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Na początku chciałbym serdecznie 
podziękować naszym mieszkańcom za ten 
szczególny rok, jakim było 500-lecie 
Grodziska Mazowieckiego. Pragnę 
wyrazić wdzięczność za dużą aktywność 
i obecność podczas obchodów i mam 
nadzieję, że przyczyniły się one do 
z i n t e g r o w a n i a  n a s z e j  l o k a l n e j 
społeczności oraz przybliżyły historię 
naszego miasta.

Czeka nas  równie  ważny czas. 
W sobotę 4 lutego 2023 roku o godz. 14:00 
odbędzie się otwarcie obwodnicy wraz z 
u r o c z y s t y m  p r z e c i ę c i e m  w s t ę g i 
i biciem rekordu Polski. Wieczorem tego 
samego dnia w Hali Widowiskowo-
Sportowej przy ulicy Sportowej 29 
wystąpią Viki Gabor i Enej. Zapraszam 
gorąco Państwa do uczestnictwa w tym 
radosnym wydarzeniu. 

Rok 2023 będzie rokiem pod hasłem 
„Zielony Grodzisk”. Zwiększymy ilość 
powierzchni zieleni poprzez nasadzenia 

nowych drzew oraz stworzenie parków 
kieszonkowych. Mamy świadomość, 
że lepiej żyje się w otoczeniu przyrody.

W związku z sytuacją w Ukrainie 
przyjęl iśmy l iczbę blisko 3 tysięcy 
sąsiadów z Ukrainy, a na teren gminy 
sprowadziło się ok. 6 tysięcy mieszkańców. 

Dlatego w przyszłym roku planujemy 
s ze r e g  w y d a r ze ń  i n t e g r a c y j ny c h 
i prezentujących aktualną ofertę gminy. 
Chcemy Państwa wysłuchać i rozwiązać 
Państwa problemy.

Pragnę również poinformować, że od 
października 2022 r. powołałem swojego 
drugiego zastępcę Norberta Ceglińskiego, 
dotychczasowego wiceprzewodniczącego 
R a d y  M i e j s k i e j .  W i e r zę ,  że  j e g o 
zaangażowanie przyczyni się do realizacji 
naszych planów i potrzeb mieszkańców.

Za nami trudny i jednocześnie piękny 
rok. Zapraszam do lektury, w której 
z a w a r l i ś m y  p o d s u m o w a n i e 

najważniejszych działań samorządu 
w 2022 r. oraz informacje o najbliższych 
planach.

Grzegorz Benedykciński
Wasz Burmistrz
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FINANSE GMINY

Rok jubileuszowy zapisał się w pamięci mieszkańców jako 
obfitujący w atrakcje. To ostatni rok „na bogato”?

- Atrakcje związane z obchodami 500-lecia wbrew pozorom 
nie były dużym obciążeniem dla budżetu. Natomiast 
rzeczywiście rok 2023 przyniesie konieczność wdrożenia 
oszczędności. Wpływ na to ma kilka czynników, których 
symptomy pojawiły się już w roku 2022. 

Jakie to czynniki?

- Można wyróżnić cztery zasadnicze czynniki negatywnie 
wpływające na finanse gminy, zresztą nie tylko naszej, lecz 
także większości samorządów w kraju. Najmocniej odczuwamy 
następstwa zmian w systemie podatkowym, czyli efekty 
Polskiego Ładu, który częściowo dotknął nas już w roku 2022, 
natomiast definitywnie zaistnieje w 2023 roku. Jedną ze zmian 
wprowadzonych przez Polski Ład było obniżenie podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Oczywiście z punktu 
widzenia podatnika to zmiana korzystna. Natomiast odbija się 
negatywnie na dochodach gminy, gdyż z każdego PIT-u blisko 
39 proc. trafia właśnie do budżetu gminy. Jeśli podatki są niższe, 
to dochody gminy również.

Ale od miesięcy można usłyszeć, że te straty dochodów 
są samorządom rekompensowane przez budżet państwa.

- Mechanizm rekompensat proponowany przez państwo 
jest zupełnie nieadekwatny do utraconych dochodów. 
W związku ze zmianą w systemie podatkowym różnica między 
rokiem 2021 a 2023 w przypadku Grodziska to ok. 
40 mln zł, mimo wzrostu liczby ludności. W roku 2021 
otrzymaliśmy ok. 10 mln zł rekompensaty, a w roku 2022 
otrzymaliśmy ok. 12 mln zł, ale to zdecydowanie nie jest 40 mln 
zł. Finansom gminnym nie pomaga również sposób wyliczania 
udziału gminy w podatku PIT. Obecnie wygląda to w ten sposób, 
że Ministerstwo ustala sztywną kwotę na początku roku 
i niezależnie, czy w ciągu roku ubyłoby mieszkańców, czy też 
przybyłoby, kwota pozostanie taka sama. Wyrównanie 
przewidziane jest w kolejnych latach, ale my więcej 
mieszkańców mamy tu i teraz – korzystają z dróg, szkół, 

infrastruktury, właśnie teraz, a nie za rok czy dwa, gdy nastąpi 
wyrównanie. Wcześniej mechanizm działał w ten sposób, że im 
więcej mieszkańców zameldowało się w ciągu roku, tym 
większy gmina miała dochód z udziału w podatku PIT w danym 
roku.

Co jeszcze wpływa negatywnie na gminne finanse?

- To, co negatywnie wpływa na finanse nas wszystkich, czyli 
inflacja, a przede wszystkim wzrost kosztów energii. Do czerwca 
2022 roku mieliśmy ceny w granicach 380 zł za MWh. Teraz 
mamy ok. 965 zł. Co roku na koszty związane z energią 
w obiektach gminnych, w szkołach, na oświetlenie uliczne 
przeznaczaliśmy kwotę ok. 4-5 mln zł, teraz musimy 
zaplanować, że będzie to kwota 12-13 mln zł, przy założeniu, 
że wdrożymy oszczędności energii. Nie zapominajmy też 
o wzroście cen usług. Ogólnie wydatki bieżące, związane 
z utrzymaniem gminy, czyli takimi elementami, jak utrzymanie 
czystości, remonty dróg, szkoły, pomoc społeczna, kultura, 
sport, rekreacja, komunikacja, czyli wszystko to, co służy 
naszym mieszkańcom, kosztuje o ok. 30 mln zł więcej niż 
w 2021 roku.

Polski Ład, inflacja… A pozostałe dwa z czterech 
wspomnianych przez Pana czynników?

- Kolejny punkt to janosikowe, czyli „podatek”, jaki bogatsze 
s a m o r z ą d y  p ł a c ą  n a  r z e c z  t y c h  b i e d n i e j s z y c h . 
W przypadku Grodziska janosikowe w 2021 roku wynosiło 
5 mln zł, rok później 7 mln zł, a w roku 2023 wyniesie 
aż około 11 mln zł. To są naprawdę duże pieniądze. Ostatnim 
czynnikiem negatywnym dla finansów gminy jest wzrost 
kosztów obsługi kredytów. Do niedawna zamykały się one 
w kwocie ok. 1,5 mln zł w skali roku i były to koszty 
absolutnie akceptowalne. Teraz, gdy wzrosły stopy 
procentowe, to jest już kwota ok. 10 mln zł. Dlatego 
staramy się już od końcówki 2022 roku nie powiększać 
zadłużenia, a w najbliższych dwóch latach chcemy 
zmniejszyć zadłużenie do poziomu poniżej 100 mln zł. 
Do końca listopada z zaplanowanych na 
poprzedni rok kredytów wykorzystaliśmy 
tylko 60 proc. i  l iczę, że uda się nie 
wykorzystać całej puli. Również na 
o b e c n y  r o k  p l a n o w a n e  j e s t 

Ostatnim czynnikiem negatywnym dla finansów
gminy jest wzrost kosztów obsługi kredytów. 

ROZMOWA Z PIOTREM LEŚNIEWSKIM - SKARBNIKIEM GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
O GMINNYM BUDŻECIE NA 2023 ROK

Mechanizm rekompensat proponowany przez 
państwo jest zupełnie nieadekwatny do utraconych 

dochodów. W związku ze zmianą w systemie 
podatkowym różnica między rokiem 2021 a 2023 

w przypadku Grodziska to ok. 
40 mln zł, mimo wzrostu liczby ludności.
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zmniejszenie zadłużenia o kolejne ok. 10 mln zł. Natomiast 
pamiętajmy, że kredytów nie zaciągaliśmy nigdy na 
konsumpcję, tylko na inwestycje. I nawet przy wzroście 
kosztów obsługi zadłużenia w dłuższej perspektywie czasowej 
to były decyzje korzystne dla gminy, gdyż przy dzisiejszych 
cenach, a przede wszystkim z uwagi na brak dostępnych 
środków unijnych wielu inwestycji po prostu byśmy nie 
zrealizowali. 

Środki unijne przez lata stanowiły poważną pozycję po 
stronie dochodów.  Jak będzie w 2023 roku?

- Założenie budżetowe na 2023 rok przewidują jedynie 
środki na realizację zadań związanych z poprzednimi 
rozdaniami środków unijnych, czyli ok. 3,5 mln zł. W 2022 była 
to kwota ponad 20 mln zł, więc różnica jest kolosalna. Sytuację 
trochę ratują dotacje z budżetu państwa w ramach Polskiego 
Ładu, bo na przyszły rok mamy tych środków ok. 15 mln zł, ale 
o środki unijne na pewno jesteśmy ubożsi. I to też jeden 
z elementów wpływających na ograniczenie inwestycji.

Zatem jak mocno mieszkańcy odczują oszczędności  
gminie?

- Po analizie kosztów i przychodów gminy oraz jednostek 
organizacyjnych wdrażamy plany racjonalnych oszczędności, 
tam gdzie jest to możliwe i nie wpływa znacząco na jakość 
i zadowolenie społeczne. Dla mieszkańców oszczędności nie 
powinny być zbyt odczuwalne, gdyż bieżące funkcjonowanie 
gminy będziemy się starali utrzymać na obecnym poziomie, 
czyli tak samo dbać o porządek, zieleń miejską, tak samo 
utrzymywać zajęcia dodatkowe czy ofertę sportowo-
rekreacyjną. 

Oszczędności na pewno będą dostrzegalne w liczbie 
inwestycji – w budżecie na 2022 rok na ten cel przeznaczone 
było ok. 113 mln zł, w roku 2023 jest to kwota o połowę 
mniejsza czyli ok. 53 mln zł. Oszczędności nie dotkną 
planowanych inwestycj i  kubaturowych takich,  jak 
II etap budowy szkoły w Szczęsnem, który rozpocznie się w roku 
2023 czy budowa świetlic. Finansowanie ze środków własnych 
w kolejnych latach przewidziane jest również w przypadku 
budowy przedszkola przy ul. Okrężnej. Tak naprawdę 
oszczędności najbardziej będą odczuwalne w modernizacji 
i budowie dróg, które będą realizowane po prostu nieco 
wolniej. Ale też należy pamiętać, że na te działania ogromne 
środki przeznaczaliśmy również w ubiegłych latach, więc 
sytuacja jest zupełnie dobra. Niezagrożone są także kluczowe 
inwestycje drogowe, czyli budowa kolejnego odcinka 
ul. Okrężnej, budowa ul. Prostej, czy ul. Batorego.  

Rozmawiał: Krzysztof Bońkowski
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Oszczędności nie dotkną planowanych inwestycji 
kubaturowych takich, jak II etap budowy szkoły 
w Szczęsnem, który rozpocznie się w roku 2023 

czy budowa świetlic.

ZAMELDUJ SIĘ 
W GRODZISKU

Czy wiesz, że ok. 39 % Twojego podatku 
dochodowego (PIT) trafia do gminy, w której jesteś 
zameldowany? 

Nie tylko podatek od nieruchomości wpływa 
do gminy, ale także podatek od Twoich dochodów, 
który wpłacasz do Urzędu Skarbowego.  
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Hala Sportowo-Widowiskowa CAiIS

Otwarcie Hali-Widowiskowo-Sportowej odbyło się na 
początku września 2022 r. Obecnie Gmina realizuje ostatni 
etap budowy Hali sportowej w ramach którego wykończone 
zostaną pomieszczenia na 1 i 2 piętrze, w tym część 
administracyjna oraz sale sportowe. Ponadto wykończone 
i wyposażone zostaną sale edukacyjne o tematyce 
astronomicznej na 2 piętrze i wieży widokowej, natomiast 
obok „Palmiarni” powstanie ścianka wspinaczkowa. 

Na realizację tych robót gmina uzyskała dotację 
w wysokości ponad 9,7 mln złotych, co stanowi ponad 
75% wartości robót. Zakończenie robót planowane jest 
w czerwcu 2023 roku i będzie to jednocześnie zakończenie 
budowy obiektu nowej hali sportowej.

Nowa hala ma ok. 2,5 tys. miejsc, w tym 1575 siedzisk 
na trybunie stałej i świetną akustykę.

INWESTYCJE 500-LECIA
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Otwarcie Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
Powstała nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 4,4 mln 

(gmina otrzymała dotację z budżetu województwa na budowę remizy w kwocie do 2 523 141,10 zł). Powierzchnia użytkowa 
budynku wynosi 619,4 m2. W budynku znajdują się: hala dla pojazdów OSP, pomieszczenia techniczne, część administracyjno-
szkoleniowa. Główne wejście do budynku usytuowane jest od strony ul. Żwirki i Wigury 14.

Plac Wolności po rewitalizacji
Plac Wolności stanowi sedno miastotwórczej 

historii Grodziska Mazowieckiego. W 2022 roku 
miejsce to zostało poddane rewitalizacji w ramach 
projektu pn. „Inwestycje w  zakresie zielono-
n i e b i e s k i e j  i n f ra s t r u k t u r y  w  G ro d z i s ku 
Mazowieckim”. Inwestycja jest współfinansowana 
w 85% z funduszy norweskich i EOG. Celem zmian 
jest zazielenienie i zwiększenie retencji wód na 
Placu Wolności. Co ważne, głównym założeniem 
projektowym było zachowanie istniejących drzew, 
zniwelowanie miejskiej wyspy ciepła i stworzenie 
przyjaznej dla miasta przestrzeni. 

Dla stworzenia mikroklimatu umieszczono 
fontannę w pobliżu drogi wojewódzkiej, co ma 
pozytywny wpływ na oczyszczenie powietrza 
z pyłów unoszących się z drogi. Fontanna 
dodatkowo nawilża powietrze.



Obwodnica Zachodnia 
Obecnie został oddany do użytkowania odcinek Obwodnicy 

Zachodniej od starego przebiegu drogi krajowej DW 579 
do ronda na ul. Logistycznej. Po tym odcinku już odbywa się 
ruch. Otwarcie obwodnicy odbędzie się 4 lutego 2023 r. 

Obwodnica Zachodnia wyeliminuje tranzyt z centrum 
naszego miasta i ograniczy jego negatywny wpływ na 
środowisko. Polepszy się komfort życia mieszkańców i zwiększy 
bezpieczeństwo podróżowania. 
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Tężnia solankowa
W Parku Skarbków stanęła tężnia solankowa o konstrukcji 

drewnianej, z wypełnieniem tarniną, o wysokości ponad 8 m. 
Uroczystość jej uruchomienia odbyła się 19 czerwca ub. r. 

W porze zimowej tężnia jest nieczynna. Jej uruchomienie 
nastąpi wiosną, gdy pogoda będzie odpowiednia.
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POZOSTAŁE INWESTYCJE

Parking przy Placu Króla Zygmunta

Inwestycja polegała na budowie parkingu przy Placu Króla 
Zygmunta Starego wraz z bramą wjazdową. Realizacja trwała 
od grudnia 2021 r. do lipca 2022 r. Łączny koszt inwestycji 
to 2.424.961,35 zł brutto.

Budynek administracyjny 
przy ul. Kościuszki 32A

Zakończono remont budynku administracyjnego przy 
ul. Kościuszki 32A (poprzednia siedziba Urzędu Miejskiego). 
Obecnie pod tym adresem mieści się: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Straż Miejska, Biuro Oświaty, Referat Gospodarki 
Odpadami i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Modernizacja ulic
Modernizacja ulic Kościuszki, Kilińskiego, Kierlańczyków, 

Krupińskiego w Grodzisku Mazowieckim wraz z budową 
kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki, budową parkingu przy 
ul. Kilińskiego i budową sygnalizacji świetlnej na przejściu dla 
pieszych przed Ratuszem.

Modernizacja Hali Sportowej 
przy ulicy Westfala

Prace obejmowały m.in. wymianę parkietu i trybun, a także 
nową instalację (elektryczną oraz internetową).
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PLANOWANE INWESTYCJE

Budowa Placu Zabaw 
we wsi Czarny Las

We wsi Czarny Las powstanie nowa przestrzeń rekreacyjna 
przy ul. Dzikiej Róży. 

Fot. Wizualizacja rozbudowy basenu

Budowa świetlic 
w Natolinie i Radoniach

Fot. Wizualizacja świetlicy w Natolinie.

W Natolinie oraz Radoniach powstaną świetlice, których 
projekt został przygotowany i zatwierdzony.

Nowa siedziba Szkoły Muzycznej 
     Podpisano umowę na projektowanie budynku.
Poniżej prezentujemy wizualizację obiektu.

Rozbudowa basenu 
„Wodnik 2000”

Gmina planuje rozbudowę części 
basenowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
„WODNIK 2000” położonego przy 
ul. Montwiłła 41 o część basenu do nauki 
pływania dla dzieci i młodzieży wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Prace są na 
etapie projektowym.

Wybieg dla psów
W związku z rosnącą liczbą czworonożnych pupili w naszym 

mieście planowana jest budowa miejsc dedykowanych psom. 
Budowa wybiegu dla psów jest zaplanowana przy ul. Na Laski.



11

Stawy w Chlebni
Gmina zakupiła około 50 ha terenu w Chlebni, co oznacza, 

że można przystąpić do realizacji projektu powstania w tym 
miejscu zbiornika retencyjnego, który będzie także służył celom 
rekreacyjnym. Czas ukończenia projektu jest uzależniony 
od możliwości uzyskania dofinansowania w ramach budowy 
zbiorników retencyjnych. 



Świetlica w Książenicach
W grudniu 2022 r. została podpisana umowa na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy 
w Książenicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i uzyskaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń na realizację 
inwestycji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego. 
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ZIELONY GRODZISK

Zielono-niebieska infrastruktura 
w Grodzisku Mazowieckim

Od 2021 roku trwa real izacja nowego projektu 
pn. Inwestycje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury 
w Grodzisku Mazowieckim, który zakłada działania związane 
z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. W minionym 
roku szkolnym odbył się cykl działań edukacyjnych 
w placówkach oświatowych w postaci: prelekcji, warsztatów 
i konkursów. Wykonawca zorganizował 35 prelekcji 
z ekspertami, 19 warsztatów ekologicznych i wydarzeń, 
1 szkolenie dla edukatorów, 10 konkursów dla szkół 
podstawowych, 6 wydarzeń ekologicznych oraz 1 konkursu dla 
mieszkańców. Poniżej opis niektórych z nich.

Bioróżnorodność 
– ptaki migrujące i pszczoły

W ramach działań edukacyjnych z okazji Dnia Pszczoły  
zorganizowano spotkanie z pszczelarzem. W trakcie tego 
wydarzenia dzieci poznały zachowania i zwyczaje pszczół, 
wspólnie szukały królowej w roju oraz usłyszały wiele 
ciekawostek o tych pożytecznych owadach. Uczestnicy 
warsztatów samodzielnie tworzyli świeczki z wosku, a chętni 
wzięli udział w konkursie „Pszczele spotkania".

Prelekcje o wodzie
W ramach wykładu „Woda – afrykańska wyprawa o Nilu” 

Paweł Szustakiewicz z Fundacji w Podróży przedstawił zmiany 
klimatu, prawa człowieka i „zabrał” dzieci w filmową podróż 
do Azji i środka Afryki. 

Festiwal Nauki i Pasji 
- Dzień otwarty dla szkół

We wrześniu uczniowie szkół podstawowych zostali zaproszeni do udziału w Festiwalu Nauki i Pasji. Prelekcje przygotowali 
m.in. Pola i Michał w podróży – „Zmiany klimatu i dostęp do wody – czyli dlaczego upadały cywilizacje" oraz Michał Krauze 
z łódzkiego ZOO „Błękitny Patrol WWF - działalność wolontariuszy przy ochronie środowiska Morza Bałtyckiego”. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
 i konkurencyjnej sprzyjającej integracji społecznej



Przed nami ciąg dalszy eko-edukacji, na który złożą się 
ciekawe prelekcje, konkursy, warsztaty w szkołach, a także 
wydarzenia dla mieszkańców: pikniki ekologiczne i spotkania 
z ekspertami. Planujemy monitoring grodziskich bielików, by 
umożliwić obserwowanie gniazda tych ptaków poprzez stronę 
internetową zielony.grodzisk.pl. 

Fo
t.

 W
ik

ip
ed

ia

Ekologiczne ogródki 
przy szkołach podstawowych

Na terenie grodziskich szkół podstawowych zostaną 
zaprojektowane i wybudowane eko-ogródki, które będą służyć 
do praktycznych zajęć w terenie. Zadaniem dzieci będzie 
dbanie o tę przestrzeń, dzięki czemu nauczą się eko-rozwiązań 
i obcowania z naturą.

Ogród kieszonkowy
przy ul. Orzeszkowej 

Ekologiczny skwer znajdzie się w sąsiedztwie dwóch szkół 
podstawowych. Tu będzie można odpocząć i zrelaksować się 
obserwując roślinność kwitnącą, miododajną i owady 
przylatujące do niej. 
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Co będzie się działo 
w 2023 roku?

stworzenie eko-ogródków na terenie grodziskich szkół 
podstawowych,

montaż zbiorników zbierających wodę opadową,

zakup koszy na śmieci z segregacją odpadów,

zakup i montaż stacji meteo,

montaż budek lęgowych dla ptaków oraz domków dla 
owadów i małych zwierząt.

Eko-przestrzeń w szkołach to:

W 2023 r. przy Pawilonie Kultury przy ul. Westfala 
dla równowagi zostanie odbetonowany plac przed 
budynkiem biblioteki, by stworzyć miejsce zielone, 
pełne nasadzeń. Dodatkowo powiększy się księgozbiór 
o nowe pozycje nawiązujące do życia przyjaznemu 
środowisku, odbędą się spotkania autorskie, a także 
zostanie zakupiony sprzęt elektroniczny do gier i zabaw. 

Więcej informacji na temat 
realizacji projektu 

znajduje się na stronie: 
www.zielony.grodzisk.pl
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EKO-SKWER 
przy Pawilonie Kultury
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ZWIĘKSZAMY BIORÓŻNORODNOŚĆ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Miasto posadziło kolejne duże drzewa w mieście. Dzięki tej 
akcji powstała aleja dużych drzew przy parkingu na 
ul. Kościuszki. Zostaną posadzone drzewa przy parkingu na 
ul. Spółdzielczej przy targowisku, na placu zabaw przy 
ul. Okrężnej, przy ul. Traugutta, ul. Bartniaka, ul. Orzeszkowej 
oraz ul. Królewskiej. Nowa zieleń pojawiła się również 
na skwerze przy ul. Armii Krajowej.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie standardów życia 
poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznej, w tym terenów 
zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki – Etap II”. Wartość umowy: 
126 900,00 zł brutto (Kwota w 85 % dofinansowana ze środków 
unijnych).

Fot. Sadzenie nowych drzew na Placu Króla Zygmunta. 
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Palmiarnia

W budynku Hali Widowiskowo-Sportowej powstała 
„Grodziska Palmiarnia”. W Palmiarni pojawiło się mnóstwo 
roślin, które zostały przekazane przez mieszkańców naszego 
powiatu na rzecz stworzenia zielonej przestrzeni w nowej hali. 
Warto przyjść i zobaczyć ciekawe gatunki roślin rosnące we 
wnętrzach np. Anturium „Jungle” dorastające do 1,2 m, palmę 
Szorstkowiec Fortunego o wysokości 3,5 m wys., palmę 
Adonidia Merrilli o wys. 3 m, Strelizja Nicolain o wielkości 
niczym w lesie tropikalnym i wysokości 2 m. 

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Więcej drzew w mieście

Ekologiczny plac zabaw w Makówce - „Piknikowo”

To pierwszy plac zabaw w naszej gminie, gdzie została zastosowana ekologiczna nawierzchnia bezpieczna wykonana 
ze zrębek drewnianych. Projekt jest zrealizowany z poszanowaniem drzewostanu istniejącego tak aby zachować cenne 
przyrodniczo drzewa. Koszt inwestycji: 447 539,19 zł, kwota dotacji: 111 594 zł.

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestując 
w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjacji LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Nazwa projektu: 

Podniesienie atrakcyjności 
turystycznej na obszarze LSR 
poprzez budowę  placu zabaw 
dla dzieci i młodzieży w gminie 
Grodzisk Mazowiecki w 
miejscowości Makówka

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"



Autobusy elektryczne
W listopadzie 2022 r. po gminie Grodzisk Mazowiecki 

zaczęły kursować dwa bezpłatne autobusy elektryczne. 

Zakup autobusów został zrealizowany w ramach 
partnerskiego projektu „Zielone płuca Mazowsza - rozwój 
mobilności miejskiej w gminach południowo-zachodniej części 
wo j ewó d z t wa ”  ws p ó ł f i n a n s o wa n e go  ze  ś ro d kó w 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

MOBILNOŚĆ MIEJSKA
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Rozkład jazdy



Ponadto w 2023 r. powstaną: 

  3 nowe stacje rowerowe funkcjonujące w ramach 
Grodziskiego Roweru Miejskiego, które będą zlokalizowane 
przy ul. Dalekiej, Teligi i Osowieckiej,

    zatoka autobusowa przy ul. Warszawskiej.

Nastąpi także wdrożenie Inteligentnych Systemów 
Transportowych wspierające uprzywilejowanie transportu 
publicznego na skrzyżowaniach: ul. Nadarzyńska/Warszawska, 
Nadarzyńska/Piaskowa oraz Żyrardowska/Chełmońskiego.

Infrastruktura przystankowa

Gmina da le j  będz ie  poprawia ła  infrastrukturę 
przystankową w swoim obrębie. W związku z rosnącą liczbą 
pasażerów, przystanki  bez zadaszeń zyskają wiaty 
przystankowe.

Grodziskie Przewozy Autobusowe

Związek „Grodziskie Przewozy Autobusowe” jest pierwszą 
taką organizacją w województwie mazowieckim. Jego 
założyciele to: Powiat Grodziski, Baranów, Błonie, Grodzisk 
Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek i Żabia Wola. W grudniu 
2021 r. do Związku przystąpił Powiat Pruszkowski. W 2023 roku 
będzie kontynuowany rozwój sieci powiatowych połączeń 
autobusowych. Dodatkowo związek w ramach pozyskania 
dofinansowania 5 mln zł ogłosi przetarg na zakup 10 nowych 
autobusów klasy mini (busów).

GPA otrzymają aż 22 269 756,40 zł na realizację przewozów 
autobusowych w 2023 roku z rządowego funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych. GPA staną się tym samym 
największym beneficjentami funduszu nie tylko na Mazowszu, 
ale także w Polsce.
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Doposażenie stacji rowerowych

W grudniu 2022 r. została podpisana umowa na dostawę 
elementów wyposażenia 4 stacji rowerowych wraz z ich 
instalacją i uruchomieniem, w ramach rozbudowy Systemu 
Grodziskiego Roweru Miejskiego (GRM). Planowane 
uruchomienie systemu to 1 marca 2023 r. 
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Sieć placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Grodzisk Mazowiecki od 1 września 2022 r. składa się 
z: 9 szkół podstawowych i 7 przedszkoli. W roku szkolnym 
2022/2023 uczęszcza do nich łącznie 6 670 dzieci, w tym 
1 594 przedszkolaków. Liczba uczniów w stosunku do 
ubiegłego roku szkolnego wzrosła o ponad 300, głównie ze 
względu na dzieci przybywające z Ukrainy. Wydatki na 
oświatę w roku kalendarzowym 2022 wzrosły w stosunku do 
ubiegłego roku o ok. 12% i wynoszą  118 441 253 zł.

W 2022 roku odbyły się dwa konkursy na dyrektorów, 
w wyniku których:

- dyrektorem nowej Szkoły Podstawowej w Szczęsnem 
została Ksenia Bukowska,

- dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku 
Mazowieckim została Anna Fronczak.

INWESTYCJE OŚWIATOWE

W marcu 2022 r. został oddany do użytkowania budynek 
Szkoły Podstawowej w Szczęsnem. Obecnie w Szkole 
funkcjonują dwie klasy drugie, trzy pierwsze i 6 oddziałów 
przedszkolnych. W grudniu został ogłoszony przetarg 
na realizację II etapu inwestycji. Zakończenie inwestycji 
planowane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego 

2024/2025. Docelowo w szkole uczyć się będzie 600 
uczniów i 225 przedszkolaków. 

Szkoła Podstawowa w Szczęsnem

OŚWIATA GMINNA
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Laptopy dla dzieci 
Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 186 550, 00 zł na zakup 65 szt. 

laptopów z dostępem do internetu, oraz akcesoriami - torbą, myszą wraz 
z rocznym ubezpieczeniem sprzętu dla dzieci z terenu gminy w ramach projektu 
grantowego „Wsparc ie  dz iec i  i  wnuków byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym". Grant jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Fo
t. Freep

ik

Największym wyzwaniem oświaty gminnej w roku 2022 
było przyjęcie do gminnych placówek oświatowych dzieci 
ukraińskich. W roku szkolnym 2021/22 utworzono dla nich 
12 oddziałów przygotowawczych. W bieżącym roku szkolnym 
uczniowie z Ukrainy uczą się w klasach ogólnodostępnych.

Laboratoria Przyszłości
W czerwcu została zawarta umowa na dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych 

w ramach projektu pn. Laboratoria Przyszłości. Szkoły podstawowe gminy Grodzisk 
Mazowiecki: SP. Nr 1, SP. Nr 2, SP. Nr 4, SP. Nr 5, SP. Nr 6, SP. w Adamowiźnie, 
SP. w Książenicach oraz SP. w Izdebnie Kościelnym otrzymają sprzęt, który 
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie 
tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć 
pozalekcyjnych i kół zainteresowań. 

Fot. Wizualizacja SP w Szczęsnem - II etap

Ksenia Bukowska Anna Fronczak



Szkoła Podstawowa nr 1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

Zakończono I etap rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1 przy 
ul. Bartniaka: koszt inwestycji to ok. 4,9 mln zł. W dobudowanej części 
powstała przestronna szatnia, biblioteka, pokój nauczycielski, cztery sale 
dydaktyczne, gabinet psychologa i pielęgniarki, pomieszczenie 
magazynowe, klatka schodowa z windą. W ramach inwestycji 
wyremontowano korytarz na parterze i sale dydaktyczne w istniejącej 
części budynku. 

PLANOWANE INWESTYCJE

Fot. Wizualizacja przedszkola przy ul. Okrężnej
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W okresie wakacyjnym kontynuowany był remont budynku szkolnego przy ul. Zielony Rynek. Wymieniono instalację poziomów 
wody w podpiwniczeniu szkoły, wybudowano nową hydrantowo–przeciwpożarową, dostosowano pomieszczenia dydaktyczne 
na parterze budynku do potrzeb oddziałów przedszkolnych, wymalowano korytarze szkolne. 

W najbliższych latach planujemy kolejne inwestycje 
oświatowe, tj.: budowa przedszkola przy ul. Okrężnej, II etap 
rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, dobudowę 
skrzydła przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Książenicach a także połączenie budynku Szkoły 
Podstawowej w Izdebnie Kościelnym z salą gimnastyczną. 
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ŚCIEŻKI ROWEROWE 
Aktualnie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki istnieje 

ok. 29 km tras rowerowych. Są to ścieżki i ciągi pieszo-
rowerowe zlokalizowane wzdłuż dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. Dużą część istniejących tras gmina 
zrealizowała dzięki porozumieniom z Zarządem powiatu 
i województwa, zarówno przy udziale środków unijnych jak 
i środków własnych.

W 2022 r. na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki powstało 
ok. 5 km nowych ścieżek rowerowych w lokalizacjach:

• wzdłuż: ul. Bałtyckiej i Wspólnej od tunelu PKP 
w Grodzisku Mazowieckim do Kraśniczej Woli,

• wzdłuż drogi powiatowej 1509W od drogi wojewódzkiej 
DW579 do Chrzanowa Małego (do skrzyżowania z drogą 
gminną 150212),

• wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 579 od ul. Żydowskiej 
do ul. Chrzanowskiej.

Powyższe odcinki zrealizowano w ramach projektu „Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-
zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych 
– Etap III” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WM 
na lata 2014-2020.

Ponadto gmina posiada projekty tras rowerowych w następujących lokalizacjach:

• odcinek ścieżki rowerowej wzdłuż ul. E. Plater / Warszawskiej od ul. Batorego do ul. Tarnowskiej,

• odcinek wzdłuż ul. Dalekiej od ul. Staszica do ul. Mokronoskich,

• odcinek wzdłuż ul. Mokronoskich od ul. Dalekiej do ul. Montwiłła,

• odcinek wzdłuż ul. Poniatowskiego od ul. Świeżej do ul. Granicznej.

Będę one realizowane sukcesywnie w kolejnych latach.

Ścieżki planowane do realizacji w 2023 r.: 

• odcinek wzdłuż ul Żyrardowskiej i drogi wojewódzkiej 719 od ul. Chełmońskiego do granicy z gminą Jaktorów, 

• odcinek wzdłuż ul. Nadarzyńskiej od ul. Królewskiej do przejścia dla pieszych za torami WKD, 

• odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 579 od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Królewską, 

• odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 od skrzyżowania z ul. Okulickiego do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej, 

• odcinek wzdłuż ul. Montwiłła od ul. Sadowej w Grodzisku Mazowieckim do ul. Niedźwiedziej w Adamowiźnie. 
          Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Powiatem Grodziskim, 

• odcinek od ronda w Książenicach do Urszulina (inwestycja realizowana przez Powiat Grodziski). 

Termin realizacji w/w odcinków uzależniony jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych z dotacji krajowych i unijnych. 

• wzdłuż ul. Akacjowej od ul. Dalekiej do ul. Radońskiej 
– umożliwiający przejazd rowerem od ul. Warszawskiej aż do 
ul. Chełmońskiego.

INWESTYCJE DROGOWE
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Płynniej i bezpieczniej 

Nowy rok szkolny w SP nr 2 zbiegł się ze zmianą organizacji 
ruchu drogowego na ul. Westfala. Drogę jednokierunkową 
i liczne manewry zawracania, zastąpił płynny ruch w kierunku 
ul. Osieckiej i ul. Armii Krajowej. 

W sierpniu 2022 roku oddana do użytku została nowa droga 
na mapie Grodziska Mazowieckiego – łącznik pomiędzy ulicą 
Daleką w rejonie Szpitala Zachodniego a ulicą Akacjową, która 
też została przebudowana. Na budowę tej inwestycji Gmina 
uzyskała dotację w wysokości 50% wartości robót co wyniosło 
ponad 3,3 mln złotych. 

Łącznik ul. Daleka – ul. Akacjowa 

Ponadto przebudowane zostały następujące drogi gminne: 

w Chrzanowie Dużym - ul. Chrzanowska w zakresie 
wykonania chodnika, 

ul. Zachodnia w zakresie wykonania chodnika, 

ul. Sienna i Jordanowicka, 

ul. Godebskiego i ul. Kochanowskiego, 

ul. Przemysłowa. 

Strefa Kiss&Ride przy Zespół Szkolno-Przedszkolnym nr 3 
zw i ę ksza  ro ta c j ę  p o j a zd ów  i  u m oż l i w i a  s p raw n e 
odprowadzenie dzieci do szkoły. 

Kiss and Ride 

PLANOWANE INWESTYCJE
Pod koniec 2022 r. Gmina podpisała umowę na przebudowę 

ul. Okrężnej. W 2023 r. zostaną ogłoszone przetargi 
dot. ul. Batorego i Prostej.

Planujemy także powstanie mostków: ul. 1 Maja, 
Cichociemnych, Graniczna i Mostowa.

E-USŁUGI W URZĘDZIE MIEJSKIM 

Mieszkańcy gminy Grodzisk Mazowiecki mogą załatwić 
wiele spraw administracyjnych przez internet za pomocą 
e-usług przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub konta 
lokalnego. W tym celu Urząd Miejski  w Grodzisku 
Mazowieckim stworzył specjalną zakładkę na stronie 
internetowej o nazwie e-Urząd, gdzie interesanci mogą 
odnaleźć dostępne e-usługi. Pełna lista spraw znajduje się na 
stronie: www.grodzisk.pl.

„E-usługi w Gminie Grodzisk Mazowiecki" są współfinansowane ze środków 
RPO WM 2014 – 2020 Priorytet II „Wzrost e – potencjału Mazowsza", 
Działanie 2.1 E – usługi, Poddziałanie 2.1.1 E – usługi dla Mazowsza.

Fot. Nowy mostek na Piłsudskiego/Żwirki



PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

W roku 500-lecia udało się poprawić estetykę wielu miejsc 
w Grodzisku i to nie tylko dzięki dużym inwestycjom miejskim, 
ale dzięki dobrej współpracy z właścicielami kamienic 
w centrum. Warto przypomnieć, że za wykonanie nowej 
elewacji, właściciele zostaną zwolnieni z podatku od 
nieruchomości na 2 kolejne lata. Dzięki tego typu współpracy, 
kilka kamienic na Pl. Zygmunta Starego i Pl. Wolności oraz bloki 
przy ul. Kościuszki zostały odnowione. 

ELEWACJE 

WIKLINOWA SZTUKA 
W różnych lokalizacjach stanęły dwumetrowe formy 

wyplecione z wikliny przypominające postacie ludzkie zapisane 
w historii naszego miasta: Leonid Teliga (rondo- skrzyżowanie 
ul. 3 Maja/ ul. Teligi), dziewczyna z willi Foksal o imieniu Zosia 
(przy tężni), Maria Konopnicka (Park Skarbków), Eliza 
Orzeszkowa (ronda ul. 3 Maja z ul. E Orzeszkowej), Matka Polka 
z gromadką dzieci (Park Skarbków). 

Grodziscy radni uchwalili nowe prawo obowiązujące 
wszystkich właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców. 
Jest to tzw. „uchwała krajobrazowa", która wprowadza 
standardy porządkujące reklamy i szyldy na terenie całej gminy. 
Regulacje zawarte w uchwale obowiązują od 11 maja 2022 r. 

Przed wymianą szyldów prosimy o kontakt z Urzędem 
Miejskim.

NOWY NY GRODZISK ŁADŁADNOWY NY GRODZISK ŁAD
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Dodatkowo, w celu poprawy estetyki przestrzeni miejskich, 
gmina każdego roku na zniszczonych i często upstrzonych 
reklamami ścianach, zleca wykonanie murali. W 2022 roku 
w mieście przybyło ich aż 5 oraz jeden zrealizowany przez 
Grodziską Spółdzielnię Mieszkaniową na ul. Kościuszki 6. 

Największy mural, przy ulicy Sienkiewicza, powstał z okazji 
jubileuszu 500-lecia i jest hołdem dla mieszkańców – tych 
obecnych i tych, którzy tworzyli miasto przez ostatnie pięć 
wieków. 

MURALE 
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Na deptaku powstał mural nawiązujący do twórczości 
Józefa Chełmońskiego – współczesna wersja obrazu „Bociany” 
o nazwie „Drony” autorstwa artysty o pseudonimie „Cukin”.

Nową elewację, stylizowaną na XIX wiek, zyskały ściany 
kamienicy na rogu ul. Bałtyckiej i Pl. Zygmunta. 

Grupa artystyczna z firmy „Wypisz Wymaluj" wykonała 
najdłuższy mural w Grodzisku – na ogrodzeniu stadionu przy 
ul. Sportowej – mural o długości prawie 80 m o tematyce 
sportowej. 

W 2022 roku gmina przeprowadziła również renowację 
„Ulicznej Galerii Obrazów”. Nowe wersje obrazów Józefa 
Chełmońskiego są wykonane w formie podświetlanych 
kasetonów. Wewnątrz kasetonów zastosowano oszczędne, 
ledowe oświetlenie. Obrazy wydrukowane są na specjalnym 
materiale naciągniętym w ramie w taki sposób, że łatwo będzie 
można wymieniać wydruki. Dzięki temu „Galeria Uliczna” 
będzie mogła służyć prezentacji dzieł różnych artystów.

GALERIA OBRAZÓW 

„Drony" na deptaku

Imitacja kamienicy z XIX w. 
na Bałtyckiej

Najdłuższy mural w Grodzisku
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA

 Budynek komunalny w Natolinie 
 W Natolinie powstaje budynek mieszkalny wielorodzinny. 

Zakończenie budowy planowane jest w maju 2023 r. 
Na inwestycję złożą się 44 lokale w tym 4 przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. Budynek zestawiony jest z czterech 
jednakowych czterokondygnacyjnych segmentów z klatką 
schodową i odrębnym wejściem, o tej samej strukturze 
mieszkań. Powstający budynek komunalny z lokalami 
socjalnymi zwiększy mieszkaniowy zasób gminy. 

Budynki komunalne   
 Gmina w trosce o czyste powietrze wymienia sukcesywnie 

ogrzewanie w budynkach komunalnych. W grudniu 2022 r. 
wykonano dokumentację projektową budowy instalacji gazu, 
c.o. i c.w.u. z uzyskaniem dokumentów zezwalających na 
budowę instalacji gazowych i pełnieniem nadzoru autorskiego 
w komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach: 
ul. Tylna 23 - 16 lokali, ul. Składowa 8 - 16 lokali, ul. Montwiłła 
22 - 5 lokali, ul. Poniatowskiego 35 - 12 lokali. 

MNIEJ KOPCIUCHÓW

Wymiana pieców 
przez mieszkańców 

Zachęcamy mieszkańców do wymiany pieców węglowych 
na gazowe i elektryczne. W ramach programu, działającego od 
końca 2016 r.,  udało się wymienić już 999 pieców 
w gospodarstwach domowych. Kwota jaką do tej pory 
przeznaczyliśmy na ten cel to 4 597 743,57 zł. Zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej można uzyskać do 70% zwrotu 
kosztów zakupu nowego pieca (nie więcej niż 6 tys. zł). 
Od 2020 r. wykonanych zostało 203 przyłączy gazowych 
za kwotę: 406 000 zł - 12 lokali. 

Program 
„Czyste Powietrze" 

Współpracujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska w Warszawie, w Urzędzie funkcjonuje Gminny 
Punkt Konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze, 
pomagamy mieszkańcom w wypełnieniu wniosku składanego 
w ramach programu, który służy zmniejszaniu emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. 
Z naszych porad skorzystało ponad 100 osób. 

OCHRONA ŚRODOWISKA

USUWANIE AZBESTU 
Od wielu lat gmina udziela dotacji na 

likwidację azbestu w związku z gminnym 
Planem usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawierających azbest. W 2022 roku z dotacji 
skorzystało 45 właścicieli nieruchomości. 
Kwota dotacji wyniosła 134 861 zł lokali. 

DBAMY O ZWIERZĘTA
Pomagamy w sterylizacji i kastracji zwierząt. W ramach 

dotacji można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów 

Na wiosnę przeprowadzamy akcje szczepień przeciwko 
wściekliźnie, kontynuujemy akcje znakowania psów poprzez 
wszczepianie mikroczipów. Obecnie trwa również program 
pilotażowy znakowania kotów wolnożyjących. 

Fo
t.

 P
ix

ab
y

zgubione/znalezioneFot. Depositphotos
Pomagamy właścicielom odnaleźć ich zguby
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ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

Oczyszczalnia ścieków 
w Chrzanowie Dużym 

Trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Chrzanowie Dużym. Inwestycja obejmuje m.in.: 

budowę trzeciej komory fermentacji o objętości – 1500 m3 
(linia osadowo-gazowa), 

budowę stacji kogeneracji wraz z dostawą dwóch agregatów 
każdy o mocy cieplnej ok. 230 kW i mocy elektrycznej 
ok. 210 kW (węzeł kogeneracji), 

modernizację węzła odwadniania i zagęszczania osadów, 

dostawę i montaż czwartej pompy (pompownia główna), 

Oddanie do użytkowania: czerwiec 2023. 

1. W ul. Mazowieckiej od skrzyżowania ulic Mazowiecka 
i Gilewicza do ul. Olszowej oraz w ul. Paprociowej, Gajowej, 
Roztocze, Laurowa, bocznej od Laurowej i Azaliowa 
w Książenicach, o długości ok. 6,3 km – planowany termin 
zakończenia inwestycji - grudzień 2023 r.

2. W ul. Zgodnej wraz z drogą boczną w m. Kałęczyn 
w ul. Jowisza, ul. Wylotowej, ul. Planetarnej i ul. Księżycowej 
wraz z drogami bocznymi w m. Kozerki oraz ul. Neptuna 
i  ul.  Polarnej wraz z drogą boczną w m. Włodków 
w gm. Grodzisk Mazowiecki o długości ok. 5,6 km – planowany 
termin zakończenia inwestycji – lipiec 2023 r.

3. Spółka w I kwartale 2023 roku zaplanowała rozpoczęcie 
budowy sieci kanalizacji ciśnieniowej w Natolinie (w drodze 
wojewódzkiej w kierunku autostrady A2).

Pozostałe inwestycje 
w trakcie realizacji budowy

Zakończone największe inwestycje 

1. Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Chlebni o długości 
2,8 km (I etap) - kanalizacja została oddana do użytkowania 
w listopadzie 2022 r. 

2. Sieci kanalizacji ciśnieniowej w Kłudnie Starym, Kłudzienku oraz na osiedlu IBMER o długości ok. 4 km. 

3. Budowa sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej w ul. Gilewicza, Cytrynowej, Kokosowej, Morwowej, Agrestowej, Aroniowej, 
Jabłoniowej, Rajskiej Jabłoni, Peoniowej, "bocznej" od Jabłoniowej, Gruszowej i Polnej Róży o długości ok. 4,1 km. 

4. Budowa nowego ujęcia wody w Czarnym Lesie - projektowana wydajność 90 m3/h.

Sieć kanalizacyjna na terenie Chrzanowa Dużego o długości 
ok. 4,0 km oraz Chrzanowa Małego o długości ok. 13 km. 

W trakcie projektowania 
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GRODZISKIE FIRMY 

Danfoss – dalszy rozwój 
 Rok po 30 urodzinach obecności w Polsce, Danfoss 

przeniósł produkcję z duńskiego Kolding, tworząc tym samym 
w Grodzisku Mazowieckim jeden z największych oddziałów 
firmy na świecie. Nowy kompleks biurowo-produkcyjny 
zajmujący powierzchnię ponad 13 tys. mkw zbudowała firma 
Panattoni. Na terenie inwestycji oprócz biur, hali produkcyjnej 
oraz przestrzeni magazynowej, powstał również dział 
badawczo-rozwojowy (R&D), który będzie miał kluczowe 
znaczenie dla całej działalności Danfoss na świecie. 

Danfoss Saginomiya 
– nowe miejsca pracy 

 Danfoss Saginomiya z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim 
powstała w 2002 roku, jako joint venture pomiędzy kulturą 
japońską i duńską. Od samego początku działalności firma 
odgrywa znaczącą rolę w produkcji i dostarczaniu na rynek 
miniaturowych wyłączników ciśnieniowych dla branży 
chłodniczej. 

Obecnie Danfoss Saginomiya to współpraca opierająca się 
na trzech filarach, gdzie w Grodzisku jest realizowana 
produkcja. Kolejnym etapem 20-letniej współpracy Danfoss 
Poland z Saginomiya Seisakusho, będzie planowana ma 
przyszły rok inwestycja warta 9,4 mln EUR. 

Danfoss Saginomiya obecnie zatrudnia 96 osób 
w Grodzisku, a na potrzeby nowych linii powstanie 
60 dodatkowych stanowisk pracy. 

Otwarcie Centrum Handlowego 
Retalia

 Centrum Handlowe powstało w samym centrum miasta 
przy głównej arterii miasta - ul. Królewskiej (przy drodze 
wojewódzkiej nr 719). W PH Retalia na powierzchni ok. 5 tys. 
mkw znajduje się 12 sklepów znanych sieci handlowych 
i usługowych. Inwestorem Parku Handlowego jest firma Retalia 
z Grodziska Mazowieckiego, a za koncepcję komercyjną oraz 
wynajem odpowiadała firma Mallson Polska. 

Przedsiębiorczy Grodzisk 

 W listopadzie 2022 r. wznowiliśmy działalność CoWorku – 
Przestrzeni dla biznesu. To profesjonalnie przygotowana 
powierzchnia biurowa z miejscami do pracy, spotkań, szkoleń 
i konsultacji. W 2023 roku planujemy przeprowadzenie szkoleń 
dla przedsiębiorców zaczynających działalność w zakresie 
prowadzenia działań komercyjnych w Internecie. 
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Więcej o CoWorku: 
https://biznes.grodzisk.pl/ 
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SUKCESY KLUBÓW SPORTOWYCH 

KS BOGORIA
 KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki to klub założony 

w 2006 roku. W swojej 16-letniej historii 8-krotnie sięgał to 
tytuł Drużynowego Mistrza Kraju. Bogoria to również uznana 
marka w Europie. Wielokrotnie zespół docierał do ćwierćfinału 
elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów. W 2013 r. z kolei 
zameldował się w finale Pucharu Europy.

Młodzi zawodnicy zdobywają medale Mistrzostw Polski, 
Europy, a także Świata w kategoriach młodzieżowych. 
Aktualnie społeczność klubu Bogoria tworzy ponad 100 osób 
w różnym wieku.

Klub Piranie 
 Zawodnicy klubu Piranie w listopadzie startowali 

w Ogólnopolskim Turnieju Judo w Skierniewicach, w których 
wystartowało 400 zawodników z 25 klubów z Polski 
wywalczyliśmy trzy medale Złoty, srebrny i brązowy medal. 
Mazowieckim turnieju Judo w Sochaczewie w którym 
wywalczyliśmy 15 medali, w tym 4 złote, 7 srebrnych 
i 4 brązowe medale. W Turnieju Judo w Michałowicach 
zawodnicy wywalczyli 10 medali 3 złote, 4 srebrne i 3 brązowe 
medale.

100-lecie Pogoni 
 Zawodnicy pierwszego zespołu klubu wywalczyli 

w rundzie jesiennej pierwsze miejsce w 3 lidze. Sporo sukcesów 
odnotowali młodzi piłkarze Akademii Piłkarskiej GKS Pogoń. 
Juniorzy starsi U-19 pod kierunkiem trenera Macieja 
Przybylskiego awansowali do najwyższego mazowieckiego 
szczebla rozgrywek - Ekstraligi Juniorów Starszych. Do ligi 
wyższych awansowali również juniorzy młodsi U-17 (trener 
Krzysztof Hawaj), trampkarze U-14 (trener Damian Zatyka), 
młodzicy U-12 (trener Krzysztof Wyganowski). 

Grodziski Klub Szermierczy 
 W czerwcu 2022 r. w Koninie podczas Mistrzostw Polski 

Młodzików brązowy medal w szabli kobiet indywidualnie 
zdobyła Oliwia Dwornik. Gratulujemy! 

 Rok 2022 był pełny sukcesów sportowych. Grodziskie 
kluby mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami, natomiast 
Pogoń świętowała swoje 100-lecie.

Wiele sukcesów odniosły również 
inne kluby grodziskie (OPTY, LKS Chlebnia). 

Wszystkim bardzo dziękujemy i gratulujemy!

UKS BUDO
 Największe sukcesy UKS Budo Grodzisk Mazowiecki 

w roku 2022 to I miejsce w klasyfikacji generalnej 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
w Chynowie oraz III miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu 
Polski Dzieci i Młodzików w Trzebnicy.

UKS SPARTA
 Znakomicie spisują się drugoligowi siatkarze UKS SPARTA, 

którzy w rozegranych 12 meczach odnieśli 10 zwycięstw 
i w chwili obecnej zajmują drugie miejsce w tabeli grupy 
2 drugiej ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Miejsce to jest 
premiowane awansem do turnieju półfinałowego, kolejnego 
przystanku w drodze do Tauron I Ligii.
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 W ramach prac remontowo-modernizacyjnych wykonano 
nową elewację zacieniającą południową fasadę budynku 
z wykorzystaniem żaluzji aluminiowych, a także nową 
wschodnią (parkingową) elewację wraz z jej ociepleniem, 
zmieniono kolorystykę i materiały wykończeniowe pozostałych 
ścian budynku z zachowaniem jego tektoniki i oryginalnych 
rozwiązań projektowych. Ponadto wykonano dodatkowe prace 
podnoszące jakość estetyczną tkanki budowlanej. Zmieniła się 
kolorystyka budynku, zniknęły deski, a już od wiosny pojawi się 
więcej zieleni. Koszt inwestycji: 1.099.000 zł brutto. 

Nowy wygląd Centrum Kultury 

KULTURA 

 Ośrodek Kultury zrealizował projekt grantowy „Konwersja cyfrowa domów 
kultury" dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest 
Narodowe Centrum Kultury. 

Dzięki dofinansowaniu zakupiono sprzęt nagłośnieniowy, wyposażono salę 
multimedialną oraz studio nagrań. Oferta Ośrodka Kultury została poszerzona 
o warsztaty podcastowe, warsztaty z projektowania laserów oraz warsztaty 
naukowe z wykorzystaniem mikroskopu. Ze środków pozyskanych z projektu 
zakupiono pętlę indukcyjną, która ułatwia osobom z niepełnosprawnościami 
odbiór dóbr kultur. Trzy filmy opublikowane na kanale YT Ośrodka Kultury zostały 
przetłumaczone na język migowy. 

Konwersja cyfrowa domów kultury

 W Mediatece działa klub filmowy "Słowem Widziane" dla 
osób z niepełnosprawnością wzroku. Celem comiesięcznych 
spotkań jest zapewnienie osobom z dysfunkcją wzorku dostępu 
do filmów, a przez to podniesienie poziomu kompetencji 
artystycznych i twórczych oraz kształtowanie poczucia, 
że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego 
i społecznego. 

Słowem Widziane



 Projekt ,,Serce na Dłoni" wymyślony został na okoliczność 
14 lutego czyli Walentynek, ale miał zmienić spojrzenie na 
aspekt miłości – zamiast miłości dwojga zakochanych ludzi 
akcent położono na miłość człowieka do drugiego człowieka, 
bez względu na płeć, wiek itp. Uszyte w ramach akcji serca 
12 lutego 2022 r. zostały rozdane przypadkowym ludziom 
w Grodzisku Mazowieckim. Głównym motorem ,,Serca na 
Dłoni" była Strefa Aktywnego Seniora (SAS). SAS zorganizował 
swoje własne dwie maszyny do szycia, Ośrodek Kultury 
przekazał fundusze na zakup materiałów.  

Serce na dłoni 

 W projekcie udział wzięli: Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Malwa Plus, Zespół Szkół Specjalnych, Strefa Aktywnego 
Seniora oraz Chór Bogorya.  Tematem przewodnim 
przedstawienia była przebyta pandemia i pokazanie jaki wpływ 
miała na nasze życie. Główny występ odbył się 21 czerwca ub. r. 
na scenie w Centrum Kultury. 

Koszt tego wydarzenia to 40000 złotych, z czego 
20.000 złotych zostało przyznane przez marszałka 
województwa mazowieckiego.  

Post Pandemic Katharsis 

"Tradycja na nowo pleciona" to kontynuacja projektu z roku 2021 pod tym 
samym tytułem. Podobnie jak w roku ubiegłym głównymi elementami 
składowymi projektu ożywiającego i przypominającego rękodzieło, jakim jest 
wyplatanie/plecenie, był konkurs plecionkarski, warsztaty dla dzieci 
i dorosłych, wystawa, kiermasz, wykład. 

Projekt odbywał się od 2-5 czerwca 2022 r. w Dworku Adama 
Chełmońskiego w Adamowiźnie. 

Całość projektu: 60 000,00 zł, dofinansowanie: 36 000,00 zł Narodowe 
Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2022 r. 

Projekt „Tradycja na nowo pleciona" 

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022
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 W wakacje 2022 r. Mediateka zrealizowała cykl 26 
bezpłatnych, otwartych letnich zajęć. W każdy wtorek, środę 
i czwartek, przez cały lipiec i sierpień w godz. 16.00-18.00 
instruktorzy proponowali dzieciom, młodzieży i dorosłym 
ciekawy sposób spędzenia czasu wolnego. 

Lato z Mediateką 

 W Mediatece od kwietnia 2022 r. (po przerwie 
spowodowanej pandemią) prezentowane są wystawy sztuki. 
Przedstawiamy zarówno dokonania artystów i amatorów 
z regionu Grodziska, jak i uznanych artystów z całej Polski. 
Już tydzień po przeniesieniu punktu szczepień zaprosiliśmy na 
pierwszą wystawę – fotografi i  przyrodniczej  Jacka 
Wierzejskiego. W 2022 roku prezentowaliśmy fotografie, 
rzeźbę, malarstwo olejne, malarstwo na jedwabiu, rzeźbę, 
prace malarskie dzieci, archiwalne zdjęcia Grodziska. 

Wystawy w Mediatece 
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 „ E d u k a c j a  d o r o s ł y c h "  w  r a m a c h  E R A S M U S + 
(dofinansowanie w wysokości 25 706 euro) to szansa dla 
naszych seniorów na wyjazd zagraniczny oraz cykl szkoleń. 
Projekt będzie zrealizowany w terminie od 1 grudnia 2022 r. 
do 1 czerwca 2024 r.  

Strefa Aktywnego Seniora 

W ramach akcji „Lato seniora” w Parku Skarbków odbyło się 
80 zajęć SAS w terminie od 4 lipca do 31 sierpnia. Były to zajęcia 
m.in. z gimnastyki orientalnej, pilatesu, tańca latino, taichi.

Lato Seniora 2022 

Otrzymaliśmy środki z FUNDACJA BATOREGO - Fundusz 
"Śpiewaj" im. Staszka Jonczyka - (dofinansowanie w wysokości 
4000 zł) na warsztaty wokalne Grodziskiego Chóru Bogorya. 
Warsztaty odbyły się w dniach 24-27 sierpnia 2022 r, w ich 
ramach przeprowadzone zosta ło  12  godz in  za jęć 
indywidualnych i grupowych. 

Zajęcia przeprowadzono z następujących zakresów: 

- interpretacja współczesnej muzyki chóralnej,

- indywidualna emisja głosu, 

- zbiorowa emisja głosu, 

- ekspresja w śpiewie, 

- propedeutyka zasad muzyki. 

Chór Bogorya

W lutym 2022 r. odbyły się Sploty - 8. Grodziskie Spotkania 
Wielokulturowe „Sąsiedzi". Rozpoczęły się 14 lutego, w 81 
rocznicę likwidacji getta w Grodzisku Mazowieckim, 
a zakończyły 27 lutego. Na festiwal składało się 20 
poszczególnych wydarzeń – koncerty, spektakle, filmy, spacery, 
warsztaty oraz wykłady. Podczas spotkań można było poznać 
tradycje i obrzędy „naszych sąsiadów", czyli mniejszości 
mieszkających na terenie Grodziska Mazowieckiego. 

SPLOTY 
Odbywający się w dniach 21-27 czerwca Tydzień 

Wielokulturowy poświęcony był wieloetnicznej historii 
Grodziska, ze szczególnym uwzględnieniem czterowiekowej 
obecności w mieście społeczności żydowskiej. 

SZTETL GRODZISK 

 We wrześniu odbył się VII Rodzinny 
Piknik Historyczny „Podróż do źródeł. 
Narodziny miasta". Tematyka wydarzenia 
nawiązywała do 500. rocznicy nadania 
p r a w  m i e j s k i c h  G r o d z i s k o w i 
Mazowieckiemu. Piknik tradycyjnie odbył 
się w dzielnicy Łąki, nieopodal Gór 
Szwedzkich, a więc historycznej kolebki 
miasta. 

PIKNIK HISTORYCZNY 
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OBCHODY 500-LECIA MIASTA 
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 W 2022 roku Grodzisk Mazowiecki wiódł prym na Mazowszu. W rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA 
jako miasto powiatowe zajął pierwsze miejsca pod względem wydatków na inwestycje oraz zamożności. Gmina jest także jedną 
z najbardziej innowacyjnych na Mazowszu wg konkursu Innowacyjny Samorząd 2022 Serwisu Samorządowego PAP. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 Grodzisk Mazowiecki utrzymał swoją pozycję najbogatszego miasta powiatowego na Mazowszu. W prestiżowym rankingu 
„Najbogatsze samorządy w 2021 r." przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota" uplasował się na drugim 
miejscu w Polsce z kwotą 6511,68 zł (zamożność per capita 2021 r.). Szczególnie cieszy skok z 18 miejsca w 2012 roku na 2 miejsce 
w 2021 r. 

Utrzymanie drugiego miejsca w Polsce pod względem zamożności przez Grodzisk Mazowiecki było możliwe dzięki osiągnięciu 
przez gminę stabilizacji dochodów budżetowych poprzez zbudowanie trwałego strumienia wpływów z podatków z działalności 
przemysłowej oraz z udziału w podatku dochodowym od mieszkańców. 

Po raz trzeci z rzędu najbogatszy na Mazowszu

 Gmina Grodzisk Mazowiecki zdobyła także pierwsze miejsce na Mazowszu w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2019-2021 w kategorii: miasta powiatowe. 
W 2021 roku Grodzisk Mazowiecki przeznaczył 100 mln zł na inwestycje, co stanowiło 25 proc. wszystkich wydatków, jakie ponosi 
gmina. 

Inwestujemy najwięcej w województwie mazowieckim 

Grodzisk liderem na Mazowszu

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Miasto Województwo Zamożność 
per capita
2021 (w zł)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Polkowice dolnośląskie

18 10 13 10 7 7 3 2 2 2 Grodzisk M. mazowieckie

10 7 6 3 6 3 6 5 5 3 Zakopane malopolskie

7460,09

6511,68

6022,36
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Innowacyjnie i kreatywnie 

W r ę c z e n i e  n a g r ó d  p o d c z a s  u r o c z y s t e j  g a l i 
„Samorządowe Forum Kapitału i Finansów" Dyplom odebrał 
podczas uroczystej gali Samorządowe Forum Kapitału 
i Finansów Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. Otrzymana nagroda to 7. Miejsce w Polsce. 

 W 2022 roku Grodzisk Mazowiecki otrzymał także wyróżnienie w kategorii gmina wiejsko-miejska za projekt „Rewizor" 
w konkursie Innowacyjny Samorząd 2022 Serwisu Samorządowego PAP. Przedmiotem konkursu były zrealizowane przez gminy 
i powiaty projekty, a głównymi kryteriami oceny – nowatorstwo w skali kraju i rezultaty zastosowanych rozwiązań. Wśród 
10 wyłonionych miast znalazły się tylko trzy gminy z województwa mazowieckiego: Kozienice, Grodzisk Mazowiecki oraz 
Piaseczno. 

RATUSZ FINALISTĄ KONKURSÓW 
Gmina otrzymała również nagrodę I stopnia w konkursie 

„Budowa Roku 2021" organizowanym przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa za realizację budynku 
administracyjno-biurowego: „Centrum Administracyjno-
I n fo r m a c y j n e ,  Ro z w o j u  P r ze d s i ę b i o r c zo ś c i  o ra z 
Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu" – siedziba 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy 
ul. T. Kościuszki 12A" oraz tytuł BUDOWA XXI w. w kategorii 
„Przestrzenie Administracyjno-Biurowe" w prestiżowym 
konkursie Modernizacja Roku & Budowa XXI w. 

Grodziski Ratusz wyróżnia się tym, że jest półkolisty 
i przeszklony niemal w całości – zarówno na zewnątrz, jak 
i w środku. Jednocześnie spełnia najwyższe standardy 
estetyczne i funkcjonalne. Jest także przygotowany do obsługi 
osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Budynek 
wyposażono w panele fotowoltaiczne i solary. 

SYMBOL 2022
W ramach XII edycji programu Symbol kapituła wyróżniła 

Grodzisk Mazowiecki tytułem „Symbol Zrównoważonego 
Rozwoju 2022". Wyróżnienie zostało przyznane podczas 
uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 17 listopada 
w  Ka t o w i c a c h .  G ro d z i s k  M a zo w i e c k i  z n a l a z ł  s i ę 
w grupie najlepszych w kraju, których działalność nastawiona 
jest na cele zrównoważonego rozwoju. Nagrodę odebrała 
Aneta Caban, sekretarz Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Ranking Rzeczpospolitej
Grodzisk znów w pierwszej dziesiątce w rankingu 

Rzeczpospolitej. Grodzisk Mazowiecki zajął 7. miejsce w VIII 
edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej" wśród gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich! Ranking ocenia dokonania miast 
i gmin pod kątem zrównoważonego rozwoju, czyli działań, 
które są wyrazem dbałości o lokalną społeczność i środowisko, 
przy zachowaniu stabilności finansów i wysokiej jakości 
zarządzania.
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