Ranking wydatków na inwestycje samorządowe w latach 2013- 2015
W październikowym
wydaniu czasopisma
samorządowego „Wspólnota”
opublikowano ranking
wydatków na inwestycje samorządowe w latach 2013- 2015.
Gmina Kęsowo zajęła bardzo wysokie 102 miejsce w kraju,
na 1563 wszystkie gminy wiejskie (w tych latach w powiecie
byliśmy liderem, a w województwie zajęliśmy ósme miejsce).
Z opublikowanych danych wynika, że w ostatnich trzech
latach budżetowych wydatki inwestycyjne wyniosły średnio
1178,68 zł rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

„Wspólnota” skupiła się nie tylko na inwestycjach
w infrastrukturę techniczną (m.in. drogi, gospodarka
komunalna). Wzięto pod uwagę całość wydatków
majątkowych poprawiających jakość życia mieszkańców,
w tym także inwestycje w szeroko pojęte usługi społeczne.
Od 2016 roku wydatki inwestycyjne w naszym samorządzie
spadły o około 50%. Spowodowane to jest mniejszą ilością
potrzeb w tym zakresie, bardzo skromną dostępnością
środków unijnych w perspektywie 2014 -2020
oraz zakończeniem z końcem 2015 roku działalności Straży
Gminnej w Kęsowie.

Przebudowa ulicy Kasztelańskiej, Wiatrakowej i Szkolnej w Żalnie
Od sierpnia do maja trwały prace związane
z przebudową trzech ulic w miejscowości Żalno. Największy
zakres prac dotyczył ulicy Wiatrakowej, na której ułożono
nową nawierzchnię z kostki betonowej wraz z chodnikiem, na
długości od drogi wojewódzkiej 240 do ulicy Szkolnej.
Zostały także przebudowane zjazdy do posesji, zatoka
postojowa połączona z chodnikiem oraz azyl dla pieszych
i próg spowalniający. Dodatkowo utwardzono pobocza
tłuczniem betonowym oraz wykonano odwodnienie drogi.

Łącznie za kwotę 567 302 złotych zmodernizowano
ponad 890 metrów dróg, z czego 283 651 złotych pokrył

Natomiast ulica Kasztelańska na odcinku 250 metrów
została zmodernizowana o nakładkę z betonu asfaltowego

budżet Gminy Kęsowo, natomiast 283 651 złotych
pochodziło z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
przekazywanej od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

o grubości 4 centymetrów na istniejącej nawierzchni
oraz przebudowany został znajdujący się tam przepust. W celu
poprawy bezpieczeństwa pomiędzy wymienionymi ulicami na
drodze wojewódzkiej powstało przejście dla pieszych
dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych oraz wstawiono
znaki ostrzegawcze.
Ostatnim etapem w ramach opisywanej inwestycji była
ulica Szkolna, na której naprzeciw Zespołu Szkół w Żalnie
powstało przejście dla pieszych oraz zamocowano barierki
ochronne.

Poszerzenie drogi do Bralewnicy ze środków własnych i PROW
Jesienią bieżącego roku, na odcinku o długości
1 480 metrów, oddano do użytku zmodernizowaną drogę
do Bralewnicy, która nie spełniała norm techniczno–
drogowych i nie dawała możliwości przejazdu Lasom
Państwowym. Jej nawierzchnia została poszerzona

z szerokości 3,5 metra do 4 metrów, natomiast nowa
dodatkowa nawierzchnia miała grubość 4 centymetrów.

Zadbano także o utwardzenie poboczy drogi i jej wymierzenie
geodezyjne.

Całość inwestycji kosztowała 261 593 złote, z czego
środki własne gminy to 176 319 złotych. Resztę kosztów
pokryło dofinansowanie z programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Pamiętowie
W październiku dzięki dofinansowaniu z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych na odcinku 360 metrów
zmodernizowano drogę w Pamiętowie. Nowy odcinek drogi
o nawierzchni asfaltowej ma szerokość 3,5 metrów,
a inwestycja swoim zakresem obejmowała także przebudowę
skrzyżowania z drogą wojewódzką, remont istniejących
zjazdów gospodarczych, wyprofilowanie, utwardzenie
i zagęszczenie poboczy.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 148 538 złotych,
z czego 63 000 złotych pochodziła ze środków Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Żalnie
W bieżącym roku zmodernizowano ze środków gminy
i mieszkańców ulicy inną drogę w miejscowości Żalno,
a mianowicie ulicę Słoneczna. Inwestycja polegała
na zbudowaniu odcinka o długości 73 metrów i szerokości
4 metrów z kostki betonowej, wykonaniu wjazdów i kanalizacji
deszczowej. Nie byłoby możliwości jej przeprowadzenia
gdyby nie pomoc finansowa mieszkańców, którzy na ten
cel przekazali 7 500 złotych. Wkład gminy, w tym
przypadku wyniósł 31 931 złotych.

Drogi we Wieszczycach i Sicinkach ze środków budżetu gminy
W marcu bieżącego roku zmodernizowano przy
pomocy tłucznia betonowego również dwie drogi we
Wieszczycach oraz Sicinkach. Pierwsza z nich za kwotę
26 000 złotych z gminnego budżetu, na odcinku 290
metrów i szerokości 3 metrów wzbogaciła się o warstwę
odsączającą 10 cm, podbudowę z tłucznia betonowego
20 cm oraz nawierzchnię z pospółki piaskowej o grubości
2 centymetrów. Nie zabrakło także wyrównania
i utwardzenia poboczy o szerokości 0,5 metra. Do tej
drogi dołożono 4 000 zł z funduszu sołectwa Wieszczyce.

oraz wyrównano pobocza. Do tej inwestycji dołożono
2 000 zł z funduszu sołectwa Kęsowo.

Druga z kolei drogi została zmodernizowana za
kwotę 30 000 złotych, także z naszego budżetu.
Na długości 300 metrów wykonano profilowanie oraz
położono warstwę gruzu 20 cm (jako podbudowa) i żwiru

Droga w centrum Drożdzienicy
odnowiona ze środków budżetu
gminy.

Pozostałe inwestycje drogowe

W październiku, w centrum wsi, zakończyła się
przebudowa istniejącej drogi gruntowej na odcinku
56 metrów. Szerokość nowej nawierzchni z kostki betonowej
wyniosła 3,5 metra. W ramach inwestycji powstał także
odcinek chodnika o długości 20 metrów.



Utwardzenie drogi za Zespołem Szkół w Żalnie
z płyt jumbo
Długość – 55 metry | Szerokość - 3 metry
Koszt – 2 464 złote (środki własne gminy).
Płyty zakupione w 2015 roku – 5 062 złotych

Całkowity koszt tego etapu inwestycji zapłacony
z budżetu gminy wyniósł 15 166 złotych. Materiał
kupiony w 2015 roku kosztował 3 306 złotych.



Poszerzenie drogi w Pamiętowie
Długość – 70 metrów | Szerokość – 3,5 metra
Koszt kostki brukowej – 20 000 złotych, natomiast
wykonanie, oraz zakup podbudowy wzięli na swoje
barki mieszkańcy Pamiętowa.



Chodnik przy ulicy Chojnickiej w Kęsowie
Długość – 40 metrów | Szerokość – 1,5 metra
Wykonany przez pracowników urzędu gminy,
z materiałów własnych.



Droga gminna z płyt jumbo w Przymuszewie
Długość – 70 metrów
Koszt – 6 846 złotych (dodatkowy materiał
mieszkańca miejscowości za kwotę 1 500 złotych)

W ramach drugiego etapu zaplanowanego w budżecie
gminy na rok 2017 przewidziano wykonanie dalszych
46 metrów nowej drogi, wykonawca Firma Amar wykonała
to w tym roku, a rozliczenie finansowe nastąpi w przyszłym
roku.

W bieżącym roku w Gminie Kęsowo przeprowadzono
także kilka innych mniejszych, ale niezwykle ważnych
inwestycji drogowych, a mianowicie:

Droga powiatowa w Piastoszynie – poszerzenie oraz chodnik
W bieżącym roku do końca października na odcinku
100 metrów o 1,5 metra została poszerzona droga przy
wjeździe do Piastoszyna. Jednocześnie w kierunku stacji PKP
wybudowano chodnik na odcinku 450 metrów, szerokości
1,5 metra. Na ten cel Gmina Kęsowo przeznaczyła
dla powiatu kwotę 35 000 złotych, natomiast Powiat
Tucholski wsparł inwestycje kwotą 47 345 złotych.

Droga powiatowa w kierunku
Obrowa

Pozostałe inwestycje na drogach
powiatowych

Kolejną drogą, która do końca 2016 roku zostanie
przebudowana jest droga powiatowa Kęsowo – Obrowo.
Opisywany odcinek będzie miał długość ok. 2 800 metrów
na którym położona zostanie nowa nakładka bitumiczna.
Zadanie jest dofinansowane w 80% ze środków
na zarządzanie kryzysowe Wojewody Kujawsko–Pomorskiego
czyli 693 884 złote, dodatkowo wkład gminy w tą inwestycje
wyniesie 123 471 złotych, a powiatu 50 000 złotych.

Poza tym Zarząd Dróg Powiatowych wykonał więcej prac
na drogach powiatowych:

Boisko sportowe w Drożdzienicy
Boisko w Drożdzienicy o wymiarach 30 na 60 metrów
od pewnego czasu wymagało modernizacji, dlatego
zdecydowano się na zerwanie starego humusu, wyrównanie
terenu i przygotowanie pod nowy trawnik. Nowa trawa z rolki
wraz z siatka zabezpieczającą bosko od kretów przez wiele
sezonów powinna bezproblemowo służyć mieszkańcom
w uprawianiu sportu. W ramach przebudowy zakupiono
również bramki stalową wraz z siatkami, oraz słupki z siatką
na boisko do siatkówki.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 46 000
złotych, z czego 1 000 złotych pochodziło z funduszu
sołeckiego Drożdzienicy.

Remont Urzędu Gminy w Kęsowie
Gruntowny remont wnętrza urzędu po ponad 20 latach
obejmował położenie nowej elewacji na ścianach, wymianę
stolarki drzwiowej, wewnętrznych okładzin ściennych, witryn
informacyjnych oraz innych elementów.
Dzięki inwestycji, która kosztowała 22 599 złotych,
urząd stał się miejscem bardziej czystym i schludnym oraz
przyjaznym interesantom.



naprawa kratki ściekowej do wód deszczowych
w Drożdzienicy,



obniżenie progu zwalniającego w Żalnie,



podwyższenie progu zwalniającego w Kęsowie,



uzupełnienie poboczy drogi Kęsowo – Żalno

Termomodernizacja świetlicy
wiejskiej w Obrowie

Nowa elewacja na świetlicy
wiejskiej w Jeleńczu

W bieżącym roku, za kwotę 26 983 złotych, wykonano
ocieplanie budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie styropianem
grubości 12 cm oraz elewacja. Wykonano również nowe
wejście do piwnicy budynku.

Latem 2016 roku pracownicy urzędu gminy wykonali
nową elewację na świetlicy wiejskiej w Jeleńczu
oraz zamurowali wejście po byłej OSP i wstawili nowe drzwi.
Dzięki pracy własnej udało się to wszystko wykonać za kwotę
2 500 złotych.

Podwórko Nivea
W kwietniu Nasza Gmina zgłosiła się do konkursu
„Podwórko Nivea”. Spośród prawie 1000 lokalizacji

zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu, Kęsowo znalazło
się w na 14 miejscu. Przez prawie miesiąc mieszkańcy naszej
gminy oddawali codziennie głos na naszą lokalizacje, dzięki
czemu powstał nowoczesny i wspaniale wyposażony plac
zabaw przy Zespole Szkół w Kęsowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkich osobom którzy
dołożyli swoja cegiełkę do budowy placu zabaw w postaci
oddawanych codziennie głosów.

Dziękujemy też osobom, którzy angażowali się
w promocję tego konkursu poprzez angażowanie w oddawanie
głosów na naszą lokalizację znajomych, rodzinę i przyjaciół.

Pozostałe inwestycje
W bieżącym roku nie zabrakło także mniejszych inwestycji, a mianowicie:


Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Żalno
Koszt – 13 500 złotych (środki własne gminy)



Naprawa pomostu oraz zabezpieczenie przebieralni
w Żalnie
Koszt – 3 000 złotych (środki własne gminy)

Ochotnicze Straże Pożarne
W bieżącym roku jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych zostały doposażone przez urząd w sprzęt za kwotę
12 000 złotych, z czego na szczególną uwagę zasługuje nowa

Dodatkowo z magazynu obrony cywilnej przy Urzędzie
Gminy przekazano dla jednostki w Kęsowie motopompę
półszlamową wraz z wężami oraz dwie plandeki, natomiast
jednostce z Żalna agregat prądotwórczy, motopompę
półszlamową z wężami oraz oprawę halogenową na statywie
teleskopowym
W kwietniu na Powiatowym Zjeździe Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Tucholskiego
wybrano straż roku 2015, którą została Ochotnicza Straż
Pożarna w Żalnie. Serdecznie gratulujemy naszym
druhom tak zaszczytnego wyróżnienia.

pilarka do drewna marki Husqvarna 555. Wysokiej jakości
pilarka wraz z osprzętem kosztowała 3 100 złotych, z czego
1 700 złotych dofinansowała firma P.Z.U. S.A.

Przyszły rok natomiast może być przełomowy
dla jednostki OSP Kęsowo, ponieważ wspominana jednostka
zostanie doposażona zostanie o nowy wóz bojowy o wartości
ok. 750 000 złotych, z czego dofinansowanie gminy wyniesie
do 450 000 złotych.

Zakład Gospodarki Komunalnej oraz Referat Gospodarki
i Infrastruktury
W 2016 roku Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kęsowie wybudował 220 metrów sieci ciśnieniowej
oraz 275 metrów sieci grawitacyjnej, a także jedną
przepompownię przydomową. Natomiast największą
inwestycją była budowa kanalizacji w Żalnie dzięki której,
za kwotę ponad 30 000 złotych, podłączono 7 gospodarstw
domowych. Dodatkowy materiał zakupili mieszkańcy. Zakład
zajmował się również rozwożeniem skrzynek i piasku
do skrzynek w celu zabezpieczenia przed gołoledzią zimową
oraz wykonywał różne prace zlecone przez Gminę Kęsowo.
W ramach zadań Referatu Gospodarki i Infrastruktury
dofinansowano 3 przydomowe oczyszczalnie ścieków, łącznie
na kwotę 7 500 złotych oraz zutylizowano 63 tony azbestu

za kwotę ponad 26 00 złotych. Ponadto wydano 210 decyzji
na usunięcie drzew.

Równanie dróg gminnych
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Razem 14 km

Razem 482 t

Klęski w uprawach rolnych
W bieżącym roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski
powołał trzy komisje w sprawie oszacowania zakresu
i wysokości szkód gospodarstwach rolnych spowodowanych
niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie naszej
gminy.
Komisja powołana w sprawie oszacowania szkód
powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania

roślin sporządziła 120 protokołów z oszacowania i wysokości
szkód, natomiast komisja powołana w sprawie oszacowania
szkód powstałych w wyniku klęski suszy sporządzała
37 protokołów. Komisja powołana w sprawie oszacowania
szkód powstałych w wyniku gradobicia sporządziła
16 protokołów.

Oświata
Na przestrzeni roku doposażono sale komputerowe o nowe dodatkowe zestawy komputerowe w szkołach w Kęsowie
i Żalnie( za kwotę 9 400 złotych), natomiast w Zespole Szkół w Żalnie teren dojścia do hali sportowej oświetliły trzy nowe
halogeny LED.
Stypendia szkolne w 2016 r. otrzymało 175 uczniów. Łączna kwota stypendiów szkolnych wyniosła 158 236 złotych,
a zasiłków szkolnych 8 328 złotych (30 uczniów).
Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia w nauce uzyskało łącznie 19 uczniów, a mianowicie:
Szkoła podstawowa (Zespół Szkół w Kęsowie): Dawid Olejnik, Marta Ziemey, Dagmara Merkułów, Paulina Osowicka

Gimnazjum (Zespół Szkół w Kęsowie): Natalia Misiak, Beata Kensik, Rozalia Bielińska, Oliwia Nejdrowska
Szkoła podstawowa (Zespół Szkół w Żalnie): Amelia Ciborowska, Renata Giłka, Patrycja Krzyżanowska, Marta Mindykowska,
Agnieszka Nowak, Izabela Swoińska, Dominika Żakowska
Gimnazjum (Zespół Szkół w Żalnie): Oktawia Drzwicka, Tomasz Ciborowski, Monika Giersz, Jagoda Fabich

Subwencja na oświatę z budżetu państwa wyniosła 4 550 000 złotych,
natomiast wydatki z budżetu gminy wynosiły 970 568 złotych
i kształtowały się następująco:

Oddziały przedszkolne
Inne formy wychowania przedszkolnego
Dowozy uczniów
Wyprawki oraz stypendia
Stypendia naukowe
Orlik w Żalnie
Busy dowożące dzieci
Mały mistrz
Dodatkowe środki w 2016 r.
Komputery

240 276 zł
229 309 zł
220 000 zł
33 313 zł
9 500 zł
10 000 zł
87 520 zł
6 250 zł
125 000 zł
9 400 zł

Urząd Stanu Cywilnego
Od początku roku w naszej gminie urodziło się
47 dzieci oraz odbyło się 16 ślubów, w tym jeden ślub
w plenerze. Natomiast stan ludności na 30 czerwca
bieżącego roku wyniósł 4514 osób.
100 rocznicę urodzin obchodziła w tym roku
Pani Salomea Tajl z Żalna.

Jubileusze 60-lecia:
Czesław i Łucja Skaja
Józef i Teresa Kaczyńscy
Franciszek i Honorata Nelke
Franciszek i Honorata Laskowscy
Kazimierz i Czesława Pasińscy
Jubileusz 65-lecia
Jan i Orgilia Kowalscy

Jubileusze 50-lecia:
Bernard i Helena Kapłanowscy
Jerzy i Krystyna Wołowicz
Jan i Elżbieta Spichalscy
Ryszard i Leokadia Antoniak
Jubileusze 55-lecia:
Franciszek i Natalia Dończyk

Sczepienia profilaktyczne
Samorząd Gminy Kęsowo w bieżącym przystąpił
do „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród
dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom
w województwie kujawsko-pomorskim”, który polega
na szczepieniu dzieci w wieku 24-36 miesiąc życia przeciwko

pneumokokom z użyciem szczepionki koniugowanej. Kwota
dofinansowania tego zadania z budżetu gminy wynosiła 50%,
to jest 6 000 złotych. W przyszłym roku planowane jest
również przystąpienie do tego programu.

Remont Hali Sportowej w Kęsowie
Dnia 31 marca w ramach Programu Modernizacji
Infrastruktury Sportowej Gmina Kęsowo złożyła wniosek
do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie
remontu hali sportowej w Kęsowie. Remont obejmował
remont dachu, posadzki na sali sportowej, centralna wentylacje
–rekuperator, wymianę okien, roboty malarskie wewnętrzne,

roboty malarskie oraz zewnętrzne.
Całkowita wartość inwestycji wynosiła 784 253 złote,
z tego 50% dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej. Jednak ze względu na ograniczone
środki finansowe Ministerstwa Spotu i Turystyki
nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego.

Remont sali po świetlicy w Drożdzienicy
W tym roku do Urzędu Wojewódzkiego złożono wniosek
o dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych z lat 2013 – 2015. Dotyczył on remontu
sali po świetlicy w Drożdzienicy. Zakres prac to roboty
rozbiórkowe, roboty murowe wymiana stolarki okiennej

i drzwiowej, roboty wewnętrzne wykończeniowe, elewacja
z ociepleniem, elektryka, roboty sanitarne z kotłownią. Prace
wyceniono na kwotę 360 000 złotych. Nie znaleźliśmy się
jednak na liście podmiotów dofinansowanych.

Przebudowa ulicy Polnej i Karpackiej w miejscowości Kęsowo
W dniu 15 września bieżącego roku złożono wniosek
o dofinansowanie zadania
„Przebudowa ulicy Polnej
i Karpackiej w miejscowości Kęsowo, gmina Kęsowo- I etap”
w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Długość
planowanej do przebudowy drogi to 995 metrów.
Zakresem inwestycji objęto poszerzenie istniejącej drogi
gminnej, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, przebudowę

istniejącego odcinka z kostki betonowej, remont istniejących
zjazdów, utwardzanie poboczy oraz montaż urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość planowanej
przebudowy wynosi 705 107 złotych, z czego 50% tej kwoty
dofinansowane jest w ramach ww. programu, a kwotę 51,01%
z wkładu własnego pokryje Starostwo Powiatowe w Tucholi,
które jest partnerem. Nasza gmina znalazła się na 40
miejscu na 73 gminy. Jest to 10 miejsce na liście
rezerwowej.

Program Rewitalizacji
Gmina Kęsowo jest w końcowej fazie opracowywania
Program Rewitalizacji dla Gminy Kęsowo na lata 2016-2023.
Na opracowanie tego programu uzyskaliśmy dofinansowanie
ze środków Unii Europejskiej w wysokości 17 100 złotych.
Niniejszy dokument stanowi podstawę o ubieganie się o środki
finansowe na działania rewitalizacyjne w ramach nowych
funduszy europejskich.

W ramach tego programu planowane są następujące
przedsięwzięcia: „Inkubator przedsiębiorczości” w Kęsowie,
ścieżka rowerowa Kęsowo- Jeleńcz, infrastruktura rekreacyjna
wokół pałacu w Bralewnicy. Ponadto zorganizowane zostaną
zajęcia rozwijające pasję i wyrównujących szansę
defaworyzowanych osób z obszarów Gminy Kęsowo.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej
27 października uchwałą XXVI/140/2016 przyjęty
został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kęsowo.
Celem głównym planu jest osiągnięcie do 2020 roku redukcję
emisji dwutlenku węgla o ok. 12,8%, redukcję zużycia energii
finalnej poprzez działania na rzecz wzrostu efektywności
energetycznej oraz wzrost udziału energii pochodzącej
z źródeł odnawialnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących
zadań operacyjnych:


przebudowę źródeł energii cieplnej wraz z automatyką
czasowo pogodową w budynkach i obiektach

użyteczności publicznej obiektach niepublicznych


poprawę efektywności energetycznej przez
kompleksową termomodernizację budynków i obiektów
użyteczności publicznej i obiektów niepublicznych



remont, przebudowę i rozbudowę dróg gminnych



rozwój ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych oraz
promocja alternatywnych metod transportu



modernizację oświetlenia ulic



modernizację oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego

Dom rybaka w Tuchółce (Projekt)
Inwestycja swym zakresem obejmuje budowę budynku
bazy ratownictwa wodnego, przebudowę i zmianę sposobu
użytkowania budynku po byłej hydroforni na magazyn sprzętu
wodnego wraz z urządzeniami budowlanymi z tymi
związanymi, zakup sprzętu wodnego (kajak i rower wodny).
Przewidywany całkowity koszt inwestycji przekroczy 235 294
złote. Planowane do pozyskania są środki finansowe
w wysokości 200 000 złotych z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze” przy współpracy z Lokalną Grupą
Rybacką „Morenka”.

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego
Dzięki tej strategii możliwa będzie aplikacja o środki
unijne na niżej wymienione zadania:


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Żalno- Piastoszyn



Remont zabytkowego kościoła w Kęsowie obejmujący
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzki



Rewitalizacja Pałacu w Kęsowie obejmująca remont
elewacji, remont stolarki okiennej
i drzwiowej,
odnowienie pomieszczeń wewnątrz Pałacu.



„Aktywność, Rozwój, Kariera”. W ramach projektu
przeprowadzone zostaną treningi kompetencji
i umiejętności społecznych, poradnictwo
specjalistyczne, zajęcia wspierające aktywizację
zawodową, promowanie zdrowego stylu życia
i aktywności fizycznej.



„Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kęsowo
poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania. W ramach projektu rozwinięta zostanie
sieć usług opiekuńczo-wspierających, które
zapobiegałoby zjawisku marginalizacji osób starszych
i niepełnosprawnych. W ramach projektu planuje się
zatrudnienie 2 wykwalifikowanych opiekunek
środowiskowych oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach ww. Strategii złożono już dwa wnioski
o dofinansowanie:

Projekt „Nowe techniki uczenia się”
W ramach projektu planuje się następujące zadania:
doposażenie pracowni matematycznej, językowej,
komputerowej i przyrodniczej; przeszkolenie nauczycieli
z zakresu wykorzystania metody eksperymentu i TIK;
przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
przeprowadzenie zajęć dla uczniów w ramach kółka
przyrodniczego, komputerowego, języka angielskiego, języka
niemieckiego. Ogłoszenie wyniku konkursu planowane jest
na styczeń 2017 roku. Planowana kwota dofinansowania
to 121 162 złotych, natomiast ogólna kwota projektu
przekroczy 130 68 złotych. Projekt będzie realizowany
do końca czerwca 2018 roku.
Projekt
„Doposażenie punktów przedszkolnych na
terenie Gminy Kęsowo” oraz „Uczę się i poznaję świat
od przedszkola”

W ramach projektu planowane są następujące działania: zajęcia
dla przedszkolaków; zakup pomocy dydaktycznych dla zajęć
dodatkowych; wyjazdy studyjne dla przedszkolaków; remonty
sal w których przebywają przedszkolaki. Dzięki projektowi ma
powstać 25 nowych miejsc przedszkolnych od 2018 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na czerwiec 2017
roku. Całkowita kwota projektu to 328 973 złote.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
to 279 627 złote.

Teren wokół świetlicy wiejskiej w Żalnie (Projekt)
W ramach inwestycji wykonane zostanie utwardzenie placu,
postawiona zostanie przenośna toaleta oraz zbudowany
zostanie magazyn na sprzęt wodny wraz z jego doposażeniem
w dwa rowery wodne. Przewidywany całkowity koszt
inwestycji to 117 647 złotych. Planowane do pozyskania
są środki finansowe w wysokości 100 000 złotych z Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” przy współpracy z Lokalną
Grupą Rybacką „Morenka”.

Ochrona znaków granicznych na drogach publicznych
W związku z nagminnym zaorywaniem rowów
i poboczy dróg gminnych, pozostawianiem kamieni oraz
innymi formami niszczenia pasa drogowego, pragniemy
zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne
lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie
prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących
nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych.
W związku z powyższym informujemy, że w przypadku
stwierdzenia podobnych przypadków będziemy wnosić
o dobrowolne przywrócenie stanu pierwotnego naruszonych
elementów infrastruktury. Jeżeli działania takie nie przyniosą
oczekiwanego skutku, podejmiemy wszelkie dopuszczone
prawem kroki zmierzające do zastosowania sankcji wobec
osób dokonujących tego typu działań.

Za zajęte grunty będące własnością Gminy, Urząd może
naliczyć dodatkową opłatę.
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), w skład
korony drogi wchodzą: jezdnie z poboczami, pasami
awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowym lub postojowymi, a przy
drogach dwujezdniowych - również z pasem dzielącym
jezdnie.
Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 ze. zm.) „ Art. 277.
Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni
niewidocznymi albo fałszywie wystawia, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2."

Dotacje dla organizacji pozarządowych
W 2016 roku z budżetu gminy Kęsowo na upowszechnianie kultury fizycznej przeznaczono 70 000 złotych, na kulturę i sztukę
10 000,00 złotych. Dzięki tym środkom finansowym zrealizowano poniższe zadania.
Nazwa stowarzyszenia

Tytuł projektu

Kwota
przyznana

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno
UKS PORAJ Żalno

Zajęcia cyrkowe dzieci i młodzieży

1 800,00

Udział zespołu piłkarskiego UKS„Poraj” Żalno w Ogólnopolskim Turniejach Piłkarskich: „Coca – Cola
Cup” i „Puchar Tymbarku” 2016
Udział w rozgrywkach II Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn Związku Piłki Ręcznej – Organizacja i udział w
Ogólnopolskich Turniejach Piłki Ręcznej Seniorów

3 000,00

Ludowy Klub Sportowy
Kęsowo
Ludowy Klub Sportowy
Kęsowo
Ludowy Klub Sportowy
Kęsowo
Ludowy Klub Sportowy
Kęsowo
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Udział w rozgrywkach B klasy piłki nożnej K – P OZPN Bydgoszcz

14 000,00

Organizacja XXII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików Rocznik 2003 i 2001 Kęsowo
2016
Udział w lidze wojewódzkiej Młodzików Młodszych i turniejach Wojewódzkich Piłki Ręcznej rocznik
2003
Udział w Lidze Wojewódzkiej Młodzików i Turniejach Wojewódzkich Piłki Ręcznej rocznik 2001

3 000,00

V Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej

1 000,00

V Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej

1 200,00

Ocalić od zapomnienia

2 000,00

Popołudnia na tęczowym zakątku

1 500,00

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Żalno

Jubileusz Bractwa Motocyklowego „MAGNETO”

1000,00

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Kęsowa

Koncertowo w Kęsowie

500,00

Stowarzyszenie Pomóżmy
Gminie Kęsowo
Stowarzyszenie Rozwoju i
Promocji Wsi Piastoszyn
Stowarzyszenie Bizon Tuchółka

Teatr łączy pokolenia- niezła draka od dzieciaka do „starszaka”

1500,00

Kolorowe zabawy w lato z mamą i tatą

2000,00

Piknik rodzinny

1500,00

Ludowy Klub Sportowy
Kęsowo

35 000,00

5 000,00
6 000,00

Pomoc Żywnościowa
Do końca maja 2017 roku w Stowarzyszeniu na Rzecz
Rozwoju Kęsowa, osoby które otrzymają skierowanie
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły
skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie
będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma
w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż
biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola
biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz
wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka
drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Kęsowa, realizować będzie cykliczne
działania w formie warsztatów kulinarnych, warsztatów
dietetycznych i zdrowego żywienia oraz warsztatów edukacji
ekonomicznej. Osoby korzystające ze wsparcia Programu
w naszym województwie będą mogły również wziąć udział
w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących
wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie
prowadzenia gospodarstwa domowego.
W bieżącym roku paczki rozdano już trzykrotnie.

Nowi księża w parafiach naszej gminy
W lipcu bieżącego roku powitaliśmy w naszej gminie
nowych proboszczy. Nowym proboszczem parafii Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Żalnie został ks. Wojciech
Korzeniak, natomiast proboszczem parafii Jeleńcz- Kęsowo
został ks. Piotr Wałdoch.
Życzymy Błogosławieństwa Bożego na każdy dzień
Posługi, wytrwałości i odwagi w realizowaniu celów, ludzkiej
życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i
poczynaniach dla dobrej naszej wspólnoty.

XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich

Ks. Wojciech Korzeniak

W dniach od 17 do 19 czerwca sportowcy z naszej gminy rywalizowali podczas XV Igrzysk Olimpijskich Sportowców
Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego Chełmno – Rio de Janeiro 2016 w piłce ręcznej mężczyzn i kobiet. Drużyna
żeńska uklasyfikowała się na 1 miejscu w turniejowych rozgrywkach, natomiast męska na 2 miejscu. Gratulujemy sukcesów.

Dzień działacza kultury
W dniu 22 maja o godzinie 1700 odbyło się spotkanie przedstawicieli kultury oraz artystów naszej gminy z Wójtem Gminy
Kęsowo. Podziękował on pracownikom bibliotek, świetlic orz artystom naszej Gminy za wkład w rozwój kultury w gminie
Kęsowo ora spoza jej granicami.

Dzień sołtysa
11 marca o godzinie 1000 w Wiejskim Domu Kultury zostało zorganizowane spotkanie z sołtysami z okazji „Dnia
sołtysa”. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz, a wśród nich Wójt Gminy Kęsowo Radosław
Januszewski oraz Starosta Tucholski Michał Mróz. Wszystkim sołtysom podziękowano za ich trud w pracy na rzecz swojej małej
ojczyzny życzono dużo zdrowia, szczęścia oraz wytrwałości w dalszej pracy.

Odznaczenie „Zasłużony dla kultury „Pana Adama Gnacińskiego
Podczas sesji Rady Gminy w Kęsowie prezes Związku
Plastyków Artystów RP Wacław Kubski wręczył
mieszkańcowi Kęsowa Panu Adamowi Gnacińskiemu odznakę
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, która jest nadawana przez
ministra osobom wyróżniającym się w tworzeniu,
upowszechnianiu i ochronie kultury.
Jest to ogromne wyróżnienie działalności artysty
z naszej gminy i chluba dla naszej gminy. Dwa tygodnie
później z naszym twórcom spotkali się mieszkańcy gminy

podczas otwarcia wystawy plastyka, gdzie mieli okazję
podziękować za trud włożony w tworzenie kultury.

Koncert „Historia dźwięków XX wieku”
22 maja 2016 roku w Wiejskim Domu Kultury odbył się
znakomity koncert. Wystąpiła Emilia Czekała oraz Jakub
Kujawa. Podczas recitalu artyści odkryli to co było „POP”
w poszczególnych okresach od dwudziestolecia
międzywojennego w Polsce prze czasy, kiedy listami
przebojów rządzili Beatlesi, aż do wielkich wygranych
(lub przegranych) Eurowizji. Usłyszeliśmy między innymi „Ja
się boję sama spać”, „Fly Me To Moon, „O mnie się nie
martw”” All You Need Is Love, Papa Dont Preach, Ale
jestem.
Koncert ten odbył się dzięki wsparciu finansowym
Gminy Kęsowo i Starostwa Powiatowego w Tucholi .

X Piknik Historyczny
W dniu 4 czerwca odbył się już po raz dziesiąty
w naszej gminie Piknik Historyczny. Jest to impreza cykliczna,
która przyciąga nie tylko naszych mieszkańców
ale też turystów. Piknik rozpoczął się mszą świętą polową
na Lisiej Górze, a następnie miała miejsce rekonstrukcja
historyczna „Boje Nadgraniczne Kęsowo 1939 rok
przygotowana przez Stowarzyszenie Miłośników Historii
Borów Tucholskich „Historia i Pamięć” z Tucholi. Dalsza
część Pikniku odbyła się w parku. Każdy znalazł coś dla siebie.
Były występ kabaretu „Morowe Babki” z Czerska, zespołu
„Crazy” Czerska. W międzyczasie występowały w programie
tanecznym dzieci oraz dorośli, którzy uczą się tańczyć
w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. Na zakończenie
Pikniku odbyła się zabawa taneczna przy zespole „PROJEKT”
z Brus. Dziękujemy wszystkim sponsorom za zaangażowanie
i inicjatywę.

II Przegląd Piosenki Jesiennej
W tym roku w II Przeglądzie Piosenki Jesiennej wzięło
udziały udział 22 osoby z terenu powiatu Tucholskiego
i Chojnickiego. Wśród laureatów znalazły się osoby: Julia
Lepak, Lena Orłowska, Paweł Goliński, Aleksandra
Wojciechowska, Maja Łojewska, Wiktoria Osińska,
Oliwia Adamczyk oraz Małgorzata Drzewicka. Występy
po względem umiejętności wokalnych oraz zachowania
scenicznego ocenili: Kazimierz Rink, Tadeusz Skurcz
i Stanisław Figiel.

Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Kęsowo
W Kęsowskim Domu Kultury rozegrano 13 rund w brydża sportowego, w którym wzięło udział 14 uczestników, w większości
byli to sportowcy znani z Tucholskich Turniejów Piątkowych.
I - Zbigniew Kozłowski

II - Marian Górnowicz

III - Zenon Scheffs

Dożynki Gminne

Wieniec z Przymuszewa

3 września odbyły się Dożynki Gminne, które jak co
roku są wspaniała okazją do podziękowań za trud rolników,
jaki ponoszą co roku w okresie żniw. To dzięki nim wszyscy
mieszkańcy mają co dzień „chleb powszedni”. Rozpoczęły się
mszą świętą w kościele w Kęsowie, następnie wszyscy
uczestnicy w korowodzie przy asyście Orkiestry Dętej z OSP
Pruszcza przeszli do parku, gdzie nastąpiło przywitanie przez
Wójta Gminy
Kęsowo oraz poczęstowanie chlebem
wszystkich uczestników. Następnie odbyły się turniej sołectw
oraz konkurs na wieńce dożynkowe. Dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do tak świetnej oprawy dożynek
gminnych.
Wieniec tradycyjny
I - Przymuszewo
II - Żalno
III - Grochowo
IV - Tuchółka

Wieniec współczesny
I - Kęsowo
II - Piastoszyn
III - Drożdzienica
IV - Pamiętowo
V - Obrowo, Wieszczyce

Dyskusyjny Klub Książki
DKK działający przy GBP w Kęsowie- obchodził w
tym roku swoje drugie urodziny. W ramach spotkań DKK
omówiliśmy 24 książki, zorganizowaliśmy: cztery wyjazdy do
kina, jedno spotkanie autorskie z Panią Magdaleną Witkiewicz,
uczestniczyliśmy w Literackim Woodstocku we Wrocławiu w
dniach 27-31.07.2016r. oraz spotkaniu autorskim Agatą
Kołakowską w Gostycynie 27 czerwca Godzinami o książkach
tylko w bibliotece w Kęsowie!

II Gala Młodych Talentów
24 kwietnia w II Gali Młodych Talentów
zaprezentowali się młodzi artyści z terenu gminy Kęsowo
działający w sferach muzyki, plastyki, oraz tańca.
Zaprezentowały się grupy: taneczna Latino Kids prowadzona
przez instruktorów Pawła i Krzysztofa Tomaszewskich,
wokalno-instrumentalna prowadzona przez Jurka
Porębskiego, oraz mogliśmy podziwiać prace plastyczne Marty
Ziemey.

Mecz piłki nożnej mężatki vs. panienki
tradycyjnie Dzień Kobiet sołectwo Kęsowo świętowało na
hali sportowej w Kęsowie w klimacie rozgrywek sportowych.
Tym razem panny i mężatki grały w piłkę ręczną. I miejsce
zajęły absolwentki, II mężatki, III gimnazjalistki. Sędziami w
meczach byli zawodnicy II Ligi LKS Kęsowo: Łukasz
Modrzejewski i Leszek Mielke. Poza medalami wszystkim
paniom wręczono kwiatka, a panowie mogli posilić się
domowymi hot dogami.

Turniej sołectw
I - Kęsowo
II - Pamiętowo
III - Żalno
IV- Piastoszyn, Grochowo
V - Przymuszewo, Jeleńcz

V Gminy Przegląd Przedstawień
Świąteczno-noworocznych
W dniu 15 stycznia odbył się przegląd przedstawień
świąteczno-noworocznych, w których wzięło udział 7 grup
z terenu gminy Kęsowo. Pierwsze miejsce zajęli
przedszkolacy z Punktu Przedszkolnego nr 2 z Kęsowa,
drugie miejsce - przedszkolaki z „Chatki Puchatka”
z Kęsowa , trzecie miejsce zajęła klasa „0” z Żalna. Koło
teatralne „od A do Z” z Żalna otrzymał nagrodę
specjalną .

Wystawa prac Pani Żanety Majnert
wraz z koncertem walentynkowym
zespołu Crazy z Człuchowa
Po raz pierwszy swoje prace mieszkańcom gminy
Kęsowo pokazała Pani Żaneta Majnert malująca piękne
anielskie portrety, łagodzące obyczaje i zmysły. Prace
te można było podziwiać przy dźwiękach muzyki zespołu
Crazy z Człuchowa.

Tydzień Bibliotek
W ramach Tygodnia bibliotek na terenie naszej gminy
odbył się szereg działań integrujących szkoły, sołectwa
oraz samych czytelników pod nazwą „Tydzień bibliotekbiblioteka inspiruje” w tym:


Bieg z książką – sztafeta literacka – we wszystkich
szkołach z terenu gminy Kęsowo, mali i duzi ścigali się
z książkami. Łącznie zaangażowanych było 200 osób.



Jak na scenie grają cienie- były to zajęcia animacyjno
teatralne, w których wzięło udział łącznie 150 uczniów.



Odjazdowy bibliotekarz – rajd rowerowy nad jezioro
w Tuchółce połączony
z piknikiem literackim

i potyczkami literacko- finansowymi. Na plaży
w Tuchółce spotkali się rowerzyści z Drożdzienicy,
Kęsowa, Żalna i Piastoszyna. Łącznie 100 osób.

Najpiękniejsza Palma Wielkanocna
Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną w WDK
w Kęsowie jest odpowiedzią na potrzebę pielęgnowania
tradycji i kultury borowiackiej. W konkursie wzięło udział 50
palm wielkanocnych, wykonanych zgodnie z wymogami
przedstawionymi przez twórców ludowych. Laureatami w
kokursie zostali: w kategorii dzieci: Renata Giłka, Dominika
i Hubert Luptowscy, Natalia Zbilska, w kat. rodzinnej:
Państwo Majnert,
Małek, Okońscy. W kategorii
przedszkola: „Chatka Puchatka” i „Pszczółki” z Kęsowa,
Punkt Przedszkolny z Żalna oraz klasy 0B,

Przedszkolacy z Drożdzienicy i kl. 0A z Kęsowa; w
świetlicach przyznano nagrody dla : WDK w Kęsowie,
Tuchółki i Wieszczyce, z dorosłych wyróżniono palmy
wykonane przez: SNRRS Żalno, Barbarę Raclawską,
Anielę Wytrążek.
Prace oceniali: twórca ludowy Pan Zygmunt Kędzierski,
wójt Radosław Januszewski, Pani Anna Przytarska, oraz ks.
proboszcz Rafał Witta.

