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Wysoka Rado !
Szanowni Państwo!
Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej i podległych jednostek organizacyjnych
gminy Baruchowo
W zakresie zadań inwestycyjnych pragnę poinformować, że rozpoczęły się już prace przy
przebudowie drogi gminnej Kurowo-Babia Góra – odcinek 3,4 km. Zakres prac obejmie
ułożenie warstwy profilowej z mieszanki bitumicznej i warstwy ścieralnej z mieszanki
bitumicznej, oczyszczenie z odtworzeniem rowów przydrożnych, a także wykonanie poboczy
gruntowych, nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej oraz azyli i progów
zwalniających. Koszt tego zadania to kwota 2.470.693 zł, planowane zakończenie prac
przewidziane jest na lipiec br. Na realizację tego zadania gmina otrzyma dofinansowanie w
ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
oraz z Powiatu Włocławskiego.
Pomoc z Powiatu Włocławskiego wyniesie 162 tys. zł.
Kolejne drogi gminne, których remont przewidziany jest na ten rok to droga gminna w Goreniu
Dużym (II etap) oraz droga gminna w Kłotnie na dwóch odcinkach (przez wieś oraz od kościoła
w kierunku Kłotna Bud). Realizacja tych zadań przewidziana jest do końca maja br. Natomiast
w dalszej kolejności realizowana będzie droga gminna Zawada (odcinek ok. 700 m).
Natomiast na etapie projektowania jest przebudowa drogi w Baruchowie (przez działki do
skrzyżowania z drogą wojewódzką) oraz droga przez Kretki do Kurowa (przy przepompowni).
W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy montażu 8 lamp solarnych na terenie gminy.
Lampy będą montowane na skrzyżowaniach, poprawi to widoczność na drodze po zmroku i
tym samym bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Obecnie dobiegają końca prace remontowe w budynku Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Z
początkiem 2018 r. rozpoczął się remont pokoi wieloosobowych znajdujących się na parterze
głównego budynku, które są dzielone i dostosowywane do mniejszych grup. Decyzja o
przeprowadzeniu remontu wynikała z dotychczasowych doświadczeń. Zielona Szkoła mieściła
58 miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych, ale zazwyczaj grupy były mniej liczne,
przez co pokoje wieloosobowe nie były w pełni wykorzystane. W rezultacie prowadzonych
prac z 4 wieloosobowych pokoi powstaje 8 pokoi ośmioosobowych, co da 64 miejsca
noclegowe. Ponadto, na parterze mieszczą się dwa pokoje dla opiekunów (4- i 3-osobowe).
Teraz, dzięki tym zmianom, Zielona Szkoła będzie mogła gościć jednocześnie dwie grupy
z różnych szkół.
Kontynuując, miło mi poinformować, że zgodnie z oczekiwaniami parafii i mieszkańców, po
zakończeniu remontu w Zielonej Szkole, rozpoczną się prace przy budowie drogi prowadzącej
na cmentarz parafialny w Skrzynkach, a następnie budowa parkingu przy cmentarzu
parafialnym w Kłotnie.
W dalszej części chciałbym przekazać informację ważną do mieszkańców gminy, którzy
planują wymianę pieca grzewczego. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu ogłosił program EKOPIEC, w ramach którego można otrzymać dotację do
wymiany pieca. Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego
źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
1) kotły na paliwa stałe klasy 5
2) kotły gazowe o klasie efektywności energetycznej minimum A,
3) kotły olejowe o klasie efektywności energetycznej minimum A,
4) kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym),
oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Wysokość dotacji wyniesie 4 tys. zł, tj. po 2 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i budżetu Gminy. Pozostałe koszty wymiany pieca
ponosi właściciel nieruchomości, na pokrycie których można ubiegać się o pożyczkę z
Funduszu, jako pokrycie wkładu własnego. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3% w
stosunku rocznym, a okres spłaty wynosi od 2 do 5 lat. Zgodnie z założeniem Programu w
2018r. dotację może otrzymać maksymalnie 10 osób z terenu danej gminy. W gminie
Baruchowo wnioski na wymianę pieca będą przyjmowane do 30 marca br., a w przypadku
większej liczby zgłoszeń, przeprowadzone zostanie losowanie.

Szanowni Państwo, tradycją w gminie Baruchowo stały się obchody Dnia Babci i Dziadka.
Świętujemy ten dzień nieprzerwanie od kilkunastu lat, a od 3 lat spotkania organizowane są
pod hasłem „Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni”. W dniu 21 stycznia br. odbyło się kolejne takie
spotkanie. Wielu mieszkańców odpowiedziało na nasze zaproszenie. Swoją obecnością
zaszczycili również Starosta Włocławski Pan Kazimierz Kaca, ksiądz Ryszard Pospieszyński
– Proboszcz Parafii Kłotno, a także Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek.
Dla seniorów wystąpiła grupa dziecięca i młodzieżowa Zespołu Pieśni i Tańca „SWOJACY”
oraz Zespół „Biesiada Polska” z Katowic. Koncert w wykonaniu tego zespołu, przepełniony
był humorem, a biesiadna muzyka zachęciła wszystkich do wspólnego śpiewu i zabawy.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i przybyli na
spotkanie. Dziękuję za wspaniałą atmosferę i miłą zabawę.
W podobnej atmosferze, czysto kabaretowej, mieszkańcy gminy mieli możliwość spędzić
wieczór dnia 3 marca. Tego wieczora, na organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Baruchowie Wieczór Kabaretowy przybyło wiele osób, również spoza gminy
Baruchowo. Publiczność bawiły dwa kabarety: „CIACH” i „Pod Wyrwigroszem”. Impreza
została zorganizowana w ramach obchodów Dnia Kobiet.
Ponadto, już 18 marca w Hali Sportowej w Baruchowie odbędzie się XX Powiatowa Wystawa
„Stoły Wielkanocne na Kujawach”. Współorganizatorem wystawy jest Powiat Włocławski. W
tym dniu gościć będziemy w naszej gminy przedstawicieli wszystkich gmin Powiatu
Włocławskiego, twórców rękodzieła ludowego oraz zaproszonych gości, zarówno ze szczebla
powiatowego, jak i wojewódzkiego. W części artystycznej wystąpi Zespół Pieśni i Tańca
„Swojacy”. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców gminy do uczestniczenia w tym
wydarzeniu.
Na zakończenie, z racji obchodów, przypadającego dnia 11 marca Dnia Sołtysa, składam
podziękowania wszystkim sołtysom gminy Baruchowo za dotychczasową pracę i trud w
sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji. Życzę zdrowia i jak najlepszej współpracy z organami
gminy i jej mieszkańcami.
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