
I miejsce zdobyła grupa uczniów z przedstawieniem
"Wieczór wigilijny" pod opieką Pani Aliny SankowskiejKensik , II miejsce zdobyli młodzi aktorzy z Żalna, a III
z Drożdzienicy. Jury w składzie : P. Alicja Kaszyńska, Renata Borowiecka- Gutsze, Beata Wiśnioch i Kazimierz
Rink przyznało również nagrodę specjalną dla grupy Pani

Hani Miszewskiej z Kęsowa.

OTWARCIE WIOSKI KWIATOWEJ W ŻALNIE
15 czerwca miało miejsce otwarcie wioski kwiatowej
w Żalnie, podczas, którego odbyło się przedstawienie
„W krainie kwiatolandii”, msza św., parada kwiatowa, występy grupy cyrkowej, grupy bębniarzy, gala talentów
a także występ kabaretu Uniwersytetu III wieku.
Występy artystyczne to nie wszystkie atrakcje, które
miały miejsce na festynie. Asortyment kwiatowy zaprezentowała pierwsza w Żalnie kwiaciarnia. Były też stoiska ze
sztuką ludową, swojskie jedzenie – chleb ze smalcem, rozmaite ciasta.
Był też czas na wręczenie nagród dzieciom, które brały
udział w konkursie plastycznym ogłoszonym z okazji
otwarcia Wioski Kwiatowej.
Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa pod chmur-

ką.

WIZYTA BISKUPA I KONKURS NA PORTRET KS. JÓZEFA SWOBODZIŃSKIEGO
Wraz ze święceniem wyremontowanego ośrodka zdrowia w Kęsowie Wiejski Dom Kultury odwiedził Biskup
Pelpliński Ryszard Kasyna.
Spotkał się z mieszkańcami Kęsowa. Zapoznał się
z działalnością kulturalną na terenie naszej gminy i wręczył nagrody uczestnikom konkursu na portret Ks. kanonika Józefa Swobodzińskiego. I miejsce zdobył Pan Remigiusz Szproch z Pruszcza.
Portret księdza zawisł w biurze Wójta Gminy Kęsowo.

RODZYNKI POZARZĄDÓWKI
20 czerwca o godz. 15.00 w I Liceum Ogólnokształcą- rzecz Pamiętowa i Adamkowa za projekt „Bory Tucholskie
cym im. Mikołaja Kopernika w Chełmnie odbyła się uro- na szlaku mody” oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
czystość wręczenia nagród w konkursie pn. "Rodzynki Sołectwa Żalno za projekt „Ekonomicznie przyjazna wieś.
z pozarządówki". Galę uświetnił występ Zespołu Dziecię- Podczas uroczystości obecny był Wójt Gminy oraz przedcego „Ułybka” z Pińska (Białoruś).

stawicielka Urzędu.

Na konkurs zgłoszono 42 projekty. Do drugiego etapu
konkursu zakwalifikowało się 31 organizacji. Po przeprowadzonych wizytacjach w organizacjach, które zakwalifikowały sie do II etapu, Kapituła postanowiła zarekomendować Zarządowi Województwa 15 inicjatyw.
Zarząd Uchwałą Nr 22/839/13 na posiedzeniu w dniu 5
czerwca 2013 r. postanowił przyznać 15 równorzędnych
nagród w wysokości 2 000 zł.
Z naszej gminy nagrodę otrzymało Stowarzyszenie na

KONCERT ZESPOŁU Z UKRAINY
4 lipca w kościele w Jeleńczu na zaproszenie władz wyraz największego uznania publiczności. Były bisy,
gminy w porozumieniu z władzami kościelnymi do kościo- kwiaty, oficjalne podziękowania, chwile radości, wzruszeła w Jeleńczu przybył zespól wokalny z Ukrainy. Brawuro- nia, a nawet zadumy.
wo wykonany repertuar, oklaski publiczności na stojąco –

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Tegoroczną Noc Świętojańską mieszkańcy gminy Kęso- W KATEGORII DOROSŁYCH:
wo obchodzili na plaży w Kęsowie. Poza tradycyjnymi pokazami kręcenia ogniem (wykonanym przez studentów z

Jeżewa) odbył się koncert grupy bębniarskiej

z Żalna,

ognisko oraz I otwarty konkurs wędkarski w dwóch kategoriach dorośli i dzieci.
W KATEGORII DZIECI:
I miejsce : Karol Cieniuch
II miejsce Mateusz Kucharski
III miejsce : Oskar Bieńko
największa ryba: Igor Biesek

I miejsce: Benedykt Szylke (największa ilość i największa ryba)
II miejsce :Andrzej Nowak
III miejsce : Teodor Szmagliński

PIKNIK HISTORYCZNY
Już po raz siódmy odbył się Piknik Historyczny w Gmi- ciwpancerne, moździerze, granatniki, broń maszynową
nie Kęsowo.
oraz ręczną powtarzalną.
W inscenizacji wzięli udział oddziały żołnierzy polskich
Na tegorocznym pikniku zagrały zespoły: The Postman
oraz niemieckich starając się odtworzyć walki na "pozycji oraz Łukash. Obyła się również msza św. polowa, występy
Rytel", które miały miejsce w roku 1939. Oprócz efektow- lokalnych artystów. Nie zabrakło również wypieków oraz
nych pokazów pirotechnicznych, zobaczyć można było grochówki z kuchni polowej.
także broń z czasów II Wojny Światowej m.in. działo prze-

DOŻYNKI GMINNE
Tegoroczne dożynki odbyły się 7 września 2013 roku.
Rozpoczęto je mszą świętą, po której to uczestnicy obchodów przemaszerowali do kęsowskiego Parku w asyście Orkiestry Dętej OSP ze Śliwic, aby tam wspólnie uczestniczyć w dalszych obchodach. Posłuchać można było występów zespołu ludowego Kaszebe oraz lokalnych artystów.
Atrakcji podczas tej uroczystości było, co nie miara
m.in. konkursy i zabawy, w których uczestniczyły drużyny
sołeckie.
Posmakować można było pieczonego prosiaka, grochówki z kuchni polowej, oraz kiełbasy z grilla. Tradycyjnie, jak co roku odbył się konkurs na najładniejszy wieniec
dożynkowy a pod wieczór zabawa pod chmurką.
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WYRÓŻNIENIA:
Semrau Zygmunt

SPŁYWY KAJAKOWE
W ramach działań profilaktycznych i poprawy bezpie-

15 sierpnia odbył się kolejny spływ kajakowy na rzece

czeństwa nad akwenami wodnymi w Gminie Kęsowo od- Brdzie na odcinku Gołąbek- Piła. Był to spływ dla osób
były się trzy działania.
Pierwszym były warsztaty kajakowe w Żalnie w czasie
trwania kolonii letnich nad jeziorem Żalińskim, dwa pozostałe skupiały się nie tylko na nauce pływania kajakami,
ale również na integracji oraz sprawdzeniu swoich umiejętności w warunkach panujących na rzece.
4 sierpnia 2013r. wraz z Wiejskim Domem Kultury
w Kęsowie został zorganizowany spływ kajakowy Kanałem Brdy z Rytla do Fojutowa. W spływie wzięli udział
rodzice wraz z małymi dziećmi oraz osoby dorosłe, które
nigdy nie pływały na akwenach rzecznych. Instruktor przeszkolił rodziców, opowiedział o zagrożeniach, jakie mogłyby zaistnieć na kanale, oraz pokazał jak prawidłowo
manewrować kajakiem. W spływie wzięło udział 30 osób.

powyżej 16 roku życia, którzy posiadają podstawowe
umiejętności pływania kajakami oraz mają doświadczenie
w korzystaniu z akwenów rzecznych. Instruktor pokazał
kajakarzom jak należy podpływać do przeszkód, jak zapobiec "wywrotce", jak prawidłowo wsiadać i wysiadać z kajaka. Jak zachowywać się podczas "wypadku" na rzece.
W spływie brało udział 25 uczestników.

SPOTKANIE Z PANIĄ ALICJĄ KASZYŃSKĄ
W ramach akcji Tygodnia z Internetem GBP w Kęsowie można znaleźć tanie noclegi i przeloty oraz o tym jak wyzrealizowała spotkanie "W 80 minut dookoła świata" z na- gląda życie w Tajlandii.
sza lokalna "podróżniczką " Panią Alicją Kaszyńską, która
opowiedziała mieszkańcom jak należy przygotować się do
podróży, z jakich stron internetowych korzystać, gdzie

Uczestnicy imprezy poza konkursem wiedzy podróżniczej mogli skosztować pikantnych naleśników.

LATARNICY
Od marca 2013 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kę-

W zajęciach stałych 3 miesięcznych kursach kompute-

sowie wraz z bibliotekami w Gostycynie, Lubiewie reali- rowych strach prze komputerem pokonało ok 30 osób, a w
zuje

projekt

Polski

Cyfrowej

Równych

Szans: akcjach promocyjnych związanych z projektem wzięło

"Mój pierwszy krok w Internecie". W Kęsowie zajęcia pro- udział ok 150 osób z terenu gminy Kęsowo. Projekt będzie
wadzi Kamila Wandzinska, która w ramach projektu jest realizowany do czerwca 2014 r.
Latarniczką.

IMPREZY Z UDZIAŁEM GWIAZD PLANOWANE W 2014 ROKU
W przyszłym roku zachęcamy wszystkich mieszkańców
do udziału w co najmniej trzech wydarzeniach z udziałem
gwiazd:


Piknik Historyczny - 7 czerwiec - zespoły Gang Marcela, Setus i Power Play



Gala Disco Polo w ramach promocji projektu turystycznego - 16 sierpień - zespoły Channel, Night
Lovers oraz gwiazda wieczoru Bobi



Dożynki Gminne - 6 wrzesień - występ zespołu Kaszebe z Chojnic, After Party oraz zabawa do białego rana z

zespołem Alfabet z Włocławka.

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI
SPRAWY OBYWATELSKIE
W roku 2013 Gmina Kęsowo na upowszechnianie i rozwój sportu, rekreacji, kultury
i sztuki wydała 82 000 zł.

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI
Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach, zostały 
przyznane dotacje ze środków publicznych na dofinansowanie
niżej wymienionych zadań.


MKS Kęsowo - „Udział w turniejach i rozgrywkach Piłki
Ręcznej Grupa Młodzik rocznik 1998” - 3 000 zł.



Stowarzyszenie Bizon Tuchółka - Wakacyjny Turniej Piłki
Siatkowej Plażowej oraz Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej
Drużyn z Gminy Kęsowo - 1 500 zł.

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ SPORTU I REKREACJI


Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno „Zajęcia cyrkowe dla dzieci i młodzieży” - 600 zł.



UKS PORAJ Żalno - Udział zespołu piłkarskiego UKS Poraj Żalno w Ogólnopolskim Turnieju Piłkarskim „COCA –
COLA CUP 2013 r. w kategorii dziewcząt i chłopców” 2 620 zł.







UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI


Borowiackie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z
Tucholi - „Profilaktyka zagrożeń związanych z wypoczyn- 
kiem nad wodą. Wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa
na wodzie. Szkolenie kadry ratownictwa wodnego” - 700 zł. 
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn - „Na
rowerze poznajemy naszą gminę” - 700 zł.
LKS Kęsowo - rozgrywki ligi piłki ręcznej seniorów, młodzików oraz udział i organizacja turniejów - 47 380 zł.

LKS Kęsowo - rozgrywki piłki nożnej B-klasy oraz organizacja turnieju - 14 500 zł.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno „Otwarcie wioski kwiatowej ” - 2 120 zł.
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka - „Festyn rodzinny” - 1 350

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kęsowa - „Muzyczne
Kęsowo” - 5 330 zł.



Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Piastoszyn - „Miłe
spotkania przy wspólnym stole” - 2 200 zł.

URZĄD STANU CYWILNEGO
Od początku roku do dnia 15 października, w naszej
gminie urodziło się 43 dzieci (22 chłopców i 21 dziewczynek) oraz zmarło 28 osób (17 mężczyzn i 11 kobiet),
natomiast akt małżeństwa zawarły 51 pary.
Urząd Stanu Cywilnego wydał 272 dowodów osobistych, z aktualizował rejestr wyborców obejmujący 3542
osoby oraz zarejestrował 26 zdarzeń, wydając z urzędu 78
aktów stanu cywilnego.

JUBILEUSZE 60- LECIA
Państwo Maria i Edmund Trzebiatowscy z Żalna
JUBILEUSZE 50 – LECIA
Państwo Ludwika i Józef Czarnowscy z Krajenek
Państwo Krystyna i Czesław Sikorscy z Żalna
Państwo Jadwiga i Alfons Kriesel z Wieszczyc
Państwo Gertruda i Henryk Góreccy z Obrowa

