Grodzisk Mazowiecki, grudzień 2017 r.
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Wieści z Ratusza
Szanowni Państwo,
pierwsze „Wieści z ratusza” z grudnia 2015 r. spotkały się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony i dlatego
postanowiliśmy ponowić tę publikację.
W ten sposób chcemy przekazać Naszym
Mieszkańcom dokładne informacje na temat podejmowanych przez nas działań.
Na Państwa ręce składamy kolejne wydanie „Wieści”. Realizujemy cenne inicjatywy, które zmieniają oblicze tego miasta.
Jest ich tak wiele, że nie wszystko jesteśmy w stanie zamieścić.
Wierzymy, że będzie to dla Państwa bardzo ciekawa lektura.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne Mieszkańcom Gminy Grodzisk Mazowiecki
składają

Rada Miejska w składzie: Norbert Cegliński, Katarzyna Curoł, Irmina Dziekańska, Robert Dziekański, Mirosław Gajowniczek
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Ewa Górska, Jarosław Józefowicz, Aleksandra Kapuściak, Stanisław Kolasa, Krzysztof
Kowalczyk, Jan Morwiński, Andrzej Okurowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Dorota Pieniążek, Sławomir Pietraszek,
Stanisław Pietruczuk, Alicja Pytlińska, Małgorzata Sobol, Sylwester Stankiewicz, Tomasz Suchożebrski, Wiesława Śliwińska,
Joanna Wróblewska Przewodnicząca Rady Miejskiej
Grzegorz Benedykciński Burmistrz Grodziska Mazowieckiego, Piotr Galiński I Zastępca Burmistrza,
Tomasz Krupski II Zastępca Burmistrza, Maria Grabowska Sekretarz Gminy, Piotr Leśniewski Skarbnik Gminy
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.
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GRODZISK NAGRODZONY

GRODZISK MAZOWIECKI
– Polskim Miastem Przyszłości

Ranking oceniał takie
tropoliami jak WarszaW prestiżowym rankingu gazety
dziedziny jak potencjał
wa, Kraków, Wrocław,
Financial Times Grodzisk Mazowiecki
gospodarczy,
dostępność
Poznań, Gdańsk i Łódź.
zajął 1. miejsce. Nasze miasto okazało
komunikacyjna, przyjazna
Na tak wysoki wynik
się najlepsze w bezpłatnym rankingu
postawa wobec biznesu,
w klasyfikacji ogólnej
fDi Intelligence na Polskie Miasto
kapitał ludzki i styl życia
złożyło się drugie miejPrzyszłości 2017/2018 w kategorii
oraz efektywność kosztowa
sce zaraz za Warszawą
miast do 100 tys. mieszkańców.
inwestycji. Niekwestionow podkategorii dostępNagrodę
odebrał burmistrz Grodziska
wane zwycięstwo w trzech
ności komunikacyjnej
Mazowieckiego podczas uroczystej
pierwszych wymienionych
oraz dwa siódme miejgali w Cannes we Francji.
wcześniej podkategoriach
sca tuż za tymi samyi piąte miejsce w podkatemi wielkimi miastami
gorii kapitału ludzkiego dało sumaryczne pierwsze w podkategorii potencjału gospodarczego oraz
przyjaznej postawy wobec biznesu.
miejsce w całym rankingu.
Ponadto Grodzisk zajął zaszczytne siódme miejsce
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy naszym mieszwśród wszystkich polskich miast, tuż za takimi me- kańcom i przedsiębiorcom. To nasz wspólny sukces!

Nagrody i wyróżnienia otrzymane w 2017 r.

Wieści z Ratusza

OBWODNICA ZACHODNIA
– projekt w trakcie zatwierdzania
Powołując się na deklaracje Marszałka Województwa Mazowieckiego po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia, w ciągu dwóch
– trzech tygodni zostanie ogłoszony
przetarg na budowę obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego.
Bardzo ważną dla nas wszystkich
informacją jest to, że w wyniku na-

Procedura wydania decyzji
zezwalającej na budowę
obwodnicy zachodniej została
rozpoczęta przez Wojewodę
Mazowieckiego i spodziewamy
się, że decyzja ta będzie
wydana i prawomocna
w I kwartale 2018 r.

szych próśb i interwencji u Marszałka Województwa Mazowieckiego złożonych zarówno
przez władze gminy, powiatu,
jak i sołtysów, ruch tranzytowy
tirów przez centrum Grodziska
zostanie ograniczony do firm
grodziskich już w pierwszym
kwartale przyszłego roku.

MAŁA OBWODNICA
Dzięki tegorocznej modernizacji drogi od Kraśniczej Woli
przez Chlebnię do Kłudna
Starego mieszkańcy Grodziska
Mazowieckiego uzyskali możliwość bezkolizyjnego dojazdu do centrum miasta i odwrotnie z centrum do węzła
autostradowego A2.

Tzw. „mała obwodnica” nową
nawierzchnię ma na dwóch odcinkach drogi na długości ok.
1460 mb. W ramach przebudowy wykonano oznakowanie poziome oraz uzupełniono tablice
informacyjne i drogowskazowe.
W roku 2018 zaplanowano modernizację trzeciego fragmentu
z Chlebni do Kraśniczej Woli.
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INWESTYCJE GMINNE
Rondo na ul. Królewskiej z ul. Okrężną

KLUCZOWE INWESTYCJE
DROGOWE
Najważniejsze gminne
inwestycje drogowe
w ostatnich miesiącach to
budowa połączenia ul. Dalekiej
z ul. Chełmońskiego
oraz modernizacja ul. Okrężnej
wraz z budową ronda
przy ul. Królewskiej.
Ulica Okrężna stała się najnowocześniejszą ulicą w naszym mieście. Ulica ta posiada dwa chodniki, ścieżkę
rowerową, nowe piękne oświetlenie i ronda zamiast
progów spowalniających. W takim kształcie poprawia
bezpieczeństwo i łączy wszystkie drogi na osiedlu. Jest to
bardzo istotne, bo mamy tam sporą grupę mieszkańców
i zauważamy duże zainteresowanie budową nowych domów. W związku z tym przygotowujemy się do budowy
dalszego odcinka tej drogi, której realizację planujemy
na 2018 r.
Rondo wybudowane na skrzyżowaniu ul. Królewskiej
z ul. Okrężną skutecznie uspokaja ruch drogowy i działa
przez całą dobę jak dobrze zaprogramowana sygnalizacja akomodacyjna (bez konieczności ponoszenia kosztów eksploatacji sygnalizacji). Jednocześnie umożliwia
bezproblemowy wyjazd mieszkańcom osiedla Kopernik, os. Okrężna i os. Piaskowa, który dotąd był bardzo
utrudniony, a czasami wręcz niemożliwy.

ul. Okrężna w Grodzisku Mazowieckim

Wieści z Ratusza
Budowa łącznika pomiędzy ul. Chełmońskiego
a ul. Daleką pozwala na
ominięcie ul. Sadowej
i zmniejsza natężenie ruchu
w tych okolicach w celu
sprawnego i szybszego dojechania do szpitala. To droga o najwyższym standardzie z chodnikami i ścieżką
rowerową oraz mostkiem
nad rzeką Mrowną.

Połączenie ul. Dalekiej z ul. Chełmońskiego

WKD – BUDOWA DRUGIEGO
TORU GRODZISK – PODKOWA
W styczniu tego roku
została zawarta umowa
z Wykonawcą na opracowanie
kompletnej dokumentacji
przedprojektowej,
umożliwiającej ubieganie
się o współfinansowanie
inwestycji z programów
bezzwrotnej pomocy
finansowej.

Aktualnie studium jest już przygotowane, w sierpniu
br. WKD złożyło wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z tzw. Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.
Przystąpiono do opracowywania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej inwestycji. Etap ten
będzie stanowić jedno z największych wyzwań w całości
projektu. Prognozowany termin opracowania raportu:
na przełomie I i II kwartału 2018 roku.
Całkowity oszacowany w ramach studium wykonalności koszt realizacji inwestycji w rekomendowanym wariancie wynosi ok. 103 mln PLN brutto. Jeżeli uda się
zabezpieczyć w pełni szacowane środki oraz pomyślnie
sfinalizować uwarunkowania związane z niezbędną dokumentacją, to budowa powinna zostać zrealizowana
w latach 2020-2021.
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INWESTYCJE GMINNE

INWESTYCJE
 boczna od ul. Rysiej w Adamowiźnie

 ul. Chabrowa w Opypach

 ul.

Figowa w Opypach

 ul. Główna w Kozerach

 ul. Gruntowa w Kozerkach

 ul. Księżycowa w Kozerkach

 droga łącząca Kraśniczą Wolę z Jaktorowem

 ul. Mleczna w Kozerkach

 łącznik od A2 do ul. Logistycznej

 ul. Okólna

 ul. Okopowa w Odrano Woli / Kałęczynie

 ul. Oliwkowa w Opypach

 ul. Przesmyk w Kałęczynie

 ul. Rysia w Adamowiźnie

 ul. Środkowa w Kadach

 ul. Szoslanda w Adamowiźnie

 droga w Adamowie (Wake Park)

 droga w Izdebnie Nowym

Wieści z Ratusza

DROGOWE
 droga w Kłudnie Nowym

 droga w Żukowie

 ul. Wylotowa w Kozerkach

 ul. Dzika w Adamowiźnie

 ul. Skowronkowa w Adamowiźnie

 ul. Ślusarska (w budowie)

 ul. Wiewiórki

 ul. Wilcza w Adamowiźnie

 ul. Zagaje

 Al. Sadowa w Książenicach

 ul. 1 Maja

 ul. Bartniaka

 ul. Chmielna w Makówce

 ul. Pułaskiego

 ul. Żeromskiego

 ul. Żulińskiego

 ul. Piaskowa

 ul. Cicha
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BUDŻET

BUDŻET 2018
Dochody – czyli skąd mamy
pieniądze

W 2018 r. na
inwestycje gmina
Grodzisk Mazowiecki
planuje wydać ponad
100 mln zł, czyli aż 36%
całego budżetu. Warty
podkreślenia jest fakt,
że udało nam się na te
inwestycje pozyskać
prawie 40 mln zł
dotacji unijnych.

Projekt budżetu na 2018 rok
przewiduje uzyskanie dochodów
w wysokości 292.341.575 złotych. Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z podatków
i opłat lokalnych, które w budżecie gminy na 2018 rok wyniosą
132.038.964 zł, tj. 55% wszystkich planowanych dochodów. Do
tej grupy dochodów należą następujące pozycje:
 podatki i opłaty realizowane
przez służby finansowe gminy tj.: podatek od nieruchomości, rolny, od posiadania środków transportu, opłata
targowa i opłata skarbowa
 udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa: 37,98% wszystkich zebranych na terenie Gminy podatków płaconych przez osoby fizyczne
oraz 6,71% udziału w podatkach dochodowych firm
działających na naszym terenie.
 podatki realizowane przez Urząd Skarbowy, takie
jak: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od
spadków i darowizn, karta podatkowa.

Drugą, co do wielkości, pozycją
dochodów stanowiącą 30% są
otrzymywane z budżetu państwa
subwencje i dotacje. Spodziewane
wpływy z tego tytułu w 2018 roku
wyniosą 90.229.444 zł. W grupie
tej występują głównie otrzymywane z budżetu państwa subwencje
na realizację zadań oświatowych
dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej
w tym programu 500 plus. Bardzo
znaczącą pozycją w 2018 roku
w dochodach stanowić będą dotacje z Unii Europejskiej
na realizację 16 projektów. Planuje się, że z tego źródła do
budżetu gminy wpłynie prawie 40.000.000 złotych
Wydatki – czyli na co wydajemy
wspólne pieniądze
W 2018 roku planuje się dokonanie wydatków na poziomie 300.841.575 złotych w tym na wydatki bieżące kwota 192.691.575 złotych i wydatki majątkowe
108.150.000 złotych co stanowi aż 36% wydatków
ogółem.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2018 roku z uwagi na pozyskane środki z Unii
Europejskiej uzyskały poziom nie spotykany w historii gminy.
Planujemy przeznaczyć te środki na następujące działania:
Rodzaj wydatku inwestycyjnego
Budowa dróg wraz z uzbrojeniem wraz z dotacjami
dla innych JST, parkingi i ścieżki

Planowana kwota

% udziału
w dochodach ogółem

46 850 000,00 zł

43,3%

Modernizacja placów zabaw i budowa świetlic

5 200 000,00 zł

4,8%

Zakup gruntów na potrzeby inwestycyjne gminy

3 000 000,00 zł

2,8%

Bezpieczeństwo publiczne

1 631 000,00 zł

1,5%

Linie oświetleniowe

2 000 000,00 zł

1,8%

Prace projektowe pod przyszłe inwestycje

1 350 000,00 zł

1,2%

Budowa i rozbudowa placówek oświatowych, doposażenie

6 600 000,00 zł

6,1%

23 319 000,00 zł

21,6%

4 450 000,00 zł

4,1%

11 790 000,00 zł

10,9%

1 960 000,00 zł

1,8%

108 150 000,00 zł

100,0%

Inwestycje w kulturę i sport
Przebudowa Stawów Walczewskiego
Modernizacja terenów zielonych
Pozostałe

RAZEM

Wieści z Ratusza

Głównym obowiązkiem gminy określonym
w Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
jest
zaspokojenie
potrzeb
jej
mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności
Gmina musi skierować niezbędne środki na
finansowanie zadań obowiązkowych takich jak:

utrzymanie szkół i przedszkoli, pomoc społeczna,
zaspokojenie niezbędnych potrzeb w zakresie
kultury, sportu i rekreacji, utrzymanie czystości,
utrzymanie komunikacji miejskiej, utrzymanie
zieleni, oświetlenie uliczne, remonty i utrzymanie
dróg gminnych.

Na realizację tych zadań przewidziano następujące kwoty:
Rodzaj wydatku bieżącego

Planowana kwota

% udziału
w dochodach ogółem

Oświata, opieka edukacyjna, żłobki, pomoc

70 169 200,00 zł

36,4%

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

55 572 000,00 zł

28,8%

Administracja publiczna

16 877 281,00 zł

8,8%

Kultura i sport

14 937 517,58 zł

7,8%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

14 365 371,47 zł

7,5%

Utrzymanie dróg, komunikacja

8 196 000,00 zł

4,3%

Gospodarka mieszkaniowa, nieruchomości, plany

4 660 000,00 zł

2,4%

Obsługa inwestycyjna gminy

1 370 600,00 zł

0,7%

Bezpieczeństwo publiczne

2 725 000,00 zł

1,4%

Obsługa długu publicznego

2 250 000,00 zł

1,2%

Rezerwy

1 540 000,00 zł

0,5%

28 605,00 zł

0,0%

192 691 575,05 zł

100,0%

Pozostałe wydatki

RAZEM

Szczegółowe dane dotyczące projektu budżetu gminy na 2018 rok i WPF na lata
2018-2026 można znaleźć na stronie BiP http://bip.grodzisk.pl/Article/id,2774.html

Budżet gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 2011-2018
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
Dochody

150 000 000

Wydatki

100 000 000
50 000 000
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
plan plan

9

10

INWESTYCJE GMINNE

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 – wizualizacja

OŚWIATA
Reforma oświaty wprowadziła konieczność
likwidacji
gimnazjów.
W tym celu trzeba było przygotować
nowe obwody szkół i utworzyć nowe
– ośmioletnie – szkoły podstawowe.
Obecnie w naszej Gminie funkcjonuje
ich osiem. Po 18 latach w miejsce Gimnazjum nr 3 na ulicę Zondka powróciła
Szkoła Podstawowa nr 5, a gimnazja
nr 1 oraz nr 2 uległy przekształceniu
i uczniowie z oddziałów gimnazjalnych
kontynuują naukę w szkołach podstawowych. Budynki szkół przeszły remonty w związku z koniecznością wyposażenia sal dydaktycznych dla dzieci
starszych, a także dostosowania części
pomieszczeń dla młodszych uczniów
(np. w SP nr 5 w okresie ostatnich
wakacji odbył się remont 2 sal dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej
w Izdebnie Kościelnym – wizualizacja

Hala widowiskowo-sportowa (przetarg plano

– w trakcie reformy

Obecny rok
szkolny rozpoczął
się w nowej
rzeczywistości, bez
gimnazjów. Wiemy
już, że samorządowi
oraz szkołom udało
się przeprowadzić
kluczowe zmiany
w sposób sprawny
a uczniowie
kontynuują
naukę w lepszych
warunkach.

i klasy pierwszej, sali przeznaczonej na świetlicę szkolną oraz pomieszczenia pod szatnię dla oddziału przedszkolnego i uczniów
I etapu edukacyjnego, dostosowano sanitariaty do potrzeb dzieci młodszych). W naszej gminie
żaden nauczyciel nie stracił pracy,
a wszystkie placówki zyskały dzięki remontom i inwestycjom.
W latach 2016-2017 w obiektach oświatowych zrealizowano
szereg inwestycji. Na początku
2016 roku oddano do użytku dobudowane piętro oraz aneks administracyjno-sportowy w Szkole
Podstawowej w Adamowiźnie.
Zmodernizowano
oświetlenie
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łąkach oraz popularnej

Wieści z Ratusza

wany w II poł. 2018 r.)

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 – wizualizacja i zdjęcia z budowy

„Dwójce”, a także dostosowano obiekty Przedszkoli
nr 1 i nr 7 pod kątem przepisów przeciwpożarowych.
Szkoła w Izdebnie Kościelnym przeszła gruntowną modernizację instalacji cieplnej, a przy Szkole Podstawowej
nr 5 wykonano plac zabaw dla małych dzieci.
Obecnie finalizowany jest I etap modernizacji budynku
Szkoły Podstawowej nr 2. Inwestycja polega m.in. na budowie klatki schodowej wraz z windą, wymianie drzwi
wewnętrznych, a także zdjęcia łatwopalnych boazerii na
korytarzach. Wszystko to w celu dostosowania budynku
do wymogów przeciwpożarowych – a więc zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Planowana jest rozbudowa
obiektu w II etapie w celu dalszej poprawy warunków
nauki, przywrócenia przedszkola, a także zmniejszenia
zmianowości.
Celem na najbliższe miesiące jest również budowa sali
gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 5 oraz budowa sali gimnastycznej przy placówce w Izdebnie Kościelnym. Na nadchodzące wakacje szykuje się duży remont

Szkoły Podstawowej nr 6. Gmina widzi konieczność budowy nowej Szkoły Podstawowej dla około 500 dzieci
w związku z postępującym wzrostem liczby mieszkańców w Gminie. Obecnie poszukiwana jest lokalizacja
w południowej części Gminy.
Gmina chcąc zwiększyć liczbę miejsc dla przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019, w listopadzie br.
ogłosiła postępowanie na wynajem lokali znajdujących
się na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki z przeznaczeniem na prowadzenie w nich publicznych placówek przedszkolnych. Ponadto opracowywana jest
dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę
nowego przedszkola ze żłobkiem dla 250 dzieci na
działce gminnej przy ul. Okrężnej (w pobliżu ul. Królewskiej). Jednocześnie analizowane są możliwości
techniczne rozbudowy istniejących przedszkoli np.
Przedszkola nr 7. Gmina dokłada starań, aby sprostać oczekiwaniom i zapewnić miejsca wszystkim
zainteresowanym.
Nowe przedszkole – wizualizacja

11

12

SPORT

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA
GRODZISKICH KLUBÓW
SPORTOWYCH W 2017 r.

Grodziski Klub Sportowy „Pogoń”:
y w ygranie przez drużynę seniorów grupy południowej
IV ligi mazowieckiej (I miejsce)
y awans rocznika 2002 Akademii Piłkarskiej GKS Pogoń
do I ligi mazowieckiej
y awans rocznika 2008 Akademii Piłkarskiej GKS Pogoń
do I ligi mazowieckiej

Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”:
y Mistrzostwa Polski Młodzików w łyżwiarstwie szybkim:
pięć złotych medali Marty Dobrowolskiej w dwóch wyścigach na 500 m, 1000 m, 1500 m oraz w wieloboju
(Sanok, luty)
y Torowe Mistrzostwa Polski: 7 medali: w kadetkach dwa
złota i srebro indywidualne Marty Dobrowolskiej; złoto
w sztafecie Maria Dobosz i Amelia Steć; indywidualnie
Maria Dobosz srebro na 500 m i brąz w wyścigu na eliminacje; Amelia Steć w Młodziczkach brąz na 500 m
(Tomaszów Lubelski, maj)
y Uliczne Mistrzostwa Polski: dwa złote medale Marty Dobrowolskiej na 500 m i na 3000 m oraz srebrny medal
Amelii Steć na 500 m (Tomaszów Lubelski, czerwiec)

Klub Tenisa Stołowego Dartom Bogoria:
y Daniel Górak Mistrzem Polski seniorów w grze pojedynczej (3-5 marca w Częstochowie)
y Daniel Górak i Jakub Dyjas zdobywcami złotego medalu
w rywalizacji debli mężczyzn (jw.)
y Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki została po raz
szósty Drużynowym Mistrzem Polski (10 czerwca)

Grodziski Klub Koszykarski:
y zawodniczki GKK drużyny U-15 kobiet Katarzyna Szubińska oraz U-14 kobiet Anna Żurecka zdobyły tytuł
„króla strzelców” swoich roczników w rozgrywkach ligowych WOZkosz. województwa mazowieckiego w sezonie ligowym 2016/17
y drużyna U-12 kobiet awansowała do grupy finałowej
rozgrywek ligowych WOZkosz. ostatecznie zajmując
piąte miejsce na Mazowszu. Sandra Jędrzejewska była
trzecia w kategorii „król strzelców”
y zawodniczki drużyny U-10 kobiet zajęły trzecie i drugie
miejsce w Turniejach „Pierwszego Kroku Koszykarskiego” na terenie województwa mazowieckiego organizowanych przez WOZkosz.

Wieści z Ratusza

Grodziski Klub Karate TORA:
Polish Soft Tennis Association:
y 1 miejsce Alexandra Matuszelańskiego i Mateusza Lipińskiego w deblu w Międzynarodowym Turnieju Soft
Tenisa „1. WATAKYU CUP POLAND OPEN” w Strefie
Ruchu Książenice (22-24 maja)
y 5 złotych i 7 srebrnych medali całej drużyny w międzynarodowym turnieju soft tenisa „1. WATAKYU BRAZIL
SOFT TENNIS INTERNATIONAL CUP 2017” w Sao Paulo
w Brazylii (16-18 września)

Uczniowski Klub Sportowy BUDO:
Najważniejsze osiągnięcia zawodników Karate:
y Marta Pietrzak I m. kata indywidualne, I m. kumite indywidualne Puchar Polski Dzieci JKA, Krotoszyn
y Wiktor Koziński I m. kata indywidualne Ogólnopolski Puchar Dzieci PZKT, Łódź
y Marat Kremniow III m. kata indywidualne Ogólnopolski
Puchar Dzieci PZKT, Łódź
y zwycięstwo w klasyfikacji generalnej w Lidze Mazowieckiej
Najważniejsze osiągnięcia trenerów Karate:
y Alicja Zalecińska I m. kumite drużynowe, Mistrzostwa
Świata Fudokan, Rumunia
y Alicja Zalecińska I m. kumite indywidualne, Mistrzostwa
Polski PZKT, Lublin
y Jakub Malicki I m. kumite indywidualne, Mistrzostwa
Polski JKA, Krotoszyn
Najważniejsze osiągnięcie Ju-Jitsu:
y Jakub Cegiełko I m. Mistrzostwa Polski

y Międzynarodowy Europejski Turniej Mistrzów Budo
Magdalena Bielak Złoty Medal konkurencja Kumite Juniorek Złoty Medal konkurencja Kata Kobudo
y Puchar Polski Dzieci konkurencja Datotsu Kodachi Złoty
Medal Mikołaj Niedźwiecki

Klub Sportowy Biegi
Grodzisk Mazowiecki:
y zdobycie Halowego Mistrzostwa Polski w biegu na dystansie 800 m kobiet podczas Halowych Mistrzostw
Polski w Lekkiej Atletyce Masters w Toruniu przez Katarzynę Cynowską
y zdobycie Mistrzostwa Polski
w chodzie na dystansie 3000 m
mężczyzn podczas Mistrzostw
Polski w Lekkiej Atletyce Masters w Krakowie przez Wojciecha Terlikowskiego

Grodziski Klub Szermierczy:
y Maja Karlicka złoty medal Warszawska Olimpiada Młodzieży kat. Dzieci
y Maja Karlicka I miejsce w turniejach w Ząbkach oraz Grodziskiej Szabli 2017 memoriale Jerzego Pawłowskiego

Stowarzyszenie Street
Games Grodzisk
Mazowiecki:
y zajęcie 3 miejsca przez
zespół „Street Games
Grodzisk
Mazowiecki” na Mistrzostwach
Świata „Freestival Street Games Grodzisk
Mazowiecki 2017” kat.
3na3 Street Football
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INWESTYCJE GMINNE
Wizualizacja świetlicy w Chlebni

CENTRUM SENIORA
I BIBLIOTEKA
Budowa Centrum Seniora i Bidzieży i dzieci oraz warsztaW obiekcie
blioteki rozpoczęła się w lipcu
tów rozwijających różnorodne
zlokalizowanym przy
2017 roku. Obecnie roboty są na
umiejętności. W specjalnej
ulicy Bartniaka będą
etapie konstrukcyjnym, wykonysali do ćwiczeń dla seniorów,
wyposażonej w nowoczesne
wane są główne konstrukcje żelwydzielone dwie strefy.
przyrządy, prowadzone będą
betowe budynku. Do końca roku
Jedna z nich ma służyć
zajęcia ruchowe umożliwiająplanowane jest wykonanie zaintegracji społecznej
daszenia, aby w przyszłym roku
ce poprawę kondycji fizycznej.
możliwe było wykonanie instalaW strefie bibliotecznej znajdzie
ze szczególnym
biblioteka dziecięca, ogólcji wewnętrznych. Zakończenie
uwzględnieniem potrzeb się
budowy planowane jest na wrzena i naukowa, które będą ofeseniorów. Druga – to
sień 2018 roku.
rowały zbiory multimedialne
Projekt architektoniczny obiektu
nowoczesna strefa usług – m.in.: audiobooki, muzykę,
jest współczesną formą spojrzebibliotecznych, tak zwana filmy, gry edukacyjne, e-bonia na zadanie budowy kubatuoki. Mieszkańcy będą też momediateka.
ry związanej z kulturą i edukacją
gli skorzystać z konsoli do gier
wielopokoleniową. Jego modernii stanowisk komputerowych
dla czytelników. Nowością będą spotkania dyskusyjstyczna i minimalistyczna forma odpowiada znakomicie
funkcji publicznej jaka się w nim będzie mieściła i może
nych klubów książki, zajęcia teatralne, muzyczne, zastać się symbolem miejsca i punktem kluczowym dla rozjęcia logopedyczne dla dzieci, kursy komputerowe dla
osób starszych oraz zajęcia przybliżające wiedzę, jak
woju kultury i sztuki w obszarze miasta.
wykorzystywać współczesne techniki w poszukiwaniu
W obiekcie przewiduje się organizowanie zajęć i turinformacji.
niejów integrujących pokolenia osób starszych, mło-

Wieści z Ratusza

Strefa

AKTYWNEGO SENIORA
rów. Kawiarenka Seniora to przestrzeń
Inicjatywa, która zainaugurowana
Strefa Aktywnego
została w lutym 2017 roku doczekała
Seniora to program do wspólnych rozmów, integracji, wymiany doświadczeń i spotkań połączosię już dwóch edycji, a liczba uczestdarmowych zajęć
nych z edukacją prozdrowotną oraz
ników sięgnęła blisko 700 seniorów.
bezpieczeństwem seniorów. W proDocelowo program ten będzie twoprzygotowanych
rzyć kompleksową ofertę zajęć realizo- z myślą o potrzebach gramie Strefy Aktywnego Seniora odbywają się również koncerty, kino dla
waną w budowanym Interaktywnym
i zainteresowaniach Seniora, wycieczki i spacery.
Centrum Edukacyjno-Społecznym.
mieszkańców
Wszystkich chętnych do włączenia
Już na etapie zapisów projekt ciesię
do Strefy Aktywnego Seniora bądź
szy się ogromnym zainteresowaniem
Grodziska
chcących kontynuować swój udział
Seniorów i Seniorek, co powoduje
w wieku 60+.
w programie informujemy, że zajęcia
ciągłe rozbudowywanie programu
będą kontynuowane w 2018 roku.
oferowanych zajęć. Obok zajęć ruchoZapisy ruszają 9 stycznia. Bliższych informacji udziela
wych tj. rehabilitacji, ćwiczeń odmładzających, Nording
Joanna Kitlińska-Stępień z Biblioteki Publicznej Gminy
Walking, tańca towarzyskiego i flamenco odbywają się
Grodzisk Mazowiecki pod tel. 22 734 79 08.
warsztaty plastyczne, malarskie, rękodzielnicze i robótki
ręczne. Ponadto projekt obejmuje zajęcia z podstaw nauki języka angielskiego i obsługi komputera. W ramach
warsztatów pn. Strefa Radosnego Seniora, uczestnicy
poznawali techniki pamięciowe, stymulujące zapamiętywanie. Dużym zainteresowaniem cieszy się tzw. Kawiarenka Seniora współtworzona przez samych Senio-
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INWESTYCJA ROKU

STAWY
WALCZEWSKIEGO
Gmina Grodzisk Mazowiecki pozyskała dotację w wys. ok. 5 mln zł w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 na rewitalizację terenu Stawów Walczewskiego oraz częściowe
zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29.

Wieści z Ratusza
Środki z Unii Europejskiej umożliwią refundację części
prac dotychczas wykonanych oraz wzbogacą stawy o kolejne elementy. Warto dodać, że w ramach rewitalizacji
nasz projekt znalazł się na pierwszym miejscu na liście
rankingowej.
Przedsięwzięcie obejmuje prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego: nawierzchnie, ciągi pieszo-rowerowe, mała architektura,
toalety, place zabaw i siłownia plenerowa, zieleń i nasadzenia, parking, oświetlenie, pomosty, plaża, altany.
Kolejny zakres działań to termomodernizacja obiektu do
obsługi terenu znajdującego się w pobliżu Stawów: wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania,
wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych,
a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych. Celem
głównym projektu jest ożywienie zmarginalizowanych
obszarów wokół Stawów Walczewskiego poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.
Stawy Walczewskiego zajmujące 9 ha były obszarem
zdegradowanym, praktycznie nieużytkowanym. Proces
rewitalizacji otworzył nowe szanse dla tego miejsca:
mieszkańcy zyskali kolejne hektary na rekreację i wypoczynek, miasto perspektywę dalszego rozwoju, a biznes
możliwość stworzenia restauracji i sezonowych punktów
gastronomicznych.
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INWESTYCJE GMINNE

NOWY DOM
– nowe życie

Uroczystość wręczenia
lokatorom aktów nadania
i kluczy do mieszkań
w bloku wielorodzinnym
przy ul. Traugutta 24 odbyła
się 28 października. Łez
wzruszenia i ogromnej radości
mieszkańców nie było końca.
W nowoczesnym 4-klatkowym, 4-kondygnacyjnym
bloku wielorodzinnym jest 48 mieszkań (32 dwupokojowych i 16 jednopokojowych) o powierzchni od 31 do
49 metrów kw., a w każdym z nich podłogi i ściany
w łazienkach oraz podłogi w kuchniach zostały wyłożone płytkami. Posadzki w pokojach i korytarzach są z paneli laminowanych. W łazienkach zamontowano wanny
i umywalki z armaturą, a w kuchniach kuchnie gazowe
z piekarnikami, zlewozmywalki i dwufunkcyjne kotły
kondensacyjne. Powierzchnia użytkowa budynku to ponad 2,3 tys. m kw. W budynku jest instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna, telefoniczna, telewizji
zbiorczej, odgromowa, domofonowa. Przy budynku
znajduje się plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej.

– Gratuluję lokatorom, bo skoro tu jesteście, to znaczy, że spełnialiście warunki określone przez Komisję Mieszkaniową. Chciałbym, abyście pamiętali, że
te mieszkania powstały wielkim wysiłkiem wszystkich
mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy płacą
podatki. Proszę, abyście te mieszkania szanowali. Żyliście w bardzo trudnych warunkach, w związku z tym,
przyszliśmy Wam z pomocą podejmując decyzję, by ten
blok wybudować – mówił Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
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NOWE INWESTYCJE
NA OSIEDLACH
Obecnie trwają prace projektowe
przygotowujące kolejne inwestycje,
jakie mają powstać na osiedlach Bairda
i Kopernika. Dzięki tym realizacjom
zwiększy się oferta edukacyjna,
rekreacyjna i sportowa
dla mieszkańców bloków.

Aktualnie Gmina Grodzisk Mazowiecki jest w trakcie wyboru
wykonawcy robót na budowę placu zabaw na osiedlu Bairda
i Kopernika. Planowane rozpoczęcie i zakończenie prac w II-III
kwartale 2018 roku.

Planowane inwestycje to:
y rozbudowa przedszkola nr 7
y wymiana lamp oświetleniowych
y modernizacja ulicy Orzeszkowej
y budowa chodników przy ul. Szkolnej
y budowa placów zabaw i siłowni
y modernizacja hali sportowej
y ogródek seniora

20 września 2017 została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację placu zabaw przy ul. Szczerkowskiego. W ramach umowy
zostanie wykonana siłownia zewnętrzna przy ulicy Szczerkowskiego na nawierzchni mineralnej, oświetlenie, elementy małej architektury, trawniki i nasadzenia drzew i krzewów. Termin zakończenia inwestycji przewidywany jest na kwiecień 2018 r.

PRZECIWDZIAŁANIE
SMOGOWI
Efekt projektu dofinansowania jest zaskakująco
pozytywny mianowicie przez okres 10-miesięcznego projektu dofinansowania, tj. od 6 grudnia
2016 r. do 29 września 2017 r. udało się wymienić
160 starych pieców węglowych na nowe piece gazowe i elektryczne.
W nawiązaniu do dużej liczby pieców węglowych,
które zostały jeszcze do wymiany oraz licznymi pytaniami i chęcią skorzystania z dotacji w celu wymiany
i poprawienia mieszkańcom Grodziska powietrza,
które jest nam tak niezbędne do życia Burmistrz
planuje nowy nabór wniosków na rok 2018, który
ruszy prawdopodobnie już od stycznia, co pozwoli
na jeszcze większe zmniejszenie liczby szkodliwych
substancji trujących nas i nasze środowisko.

W trosce o zdrowie nasze i następnych
pokoleń Rada Miejska na wniosek
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego
26 października 2016 r. podjęła Uchwałę
Nr 424/2016 w sprawie określenia zasad
udzielenia dotacji celowej z budżetu
gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie
służące ochronie powietrza, polegającej
na trwałej zmianie ogrzewania
węglowego na proekologiczne.
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CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ
– POCZEKALNIA PKP
Moli Książkowych i Płytowych czy
CIT – Poczekalnia PKP służy miesz10 października
kiermasze świąteczne z udziałem rokańcom jako miejsce, w którym
2017
r.
otworzyliśmy
można uzyskać informacje na temat
dzimych twórców, a także wystawy
miasta, jego zabytków, atrakcji, żyprac debiutujących artystów z GroCentrum Informacji
cia kulturalnego i historii, zaopatrzyć
dziska i okolic.
Turystycznej –
się w materiały promocyjne i wydawW ramach projektu zamontowane
Poczekalnię
PKP
na
zostało nowe oświetlenie z refleknictwa, zrelaksować się przy kawie,
dworcu kolejowym
świeżej prasie, książkach i muzyce.
torami ekspozycyjnymi, obrotowe
jako nowy punkt
W animowanej przez pracowników
panele wystawiennicze, ściana mulOśrodka Kultury przestrzeni odbytimedialna z podświetlonymi moduna kulturalnej
wają się koncerty, wystawy, społami ekspozycyjnymi oraz siedziskamapie Grodziska
tkania literackie, zajęcia muzyczne
mi, lada recepcyjna, dwa stanowiska
Mazowieckiego.
i warsztaty dla dzieci, wykłady z hikomputerowe dostępne dla mieszstorii sztuki. Działają tu także kluby
kańców. Poczekalnia została również
podróżnika dla dzieci i dorosłych, a także organizowane
wyposażona w mobilne siedziska kanapowe, składane
są wycieczki w ramach tzw. Strefy Aktywnego Seniora
stoły (8) i krzesła (55), mobilny wieszak, zegar, gazetoworaz wyjazdy jednodniowe (odbyły się już wycieczki do
nik, ekspres do kawy oraz projektor i ekran projekcyjny.
Krakowa, Kazimierza Dolnego, Torunia, Wilanowa, ArProjekt pozwolił również na wykonanie dekoracyjnej grakadii i Nieborowa), a także wycieczki rowerowe po gmifiki na jednej ze ścian, przypominającej znane postacie,
które związane były z Grodziskiem Mazowieckim: Leoninie. W przestrzeni poczekalni wykluwają się zupełnie
nowe inicjatywy, integrujące lokalną społeczność: Targ
da Teligę czy Józefa Chełmońskiego.
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PRZEDSIĘBIORCZY
GRODZISK
– dołącz do nas
W ten sposób zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie poprzez dostęp
do wiedzy specjalistów z zakresu
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, marketingu internetowego, funduszy europejskich,
social media, ubezpieczeń. Wszystkie spotkania informacyjne, warsztatowe, konsultacyjne i szkoleniowe
mają charakter nieodpłatny i otwarty.
W ciągu minionych miesięcy, łącznie
przeprowadziliśmy 38 bezpłatnych
szkoleń, w których wzięło udział ponad 370 uczestników. W Nowym
Roku planujemy kontynuację szkoleń,
warsztatów dla Państwa, w związku
z tym serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przyszłą ofertą umieszczoną na naszej stronie internetowej

„Przedsiębiorczy
Grodzisk” to
innowacyjny projekt
Gminy Grodzisk
Mazowiecki,
zmierzający do
rozwoju inicjatyw
biznesowych wśród
mieszkańców.
www.biznes.grodzisk.pl. Mamy nadzieję, że w dalszym ciągu szkolenia
będą cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Zapraszamy do
udziału!

NIE DOJEŻDŻAJ

– praca jest w Grodzisku
Mazowieckim
W ten sposób Burmistrz Grodziska Mazowieckiego we współpracy
z kilkunastoma grodziskimi firmami,
zachęca osoby dojeżdżające do odległych miejsc pracy do poszukiwania
zatrudnienia na miejscu i zapoznania
się z aktualnymi ofertami proponowanymi przez lokalnych przedsiębiorców.
Po tych kilku miesiącach wiemy, że
projekt „Nie dojeżdżaj!!! Praca jest
w Grodzisku Mazowieckim” cieszy się
dużym powodzeniem. W wyniku naszej akcji jedna z firm skutecznie zrekrutowała pracowników na wszystkie
wystawione oferty pracy!
Przedsiębiorców zachęcamy do zamieszczania aktualnych ofert pracy na
stronie www.praca.grodzisk.pl – będą

Od lipca tego roku
w budynku dworca
kolejowego w Centrum
Informacji Turystycznej
– Poczekalni Przestrzeni
Kulturze Przyjaznej
prowadzona jest
akcja „Nie dojeżdżaj!
Praca jest w Grodzisku
Mazowieckim”.
one dostępne w Internecie jak i w formie wydrukowanej ulotki dla pasażerów PKP, a poszukujących pracy do zapoznawania się z dostępnymi ofertami.
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ŚWIETLICE
GMINNE

Wizualizacja świetlicy w Kraśniczej Woli

Gmina Grodzisk
W Chlebni powstał parterowy
wolnostojący budynek świetlicy o
Mazowiecki buduje
powierzchni użytkowej 99,7 m2.
i projektuje świetlice,
W ramach zagospodarowania
by integrować lokalne
terenu działki wybudowano parking na 4 miejsca parkingowe
społeczności i poprawić
wraz z placem manewrowym.
dostęp do zasobów kultury
Wykonano ogrodzenie, wybudogłównie na obszarach
wano wiatę śmietnikową, przyłącza wodociągowe i energetyczne
wiejskich. Niebawem do
oraz instalację oświetlenia zeużytku oddana zostanie
wnętrznego.
Budowa świetlicy
świetlica w Chlebni.
Na potrzeby świetlicy w Izdebw Izdebnie Kościelnym
nie Kościelnym zostanie przebuLas i Zabłotni planowana jest na lata 2018-2020. Oba
dowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dostosobudynki mają mieć powierzchnię użytkową ok. 143 m2.
wanie obiektu o powierzchni użytkowej 255,7 m2 polega
Dodatkowo projektowane jest oświetlenie terenu, parna robotach budowlanych (np. roboty termomodernizakingi, chodniki, elementy małej architektury.
cyjne wewnętrzne i zewnętrzne), robotach instalacyjnych i wyposażeniu m.in. w systemy nagłośnienia stacjonarnego, mobilnego i multimedialnego. Projekt jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Zakończenie zaplanowano do połowy kwietnia 2018 r.
Pod koniec sierpnia 2017 roku podpisano umowę
z wykonawcą na realizację świetlicy wiejskiej w Kraśniczej
Woli. W ramach inwestycji powstanie budynek świetlicy
o powierzchni użytkowej ok. 143 m2, chodniki, parking,
Budowa świetlicy w Szczęsnem
elementy małej architektury oraz nasadzenia roślinności.
Budowa ruszyła 6 września 2017 r. Planowane zakończenie – czerwiec 2018 r.
Z początkiem października 2017 roku podpisano z wykonawcą umowę na wykonanie świetlicy wiejskiej i placu
zabaw w Szczęsnem przy ul. Orlej. W ramach umowy zostanie wykonany budynek o powierzchni użytkowej ok.
143 m2, parking, plac zabaw na nawierzchni syntetycznej,
siłownia zewnętrzna, altana, iluminacja świetlna i oświeWizualizacja świetlicy w Łąkach
tlenie parkowe, elementy małej architektury oraz liczne
nasadzenia roślinności. Wprowadzenia wykonawcy na
budowę dokonano 3 listopada 2017 r. Zakończenie robót
planowane jest na sierpień 2018.
Na świetlicę w Łąkach obecnie zlecono adaptację projektu dostosowując do nowej lokalizacji przy ul. Ordona. W ramach inwestycji zaplanowano budynek o powierzchni użytkowej 180 m2. Planowane przystąpienie
do robót to II kwartał 2018 r., a zakończenie przewiduje
się do końca 2018.
Wykonanie świetlicy w Opypach przewidziano na lata
2018-2019. Budowa świetlic dla wsi Mościska, Czarny
Budowa świetlicy w Chlebni

INWESTYCJE GMINNE
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ZABYTKOWY DWOREK
CHEŁMOŃSKIEGO
W związku z rozwojem zasobów
kulturalnych Gminy Grodzisk Mazowiecki,
trwają prace polegające na rewaloryzacji
i zagospodarowaniu na cele kulturalnoedukacyjne i turystyczne zabytkowego Dworku
Rodziny Chełmońskich w Adamowiźnie wraz
z otoczeniem parkowym.
Rewaloryzacja zakłada wykonanie prac budowlano-remontowych umożliwiających użytkowanie obiektu na cele
publiczne oraz wyposażenie do potrzeb realizacji w nich nowej, różnorodnej oferty kulturalnej. Dotąd budynek niszczał
i nie był w żaden sposób wykorzystywany. Po zakończeniu
prac, dzięki nowej infrastrukturze Dworku w Adamowiźnie,
możliwa będzie popularyzacja twórczości Józefa Chełmońskiego i tradycji ludowych ziemi grodziskiej.
Obecnie na zabytkowym otoczeniu parkowych w Adamowiźnie został uporządkowany drzewostan, uzbrojono
teren w przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Umocnione zostaną brzegi rzeki, a także zrealizowane zostaną roboty drogowe i prace z zakresu małej architektury, które przyczynią się do utworzenia kulturalnej
ścieżki poświęconej Rodzinie Chełmońskich.
Trwają prace przy budynku polegające na zabezpieczaniu wartości historycznej dworku, czyli m.in. kompleksowe
odrestaurowanie zabytkowej substancji infrastrukturalnej

obiektu, dokonanie napraw, wymiana uszkodzonych
zbutwiałych drewnianych elementów konstrukcyjnych
ścian oraz podłogi parteru i uzupełnień, renowacja i wymiana istniejących okien, wymiana dachu.
Zabytkowy dworek wraz z otaczającym go parkiem stanowi piękną pamiątkę po rodzinie Chełmońskich, żywą
namiastkę wzorców wykorzystywanych w pracach Józefa Chełmońskiego i może stać się znaczącą atrakcją turystyczną województwa mazowieckiego. Malownicze położenie dworku pozwala organizować w tym miejscu szereg
imprez plenerowych z zakresu malarstwa, literatury, fotografii czy ochrony przyrody. Zakończenie prac i oddanie
do użytkowania planowane jest na czerwiec 2018 roku.

WILLA NIESPODZIANKA
Rewaloryzacja Willi Niespodzianki jest
dofinansowana z funduszy europejskich.
Gmina uzyskała dotację na poziomie
prawie 70% kosztów ze środków
przeznaczonych na kulturę i zabytki.

Willa Niespodzianka stanowiąca jeden z najpiękniejszych
zabytków Grodziska Mazowieckiego i interesujące zastosowanie stylu secesyjnego w architekturze, bez wykorzystania na potrzeby kultury i kapitalnego remontu, mogła
odejść w zupełne zapomnienie. Dlatego jej rewaloryzacja
rozpoczęła się już na początku 2016 roku. Roboty, pod
nadzorem konserwatora zabytków, wykonywane są przez
przedsiębiorstwo mające doświadczenie w pracach związanych z rewaloryzacją obiektów zabytkowych. Obecnie wykonano praktycznie wszystkie prace konstrukcyjne, budynek
jest zadaszony i trwają prace wykończeniowe wnętrz.
Rewaloryzacja wpłynie na rozwój oferty kulturalnej Gminy
Grodzisk Mazowiecki dzięki utworzeniu w Willi Grodziskiego Centrum Edukacji Plastycznej, które nawiązywać będzie
do twórczości Tadeusza Łapińskiego, Marii Aust-Łapińskiej,
Ewy Patrum oraz architekta Józefa Moszyńskiego, związanych historycznie z Grodziskiem Mazowieckim, wystawiających i realizujących swoje prace w kraju i zagranicą.
Zmodernizowany obiekt będzie łączyć funkcje ośrodka
edukacji twórczej z salą ślubów. Będą mogły odbywać się
tam posiedzenia Rady Miejskiej. W dalszej perspektywie,
w najbliższym otoczeniu willi, planowana jest budowa nowej siedziby Urzędu Miejskiego.
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Zagospodarowanie zieleni nad rzeką Mrowną przy ul. Bałtyckiej

ZIELONE PŁUCA GRODZISKA
na – ul. Graniczna, teren przy ul. ŻeWśród nowych terenów znajdzie
Gmina rozpoczęła
romskiego, teren skweru na wysię np. ogródek seniora przy ul. Barealizację
dwóch
dłużeniu al. Armii Krajowej, skwer
irda – miejsce, w którym okoliczni
przy ul. Warszawskiej, zieleń nad
projektów,
mieszkańcy będą mogli uprawiać
rzeką Mrowną przy ul. Bałtyckiej,
warzywa, owoce i kwiaty oraz park
które zwiększą
zieleń przy ul. Nadarzyńskiej, zieleń
przy Bałtyckiej z siłownią plenerową
powierzchnię
przy ul. Warszawskiej, teren przy ul.
i placem zabaw dla dzieci. W parku
terenów zielonych
Szczęsnej, teren przy ul. Dąbrowskieprzy ul. Ordona znajdzie się m.in. amgo, teren przy ul. Wieluńskiej, teren
fiteatr ziemny. Natomiast na skwerze
w mieście Grodzisk
przy ul. Robotniczej, teren przy ul.
przy ul. Teligi i 3 Maja powstanie np.
Mazowiecki o ponad
Kleeberga, zieleń przy ul. Bałtyckiej,
ścieżka zdrowia dla mieszkańców. Na
10 ha. W ten sposób
teren przy ul. Narutowicza, teren przy
terenie przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Traugutta, teren przy ul. Sienkiewiod strony ul. Dalekiej zainstalowany
powstaną nowe
cza, teren przy ul. 1 Maja, teren przy
zostanie m.in. tor rowerowo-rolkotereny rekreacyjne
ul. 3 Maja, teren Parku przy ul. Jaśmiwy typu pumptrack. Park nad rzeką
oraz poprawi się
nowej, teren Parku przy ul. Górnej,
Mrowną będzie wyposażony w ścieżteren skweru przy ul. Traugutta, teren
jakość powietrza.
kę tematyczną związaną z ekosysteskweru przy ul. Bocianiej i teren przy
mem rzeki oraz miejsca zabaw senul. Królewskiej.
sorycznych dla dzieci. To tylko kilka
przykładów propozycji, które dla Państwa są przygotowa- II etap:
ne w trakcie realizacji projektów, na które gmina otrzymaWartość projektu: 5 452 382,81 zł
ła dofinansowanie ze środków unijnych.
Wartość dofinansowania: 4 634 525,38 zł
„Podniesienie standardów życia poprzez poTermin realizacji do 31.05.2019 r.
prawę jakości przestrzeni publicznej, w tym
Lokalizacje nowych terenów zielonych to: park przy
terenów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki”
ul. Bałtyckiej/Piłsudskiego, park przy ul. Ordona/ChlewińI etap:
skiej, ogródek seniora przy ul. Bairda, skwer Teligi, skwer
Wartość projektu: 6 705 891,08 zł
Sadowa, zieleń przyuliczna – 9 ulic (ul. Armii Krajowej,
Wartość dofinansowania: 5 700 007,41 zł
ul. Wólczyńska, ul. Cicha, ul. Sadowa, ul. Grunwaldzka,
Termin realizacji do 31.10.2018 r.
ul. Średnia, ul. Szeroka, skarpa przy tunelu – ul. Bałtycka,
Lokalizacje nowych terenów zielonych to: park nad skarpa przy wiadukcie – ul. Okulickiego), zieleń wokół
Rzeką Mrowną, teren przy ul. Dalekiej, zieleń przyulicz- grodziskiej oczyszczalni ścieków.
Zagospodarowanie skweru przy ul. Warszawskiej

Zagospodarowanie terenu przy ul. Dalekiej w granicach Szkoły
Podstawowej nr 6
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ŚCIEŻKI ROWEROWE
W 2018 r. na terenie
inwestycji to IV kwartał 2018 r.
Lokalizacja zaprojektowanych
W ramach projektu planowatras rowerowych:
gminy Grodzisk Mazowiecki
l wzdłuż drogi wojewódzkiej
na jest również infrastruktura
planuje się budowę ok. 6 km
719/579 od ul Chełmońskiego do
towarzysząca w postaci punktras
rowerowych,
które
ul. Garbarskiej, dalej od ul. Orzesztów samoobsługi serwisowej,
stojaków na rowery czy podkowej do granicy z Milanówkiem,
umożliwią bezpieczny
l wzdłuż ul. Bałtyckiej od Pl. Wolpórek pod stopy, co poprawi
dojazd rowerem m.in. do
komfort rowerzystów.
ności/11 Listopada do ul. Zachodwęzłów komunikacyjnych
Inwestycja uzyskała dofinanniej,
l wzdłuż ul. 1 Maja i ul. Bartniaka
sowanie w ramach RegionalPKP i PKS oraz poprawią
od ul. 11 Listopada do wjazdu do
nego Programu Operacyjnego
skomunikowanie z gminami
Parku Skarbków,
Województwa Mazowieckiego
ościennymi.
l wzdłuż ul. 3 Maja od ul. Okulicna lata 2014-2020 jako projekt
partnerski z gminami: Milanókiego do ul. Teligi,
l wzdłuż ul. Traugutta od ul. Towarowej do ul. Matejki,
wek, Michałowice, Podkowa Leśna, Pruszków, Żyrarl wzdłuż ul. Narutowicza od ul. Bałtyckiej do ul. Bankowej,
dów. Liderem projektu jest Gmina Grodzisk Mazowiecki.
Tytuł projektu to „Redukcja emisji zanieczyszczeń pol wzdłuż ul. Świeżej i ul. Poniatowskiego od ul. Świeżej
do ul. Langiewicza,
wietrza w gminach południowo-zachodniej części Warl
oraz ścieżka rowerowa wzdłuż drogi wojewódzkiej szawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę
579 od ul. Żydowskiej do ul. Transportowej.
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”.
Są to odcinki zaprojektowane i posiadające wymagane
W projekcie powstanie ok. 32 km tras rowerowych na
zgody na realizację inwestycji. Planowany okres realizacji
terenie 6 gmin.
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BIZNES

ROZWÓJ BIZNESU

Największe widoczne zmiany widać w okolicach autostrady A2, gdzie powstała długo oczekiwana hala
magazynowa firmy Goodman, zbudowany został węzeł betoniarski Budokruszu, a w strefie przemysłowej
w Natolinie rozpoczęła działanie firma H&M w wielkim 3,5-hektarowym obiekcie. Do końca roku zostanie
skończone przedłużenie ul. Logistycznej, a na jej końcu
Panattoni Park Grodzisk III o powierzchni budynków
przekraczającej 7 hektarów.
Powitaliśmy też w tym roku w gminie firmę INTERTON przy ul. Chrzanowskiej. Poza tym powstały dwa
nowe obiekty handlowe: Galeria Grodova przy ul. Sienkiewicza oraz Park Handlowy Retalia przy ul. Królewskiej wraz ze znanymi i cenionymi przez mieszkańców
Grodziska markami sklepów i punktów usługowych.
Przybyło też marketów i elektromarketów, czego przy-

W ostatnich dwóch latach
pojawiły się w Grodzisku
kolejne inwestycje,
a wraz z nimi przeszło
500 nowych miejsc pracy,
co sprowadziło wskaźnik
bezrobocia na koniec
września do poziomu
poniżej 3,7%.
kładem są dwa powstałe przy ul. Matejki, a kolejny budowany na rogu ul. Nadarzyńskiej i ul. Sienkiewicza.
W Książenicach otwarto nową, cieszącą oko stację
paliw z bogatą ofertą spożywczą, a na Stawach Walczewskiego, kolejnej dumie Grodziska, znalazła swoje
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miejsce nowa restauracja z pięknym widokiem na park
i stawy. Wzbogaciła się też oferta sportowa. W Książenicach powstał obiekt sportowy klasy międzynarodowej
dla miłośników tenisa, squasha, badmintona, ćwiczeń
i tańca. W świecie tenisa zaistniała też nowa hala tenisowa w Kozerkach. Wiele więc dzieje się na polu lokalizacji i rozwoju firm w Grodzisku, ale już dziś powinniśmy się przygotować na znacznie więcej w przyszłości…

Budowa obiektów handlowych
przy skrzyżowaniu ul. Nadarzyńskiej
i ul. Okulickiego z ul. Sienkiewicza

INWESTYCJE KANALIZACYJNO-WODOCIĄGOWE

INWESTYCJE KANALIZA
W tabeli prezentujemy zakres prac kanalizacyjno-wodociągowych realizowanych w naszej gminie za okres
ostatnich dwóch lat. Łącznie powstało ponad 8 km kanalizacji i blisko 10 km sieci wodociągowej.

KANALIZACJA

WODOCIĄGI

8096,99

2016-2017

9621,75

2016-2017

Kanalizacja – miasto Grodzisk Mazowiecki

2016

l.p.

ulica

długość (m)

1

boczna od ul. 3 Maja droga na dz. ew. nr 11/12 i 11/3

2

b. od ul. Żwirowej droga na dz. ew nr 99/16, 99/14, 99/13

3

Forsycji

23,5

4

Chałubińskiego

324

5

b. od ul. 3 maja droga na dz. ew nr 2/3

139

6

Okólna i Majowa

631

7

b. od ul. Na laski droga na dz. ew nr 11, 17/1, 17/5, 17/6

77

8

Wiewiórki

9

233,5
94

243,5

b. od ul. 3 maja droga na dz. ew nr 2/3 - przedłużenie

90

10

Dwernickiego

56

11

Łowicka

184

12

Zakątek

129

13

b. od ul. Staszica droga nadz. ew nr 75/51

45,5

14

b. od ul. Żwirowej droga na dz. ew nr 99/1 -99/13

101

15

Grzybowa

172,5

16

Na Laski

60,5

17

Chłopickiego

86,5

2017

RAZEM

2690,5

1

b. od ul. Bankowej droga na dz. ew. nr 48/11, 57, 32, 49/12, 49/13

129

2

b. od ul. Bankowej droga na dz. ew. nr 49/13

165

3

b. od ul. Okólnej droga na dz. ew nr 8/10, 8/14

51

4

Bairda, Szczerkowskiego – przebudowa

21

RAZEM

406

Kanalizacja – wsie w gminie Grodzisk Mazowiecki

2016

l.p.

ulica

długość (m)

1

b. od ul. Kijowskiej droga na dz. ew. nr 315, 273/4, 273/18 Odrano Wola

2

Centralna, Widokowa Radonie

2074,29

3

Środkowa, Legionów, Na Góry Kady

1656,2

4

b. od ul. Centralnej droga na dz. ew. nr 23/1, 23/17, 128/12 Radonie

72

5

Kawki

41

RAZEM

2017

28

208,5

4051,99

1

b. od ul. Radziejowickiej droga na dz. ew. nr42, 41/4, 41/23, 41/29, 41/12
Adamowizna

445

2

Stokrotkowa Radonie

165

3

Przyjaciół Książenice

51

4

ul. Na Góry dz. ew. 30/4, 31/6 - przedłużenie Kady

21

RAZEM

406
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ACYJNO-WODOCIĄGOWE
Wodociągi – miasto Grodzisk Mazowiecki

2016

l.p.

ulica

długość (m)

1

b. od ul. Żwirowej droga na dz. ew nr 99/16, 99/14, 99/13

37

2

Lawendowa

69

3

b. od 3 ul. Maja droga na dz. ew nr 2/3

31

4

Forsycji

23,5

5

Traugutta

166,5

6

Wiewiórki

236,25

7

Matejki, Żydowska

154

8

b. od ul. 3 Maja droga na dz. ew nr 2/3 przedłużenie

81

9

Okóniów, Jordanowicka

154

10

Kwiatowa

11

Konopnickiej

29,5

85

12

Dwernickiego

71,5

13

Jelenia

114

14

b. od ul. Staszica droga na dz. ew nr 75/51

44.5

15

Montwiłła

29,5

15

b. od ul. Na laski droga na dz. ew nr 11, 17/1, 17/5

74,5

15

Cieszyńska

106

15

b. od ul. Żwirowej droga na dz. ew nr 99/1 -99/13

93,5

15

Kasztanowa

847

15

Chłopickiego

100.5

2017

RAZEM

2547,8

1

Floriańska

133

2

b. od ul. Chełmońskiego droga na dz. ew nr 25/14

123

3

b. od ul. Okólnej droga na dz. ew nr 8/10, 8/14

53

4

Bairda, Szczerkowskiego – przebudowa

130,5

RAZEM

439,5

2016 2016

Wodociągi – wsie w gminie Grodzisk Mazowiecki
l.p.

ulica

długość (m)

1

bb. od ul. Kijowskiej droga na dz. ew. nr 315, 273/4, 273/18 Odrano Wola

207,5

2

droga na dz. ew nr 119/1, 116/8 Chrzanów Mały

86,7

3

b. od ul. Skowronkowej droga na dz. ew. nr 105, 124, 126/6 Mościska

247

4

Pomarańczowa, Turkusowa Odrano Wola

618

5

Herbatnikowa, Deserowa, Pączkowa, Chrzanów Mały

510

6

Sarnia, Adamowizna

54

7

b. od ul. Centralnej droga na dz. ew. nr 23/1, 23/17, 128/12 Radonie

75

8

Konarowa, Radonie

9

droga na dz. ew nr 23/11, 18/16 Chrzanów Mały

496

10

Łagodna Szczęsne

40

11

Legionów Kady

820,8

12

droga na dz. ew. nr 117/4 Kraśnicza Wola

76,5

13

b. od ul. Rysiej droga na dz. ew. nr 106, 86/2 Adamowizna

117,5

146,5

29

30

2016

Wodociągi – wsie w gminie Grodzisk Mazowiecki
l.p.

ulica

długość (m)

14

droga na dz. ew. 146/4, 268, 145/9, 145/14 Chrzanów Duży

158

15

Al. Brzozowa, Książenice

139

2017

RAZEM

3792,5

1

Floriańska

106,5

2

b. od ul. Chełmońskiego droga na dz. ew nr 25/14

483

3

b. od ul. Okólnej droga na dz. ew nr 8/10, 8/14

220

4

Bairda, Szczerkowskiego – przebudowa

94,5

5

Szkocka, Francuska, Portugalska

273,5

6

droga na dz. ew nr 51 Kraśnicza Wola

7

Marynarska

8

Kokosanki

110

9

Stokrotkowa

40

10

droga na dz. ew nr 29/15, 28/12, 28/10, 28/9, 28/7, 28/6, 28/4, 28/3
Chrzanów Mały

439

11

Przyjaciół Książenice

12

Szoslanda

58

13

Żubrowa

535

14

b. od ul. Centralnej droga na dz. ew. 49/10

17
138,5

222,5

104,5

RAZEM

2842

NOWELIZACJA PRAWA WODNEGO
Od 1 stycznia 2018 r.
wejdzie w życie nowe
Prawo Wodne i Burmistrz
oraz Rada Miejska nie będą
już decydowali o wysokości
ceny za wodę i ścieki.

Zacznie funkcjonować nowy
ogólnopolski
regulator
rynku
wodociągowego i kanalizacyjnego –
Państwowe Gospodarstwo Wodne
„Wody Polskie”. Nowy regulator

przejmie dotychczasowe kompetencje
gmin w zakresie zatwierdzania taryf
za wodę i ścieki. Taryfy będą też
obowiązywały dłużej: 3 lata, zamiast
obecnego okresu jednego roku.

AKTUALIZACJA DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ
w przypadku zmian będących
W związku ze zwiększoną
Niebawem minie 5 lat
podstawą do ustalenia wysokości
liczbą wytwarzanych odpadów,
od momentu wprowadzenia
należnej opłaty.
aby móc utrzymać powyższą
zmian w systemie gospodarki
Aktualizacji
deklaracji
należy
opłatę informujemy, że gmina
odpadami komunalnymi na
dokonać, gdy zmieni się:
w 2018 r. przeprowadzi kontrole
terenie naszej gminy. Od 2013 r.
l liczba osób zamieszkująca
pod kątem liczby osób faktycznie
nieruchomość (urodzenia, zgony,
zamieszkujących posesje z liczbą
opłata nie zmieniła się i wynosi:
zmiana miejsca zamieszkania),
wynikającą ze złożonych de
9,80 zł za osobę miesięcznie
l
decyzja o sposobie zbiórki
klaracji jak również z liczbą
przy segregacji odpadów lub
odpadów (selektywnie lub
wystawianych odpadów.
17 zł w przypadku rezygnacji
nieselektywnie),
Zgodnie z prawem gmina nie
z segregacji.
l właściciel nieruchomości.
może dopłacać do systemu,
musi się on sam sfinansować.
Nową deklarację należy złożyć
W związku z powyższym pragniemy Państwu przypomnieć w ciągu 14 dni od momentu, gdy zmieniły się dane będące
o obowiązku terminowego wnoszenia opłat oraz składania podstawą ustalenia wysokości opłaty śmieciowej. Opłatę
aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciową w zmienionej wysokości (w skutek złożenia kolejnej
odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości deklaracji) uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Wieści z Ratusza

E–USŁUGI
W ramach projektu „E-Usługi
w gminie Grodzisk Mazowiecki”
powstanie nowy portal internetowy,
33 strony sołeckie oraz aplikacja
miejska. Zadanie, którego całkowita
wartość wynosi 1 528 150 zł,
otrzymało dofinansowanie
w wysokości 1 222 520, 00 zł.

E-usługi to możliwość załatwienia wielu spraw drogą
elektroniczną bez wychodzenia z domu np.:
l płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu
opłat za wydanie wypisu i wyrysu,
l płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu
opłat za wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu
terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Przestrzennego Zagospodarowania,
l płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu
podatku od nieruchomości osób fizycznych wraz
z udostępnieniem informacji dotyczących danych
finansowych,
l płatności przez Internet za zobowiązania z tytułu
podatku od nieruchomości osób prawnych wraz
z udostępnieniem informacji dotyczących danych
finansowych,
l możliwość wypełnienia i złożenia wniosku
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
lub krzewów,
l udostępnienie informacji o decyzjach
środowiskowych.
Nowości dla mieszkańców, które mają wychodzić
naprzeciw Państwa oczekiwaniom i odpowiadać standardom elektronicznej współczesności, to:
l E-learning dla mieszkańców – platforma szkoleniowa dla mieszkańców z nowoutworzonych
e-usług,
l aplikacja do zgłaszania zdarzeń na terenie gminy
np. zgłoszenie dziury w drodze lub niedziałającej
latarni,
l konsultacje społeczne – konsultacje ustawowe
oraz pomysły mieszkańców,
l Wirtualny Urząd – interaktywna mapa budynku
z wykazem i kontaktami wszystkich pracowników z możliwością pobierania formularzy,
l Wizytówka Przedsiębiorcy – strona www dla
początkujących przedsiębiorców, możliwość
bezpłatnego utworzenia wizytówki przedsiębiorcy,
l utworzenie 10 punktów dostępowych hot spot
na terenie gminy,
l utworzenie podsystemów dziedzinowych tj. System Informacji Przestrzennej wraz z e-usługami,
Podsystem Kształtowania Ładu Przestrzennego,
Podsystem Zarządzania Infrastrukturą Drogową,
Podsystem Ochrony Środowiska, Ochrona Zabytków, Gospodarka komunalna.

Wstępny projekt szaty graficznej nowej strony internetowej
Grodziska Mazowieckiego.

Dofinansowanie projektu gmina otrzymała w ramach
Osi priorytetowej II Wzrostu e-potencjału Mazowsza
Działania 2.1 E-usługi Poddziałania 2.2.1 E-usługi dla
Mazowsza w typie projektów: e-administracja.
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INWESTYCJE GMINNE

PARKINGI

PRZY UL. ŻYDOWSKIEJ
I UL. PIASKOWEJ
W bliskiej odległości dworca kolejowego, przy ul. Żydowskiej wielopoziomowy parking pomieści ok. 300 samochodów i 100 rowerów. Parking ten ma być udostępniany
bezpłatnie użytkownikom publicznego transportu zbiorowego, a tym samym stanowić zachętę do pozostawienia
samochodu bądź roweru i przesiadkę na pociąg. Obecnie
trwają pracę przy konstrukcji budynku na poziomie pierwszej kondygnacji.
Jednocześnie trwają prace przy budowie naziemnego
parkingu typu „Parkuj i Jedź” przy ulicy Piaskowej, obok
stacji WKD. Parking będzie posiadał ok. 50 miejsc postojowych dla samochodów i 10 miejsc dla rowerów.
Zakończenie prac budowlanych i oddanie do użytkowania obu parkingów planowane jest na czerwiec 2018 roku.
Projekt partnerski gminy Grodzisk Mazowiecki i miasta
Żyrardów pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza
w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę
parkingów „Parkuj i Jedź” został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
– Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT.
Dofinansowanie wyniesie ok. 14,7 mln zł, w tym ponad
13 mln zł otrzyma gmina Grodzisk Mazowiecki.

W ramach projektu partnerskiego
w Grodzisku Mazowieckim
powstają parking wielopoziomowy
przy ul. Żydowskiej i parking
naziemny przy ul. Piaskowej.
Wartość projektu to ok. 19 mln zł,
z czego prawie 16,7 mln zł
przypada na gminę Grodzisk
Mazowiecki.
Wizualizacja parkingu przy ul. Żydowskiej

Budowa parkingu
przy

ul. Żydowskiej

Wizualizacja parkingu przy ul. Piaskowej

Budowa parkingu przy ul. Piaskowej
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