Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Grabów nad Pilicą!
Upływa kolejna kadencja samorządu gminy 2006-2010. Rok 2010 był rokiem
jubileuszowym. Obchodziliśmy 20-lecie powstania samorządu terytorialnego.
Jest to dobra okazja do podsumowania dokonań tych lat. Dokonania te, to nie
są obietnice prezentowane przez kandydatów z jakimi spotykamy się w
kampaniach wyborczych, lecz zrealizowane rzeczywiście inwestycje i faktyczne
zmiany, jakie się dokonały w naszej Gminie Grabów nad Pilicą.
Oto one:
Rok 1992
- wykonałem prace związane z porządkowaniem finansów Gminy zapewniłem
terminowe regulowanie podjętych zobowiązań,
- kontynuowałem
rozbudowę
Szkoły
Podstawowej
w
Grabowie,
uporządkowałem relacje inwestor-wykonawca, a także sprawy finansowe dot.
Umowy na realizację tej inwestycji,
- zabezpieczone zostały środki finansowe na rozbudowę Szkoły,
- przygotowany został budżet na 1993r. z planem przedsięwzięć inwestycyjnych
na 1993r.
Rok 1993
- dofinansowaliśmy zakup samochodu ratownictwa drogowego dla Państwowej
Straży Pożarnej w Kozienicach,
- zakupiono działki, wykonano ujęcie wody (pierwsze w gminie), łącznie
z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji stacji wodociągowej w Grabowie
technicznej wraz z uzgodnieniami oraz jej budową,
- zakupiono działkę oraz wykonano ujęcie wody w Łękawicy,
- wykonano punktowe ujęcia wody w Grabowie Nowym, Cychrowskiej Woli
i Paprotni,
- poprawiono stan dróg gruntowych poprzez niwelację równiarką.
Rok 1994
- wybudowano wodociąg w Grabowie n/Pilicą o łącznej długości 5.500 m i 150
szt. przyłączy,
- wybudowano stację wodociągową w Łękawicy,
- dokonano zakupu samochodu Star 244 dla OSP w Grabowie, oraz wykonano
zabudowę pożarniczą, wcześniej pozyskując środki na ten cel,
- wyposażono i oddano do użytku nowe skrzydło Szkoły Podstawowej
w Grabowie.
Rok 1995
- wykonano sieć wodociągową w miejscowościach: Łękawica, Dziecinów,
Celinów, Lipinki i Grabowie(odcinek do Brzozówki),
- przygotowano projekt techniczny sieci wodociągowej w miejscowościach:
Grabina, Utniki, Grabowska Wola i Edwardów,
- wykonano projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy.
Rok 1996
- wykonano sieć wodociągową z przyłączami w miejscowościach: Grabina,
Utniki, Grabowska Wola, Edwardów - o dł. 9.663 m i 136 szt. przyłączy
o łącznej dł. 4.117m,
- zakupiono działkę i wybudowano ujęcie wody nr 2 w Grabowie n/Pilicą,
- przygotowano
dokumentację
techniczną
sieci
wodociągowej
w miejscowościach: Brzozówka, Dąbrówki, Augustów, o łącznej dł. około
15.000m i 200 szt. przyłączy,

rozbudowano budynek UG (stan surowy),
wybudowano odcinek drogi z nawierzchnią asfaltową w miejscowości
Zwierzyniec o dł. 800 m (środki pozyskano z AMiRR w Warszawie),
- zmodernizowano drogę wojewódzką
na odcinku Grabów-Grabina
(poszerzenie),
- uzupełniono brakujący odcinek oświetlenia ulicznego w Grabowie.
Rok 1997
- wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach: Brzozówka, Dąbrówki,
Augustów o dł. 16.605 m. i 206 szt. przyłączy,
- uruchomiono studnię nr 2 w Grabowie n/Pilicą,
- wybudowano dalszy odcinek drogi w Zwierzyńcu (całość o dł.1600 m),
- przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej
w Grabowie,
- zmodernizowano (poszerzono) drogę Grabina – Grabowska Wola,
- dobudowano (stan surowy) świetlicę przy strażnicy w Grabowie,
- zakupiono podwozie Star 200 dla OSP w Łękawicy,
- zakupiono koparkę – Ostrówek dla potrzeb Gminy,
- przygotowano dokumentacje do wodociągowania kolejnych miejscowości.
Rok 1998
- wykonano sieć wodociągową z przyłączami w Budach Augustowskich
i Strzyżynie.
- wykończono, wyposażono i oddano do użytku dobudowane skrzydło budynku
Urzędu Gminy.
- wykonano prace wykończeniowe w świetlicy OSP w Grabowie,
- wykonano nadwozie pożarnicze na sam. Star 200 dla OSP w Łękawicy,
- wykonano podbudowę drogi tłuczniowej w Brzozówce.
Rok 1999
- wykonano wodociąg z przyłączami w miejscowościach: Czerwonka, Grabów
n/P, Nowy Grabów, Broncin, Tomczyn i Cychrowska Wola o dł. 17.432 m i 163
szt. przyłączy o łącznej dł. 6397 m,
- dofinansowano modernizację dróg powiatowych w Kępie Niemojewskiej
i Cychrowskiej Woli na odcinku o dł.1361 m,
- dokończono budowę świetlicy i wyposażono ją dla OSP w Grabowie,
- wykonano remont łazienek w PSP Grabowie,
- wymieniono 55 lamp na nowe na terenie Gminy,
- wykonano podbudowę tłuczniową na odcinku 700m w Grabowskiej Woli.
-

Rok 2000
- wykonano sieć wodociągową we wsiach Zwierzyniec, Nowa Wola, Koziołek
o dł.8300 m oraz 58 szt. przyłączy o dł. 2800 m,
- zaadaptowano część strażnicy OSP w Zakrzewie na potrzeby stacji
wodociągowej,
- wykonano dokumentację techniczną modernizacji stacji wodociągowej
w Grabowie n/P i Łękawicy,
- wykonano dywanik asfaltowy na odcinku drogi Grabowska Wola –
Zwierzyniec,
- wykonano modernizację dróg powiatowych w miejscowościach Brzozówka,
Cychrowska Wola i Kępa Niemojewska,

wykonano modernizację ul. K. Pułaskiego w Grabowie oraz wykonano tu
chodnik,
- opracowano Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Grabów n/Pilicą,
- zakupiono sprzęt dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Grabowie,
- wykonano oświetlenie ul. Kościelnej w Grabowie,
- wykonano dokumentację techniczną modernizacji kotłowni w PSP
w Grabowie.
Rok 2001
- wykonano modernizację stacji wodociągowej w Grabowie i Łękawicy
(zamontowano odżelaziacze),
- wykonano dywanik asfaltowy na odcinku drogi w Grabowskiej Woli,
- wykonano modernizację kotłowni w Szkołach Podstawowych w Grabowie
i Augustowie,
- zakupiono samochód dostawczy marki Polonez na potrzeby UG,
- wykonano koncepcję rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie gminy,
- wykonano modernizację dróg powiatowych w miejscowościach Brzozówka,
Kępa Niemojewska i Cychrowska Wola.
Rok 2002
- rozpoczęto budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Grabowie
o wartości kosztorysowej ok. 2 mln 850 tys. zł,
- wykonano nadbudowę pożarniczą samochodu dla OSP w Grabowskiej Woli,
- wykonano instalację ciepłej wody w kuchni PSP w Grabowie oraz schody
przeciwpożarowe w budynku szkoły w Grabowie,
- wykonano dywanik asfaltowy na dalszym odcinku drogi w Grabowskiej Woli,
- przygotowano dokumentację techniczną modernizacji stacji wodociągowej
w Grabowie, związaną ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę (budowa
zbiornika retencyjnego oraz drugiego stopnia pompowania).
-

Rok 2003
- zakończono i oddano do użytku oczyszczalnię biologiczną w Grabowie,
- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 8.163 m i 138 sztuk
przyłączy o długości 3.638 m w Grabowie,
- wykonano I etap modernizacji stacji wodociągowej w Grabowie (wybudowano
zbiornik retencyjny o pojemności 100 m3),
- wymieniono 25 szt. okien w Zespole Szkół w Grabowie,
- przygotowano dokumentację geologiczną budowy ujęcia wody w Zakrzewie.
Rok 2004
- wykonano ujęcie wody w Zakrzewie oraz dokumentację techniczną stacji
uzdatniania wody i sieci wodociągowej,
- dokończono rozpoczętą w 2003r. modernizację stacji wodociągowej
w Grabowie (wybudowano drugi stopień pompowania wody),
- wybudowano dalszy odcinek drogi w Grabowskiej Woli,
- wykonano termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grabowie,
polegającą na ociepleniu ścian, położeniu nowej warstwy tynku oraz
ociepleniu stropu,

wykonano termomodernizację części budynku szkoły w Grabowie, polegającą
na wymianie okien, ociepleniu ścian i wykonaniu tynków,
- zakupiono działkę pod budowę oczyszczalni ścieków w Augustowie,
- opracowano dokumentację techniczną oczyszczalni ścieków w Augustowie,
- zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby awaryjnego zasilana ujęć wody
i stacji wodociągowych.
Rok 2005
- wykonano hydrofornię i stację uzdatniania wody oraz sieć wodociągową
z przyłączami w miejscowości Zakrzew,
- wykonano kolejny etap modernizacji stacji wodociągowej w Grabowie
(dobudowano odżelaziacze, zwiększając wydajność),
- dokończono budowę drogi Zwierzyniec - Grabowska Wola oraz położono
nową warstwę dywanika asfaltowego na drodze w Zwierzyńcu o łącznej dł.
2300 m,
- wykupiono prawo użytkowania wieczystego działki Nr 381/6 (baza
magazynowa GS) w Grabowie n/P oraz znajdujące się na niej budynki,
- wykonano dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w Augustowie,
Wyborowie oraz w Grabowie (ul. Sadowa),
- opracowano dokumentację projektową kolejnego ujęcia wody w Grabowie.
-

Rok 2006
- wykonano wodociąg w miejscowości Koziołek oraz Czerwonka - Zaleśny
Grabów
- wybudowano ujęcie wody w Grabowie n/P 1A,
- wybudowano zbiornik retencyjny o poj. 100m3 w Grabowie n/P (łącznie zapas
wody do wykorzystania wynosi200m3).
- wybudowano odcinek drogi Zwierzyniec-Koziołek o długości 1600m.b.,
- wykonano połączenia wodociągów Grabów n/P – Łękawica
- zapłacono II ratę za wykupione prawo użytkowania wieczystego działki Nr 381/6
w Grabowie nad Pilicą oraz znajdujące się na niej budynki magazynowe i
biurowe
- uregulowano stan prawny drogi Zwierzyniec – Koziołek, wypłacono
odszkodowania za zajęcie gruntów prywatnych,
- wykonano sieć komputerową w Urzędzie Gminy
- zakupiono sprzęt komputerowy
- wykonano docieplenie zewnętrzne budynku szkoły w Grabowie nad Pilicą
- wykonano ujęcie wody na placu Szkolnym w Augustowie
- została zakupiona kserokopiarka dla Zespołu Szkół w Grabowie nad Pilicą i
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Wyborów,
- zakupiono działkę nr 74 w Dziecinowie, na której znajduje się krzyż poświęcony
pomordowanym mieszkańcom okolicznych wsi w czasie II wojny światowej,
- zakupiono samochód osobowy marki RENAULT Megane,
- zakupiono autopompę do samochodu strażackiego OSP w Augustowie,

- wykonano remont kuchni przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą oraz
zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem,
Rok 2007
- wybudowano ujęcie wody w Kępie Niemojewskiej
- wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Czerwonka
- wykonano odcinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyborów
- wykonano kolejny etap modernizacji stacji wodociągowej w Grabowie nad Pilicą
- wykonano przebudowę dróg gminnych w Brzozówce i w Grabowie nad Pilicą ul.
Polna
- zapłacono III ratę za wykupione prawo użytkowania wieczystego działki 381/6 w
Grabowie nad Pilicą oraz znajdujące się na niej budynki magazynowe i biurowe
- zakupiono piec centralnego ogrzewania do Urzędu Gminy
- zakupiono koparko – ładowarkę KOMATSU
- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Augustowie
- zakupiono działkę w Grabowskiej Woli pod budowę strażnicy
- wykonano boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą
- wykonano remont sal lekcyjnych szkolnych i dla oddziału „0” wraz z
wyposażeniem i wykonaniem placu zabaw przy Zespole Szkół w Grabowie nad
Pilicą
- przygotowano i wyposażono gabinet stomatologiczny w SPZOZ
Rok 2008
- wykonano odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Augustów oraz w
Grabowie do cmentarza
- wybudowano sieć kanalizacyjną w miejscowości Augustów oraz łącznik Grabów
nad Pilicą – Augustów o długości około12 km.
- wykonano dokumentację techniczną na wykonanie sieci kanalizacyjnej Grabów –
Grabina – Utniki – Grabowska Wola
- wykonano przebudowę dróg gminnych w Broncinie i w Grabowie ul. Polna oraz
wykonano modernizację nawierzchni ulicy Osiedle Nowowiejskie w Grabowie
nad Pilicą
- przystąpiono do wykonania dokumentacji przebudowy ulicy Parkowej w
Grabowie nad Pilicą
- wykonano termomodernizację budynku Domu Nauczyciela w Grabowie
- przystąpiono do budowy strażnicy w Grabowskiej Woli – wykonano fundament
- wybudowano boisko wielofunkcyjne przy PSP w Grabowie nad Pilicą
- zakupiono kontener na agregat prądotwórczy przy stacji wodociągowej w
Grabowie nad Pilicą
- zakupiono wóz asenizacyjny SCANIA do odbioru ścieków z szamb
przydomowych
- zakupiono agregat prądotwórczy dla OSP w Augustowie
- zakupiono kosiarkę do trawy dla PSP Augustów
- zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Urzędu Gminy
- wykonano remont sal lekcyjnych szkolnych i oddziału „0” w budynku PSP w
Augustowie
- zakupiono równiarkę VOLVO do bieżącego utrzymania dróg
Rok 2009
- wykonano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Grabowie n/P
- wybudowano sieć kanalizacyjną na odcinku Grabów n/P – Grabina – Utniki –
Grabowska Wola

- wykonano dokumentację techniczną na wykonanie sieci kanalizacyjnej w
Grabowie n/P ul. Kolejowa, część ul. Polnej oraz Czerwonka
- wykonano przebudowę dróg gminnych w Budach Augustowskich i w Grabowie n/P
ul. Parkowa
- przystąpiono do wykonania dokumentacji budowy drogi gminnej ul. Polnej w
Grabowie n/P
- wybudowano parking przy ul. K. Pułaskiego w Grabowie n/P
- postawiono trzy wiaty przystankowe w Grabowie n/P., Czerwonce i Utnikach
- wykonano docieplenie ścian zewnętrznych orz wymiana podłóg w korytarzach
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Augustowie
- wybudowano w stanie surowym strażnicę w Grabowskiej Woli
- zakupiono nowy samochód lekki do ratownictwa drogowego dla OSP Grabów n/P
- wybudowano budynek gospodarczy przy oczyszczalni ścieków w Grabowie nad
Pilicą
- zakupiono serwer z oprogramowaniem do Urzędu Gminy
- zakupiono programy informatyczne na potrzeby Urzędu Gminy tj. podatkowy
,kadrowo - płacowy, księgowy i kasowy
- Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą
przekazano dotację w kwocie 65000 zł. na zakup sprzętu specjalistycznego (
aparat USG )
- Przekazano środki w kwocie 14993 zł na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej
Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla
Posterunku Policji w Grabowie n/P
- Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Kozienicach z
przeznaczeniem na dofinansowanie remontów nawierzchni dróg powiatowych na
terenie Gminy Grabów nad Pilicą
- Przekazano na rachunek specjalny Komendy Wojewódzkiej Policji środki w kwocie
8999zł z przeznaczeniem na remont budynku Posterunku Policji w Grabowie nad
Pilicą
Rok 2010
- wykonano sieć kanalizacyjną w miejscowościach Czerwonka, Grabów n/P ul.
Kolejowa i część ul. Polnej ok. 5 km.
- remont dróg gminnych Wyborów, Tomczyn, Paprotnia,
Grabów nad Pilicą, Brzozówka, bieżące profilowanie równiarką
- przeprowadzono prace wykończenie strażnicy OSP Grabowska Wola
- budowa stacji uzdatniania wody w Kępie Niemojewskiej
- remont pomieszczeń dla pracowników obsługi dawny GS
- wyposażono samochód ratownictwa drogowego dla OSP w Grabowie n/P
- remont dróg na terenie gminy użyto 1000 ton tłucznia drogowego
- przygotowanie dokumentacji przebudowy ul. K. Pułaskiego w Grabowie n/P
- przygotowanie projektów technicznych sieci kanalizacji sanitarnej w Dąbrówkach,
Grabowie Nowym, Brzozówce ( Zastocze, Podogrodzie )
- organizacja dożynek powiatowych Grabów 2010
-zakup autobusu Mercedes
Szanowni mieszkańcy Gminy Grabów nad Pilicą!
Są to tylko najistotniejsze realizowane zadania, jednak nie wszystkie z którymi przyszło
mi się zmierzyć w trakcie mojej pracy na stanowisku Wójta Gminy w latach 1992-2010.
Praca moja to nie tylko wykonywanie inwestycji, ale i bieżące wykonywanie zadań
administracyjnych nakładanych na gminę, to funkcjonowanie Urzędu Gminy, Placówek

Oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych, itp. Jest to ciągły kontakt z ludźmi,
podejmowanie trudnych i często kontrowersyjnych decyzji. Wiele jeszcze inwestycji wydaje
się być potrzebnych i pilnych lecz nie tylko z braku środków finansowych,
ale i obowiązujących przepisów prawnych, które hamują wykonanie tych że inwestycji np.
budowa tak potrzebnych chodników w Grabowie, która przyczyniłyby się do poprawy
bezpieczeństwa pieszych wymagała wielu zabiegów aby stała się faktem.
Podsumowując, obecny stan Gminy przedstawia się zupełnie inaczej niż w roku1990.
Uważam, że dzięki dużemu mojemu zaangażowaniu, pracowników Urzędu Gminy,
mieszkańców Gminy oraz radnych wszystkich kadencji, wizerunek naszej gminy znacznie
uległ poprawie. Tym bardziej jeśli zważy się na fakt, że Nasza Gmina jest jedna z mniejszych
Gmin i nie dysponuje dużymi środkami finansowymi w budżecie. Środki na inwestycje często
były pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, co wymagało wielu zabiegów i osobistego mojego
zaangażowania. Byłoby nieprawdą gdybym powiedział, że już wszystko zostało zrobione na
terenie Gminy Grabów nad Pilicą. Jest jeszcze wiele potrzeb. Mniej w zakresie
wodociągowania, które okazały się trafną inwestycją w ostatnich latach suszy ( wodociągi są
już w fazie końcowej, pozostała tylko Kępa Niemojewska, gdzie jest już wybudowany
budynek stacji wodociągowej )zaś więcej w zakresie:
- rozwiązania gospodarki ściekowej,
- dokończenia budowy sieci dróg asfaltowych,
- wspierania inicjatyw w zakresie powstawania na terenie gminy zakładów
tworzących miejsca pracy dla jej mieszkańców.
Sieć wodociągów, kanalizacji, drogi – to właśnie infrastruktura sprzyjająca rozwojowi
działalności gospodarczej, w tym również rolniczej oraz budownictwa mieszkalnego i
letniskowego. W najbliższych latach chciałbym w jak najlepszym stopniu wykorzystać
możliwości jakie dało Nam przystąpienie do Unii Europejskiej, a w szczególności
pozyskiwanie środków z funduszy unijnych.
Moją zasadą i dewizą jest jak najlepsze służenie mieszkańcom tej Gminy.
Wywodzę się z tej Gminy, znam jej problemy i potrzeby, a szczególnie ostatnie
lata, poświęciłem pracy dla niej. W minionych latach spotkałem się ze słowami
uznania, za co w tym miejscu chciałbym podziękować. W tym miejscu pragnę
wszystkim serdecznie podziękować, którzy swym zaangażowaniem, poradą i wkładem
społecznym przyczynili się do rozwoju i poprawy wizerunku naszej Gminy,
Dziękuję;
- Radnym i Sołtysą wszystkich kadencji
- Pracownikom Urzędu Gminy
- Mieszkańcom tej Gminy.
Były też słowa krytyki, które niejednokrotnie przyczyniły się do podjęcia innych, być
może korzystniejszych rozwiązań – za co również dziękuję.
W swojej pracy nigdy nie kierowałem się prywatnym interesem, doraźną
korzyścią, a tylko dobrem Gminy Grabów nad Pilicą!

Z poważaniem

