






4 NASZA GMINA  BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

INWESTYCJE W GMINIE

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Basin – etap I. W ramach prowadzonych robót 
budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia 
z  betonu asfaltowego wraz z  poboczami (długości 
przebudowanego odcinka drogi to 200 m, szer. 5,00 m.)  
Wartość wykonanych robót wyniosła 209 725,87 zł. 
Na realizację tego zadania gmina pozyskała kwotę   
95 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego z funduszu na zadania z zakresu 
budowy i  modernizacji dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BASIN

ŚWIETLICA W DRYBUSIE

PODDASZE SZKOŁY W GOLACH

WZMOCNIENIE DRÓG GMINNYCH DESTRUKTEM ASFALTOWYM

Nowa świetlica na terenie Gminy Baranów. Mieszkań-
cy miejscowości Drybus i całej Gminy Baranów otrzy-
mali na gwiazdkę nowoczesną świetlicę wiejską, która 
przeznaczona jest do czasowego wykorzystywania na 
potrzeby zebrań społecznych, miejsca spotkań senio-
rów i młodzieży.  Budynek jest jednokondygnacyjny 
a układ funkcjonalny zlokalizowany jest na parterze, 
powierzchnia użytkowa budynku to 107m2.

Całkowita wartość robót wynosi 471 336,00 zł brutto 
i została sfinansowana częściowo ze środków Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace budowlane poddasza w Szkole Podstawowej 
w Golach zostały ukończone. Aby oddać je do użyt-
ku oczekujemy już tylko na pozytywną weryfikację 
wniosku w sprawie rozliczenia dotacji przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pod-
dasze zostanie przeznaczone na pracownie i kluby 
zainteresowań dla mieszkańców z gminy. Wcześniej 
znajdowały się tam mieszkania, sale lekcyjne i nieza-
gospodarowane skosy.

Teraz swoje miejsce znajdą tam: pracownia interne-
towa, dwie sale zainteresowań, pracownia plastyczna, 
klub młodzieży i pomieszczenie kierownika, w któ-
rych będą się odbywać zajęcia lekcyjne, a po lekcjach 
zostaną wykorzystane przez młodzież i mieszkańców. 
Powierzchnia użytkowa poddasza budynku wynosi 
259,61 m2.

Całkowita wartość robót to 412 150,15 zł brutto  

Wzmocniono drogi gminne destruktem asfaltowym w ilości 933 ton w miejscowościach Kaski, Kopiska, Ho-
lendry Baranowskie A, Holendry Baranowskie B. W ten sposób utwardzone zostało ok. 1,5 km dróg gminnych.

i została sfinansowana częściowo ze środków „Wspar-
cie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” oraz ope-
racji podejmowania działalności gospodarczej objęte-
go programem „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020” w kwocie 241 031,00 zł.
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W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” wykonano 
rewitalizację terenu rekreacyjnego w Cegłowie. Prace 
polegały na: 
1. pracach pielęgnacyjnych dla drzew istniejących, 
wycince samosiewek i odrostów na wycinkę których 
pozwolenie nie jest wymagane,

2. przygotowaniu terenu do nasadzeń, poprzez wy-
mianę gruntu,
3. pracach wykończeniowych, do których należy zali-
czyć ułożenie maty przeciw chwastowej,  ręczne roz-
rzucenie kory na terenie płaskim i wykonanie system 
nawadniającego dla nowo posadzonych roślin,
4. wykonaniu nasadzeń drzew w ilości 20 szt., wyko-
nanie nasadzeń krzewów, bylin, traw P11-C3 w ilości 
3170 szt. oraz roślin cebulowych w ilości 1940 szt. na 
799 m2 rabat, założeniu trawników z siewu na terenie 
płaskim o powierzchni 2422 m2,

REWITALIZACJA TERENÓW ZIELENI W MIEJSCOWOŚCI CEGŁÓW

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CEGŁÓW
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” wyko-
nano modernizację boiska sportowego w miejscowo-
ści Cegłów. Prace polegały na: 

• Przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosz-
torysowej, budowie oświetlenia boiska 2 szt. słupów 
wraz z oprawami i okablowaniem całego terenu bo-
iska, co umożliwi w przyszłości dostawienie dodatko-
wych słupów oświetlenia boiska. 

5. budowie 364 m2 nawierzchni mineralnych składa-
jących się z 3 warstw kruszyw:
- podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego frak-
cja 0/31,5 mm 
- warstwa z kruszywa frakcja 0/16mm 
- warstwa z kruszywa frakcja 0/8 mm 
6. obramowaniu nawierzchni mineralnych przy po-
mocy obrzeży betonowych ułożonych na ławach be-
tonowych z oporem. 
Dodatkowo zamontowano elementy małej architektu-
ry - ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, lampy 
solarne. 
Całkowita wartość robót wynosi 114 520,00 zł brutto, 
i została sfinansowana częściowo ze środków prze-
znaczonych na operacje w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOW-
SZE 2020” w kwocie 53 833,16 zł.

• Montażu trybun sportowych dwurzędowych po 30 
miejsc, 2 wiaty stadionowe dla zawodników i wiaty 
dla pomocy medycznej. 

Całkowita wartość robót wynosi 132 000,00 zł brutto, 
i została sfinansowana częściowo ze środków prze-
znaczonych na operacje w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej  
MAZOWSZE 2020” w kwocie 90 000,00 zł.
















































