Wójt
inż. Euzebiusz Strzelczyk

Skarbnik
Bożena Giezek

Sekretarz
inż. Dorota Stępień

Wójt Gminy Euzebiusz Strzelczyk wraz
z pracownikami Urzędu Gminy

1

Gmina Grabów nad Pilicą
ul. Kazimierza Pułaskiego 51
26-902 Grabów nad Pilicą

Wójt
inż. Euzebiusz Strzelczyk

Przystępując do wyboru na stanowisko Wójta Gminy miałem jasno skonkretyzowany cel realny do możliwości finansowych naszej Gminy o którym mówiłem,
dzisiaj mogę z podniesioną głową powiedzieć że zrobiliśmy więcej niż zakładaliśmy, ciężka praca całego zespołu którym kierowałem niejednokrotnie ponad możliwości, przyniosła duży postęp w rozwoju Gminy, byliśmy na to przygotowani nasza
praca opierała się na odpowiednim wykorzystaniu tego co przez cały okres mojej
pracy staram się realizować - to jest rozwój naszej małej ojczyzny Gminy Grabów
nad Pilicą. Zamierzone cele zrealizowaliśmy dzięki stabilnej polityce rozwoju
Gminy opartej na Strategii Rozwoju Gminy, Strategii Rozwoju Gospodarki Wodnej
i Ściekowej.
Składając na Państwa ręce ten swego rodzaju raport z kończącej się kadencji
pragnę jeszcze raz podziękować za wyrozumiałość i współpracę. Pozostaje mi jedynie prosić Państwa o sumienną ocenę i weryfikację mojej czteroletniej służby na
rzecz dobra Gminy. Zapraszam do lektury niniejszej publikacji.
inż. Euzebiusz Strzelczyk
Wójt Gminy Grabów nad Pilicą

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Gminy Grabów nad Pilicą
Z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce publikację, poprzez którą
w sposób obrazowy pragnę podzielić się tym, co udało się w naszej gminie osiągnąć
dzięki odpowiedniemu przygotowaniu całego zespołu pracowników przy wsparciu
Funduszy Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych środków pomocowych.
W listopadzie 2010 roku odbyły się kolejne wybory do samorządów: gminnego,
powiatowego oraz wojewódzkiego, zbiegło się to z 20 rocznicą reformy samorządowej. Było to ważne wydarzenie w życiu społeczności lokalnej, po latach nie trzeba
nikogo przekonywać, sami w swoim otoczeniu to odczuwamy.
Kończąca się obecnie kadencja 2010-2014 jest szczególnym okresem podsumowania i zaprezentowania naszych dokonań, które niewątpliwie przyniosły znaczącą
i odczuwalną poprawę warunków życia społeczności gminy Grabów nad Pilicą.
Mijająca kadencja była bardzo pracowita i jednocześnie bardzo ważna dla samorządu gminy. Był to kolejny okres programowania, ciężko pracowaliśmy, żeby złożyć
jak najwięcej wniosków, chcąc pozyskać pieniądze z UE na nasze przedsięwzięcia.
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Dane demograficzne
dla Gminy Grabów nad Pilicą
W latach
Stan ludności
Urodzenia
Małżeństwa
Zgony

2010

2011

2012

2013

3898
55
33
52

3919
56
30
52

3917
39
40
51

3915
34
27
50

Budżet Gminy
Jednostki
organizacyjne

Wykonanie budżetu - wydatki

Planowane
wykonaniewydatki
2014
9 145 257,35
3 938 746,89

2011
2012
2013
Budżet Gminy 5 243 298,59 5 609 362,96 6 513 956,05
Wydatki
1 284 382,04 1 241 507,63 2 240 328,62
inwestycyjne
Oświata
3 920 293,36 3 941 857,62 3 952 735,61 3 755 517,00
GOPS
1 731 190,53 1 716 164,64 1 825 101,22 1 675 110,00
OGÓŁEM
10 894 782,48 11 267 385,22 12 291 792,88 14 575 884,35

Kadencja wielu inwestycji
Podsumowując mijającą kadencję rzuca się w oczy ogrom inwestycji
zrealizowanych w ostatnich czterech latach.
Uczciwość każe przyznać, że są jeszcze inwestycje, które należy wykonać, niemniej jednak nie przespaliśmy mijającego czasu.
Zostały zrealizowane, bądź są w realizacji, zadania związane z ekologią, przede
wszystkim modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą, modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą, wykonanie sieci kanalizacyjnej
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w Czerwonce, Grabów nad Pilicą ul. Kolejowa, Polna, Dąbrówki, Brzozówka
(Podogrodzie, Zastocze), Grabów Nowy, budowa sieci wodociągowej w Tomczynie.
Aktualnie w Kępie Niemojewskiej budowana jest sieć wodociągowa, a w 2013 r.
wykonano stację uzdatniania wody. Z zakresu ochrony środowiska zorganizowano
zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Również inwestycje drogowe są dostrzegane przez mieszkańców i gości naszej
Gminy. Wiele gminnych dróg zostało wyremontowanych ze środków własnych oraz
pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Modernizacja dróg powiatowych biegnących w granicy naszej Gminy były także przez nas także współfinansowane.
Nie zapomnieliśmy również o obiektach użyteczności publicznej. Jesteśmy
w trakcie realizacji prac wykończeniowych w nowo wybudowanym budynku
Ośrodka Zdrowia w Grabowie nad Pilicą. Budynki Ochotniczych Straży nabrały
nowoczesnego wyglądu. Budynki szkolne oraz ich otoczenie niewątpliwie poprawiły swoją estetykę i funkcjonalność, ale przede wszystkim dają możliwość jeszcze
lepszego ich wykorzystania.
W Augustowie i w Grabowie n/P wybudowane zostały wielofunkcyjne place
zabaw, a więc miejsca, gdzie czas mogą spędzać wszyscy: dzieci, młodzież, ich
rodzice i dziadkowie. Stając naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców stworzyliśmy świetlicę „Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej CYBERIA”, która
pozwala na pozalekcyjną aktywizację dzieci i młodzieży, a w naszych szkołach odbywa się wiele zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja tych inwestycji wymaga wiele pracy i zaangażowania z mojej strony ale i pracowników Urzędu Gminy. Wieloletnie doświadczenie utwierdza mnie
w przekonaniu, że dobry szef to również taki, który dobiera odpowiedni zespół,
który będzie potrafił jego cele i plany wcielać w życie dla dobra mieszkańców.
Z pewnością wyróżniającą się osobą w tym zespole jest nowo powołana Sekretarz
Gminy Grabów nad Pilicą Pani Dorota Stępień, która skutecznie i efektywnie zarządza zasobami ludzkimi w Urzędzie jak również samodzielnie realizuje projekty
inwestycyjne, szczególnie w zakresie pozyskiwania Funduszy Unijnych.

Na te inwestycje i wiele innych w całej kadencji zostało wydanych prawie
7 000 000, 00 zł a około 3 300 000, 00 zł to środki zewnętrzne z UE
pozyskane dla realizacji tych zadań!
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Obecnie jesteśmy w trakcie modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Grabowie
nad Pilicą, zadanie to zamknęło się w kwocie:

prawie 750 000 zł z czego 75% pochodzi ze środków PROW

Prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków

Sieć wodociągowa
Kanalizacja
Najważniejszym założeniem tej kadencji było jak największe skanalizowanie
gminy. I tak już 2010 r. wykonano kanalizację w miejscowościach Czerwonka,
Grabów nad Pilicą ul. Kolejowa i ul. Polna o dł. ok. 5 km.

Cała inwestycja wykonana została za kwotę prawie 1 215 000 zł.
Ze środków PROW otrzymaliśmy ponad 700 000 zł.

Również w 2010 r. opracowana została dokumentacja techniczna na kolejne
odcinki sieci kanalizacyjnej w Dąbrówkach, Grabowie Nowym i w Brzozówce.
W 2011 r. wykonano sieć kanalizacyjną w miejscowości Dąbrówki za kwotę prawie
510 000 zł.
W 2013 r. doszło do realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzozówce i Grabowie Nowym o długości około 6 km.

Cała inwestycja wykonana została za kwotę prawie 1 270 000 zł.
Ze środków PROW otrzymaliśmy ponad 770 000 zł.
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Budowa sieci wodociągowej to oprócz budowy sieci kanalizacyjnej
priorytet w działaniach proekologicznych obecnej kadencji.
Dzięki naszym staraniom w ostatnim czteroleciu dokończono budowę sieci
wodociągowej na terenie gminy. W 2010 r. systemem gospodarczym wybudowano
budynek stacji uzdatniania wody w Kępie Niemojewskiej, a w 2013 r. wykonano
część technologiczną tej stacji.

Cała inwestycja wykonana została za kwotę prawie 750 000 zł.

Wykonano nowe ujęcie wody w Grabowie nad Pilicą oraz zakupiono pompę
głębinową. W 2012 r. w miejscowości Tomczyn wykonano sieć wodociągową o dł.
prawie 3 km za kwotę 100 000 zł. W 2014 r. wybudowaliśmy sieć wodociągową
która połączyła miejscowości Koziołek i Paprotnia.
Obecnie jesteśmy na etapie realizacji kompleksowego projektu obejmującego
zarówno infrastrukturę wodną i ściekową. W wyniku realizacji operacji zostanie
osiągnięty cel polegający na poprawie infrastruktury wodno-ściekowej poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilicą, modernizacji stacji uzdatniania wody w Grabowie nad Pilicą oraz budowie prawie 8 kilometrowego odcinka
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sieci wodociągu wiejskiego w miejscowości Kępa Niemojewska, co pozytywnie
wpłynie na rozwój społeczno-gospodarczy gminy.
Wszystkie inwestycje są niezwykle ważne dla naszej gminy, rozwijamy infrastrukturę, odpowiadamy na zapotrzebowanie mieszkańców a modernizacja oczyszczalni ścieków przyczyni się do zwiększenia przepustowości i zwiększenia możliwości technicznych co w niedalekiej przyszłości przełoży się na długość budowanej
sieci kanalizacyjnej.

Cała inwestycja wykonana zostanie za kwotę prawie 2 200 000 zł.
Ze środków PROW otrzymamy około 1 300 000 zł.

Biorąc pod uwagę niski budżet naszej gminy to jest to największy projekt realizowany kompleksowo. Zakończenie tego zadania przewidziane jest na koniec
2014 r.

Sieć wodociągów, kanalizacji,
drogi – to właśnie infrastruktura
sprzyjająca rozwojowi działalności
gospodarczej, w tym również rolniczej oraz budownictwa mieszkalnego
i letniskowego. W najbliższych latach
należy w jak najwyższym stopniu wykorzystać możliwości jakie dało nam
przystąpienie do Unii Europejskiej,
a w szczególności pozyskiwanie środStacja uzdatniania wody w Kępie Niemojewskiej
ków z funduszy europejskich.

Inwestycje na drogach gminnych
Budowa sieci wodociągowej
w Kępie Niemojewskiej

Wnętrze budynku stacji uzdatniania wody
w Kępie Niemojewskiej
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Nowe nakładki asfaltowe na drogach gminnych, budowa dróg gruntowych,
a także miejsca parkingowe to inwestycje, które podnoszą bezpieczeństwo
i komfort kierowców.
W 2010 r. wykonano remonty dróg gminnych w Wyborowie, Tomczynie,
Paprotni o ogólnej długości około 3 km, jednocześnie zakupiliśmy 1000 ton tłucznia
na bieżące remonty dróg wykonywane przez pracowników obsługi.
W 2011 r. przebudowano drogi w Łękawicy, Dziecinowie i w Grabowie nad
Pilicą nakładając nawierzchnię asfaltową o dł. ok. 2400 mb.
W 2012 r. asfalt został położony na drogach w Wyborowie, Paprotni
i Tomczynie o ogólnej długości 2200
mb, a także odcinek nawierzchni na
ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą
o długości 700 mb.
W 2013 r. kontynuwaliśmy rozpoczętą inwestycje na ulicy Polnej
i została przedłużona o kolejne
850 mb. Jednocześnie w Budach
Augustowskich wykonano nawierzchnię asfaltową na długości ok 1050 mb.
W Brzozówce /Podlesie/ wykonano
Droga w Paprotni
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odwodnienie oraz ułożono warstwę destruktu na odcinku 800 mb. Droga gminna
w Dąbrówkach na odcinku ok. 1100 mb. została odwodniona.
Rok 2014r. to również inwestycje drogowe:
- 1500 mb ulic Polnej i Sadowej w Grabowie
- wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach w Grabowskiej Woli,
Dąbrówkach i Augustów ulice Szkolna i Leśna

Samochód Scania zakupiony dla grupy remontowej UG

Droga w Budach Augustowskich

Droga ul. Polna w Grabowie nad Pilicą
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Droga gminna Dąbrówki

Nowy samochód Referatu Obsługi Gospodarczej
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Drogi powiatowe

Oświetlenie

W obecnej kadencji poprawnie przebiegała współpraca ze Starostwem
Powiatowym w Kozienicach. Jej efektem są przede wszystkim inwestycje drogowe
na terenie naszej gminy. Modernizację wielu dróg powiatowych udało się zrealizować dzięki skutecznym zabiegom wójta. Inwestycje na drogach powiatowych realizowane były przy współfinansowaniu Gminy Grabów nad Pilicą. Najważniejsze
inwestycje zrealizowane przez powiat z pomocą finansową gminy:
- w 2010 r. remont drogi w msc. Brzozówka na odcinku 650 mb,
- przebudowa drogi Dziecinów-Grabów n/P o długości 367 mb;
- w 2011 r. remont drogi Brzozówka-Dąbrówki o długości 710 mb., drogi
Grabów- Dziecinów
- 2012 to kolejny etap budowy drogi Grabów-Dziecinów oraz BrzozówkaDąbrówki
- 2013 r. to budowa drogi Grabów-Augustów, kolejny odcinek w msc. Grabina
i odcinek drogi powiatowej w Dąbrówkach
- w tym roku wykonany zostanie kolejny odcinek drogi w Grabowie Nowym
odcinek Dziecinów-Grabów oraz odcinek drogi Grabów-Augstów.

W 2012 r. wybudowano odcinki oświetlenia ulicznego w Cychrowskiej Woli
oraz przy ulicy Parkowej w Grabowie n/P.
Jednak najbardziej oczekiwaną inwestycją
z zakresu oświetlenia było oświetlenie ulicy
Kolejowej, która jest ważnym odcinkiem dla
naszych mieszkańców. Obecnie jesteśmy na
etapie pozyskiwania środków zewnętrznych
na wykonanie przebudowy oświetlenia
ulicznego przy ulicy Kazimierza Pułaskiego
w Grabowie nad Pilicą i Wyborowie, jest to
odcinek ponad 3 km.
Oświetlenie ul. Kolejowa

Budynki użyteczności publicznej
W 2010 r. zaadoptowano budynki /dawna baza GS/ na potrzeby pracowników
obsługi, które wymagały gruntownego remontu, dlatego na bieżąco wykonywane
są prace wykończeniowe przy tych obiektach. Dbając o wizerunek przestrzeni publicznej wymieniono ogrodzenie, które jednocześnie ma zabezpieczyć przed przedostaniem się osób nieupoważnionych oraz zapewnić bezpieczeństwo w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Droga powiatowa Grabów nad Pilicą - Augustów
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Referat Obsługi Techniczno Gospodarczej
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Ochotnicza Straż Pożarna
Działalność OSP jest warunkiem naszego bezpieczeństwa.
Dlatego dostrzegając i doceniając służbę strażaków w miarę możliwości
pomagamy w realizacji ich zadań bojowych, gospodarczych i szeroko
pojętej działalności dla dobra całego społeczeństwa.
W 2010 r. Urząd Gminy zakupił niezbędny sprzęt ratownictwa drogowego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Pilicą, w 2011 zestaw hydrauliczny.
W trakcie tej kadencji prowadzono prace wykończeniowe (systemem gospodarczym) w budynku OSP Grabowska Wola aby w 2013 r. całkowicie zakończyć
inwestycję.
Kolejnymi znaczącymi inwestycjami dla strażaków OSP to wykonanie remontów budynków, a w przypadku straży w Grabowie nad Pilicą wykonano rozbudowę
budynku wraz z wymianą dachu i elewacji, a w tym roku wykonano zjazd. W 2013 r.
wykonano remont strażnicy w Łękawicy łącznie z wymianą dachu i elewacji a także
ułożono kostkę i wymieniono bramę wjazdową.

Budynek OSP Łękawica

Samochód specjalny
OSP Grabów nad Pilicą

Budynek OSP Grabów nad Pilicą
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Budynek OSP
Grabowska Wola
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Ośrodek Zdrowia w Grabowie nad Pilicą
Chcąc utrzymać ośrodek musieliśmy sprostać wymaganiom
Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, w 2012 r. została wykonana
dokumentacja projektowa rozbudowy Ośrodka Zdrowia, już rok
później zaczęliśmy wykonywać projekt w systemie gospodarczym. Nadal trwają
prace przy budowie budynku Ośrodka Zdrowia. Wykonano instalację elektryczną,
tynki wewnętrzne, wstawiono stolarkę okienną i drzwiową, wylano posadzki, wykonywano docieplenie zewnętrzne budynku, oraz instalację wodno-kanalizacyjną.
W najbliższym czasie rozpoczniemy ostatni etap rozbudowy ośrodka, który uwieńczy dotychczasową pracę.

Poniżej przedstawiam projekt wizualizacji wnętrza budynku
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Placówki oświatowe
Wiele inwestycji przeprowadziliśmy w budynkach i terenie szkół, wszystko
po to aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podopiecznych.
Najważniejszą i najbardziej kosztowną inwestycją jest zakup w 2013
roku, nowego autobusu do dowozu
dzieci do szkół firmy Solaris za kwotę
600 240,00 zł. oraz zakup autobusu
Mercedes
W roku 2014 wzięliśmy udział
w projekcie unijnym „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” w ramach którego zostały
Autobus Mercedes
doposażone 2 oddziały przedszkolne
w Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą i jeden w Publicznej Szkole Podstawowej
w Augustowie. Sale zmieniły się nie do poznania wymieniono meble, ławeczki

z krzesłami, dywany, a także wzbogacono kąciki zabaw dla dzieci oraz
zaplecze pomocy dydaktycznych.
Zadbano o komfort i bezpieczeństwo
dzieci poprzez montaż rolet okiennych i nowe obudowy grzejników.
Zakupiono również nowy duży telewizor wraz z wieżą spełniającą również funkcje DVD. Podkreślić należy
również wymianę urządzeń sanitarnych w łazience, gdzie zamontowano
nowe urządzenia, przystosowane do
wzrostu dzieci.

Doposażenie oddziałów przedszkolnych to inwestycja
na kwotę 204 085,35 zł.

Chodnik do ZS w Grabowie nad Pilicą

Sala oddziału przedszkolnego w Augustowie

18

Nowoczesna szatnia dla przedszkolaków

Wejście do PSP w Augustowie

Rok 2013/2014 był dla szkół w Grabowie nad Pilicą i Augustowie okresem
wielu zmian. Zupełnie nowy charakter uzyskały place przed wejściem na których
została ułożona kostka i uporządkowano teren zielony. W myśl ekonomi została
wykonana termomodernizacja nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół polegającą
na wymianie starych drewnianych okien na nowe plastikowe które mają zmniejszyć
zapotrzebowanie i zużycie energii cieplnej w obiekcie.
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Termomodernizacja wykonana została za kwotę 62 957,55 zł
ze środków własnych budżetu gminy.
Został wybudowany zajazd dla autobusów dowożących dzieci, z którego bezpiecznie i bezpośrednio mogą przejść do szkoły.

Na bieżąco w naszych placówkach oświatowych przeprowadzane są
bieżące remonty by jak najlepiej mogły służyć naszym podopiecznym nie
tylko podczas nauki ale także podczas
zajęć pozalekcyjnych. W szkołach odbywają się półkolonie, organizowane
są wycieczki i rajdy, także wdrażanych jest wiele programów na które
pozyskiwane są fundusze zewnętrzne,
między innymi:
•
„Dziecięca Akademia Przyszłości”;
•
„Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów”;
•
„Geografia na wesoło”;
•
„Kompetencje Kluczowe
Drogą Twórczego Rozwoju”;
•
„English Teaching” ;
•
„Letnia Szkoła
Kreatywności”.
Dzięki tym formą nauki, dzieci nie tylko miło spędzają czas ale
uczestniczą w zajęciach rozwijających i wyrównawczych ze wszystkich
dziedzin w tym również sportowych.

Place zabaw i boiska szkolne
Troska o bezpieczeństwo i zadowolenie dzieci jest niezbędnym elementem
w kształtowaniu ich edukacji.

Autobus Solaris na nowym zajeździe przy ZS w Grabowie nad Pilicą
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W ramach rządowego programu „Radosna szkoła” zostały zmodernizowane
oraz doposażone place zabaw przy Zespole Szkół w Grabowie nad Pilicą i Publicznej
Szkole Podstawowej w Augustowie. Dzieci mają do dyspozycji dużo sprzętów rekreacyjnych, między innymi: karuzela krzyżowa, karuzela tarczowa, 3 piaskownice,
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liniarnia, bujak-ważka, tablice do malowania oraz huśtawki-bocianie gniazdo. Teraz
jednocześnie może korzystać z różnych urządzeń większa ilość dzieci.

Inwestycja opiewała na kwotę 217 996,65 zł

Zajazd dla autobusów przy ZS
w Grabowie nad Pilicą

Parking i chodnik przed ZS
w Grabowie nad Pilicą

Przedszkole

Plac zabaw przy Zespole Szkół

Wiemy jak dobrze na rozwój dzieci wpływa wczesna ich edukacja dlatego zaczęliśmy prace projektowe nad wybudowaniem Publicznego Przedszkola. W roku
2014 został przygotowany plac pod tę inwestycję.

Dużym osiągnięciem było podpisanie umowy z Samorządem Województwa
Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadania w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod tytułem
„Przebudowa z rozbudową obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Grabowie
nad Pilicą” w ramach której wykonano budowę kompleksu sportowego. Obiekt składa się z dwóch boisk: piłkarskiego
ze sztuczną trawą i wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową doposażonego w urządzenia
sportowe. W tym roku planowana
jest budowa bieżni sportowej
o nawierzchni poliuretanowej.

Inwestycja opiewała na kwotę
295 191,40 zł
Wielofunkcyjne boisko szkolne

22

23

Świetlica wiejska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Razem z 2013 rokiem swój bieg rozpoczęła Świetlica dla dzieci i młodzieży połączona
z Centrum Aktywizacji Społeczności Lokalnej
o nowoczesnej nazwie wybranej w organizowanym wcześniej konkursie na nazwę i logo„CYBERIA”. Miejsce to przeszło prawdziwą rewolucję, zachwyca swoim świeżym i przyjemnym
wnętrzem oraz szerokim wyposażeniem. Każdy odwiedzający CYBERIĘ znajdzie
coś dla siebie. Do wyboru jest bilard, cymbergaj, stół do tenisa, dwa stanowiska
PlayStation, komputery oraz wiele gier planszowych. Serdecznie zapraszamy do
CYBERII oraz do wspólnej zabawy i udział w tworzeniu miejsca przyjaznego dla
wszystkich.

Jako Beneficjent i realizator projektu systemowego „Zmieńmy siebie” oferuje
wsparcie dla osób z terenu Gminy Grabów nad Pilicą korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej, będących osobami bezrobotnymi bądź nieaktywnymi zawodowo. W latach 2011 i 2012 w prowadzonych działaniach udział wzięło 12 osób
w tym 10 kobiet i 2 mężczyzn. Wszyscy ukończyli udział w projekcie zgodnie
z zaplanowaną ścieżką wsparcia. W 2013 r. grupę docelową stanowiło 6 kobiet,
z którymi zawarte zostały kontrakty socjalne i które będą prowadzone przez cały
okres ich udziału w projekcie. W obecnym roku projekt jest nadal realizowany
a bierze w niej udział 8 osób.

Uczestnicy projektu „Florystyka i bukieciarstwo”

Imprezy cykliczne organizowane przez gminę
- organizacja dożynek powiatowych
- corocznie organizowany jest Dzień Dziecka
- Piknik regionalny w 2013 r.
24
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- Weller 7 - zrzut cichociemnych, rekonstrukcja zdarzeń historycznych
w Paprotni
- Piknik rodzinny w 2014 r.
- współorganizacja Pikniku rodzinnego w Łękawicy w tym roku.
- w 2010 i 2014 r. organizacja 50-lecia Pożycia Małżeńskiego dla około
80 par małżeńskich
- współorganizacja zabaw noworocznych w Zakrzewie
- coroczna organizacja
zawodów strażackich
- w 2013 i 2014 r. organizacja
„Dnia Kobiet”
- coroczna organizacja Wigilii
dla osób starszych
i samotnych

Medale za długoletnie Pożycie Małżeńskie

Wieniec dożynkowy
Zawody strażackie

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji dwóch umów partnerskich z Samorządem
Województwa Mazowieckiego:
1. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego. Głównym założeniem tego projektu jest wdrożenie systemu informatycznego e-Urząd, który umożliwi elektroniczny obieg dokumentów.
2. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego
poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego. Zadanie polega na tworzeniu
różnego rodzaju baz danych np. ewidencja miejscowości ulic i adresów, tworzenie
geoportalu infrastruktury przestrzennej. Dzięki inwestycjom prowadzonym przez
Urząd Marszałkowski, na terenie naszej gminy został poprowadzony światłowód
zapewniający dostęp do internetu szerokopasmowego.
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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 2010-2014.
Moja praca to nie tylko wykonywanie inwestycji, ale i bieżące wykonywanie
zadań administracyjnych nakładanych na gminę, to funkcjonowanie Urzędu Gminy,
Placówek Oświatowych, GOPS, Ochotniczych Straży Pożarnych. Jest to ciągły kontakt z ludźmi, podejmowanie trudnych i często kontrowersyjnych decyzji.
Obecny stan Gminy przedstawia się zupełnie inaczej niż w roku 2010. Uważam,
że dzięki dużemu mojemu zaangażowaniu, pracowników Urzędu Gminy, mieszkańców Gminy oraz radnych , wizerunek naszej gminy znacznie uległ poprawie. Tym
bardziej jeśli zważy się na fakt, że nasza Gmina jest jedną z mniejszych 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:
- rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej/ w dobrej perspektywie okres
4-6 lat /
- oddanie do użytku wybudowanego Ośrodka Zdrowia w Grabowie
- budowa Publicznego Przedszkola
- budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół
w Grabowie nad Pilicą
- 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 należy 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. W minionych latach
spotkałem się ze słowami uznania, za co w tym miejscu chciałbym podziękować.
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