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To historycznym moment dla Grodziska 
Mazowieckiego. Obwodnica diametralnie zmieni 
nasze życie. Umożliwi dalszy, dynamiczny rozwój 
g m i ny,  s p o wo d u j e  z m n i e j sze n i e  l i c z b y  
samochodów w mieście (niektóre ulice zostaną 
zamknięte dla transportu ciężkiego), zmniejszy się 
też ilość spalin. Jest to jedna z największych 
w ostatnim czasie inwestycji na Mazowszu. 
Jej wartość to prawie 150 mln zł. Wykonawca, 
firma Strabag Polska, intensywnie ruszył z pracami. 
Zakończenie budowy przewiduje się na rok 2022.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
w rozpoczęciu realizacji tej inwestycji, a szczególnie 
Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, 
który podjął decyzję o budowie.

Obwodnica będzie miała 7,5 kilometra długości. 
Jej przebieg można zobaczyć na:

https://www.youtube.com/user/GrodziskMaz
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Budowa obwodnicy zachodniej
 - Grodzisk Mazowiecki, 

okolice Górek Szwedzkich 
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Przyszły rok będzie dla nas czasem Drodzy Mieszkańcy,
przygotowań do obchodzonego 

mam przyjemność przekazać Państwu „Wieści z Ratusza”, w 2022 r. 500-lecia nadania praw 
które podsumowują działanie samorządu w 2020 r. oraz m i e j s k i c h  d l a  G r o d z i s k a  
informują o najbliższych planach. Mijający rok był niezwykle Mazowieckiego. Mamy nadzieję, że 
trudny dla wszystkich. Żyliśmy i żyjemy nadal w cieniu razem przeżyjemy wiele wspaniałych 
koronawirusa. Mieliśmy w związku z tym poważne obawy chwil, świętując to wydarzenie. 
o realizację rozpoczętych inwestycji. Baliśmy się, czy pandemia Wszystko wskazuje na to, że ich 
nie spowoduje nagłego zahamowania dopływu środków zwieńczeniem będzie możliwość użytkowania obwodnicy 
finansowych, co pociągnęłoby za sobą konieczność zachodniej, której długo wyczekiwana budowa ruszyła 
zatrzymania wielu rozpoczętych robót. Podjęliśmy więc w minionym roku. Tempo prac jest imponujące, co daje realną 
wszelkie niezbędne kroki, aby temu przeciwdziałać. szansę na to, że w roku Jubileuszu 500-lecia Grodziska 
Wystąpiliśmy o dofinansowania, a także bardzo mocno Mazowieckiego otworzymy tę inwestycję. 
skupiliśmy się na przyciągnięciu do Grodziska Mazowieckiego 

Podsumowując miniony rok chciałbym serdecznie nowych inwestorów, dzięki którym nasza gmina może się 
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w walkę rozwijać. W ostatnim roku pojawiła się u nas kolejna, duża hala 
z koronawirusem, zwłaszcza służbom mundurowym – Policji, Panattoni przy autostradzie, rozpoczęła się także inwestycja 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, ale i nauczycielom, którzy cały firmy Danfoss, która zapewni miejsca pracy dla ok. 400 osób. 
czas pracują w niezwykle trudnych warunkach. Szczególne Dzięki temu mamy niskie bezrobocie, a gmina nie musiała 
wyrazy uznania pozwolę sobie skierować do służby zdrowia zatrzymywać żadnej z rozpoczętych inwestycji. Możemy też 
i naszego Szpitala Zachodniego, bo to oni są na pierwszej linii z nadzieją patrzeć w przyszłość i planować realizację nowych 
tego frontu. Ale nasza wdzięczność należy się absolutnie pomysłów.
wszystkim, dzięki pracy których możemy w tym niezwykle 

W tym roku otworzono ośrodek szkoleniowy Legii, który trudnym czasie funkcjonować i czuć się bezpiecznie, na ile jest 
powstał na terenie naszej gminy. Wierzę, że ta inwestycja nie to tylko możliwe. Dziękuję także mieszkańcom za 
tylko dodaje nam prestiżu, ale będzie mocno promować odpowiedzialną postawę i wrażliwość na potrzeby innych.
Grodzisk Mazowiecki. W roku przyszłym czekają nas kolejne 

Mój zastępca Piotr Galiński podjął decyzję o zakończeniu otwarcia inwestycji, a priorytetem będzie zdecydowanie 
pracy. Serdecznie mu dziękuje za 26 lat współdziałania, za jego oświata.
szczególne oddanie dla Grodziska Mazowieckiego oraz wielką 

Jest nam niezmiernie przykro, że nie możemy prowadzić cierpliwość. To m.in. dzięki jego pracy nasza gmina mogła się 
stacjonarnych zajęć dla seniorów w ramach SAS, a nasze tak rozwinąć. 
świetlice nie działają tak jak byśmy chcieli. Centrum Kultury nie 

Życzę Państwu, aby nadchodzący rok był bezpieczny może w pełni realizować dla Państwa atrakcyjnych programów, 
i szczęśliwy, a czas Świąt Bożego Narodzenia dał radość, pokój, do jakich byliśmy przyzwyczajeni, kino i basen działały 
wytchnienie i nową nadzieję.w minionym roku w bardzo ograniczonym zakresie, praktycznie 

nie było imprez miejskich i okazji do spotkań. To wszystko 
napawa smutkiem, ale musimy ten czas przeczekać i wierzyć, że 
już niebawem nastąpi zmiana. Osobiście bardzo wierzę, że 
takim przełomem, gdy zaczniemy wychodzić z pandemii 
i wracać do normalnego życia stanie się wiosna. Jesteśmy do 
tego przygotowani i czekamy z atrakcyjnymi pomysłami dla 
Państwa.

INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ

Z pozdrowieniami

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego



Sieć placówek oświatowych prowadzonych przez gminę nauczycielem dyplomowanym, posiadającym kwalifikacje do 
Grodzisk Mazowiecki to 6 szkół podstawowych, 3 przedszkola nauczania matematyki. W SP w Książenicach nowym 
oraz 2 zespoły szkolno-przedszkolne. W roku szkolnym dyrektorem został Cezary Skalski, nauczyciel dyplomowany, 
2020/2021 uczęszcza do nich łącznie 6185 dzieci, z czego: 4736 posiadający kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego 
to uczniowie klas I – VIII, 397 to dzieci uczęszczające do i edukacji dla bezpieczeństwa, który przez ostatnie sześć lat był 
oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach, dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.
a 1052 to liczba wychowanków przedszkoli. 

Od 1 września 2020 r. nastąpiły zmiany na stanowiskach 
Zaprezentowane poniżej inwestycje zrealizowane w 2020 r. 

dyrektorów trzech placówek oświatowych. W SP 
poprawiły warunki nauczania w szkołach oraz zmniejszyły 

w Admowiźnie nowym dyrektorem została Monika Błądek, 
zmianowość.

nauczyciel dyplomowany, posiadający kwalifikacje do 
nauczania przyrody, biologii, geografii, a także edukacji 
wczesnoszkolnej. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim stanowisko dyrektora objęła Beata 
Bogucka, dotychczasowy wicedyrektor placówki, która jest 

INWESTYCJE OŚWIATOWE

ROZBUDOWA SZKÓŁ
W SP Nr 2 im. Marii Konopnickiej 
dobudowano nowe skrzydło 
z 9 salami dydaktycznymi, 
dwoma świetlicami, salą do ćwiczeń 
integracji sensorycznej, 
pokojem nauczycielskim oraz windą. 
Szkoła wzbogaciła się także 
o nowe wyposażenie, 
w tym tablice interaktywne 
i komputery.

Przy SP Nr 5 im. Leonida Teligi powstała nowoczesna sala sportowa, którą oddano do użytku 
na początku 2020 r. Sala posiada zaplecze socjalno-sanitarne i jest połączona ze szkołą łącznikiem. 
Rozbudowano bazę sportową: powstało boisko i bieżnia oraz miejsca parkingowe. 
Wyremontowano też budynek szkoły, budując jadalnię, szatnie i wyposażając budynek w nową windę.
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W SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 
im. Szarych Szeregów 
dokończono gruntowny remont I i II piętra 
oraz klatek schodowych

SP im. Klementyny z Tańskich Hoffmanowej w Izdebnie Kościelnym wzbogaciła się o nowoczesną 
salę gimnastyczną, która w przyszłości zostanie połączona ze szkołą łącznikiem. 
Planowana jest rozbudowa szkoły o nowe sale lekcyjne, powstanie też boisko.

Zmodernizowano plac zabaw na terenie 
Przedszkola Nr 4 przy ul. Górnej, 
m.in. zamontowano nowe urządzenia 
zabawkowe i wykonano nową, 
bezpieczną nawierzchnię 

NOWY PLAC ZABAW 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW

fot. Edyta Czubekfot. Edyta Czubek
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SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZĘSNEM

Ruszyła budowa szkoły podstawowej w Szczęsnem. Inwestycja podzielona jest na etapy. Pierwszy obejmuje 
powstanie szkoły z oddziałami przedszkolnymi, mogącej pomieścić ok. 200 uczniów. 
W kolejnym przewidywane jest ogłoszenie przetargu na budowę dalszej części placówki, tak by w tym miejscu 
docelowo funkcjonowała szkoła dla blisko 600 uczniów z oddziałami przedszkolnymi dla ok. 200 dzieci. 
Pierwszy etap obejmuje wybudowanie dwukondygnacyjnego budynku wraz z infrastrukturą techniczną 
oraz zagospodarowanie terenu na działkach przy ul. Orlej. Wykonawca wykona także boisko o trawiastej 
nawierzchni, chodniki, drogi wewnętrzne, zjazdy, parkingi i plac apelowy. 
Zakończenie obecnego etapu przewidziano do końca 2021 r.

BUDUJEMY NOWĄ HALĘ WIDOWISKOWO-SPORTOWĄ
Przy ul. Sportowej powstaje 
nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt 
- Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej, 
który pomieści ponad 3000 osób. 
Na powierzchni ok. 2000 m2 
znajdą się boiska do siatkówki,
 koszykówki, piłki ręcznej 
oraz nożnej, dzięki czemu hala 
stanie się profesjonalnym 
zapleczem treningowym 
dla grodziskich klubów 
i będzie służyć realizacji pasji 
dzieci i młodzieży. 
W obiekcie przystosowanym 
do organizacji wydarzeń 
sportowych i kulturalnych 
będą prowadzone zajęcia 
dydaktyczne i lekcje wychowania
 fizycznego dla uczniów SP nr 6, 
z którą hala zostanie połączona 
łącznikiem. 
Zakończenie budowy planowane 
jest na połowę 2022 r.
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NASZE PLANY

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SP NR 1 PRZY UL. BARTNIAKA
Budynek szkoły zostanie rozbudowany, m.in. o cztery dodatkowe sale lekcyjne. Zmodernizowana zostanie 
sala gimnastyczna wraz z zapleczem, powiększone szatnie oraz stołówka. Poprawi się komunikacja w budynku: 
zaprojektowano windę, planuje się przebudowę istniejącej lub budowę nowej klatki schodowej. 
W pozostałych pomieszczeniach zostanie przeprowadzony remont. 
Wykonano już dokumentację projektowo – kosztorysową.

INWESTYCJE DROGOWE

Budowa obwodnicy to część inwestycji na terenie naszej 
gminy. Od początku 2019 r. trwają największe roboty drogowe 
w historii Grodziska Mazowieckiego, których wartość, nie 
wliczając budowy obwodnicy, wynosi ok. 100 mln zł, z czego 
50 mln zł to środki Gminy przeznaczone na drogi gminne.

W 2020 r. otwarto drogę wojewódzką 579, której 
rozbudowa na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Radziejowice 
trwała od listopada 2018 r. Łącznie przebudowano ok. 11,5 km, 
a inwestycja, m.in. objęła: poszerzenie i wzmocnienie 
istniejącej drogi, budowę nowych oraz rozbudowę zatok 
autobusowych i ścieżek rowerowych, rozbudowę skrzyżowań 
z drogami podporządkowanymi, a także budowę dwóch 
zbiorników retencyjnych. Rozbudowa drogi nr 579 to kolejna 
inwestycja MZDW, która poprawi komfort i bezpieczeństwo 
podróżowania, a także wpłynie korzystnie na warunki życia 
mieszkańców, m.in. poprzez redukcję hałasu i emisji spalin.

Gmina zakończyła przebudowę jednego z ważniejszych 
grodziskich skrzyżowań: ul. Chełmońskiego z Żyrardowską oraz 
budowę spowolniającego ruch ronda przy zbiegu ulic Teligi 
i 3 Maja.

nowe rondo przy Teligi i 3 Maja

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



Powstało prawie 3 km drogi gminnej w ciągu ulic: Króliczej, 
Drozda, Łagodnej i Kijowskiej w miejscowościach 
Adamowizna, Odrano Wola, Szczęsne i Grodzisk Mazowiecki. 
Wy ko n a n o  n a w i e r zc h n i ę  a s fa l t o w ą ,  c h o d n i k i ,  
dwukierunkowe ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz 
odwodnienie. Droga łączy miasto z Adamowizną oraz 
z działką, na której jest budowana nowa szkoła we wsi 
Szczęsne, co częściowo rozładuje ruch oraz zwiększy 
bezpieczeństwo. 

Przebudowano Aleję Sadową w Książenicach wykonując 
nakładkę asfaltową oraz utwardzając pobocze kruszywem 
kamiennym. Wykonano ulice: Bartniczą, Krasińskiego, 
Myśliwską, Łowczą i Sowińskiego w Grodzisku Mazowieckim. 
Rozbudowano ulice: Wronią i Kruczą we wsi Mościska.

Przebudowywana jest ul. Batorego na odcinku od 
przejazdu WKD do ul. E. Plater oraz trwa remont na odcinku od 
ul. Sienkiewicza do przejazdu WKD. Trwają prace związane 
z przebudową ul. Pięknej na odcinku od ul. Batorego do ul. Na 
Grobli. Przebudowana zostanie także ul. Na Grobli. Termin 
zakończenia prac planuje się na wrzesień 2021 r.

Rozpoczęto budowę ul. Żwirowej w Grodzisku 
Mazowieckim oraz ul. Akwarelowej we wsi Odrano Wola. 
Prace zostały podzielone na dwa etapy. W ramach realizacji 
inwestycji zostanie wybudowana droga wraz z oświetleniem, 
kanalizacją deszczową, przebudową sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej i telekomunikacyjnej. 
Termin zakończenia prac zaplanowano na wrzesień 2021 r. 

NASZE PLANY
Grodzisk Mazowiecki nie zwalnia tempa inwestycji projektowo-kosztorysowej zostanie ogłoszony niebawem. Dla ulic 

pomimo panującej pandemii. Podpisano umowę na budowę Śląskiej i Floriańskiej dokumentacje już przygotowano, a w chwili 
ulicy Marylskiego we wsi Książenice. Inwestycja obejmuje obecnej prowadzone są uzgodnienia z Zakładem Energetycznym 
także budowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej, (PGE), dotyczące przełożenia jednego ze słupów energetycznych 
przebudowę sieci wodociągowej, gazowej oraz sieci w ulicy Floriańskiej, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
telekomunikacyjnej. Inwestycja ta zdecydowanie poprawi w ruchu drogowym. Przygotowano projekt budowy ul. Szwedzkiej, 
bezpieczeństwo dzieci, które ulicą Marylskiego przechodzą a rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od wykonania przez 
z Radoni do szkoły w Książenicach. Poprzez wybudowanie PGE robót budowlanych, związanych z przebudową sieci 
ronda poprawi się także bezpieczeństwo na skrzyżowaniu elektroenergetycznej.
z ul. Mazowiecką. Termin zakończenia zaplanowano na koniec 
listopada 2021 r.

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Przemysłowej, 
która zostanie zakończona do końca 2021 r. Kolejne ulice są 
w planach. Gmina posiada już dokumentację projektowo-
kosztorysową na wykonanie przebudowy Okrężnej od 
skrzyżowania z ul. Piaskową do torów WKD. Gotowa jest 
dokumentacja projektowa na ul.  Dygasińskiego, 
uwzględniająca budowę drogi wraz z odwodnieniem oraz 
oświetleniem ulicznym. Zaplanowano modernizację ulic: 
Chrobrego, Dąbrówki oraz Mieszka I, dla których 
dokumentacja projektowa jest już przygotowana.

W 2021 r. zostaną zrobione ulice: Klonowa, Jesionowa 
i Buczynowa w Grodzisku Mazowiecki. Będzie również 
zmodernizowana droga Wólka Grodziska – Kraśnicza Wola – 
Izdebno. Gmina posiada dokumentację projektowo-
kosztorysową i aktualnie jest w trakcie pozyskiwania środków 
na realizację tej inwestycji z funduszy zewnętrznych.

Sporo będzie się działo w Łąkach. W planach są ulice 
Bankowa i Świeża. Przetarg na wykonanie dokumentacji 
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ul. Batorego, Grodzisk Mazowieckiul. Batorego, Grodzisk Mazowiecki

ul. Żwirowa, Grodzisk Mazowieckiul. Żwirowa, Grodzisk Mazowiecki

ul. Łagodna, Szczęsneul. Łagodna, Szczęsne

al. Sadowa, 
Książenice
al. Sadowa, 
Książenice

ul. Klonowa, Grodzisk Mazowieckiul. Klonowa, Grodzisk Mazowiecki

skrzyżowanie ul. Marylskiego 
z ul. Mazowiecką, Książenice
skrzyżowanie ul. Marylskiego 
z ul. Mazowiecką, Książenice



W 2020 r. na terenie gminy wykonano 4450 mb dróg z destruktu asfaltowego. 
Robotami objęte zostały ulice w Grodzisku Mazowieckim (Wiejska, Zacisze, 
Wolframa, Włocławska, Floriańska i Śląska), w Radoniach (Krańcowa 
i Motylkowa), w Książenicach (fragment Al. Akacjowej oraz droga dojazdowa do 
Akademii Legii), w Kadach (Starowiejska) oraz we Władkowie (Szkocka). 
W Kozerach utwardzenie nawierzchni ul. Ustronnej wykonano tłuczniem 
kamiennym.

REMONTY DRÓG 
PRZY UŻYCIU DESTRUKTU

Na terenie Grodziska wykonano także utwardzenie płytami MON 
skrzyżowania ulic Koncertowej i Sopranowej. Utwardzono również 
ul. Cichociemnych na odcinku od ul. Mazowieckiej do rzeki Rokitnicy. W ciągu tej 
ulicy projektowany jest przepust przez rzekę (budowa nastąpi w 2021 r.), 
co pozwoli na utworzenie połączenia drogowego osiedla z ul. Mazowiecką. 
Po zakończeniu prac planowane jest wykonanie nawierzchni z destruktu 
asfaltowego.

KOLEJNY PARKIGI „PARKUJ I JEDŹ”
W Grodzisku Mazowieckim powstanie kolejny 

parkingi typu „Parkuj i jedź” przy ul. Traugutta. 
Parking zbudowany zostanie na miejscu 
dotychczasowego, ale będzie miał zdecydowanie 
wyższy standard. Zaplanowano 60 naziemnych 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 
w tym miejsca dla niepełnosprawnych, wiatę dla 
rowerów, a także 2 stanowiska do ładowania 
rowerów e lektrycznych.  Przy  park ingu 
wybudowana zostanie też stacja Grodziskiego 
Roweru Miejskiego. Inwestycja zostanie oddana 
do końca 2021 r.

Parking realizowany jest w ramach projektu 
„Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF 
poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.

jakieś zdjęcie
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ul. Koncertowaul. Koncertowa

ul. Wolframaul. Wolframa fot. Andrzej Korpysafot. Andrzej Korpysa



BUDUJEMY NOWE ŚCIEŻKI ROWEROWE

W mijającym roku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki 
powstało 6 km nowych ścieżek rowerowych wraz 
z towarzyszącą im infrastrukturą: punktami samoobsługi 
serwisowej, stojakami na rowery oraz wiatami. Nowe trasy 
ułatwiają bezpieczną podróż rowerem do wielu punktów 
użyteczności publicznej, węzłów komunikacyjnych PKP i PKS 
oraz poprawiają skomunikowanie z gminami ościennymi. 

Wybudowano także ścieżki rowerowe przy okazji budowy 
dróg: wzdłuż ul. Króliczej, ul. Drozda, ul. Łagodnej i Kijowskiej 
(Adamowizna, Odrano Wola, Szczęsne). Powstają ścieżki 
wzdłuż ul. Akwarelowej (Odrano Wola)  i ul. Żwirowej 
(Grodzisk Mazowiecki). Ścieżkę rowerową przewidziano 
także wzdłuż ul. Marylskiego w Książenicach.

ścieżka rowerowa przy ul. Bałtyckiejścieżka rowerowa przy ul. Bałtyckiej

ścieżka rowerowa przy ul. Trauguttaścieżka rowerowa przy ul. Traugutta

ścieżka rowerowa przy ul. Kijowskiej, Odrano Wolaścieżka rowerowa przy ul. Kijowskiej, Odrano Wola

Ścieżki powstały, m.in.: 
wzdłuż drogi wojewódzkiej 719 (od ul. Garbarskiej 
do ul. Chełmońskiego oraz od ul. Orzeszkowej 
do granicy z Milanówkiem),

w ul. Bałtyckiej (od  Pl. Wolności/11 Listopada do tunelu PKP),

w ul. 1 Maja (od ul. Kościuszki do ul. Bartniaka i dalej wzdłuż 
ul. Bartniaka do Parku Skarbków),

w ul. 3 Maja (od Parku Skarbków/ul. Okulickiego do ul. Teligi),

w odcinku ul. Świeżej i ul. Poniatowskiego (od ul. Świeżej 
do Langiewicza),

w ul. Narutowicza (od ul. Bałtyckiej do ul. Bankowej),

w ul. Traugutta (od ul. Towarowej do ul. Matejki),

wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 579 (od ul. Żydowskiej 
do ul. Transportowej).

9

ścieżka rowerowa przy ul. 3 Majaścieżka rowerowa przy ul. 3 Majaścieżka rowerowa przy ul. Królewskiejścieżka rowerowa przy ul. Królewskiej
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2022

wzdłuż DW 719 - od ul. Chełmońskiego do granicy z gminą Jaktorów, 

wzdłuż ul. Dalekiej - od ul. Staszica do Mokronoskich,

wzdłuż ul. Mokronoskich - od ul. Dalekiej do ul. Montwiłła,

wzdłuż ul. Poniatowskiego od ul. Świeżej do ul. Granicznej,

do Jaktorowa - odcinek od ul. Chełmońskiego do granicy z gminą Jaktorów.

Planuje się także zaprojektowanie ścieżek w lokalizacjach:

wzdłuż DW 579 - od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Królewską,

wzdłuż ul. Nadarzyńskiej - od skrzyżowania z DW579 do WKD,

wzdłuż ul. Orzeszkowej - od skrzyżowania z ul. Bairda do skrzyżowania z DW 579.

Projekt realizowany jest w ramach Redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej 
części Warszawskiego Obszaru… Naszymi partnerami są gminy: Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków 
i Żyrardów.
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2021
wzdłuż DW 579 - od skrzyżowania z ul. Żydowską do skrzyżowania z ul. Chrzanowską (ok. 90 m),

wzdłuż ul. Osowieckiej - od ul. Niedźwiedziej do ul. Promiennej (70 m).

2021/2022
wzdłuż ul. E. Plater/Warszawskiej - od ul. Batorego do Tarnowskiej (ok. 200 m),

w Natolinie (odcinek wzdłuż drogi 1509W do rzeki Rokitnicy),

ścieżki realizowane we współpracy z Powiatem Grodzisk Mazowiecki: 

wzdłuż ul. Montwiłła - od ul. Sadowej w Grodzisku Mazowieckim do ul. Niedźwiedziej w Adamowiźnie, 
-wzdłuż 3 Maja od ul. Teligi do granicy z Milanówkiem,

do Kraśniczej Woli (odcinek wzdłuż drogi 1507W od ul. Zachodniej do działki 61/11 w Wólce Grodziskiej 
oraz odcinek od działki 63/4 w Wólce Grodziskiej do skrzyżowania z drogą gminną 150210 w Kraśniczej Woli),

do Henrykowa (odcinek wzdłuż drogi 1509W od rzeki Rokitnicy do skrzyżowania z drogą gminną 150212 
w Chrzanowie Małym),

do Urszulina - od ronda w Książenicach (wzdłuż ul. Owocowej do nowo projektowanego ronda w Urszulinie, 
dalej od ronda do bloków PGR).

PROJEKTOWANE SĄ ŚCIEŻKI I CIĄGI PIESZO-ROWEROWE W LOKALIZACJACH:

planowana ścieżka rowerowa przy ul. Osowieckiejplanowana ścieżka rowerowa przy ul. Osowieckiej
planowana ścieżka rowerowa 
wzdłuż DW 579
planowana ścieżka rowerowa 
wzdłuż DW 579

Program Regionalny
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego



W październiku br. podpisano kolejną umowę, 
która przewiduje budowę linii kablowych i napowietrznych w miejscowościach:

Szczęsne (na ulicach Puchacza, Pliszki, Czajki, Kawki oraz Kowalika),

Mościska (na ul. Pawiej – część od Radziejowickiej do Słowiczej),

Czarny Las (na ul. Dzikiej Róży),

Radonie (na ul. Źródlanej),

Opypy (na ulicach Mazowieckiej i Szyszkowej),

Chrzanów Mały (na ulicy bez nazwy),

Janinów (na ulicach Sumakowej, Słowackiej i Argentyńskiej),

Odrano Wola (na ulicach: Purpurowej, Słodkiej i Grafitowej)
11

MODERNIZUJEMY OŚWIETLENIE

Poprawia się stan oświetlenia w naszej gminie. W 2020 r. 
postawiono ok. 140 słupów oświetleniowych z oprawami 
w technologii LED i wybudowano ok. 4 km sieci oświetlenia 
ulicznego. Sieć energetyczna oświetlenia ulicznego powstała 
w Książenicach (al. Owocowa i ul. Młodości), Kadach 
(ul. Lotnicza, ul. Minerska i ul. Husarska, ul. Legionów), 
Odrano Woli (część ul. Barwnej), Czarnym Lesie (część 
ul. Orzechowej, ul. Limbowej i ul. Miłorzębu), Wężyku (ulica 
graniczna z gminą Żabia Wola), Adamowiźnie (ul. Ciepła, 
ul. Bobrowa), Makówce (ul. Miętowa), Chrzanowie Małym 
(ul. Toffi) oraz w Grodzisku Mazowieckim (ul. Warmińska, 
ul. Brzozowa, ul. Prądzyńskiego i część ul. Kraśniczej).

Trwa przebudowa napowietrznych linii energetycznych 
na linie kablowe na ul. Montwiłłai ul. Osowieckiej, a także 
w ciągu ul. Orlej we wsi Szczęsne oraz w Odrano Woli, gdzie 
obecnie prowadzone są prace projektowe nowego 
oświetlenia ulicznego i monitoringu.

Realizowany jest również projekt przebudowy 
napowietrznych linii energetycznych do posesji na linie 
kablowe oraz zaprojektowanie oświetlenia ulicznego 
i monitoringu w ulicach w centrum Grodzisk Mazowieckiego: 
Żwirki i Wigury, Limanowskiego, 3-go Maja, Obrońców Getta, 
Spółdzielczej, Strażackiej, Konspiracji, Kowarskiej, Krótkiej 
i Składowej. W ramach inwestycji zostanie zainstalowane 
również nowe oświetlenie drogowe w technologii LED. 
Inwestycja ta pozwoli na wykonanie nowej nawierzchni ulic
i chodników co znacznie poprawi jakość życia mieszkańców 
w tej okolicy.

ul. Warmińskaul. Warmińska

ul. Brzozowaul. Brzozowa

ul. Prądzyńskiegoul. Prądzyńskiego
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BĘDZIE DOŚWIETLENIE 
20 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Ogłoszono wyniki Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. 
38 tys. mieszkańców Mazowsza, którzy wzięli udział 
w głosowaniu, zdecydowało o wyborze 63 projektów. Wśród 
nich znalazł się projekt nr 211 Doświetlenie przejść dla 
pieszych na drogach wojewódzkich w gminie Grodzisk 
Mazowiecki, na który głos oddało 588 osób. Dzięki Państwa 
głosom 20 najbardziej niebezpiecznych i najczęściej 
użytkowanych przejść na drogach wojewódzkich w gminie 
zostanie wyposażone w elementy systemu inteligentnych 
przejść. Za kwotę 600 tys. z budżetu obywatelskiego 
zamontujemy dodatkowe doświetlenie oprawami LED na 
słupach po obu stronach przejścia, a także czujniki ruchu. Tak 
zostaną wyposażone przejścia, m.in. na ul. Traugutta, na 
ul. Okulickiego, ul. Chełmońskiego, ul. Radziejowickiej, 
ul. Żyrardowskiej, ul. Sienkiewicza, ul. Królewskiej.

W pierwszej połowie 2021 r. zostanie wykonany projekt 
doświetlenia przejść oraz przyłączy energetycznych 
w miejscach, gdzie jest to konieczne, a w drugiej połowie 
zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie i nastąpi 
realizacja.

NOWE 
WIATY PRZYSTANKOWE

Trwa wymiana wiat przystankowych. Dzięki temu nie 
tylko poprawia się estetyka wizualna, ale także zwiększa 
komfort osób korzystających z komunikacji na terenie naszej 
gminy. Nowe wiaty wyposażone są w dużą gablotę na 
rozkłady jazdy, tablicę z nazwą przystanku oraz kosze na 
śmieci. Zamontowano już 19 wiat, m.in. w ciągu 
ul. Radziejowickiej, w Szczęsnem, Izdebnie Kościelnym, 
Kłudnie Nowym, Radoniach. Przed nami kolejne wymiany. 
Przy okazji porządkowane są także wywieszone rozkłady 
jazdy komunikacji miejskiej.

nowa wiata przystankowa przy ul. Nadarzyńskiejnowa wiata przystankowa przy ul. Nadarzyńskiej

ul. Radziejowickaul. Radziejowicka

ul. Trauguttaul. Traugutta



LEGIA TRAINING CENTER U NAS

otwarcie ośrodka szkoleniowego Legiiotwarcie ośrodka szkoleniowego Legii

Na terenie naszej gminy, w Książenicach, powstała unikalna inwestycja: Ośrodek szkoleniowo-treningowy Legii Warszawa. 
Jest to najnowocześniejszy kompleks tego typu w Polsce. W jego skład wchodzi, m.in. osiem boisk, baza treningowa dla drużyny 
piłkarskiej Legii, szkoła mistrzostwa sportowego (30 pokoi w bursie dla zawodników w wieku 13-18 lat oraz sale lekcyjne), a także 
zaplecze konferencyjne. Część infrastruktury zostanie udostępniona do użytku dla mieszkańców  naszej gminy.

AKADEMIA TENISOWA 
TENIS KOZERKI 
– Centrum Szkoleniowe 
Polskiego Związku Tenisowego

Tenis na dobre zadomowił się w gminie Grodzisk 
Mazowiecki. Od 2017 r. w Kozerkach powstaje 
akademia tenisowa i to na światowym poziomie! W 
2021 r. wybudowane zostaną kolejne obiekty: 3 hale, 
kilkanaście kortów i infrastruktura towarzysząca. 
Równolegle rozwija się też Centralny Klub Tenisowy 
Grodzisk Mazowiecki, którego zawodnicy osiągają 
coraz częściej sukcesy na poziomie mistrzowskim. W 
ich gronie są medaliści Mistrzostw Polski w różnych 
kategoriach wiekowych.
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DWOREK CHEŁMOŃSKICH ODZYSKAŁ DAWNY BLASK
Przywrócono do stanu świetności historyczny Dworek Rodziny Chełmońskich. Rewaloryzacja objęła także park. Właścicielem 

dworku i twórcą założenia parkowego był lekarz Adam Chełmoński – brat malarza. Sam budynek został tu przeniesiony z pobliskiej 
Kuklówki, z majątku Józefa Chełmońskiego. Słynny artysta uwiecznił to miejsce na jednym ze swoich obrazów. Od majątku pochodzi 
nazwa wsi Adamowizna. Obecnie właścicielem jest gmina Grodzisk Mazowiecki, która dokonała rewaloryzacji budynku i terenu 
okalającego. Odnowiony zabytkowy dworek będzie wykorzystywany na działania kulturalno-edukacyjne i turystyczne.
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BĘDZIE NOWY RATUSZ
Na placu obok Willi Niespodzianka powstaje nowy ratusz. W nowoczesnym, przeszklonym budynku o powierzchni prawie 

2 tys. m kw., będzie mieściła się siedziba Urzędu Miejskiego. Obiekt, będzie przystosowany do obsługi mieszkańców, w tym osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z obowiązującymi standardami (windy, pochylnie i podjazdy). Budynek zostanie 
oddany do użytku latem 2021 r. W dotychczasowym ratuszu, po jego wyremontowaniu, znajdzie się Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Straż Miejska, a także instytucje, które obsługują organizacje pozarządowe.

NASZE PLANY

Mamy już projekt rewitalizacji Placu Wolności. To początek 
zmiany grodziskiego deptaka, który rozłożony jest na etapy. 
Projekt zakłada adaptację istniejącego drzewostanu, 
stworzenie nowego parku z miejscami do odpoczynku 
i fontanną posadzkową oraz wyeksponowanie miejsc pamięci. 
Latarnie zostaną wymienione na hybrydowe, będą nowe 
kamienne nawierzchnie oraz nawiązujące do historii miejsca 
tablice edukacyjne. 

NOWY PLAC WOLNOŚCI
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STAWY WALCZEWSKIEGO BĘDĄ JESZCZE PIĘKNIEJSZE
Gmina podpisała umowę na budowę kolejnych elementów, zagospodarowujących teren wokół Stawów Walczewskiego. 

W pierwszym etapie wykonano, m.in. nawierzchnię drewnianą  wokół boisk do piłki plażowej, domki na palach oraz pomosty 
wiszące pomiędzy nimi, a także pięć altan. Ponadto zamontowano elementy małej architektury, jak: ławki i siedziska, pergole, 
tablice informacyjne i edukacyjne oraz budki lęgowe. W kolejnych etapach, które zostaną wykonane w 2021 r. zaplanowano 
budowę ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, drewniane kładki, montaż reflektorów i dodatkowe oświetlenie terenu, a także 
elementy małej architektury: ławki, siedziska, hamaki, stojaki rowerowe i wiaty.

NATURALNY PLAC ZABAW WRAZ ZE STREFĄ RELAKSU
W 2020 r. powstał też nowy plac zabaw na Stawach Walczewskiego, który zlokalizowany jest w parku przy wejściu od 

ul. Warszawskiej. Plac zaprojektowano tak, by przypominał brzeg naturalnego zbiornika wodnego. Bezpośrednio do niego przylega 
strefa relaksu z altanami, dużymi dwuosobowymi leżakami oraz polaną, na której można rozłożyć koce pod koronami drzew.

Inwestycje na Stawach Walczewskiego zostały częściowo współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na rewitalizację 
obszarów zmarginalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej oraz budżetu państwa w wysokości 90%.

Rzeczpospolita
PolskaProgram Regionalny

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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POWSTAŁA KOLEJNA ŚWIETLICA WIEJSKA
Te małe centra integracji lokalnej społeczności cieszą się popularnością wśród mieszkańców, którzy mogą w nich korzystać 

z różnorakich form aktywności. Świetlice to miejsca spotkań, warsztatów i wydarzeń okolicznościowych nie tylko dla dorosłych, ale 
także dla młodzieży i oczywiście najmłodszych. 

Na wniosek sołtysów podjęto decyzję o zakupie działek na cele związane z działalnością rad sołeckich w Wólce Grodziskiej, 
Chrzanowie Dużym oraz Wężyku. Powstaną też projekty nowych świetlic w Książenicach, Natolinie i Radoniach. 

W 2021 r. świetlicę zyskał Czarny Las. 
Budynek o powierzchni użytkowej ok. 144 m kw. 
usytuowany jest na działce znacznych rozmiarów. 
Świetlica składa się z sali głównej, sali mniejszej, 
kuchni, szatni, sanitariatów oraz pomieszczenia 
gospodarczego.

GRODZISK MAZOWIECKI #stawiaNAzielone!
W listopadzie 2020 r. podpisano umowę, w ramach 

której zostanie posadzone 197 sztuk drzew gatunków 
odpornych na warunki miejskie (są to głównie gatunki 
rodzime). Nowe drzewa pojawią się przy parkingu przy 
targowisku, na ul. Bartniaka, ul. Chrzanowskiej, na łączniku 
drogowym między ul. Daleką a ul. Chełmońskiego, na 
ul. Bałtyckiej, osiedlach Kopernika i Szczęsne, w Chlebni, 
Książenicach, Janinowie, a także uzupełnią szpaler przy 
ul. Radońskiej w Grodzisku Mazowieckim. Dodatkowo 
umowa przewiduje wymianę 20 sztuk drzew o złym stanie 
zdrowotnym na cmentarzu komunalnym w miejscowości 
Szczęsne. Wszystkie nowo posadzone drzewa będą posiadać 
tabliczki z pełną nazwą polską oraz łacińską, a także datę 
posadzenia.

fot. Maciej Świechowski



KONCEPCJA NOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
Zmieni się także wygląd Placu Króla Zygmunta Starego. 

Stanie na nim nowy budynek Szkoły Muzycznej. Właśnie rozstrzygnięto konkurs 
na opracowanie jego koncepcji architektonicznej, 
a także zagospodarowania placu.

NOWY PARK
Zakończono zagospodarowanie trzyhektarowego parku leśnego na granicy Grodziska i Chrzanowa Dużego, tuż za strefą 

przemysłową. Nowy park ma zupełnie odmienny charakter od pozostałych parków miejskich. Pozostawiono tu naturalny las 
i łąki, ale dla wygody mieszkańców wykonano spacerowe ścieżki mineralne. Jest też gdzie odpocząć i spokojnie wsłuchiwać się 
w odgłosy przyrody – w uroczych zakątkach parku znajdują się piknikowe stoły z ławkami. Oczywiście pojawiły się też nowe 
nasadzenia – ogromne rabaty z krzewami, gatunków zbliżonych do naturalnie występujących na tego rodzaju terenach. 
Posadzono też ponad 120 drzew, głównie w części stanowiącej pas izolacyjny po wschodniej stronie  Grodziskiej Oczyszczalni 
Ścieków. 

18
wejście do Szkoły Muzycznej od ul. Wólczyńskiejwejście do Szkoły Muzycznej od ul. Wólczyńskiej

fot. Monika Kwiczakfot. Monika Kwiczak
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GRODZISK BUDUJE!
Do Grodziska Mazowieckiego sprowadzają się nowi mieszkańcy. 
Dynamika rozwoju naszej gminy widoczna jest też w rozwoju komercyjnego budownictwa mieszkaniowego. 
Powstaje 1000 nowych mieszkań.

budowa przy ul. Bałtyckiej 

powstaje osiedle 
przy Stawach Walczewskiego

budowa przy ul. Warszawskiej

budowa przy ul. Obrońców Getta

budowa osiedla w Książenicach
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
W najbliższym czasie zostaną rozebrane oficyny i budynki, których stan techniczny stwarza niebezpieczeństwo i grozi 

zawaleniem: w Natolinie 1 oraz w centrum miasta przy ul. Sienkiewicza 20, Harcerskiej 3 i 8, Kościuszki 21 i Placu Wolności 2. 
Powstanie też nowe budownictwo komunalne. Przygotowano już dokumentację na budowę budynku w Natolinie, gdzie 
znajdzie się ponad 40 mieszkań. W trakcie opracowywania jest dokumentacja dla nowych budynków komunalnych przy 
ul. Limanowskiego oraz ul. Ułańskiej. Realizacja tych przedsięwzięć zakończy proces likwidacji w mieście budynków 
niespełniających odpowiednich standardów. 

projekt budynku komunalnego w Natolinie 

nowa inwestycja Danfoss

400 miejsc pracy, docelowo planowane jest 600

POWSTAJE 400 NOWYCH MIEJSC PRACY

NOWA HALA PANATTONI - INWESTYCJA ZDOBYŁA I MIEJSCE 
W KATEGORII INWESTYCJI LOGISTYCZNYCH 
W 2020 R.
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WSPÓLNIE WALCZYMY ZE SMOGIEM
Likwidacja tzw. "kopciuchów" jest priorytetem. Gmina w trosce o czyste powietrze wymieni ogrzewanie w budynkach 

komunalnych przy ul. Pańskiej 3, ul. Kościuszki 35, ul. Tylnej 23 i ul. Traugutta 22. Zachęcamy też mieszkańców do wymiany pieców 
węglowych na gazowe i elektryczne. W ramach programu, działającego od końca 2016 r., udało się wymienić już 699 pieców 
w gospodarstwach domowych. Kwota jaką do tej pory przeznaczyliśmy na ten cel to ponad 3 mln 200 tys. zł. Zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej można uzyskać do 70% zwrotu kosztów zakupu nowego pieca (nie więcej niż 6 tys. zł). W 2020 r. z możliwości tej 
skorzystano 169 razy, wypłacona kwota to ponad 800 tys. zł.

W drugiej połowie lutego 2020 r., wystartował nowy program na dofinansowanie podłączenia do sieci gazowej (od ogrodzenia do 
domu). Na ten cel mieszkańcy otrzymują pomoc finansową w wysokości 2 tys. zł. Wykonano już 58 przyłączy gazowych, wypłacając 
kwotę 11.600 zł.

ROZWÓJ SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
Postępująca rewolucja technologiczna, uwidoczniona 

i przyśpieszona przez aktualną pandemię, zwiększa 
zainteresowanie mieszkańców dostępem do Internetu 
światłowodowego. W celu zrównoważonego wsparcia 
rozwoju sieci światłowodowej Gmina rozpoczęła budowę 
tzw. kanałów technologicznych przy nowo budowanych 
drogach, które umożliwią i usprawnią inwestycje 
konkurencyjnych firm działających w branży. Przenoszenie 
urządzeń kablowych umieszczonych na słupach 
oświetleniowych do kanałów pod ziemią przyczyni się także 
do poprawy estetyki przestrzeni publicznej. 
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Zakończyła się budowa nowego bioreaktora na 
oczyszczalni ścieków. Jest to I etap największego 
przedsięwzięcia, realizowanego przez ZWiK w ramach 
programu unijnego. Koszt inwestycji netto to 20, 5 mln zł. 
W II etapie, przebudowywany jest istniejący bioreaktor, tak 
by dostosować go do możl iwości  technicznych 
i technologicznych nowo wybudowanego. Inwestycja była 
niezbędna z powodu wzrostu ilości ścieków odprowadzanych 
do oczyszczalni, co związane jest z dynamicznym rozwojem 
miasta. Termin zakończenia II etapu to połowa 2021 r.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014 – 2020 w ramach Projektu nr POIS.02.03.00-00-0193/16 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie gminy Grodzisk Mazowiecki” , działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

ZWiK WYMIENIA 
WŁAZY STUDZIENEK

Trwa wymiana włazów studzienek 
kanalizacyjnych na grodziskich ulicach. 
D z i ę k i  z a k u p i o n e j  p r z e z  Z W i K  
profesjonalnej maszynie do wycinania 
asfaltu roboty mogą być prowadzone na 
ró ż n e g o  ro d za j u  s t u d z i e n ka c h .  
Montowane są nowoczesne elementy, 
odporne na zapadanie się pod wpływem 
nacisku samochodów i zapewniające 
komfortowy przejazd. W 2021 r. ZWiK 
planuje wykonać regulacje 800 szt. 
studzienek kanalizacyjnych.

FARMA FOTOWOLTAICZNA
Jednym z priorytetów ZWiK jest ochrona środowiska, m.in. 

poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na terenie 
dawnych lagun, w których kiedyś składowane były osady 
ściekowe, po rekultywacji  terenu, powstała farma 
fotowoltaiczna. Produkuje ona energię elektryczną o mocy 
300 kW, która wykorzystywana jest do zasilania obiektów 
oczyszczalni. Główne zalety zastosowania fotowoltaiki to 
redukcja emisji gazów cieplarnianych, bezobsługowość systemu 
oraz oszczędności finansowe.

BUDOWA
REAKTORA BIOLOGICZNEGO
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ZAMEJDUJ SIĘ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
W gminie Grodzisk Mazowiecki zameldowanych jest 

46 594 osoby. Od 1 stycznia 2020 r. przybyło nam 888 
mieszkańców. Meldunek jest bardzo ważny, bo to on 
decyduje, m.in. o tym, czy na terenie gminy powstaną nowe 
szkoły i przedszkola i ile pieniędzy gmina będzie mogła 
przeznaczyć na inwestycje w Twojej okolicy.

Chcesz, by nasza gmina się rozwijała? Zamelduj się w Grodzisku Mazowieckim!

A jeśli mieszkasz u nas, np. wynajmujesz mieszkanie i z jakichś powodów nie możesz się zameldować, to zgłoś w Urzędzie 
Skarbowym, że chcesz wpłacać swój podatek do gminy Grodzisk Mazowiecki.

Wypełnij druk ZAP-3, złóż go w Urzędzie Skarbowym
i rozliczaj się w Grodzisku Mazowieckim.

Czy wiesz, że ok. 40% 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.  

Co zyskujesz meldując się w Grodzisku Mazowieckim?

Masz prawo do Grodziskiej Karty Mieszkańca uprawniającej 
do wielu zniżek, np. do kina, na basen oraz na komunikację 
miejską. Masz też bezpłatne wejście do Mediateki na imprezy 
kulturalne.

Inwestujesz w rozwój gminy, jej infrastrukturę i wygląd 
(utrzymanie szkół, przedszkoli, inwestycje w kanalizację, 
wodociągi, drogi i chodniki).

Ty oddajesz nam swój podatek, 
a my budujemy dla Ciebie.

Pamiętaj! Każdy, kto mieszka w Polsce musi być 
ZAMELDOWANY! Ten obowiązek, dotyczy zarówno 
obywateli polskich,  jak i cudzoziemców.
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Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 24.09.2010 r. 
o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 Nr 217 poz. 1427)
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SUKCESY NASZYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

W grudniu 2020 r. Dartom Bogoria trzeci raz z rzędu 
awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów tenisa stołowego. 
W gronie ośmiu najlepszych drużyn, grodziski zespół znalazł 
się już po raz szósty. Po pierwszej rundzie zasadniczej Dartom 
Bogoria znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli i w 2021 r. 
powalczy o 8 tytuł drużynowego Mistrza Polski. 
W poprzednim sezonie tenisiści z naszej gminy wywalczyli 
Drużynowe Wicemistrzostwo Polski. Duże sukcesy osiągają 
również adepci Akademii Tenisa Stołowego Bogorii, którzy we 
wrześniu i październiku wywalczyli aż 14 medali Mistrzostw 
Polski w swoich młodzieżowych kategoriach.

Dartom Bogoria w ćwierćfinale Ligii Mistrzów

W sezonie 2020/2021 siatkarze UKS Sparta występują 
w rozgrywkach II Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn. Rywalizują 
w grupie 2 z zespołami z pięciu województw: mazowieckiego, 
podlaskiego, lubelskiego, łódzkiego i warmińsko-
mazurskiego. Na półmetku rozgrywek Spartiaci zajmują 
pozycję wicelidera, która daje awans do turniejów finałowych 
o awans do I Ligi.

UKS Sparta powalczy o I ligę

Pierwszy zespół grodziskiej Pogoni występuje w III lidze 
międzywojewódzkiej gr.1, w której grają drużyny 
z województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego. Po rundzie jesiennej Pogoń jest 
zdecydowanym liderem i ma olbrzymie szanse na awans do 
II ligi!

Pogoń z szansą na II ligę

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów!

fot. Tomasz Barczyńskifot. Tomasz Barczyński



XX LAT CHÓRU BOGORYA

Grodziski Chór Bogorya, prowadzony przez Marcina 
Mazura, Annę Asińską i Barbarę Kucharczyk, obchodzi 
XX-lecie działalności. Przez te lata chór 310 razy wystąpił 
publicznie, nagrał 5 płyt CD, zdobył ponad 50 nagród na 
fest iwa lach  i  w  konkursach  muzycznych  rang i  
międzynarodowej, krajowej i regionalnej, a także 
wielokrotnie koncertował za granicą. Najważniejsze 
osiągniecia to: I nagroda w kategorii chórów młodzieżowych 
na konkursie im. Schumanna w Zwickau (Niemcy 2006), 
I nagroda w kategorii chórów młodzieżowych na konkursie 
w Randers  (Dania 2012), grand prix na Rybnickiej Jesieni 
Chóralnej (2013).

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Gmina Grodzisk Mazowiecki, wraz ze Starostwem Grodziskim, znacząco 
wsparły finansowo zakup aparatu do badań diagnostycznych w kierunku Covid 19, 
wydając na ten cel 200 tys. zł. To nowoczesne urządzenie, które pracuje już 
w grodziskim Szpitalu Zachodnim, wykonuje testy z zastosowaniem metody Real 
Time–PCR, pozwalającej na wykrywanie materiału genetycznego wirusa 
z wyjątkowo wysoką, w porównaniu do innych metod diagnostycznych, czułością 
i swoistością. 

Ponadto gmina zakupiła i rozdysponowała wśród mieszkańców, szkół, przedszkoli, 
żłobków, służby zdrowia, oraz grodziskich rzemieślników, m.in.:

163 295 sztuk różnego rodzaju maseczek ochronnych, (w tym pełnotwarzowe, zapewniające 
najwyższy stopień ochrony dla pracowników Pogotowia Ratunkowego za kwotę ponad 515 tys. złotych,

50 900 par rękawiczek ochronnych za ponad 75 tys. złotych,

ponad 900 profesjonalnych kombinezonów ochronnych (głównie dla służby zdrowia) za ponad 28 tys. zł,

ponad 4 000 litrów płynów do dezynfekcji rąk za ponad 55 tys. zł.,

27 sztuk dozowników do automatycznej dezynfekcji rąk, które jako jedni z pierwszych ustawiliśmy 
na terenie gminy (w tym w kościołach, na stacji PKP, WKD, pływalni itd.),

2 koncentratory tlenu dla DPS za ponad 8000 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z PANDEMIĄ
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NASZE STRAŻE NASZĄ DUMĄ
Serdecznie dziękujemy Ochotniczym Strażom Pożarnym. Dzięki Wam jesteśmy bezpieczni.

OSP Grodzisk Mazowiecki

Ogromne, z serca płynące podziękowania, 

składamy służbie zdrowia, wszelkim służbom mundurowym 

oraz wszystkim, którzy zaangażowani są w walkę 
z koronawirusem.

Ogromne, z serca płynące podziękowania, 

składamy służbie zdrowia, wszelkim służbom mundurowym 

oraz wszystkim, którzy zaangażowani są w walkę 
z koronawirusem.



OSP Izdebno Kościelne

OSP Kłudno Stare z dziećmi i młodzieżą

OSP Książenice z młodzieżąOSP Książenice z młodzieżą
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nakład 15 tys. egz.

Grodziski Park przy ul. Bałtyckiej, dzięki głosom 
mieszkańców, zdobył I miejsce w swojej kategorii 
w internetowym głosowaniu na najbardziej popularną 
modernizację w Polsce w XXIV Edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w. W głównym 
konkursie, gdzie o przyznanych nagrodach decyduje jury, Park 
Bałtycka także zajął I miejsce w kategorii „Tereny Zieleni”. 
Wykonawcą parku jest AKG Architektura Krajobrazu sp. z o.o. 
z Brzezia, a autorem projektu Studio KA Katarzyna 
Świerczewska z Warszawy. 

Dziękujemy za Wasze głosy!

ZWYCIĘSTWO PARKU BAŁTYCKA

Grodzisk Mazowiecki jest najlepszy na Mazowszu i na 
V miejscu w kraju w kategorii „Gminy Miejskie i Miejsko-
Wiejskie” w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2020. 
Od wielu lat utrzymujemy się w czołówce rankingu, który jest 
uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych 
w Polsce. Jego celem jest ocena dokonań lokalnych władz 
i wyłonienie tych samorządów, które najlepiej dbają o swój 
zrównoważonych rozwój. Dziękujemy i gratulujemy 
mieszkańcom, bo to także Państwa sukces.

RANKING SAMORZĄDÓW 
„RZECZPOSPOLITEJ” 2020

2019

fot. archiwum UM


