
G
rodzisk Mazowiecki leży w
centralnej Polsce, blisko
głównych szlaków komuni-
kacyjnych kraju i liczących
się centrów ekonomicznych.

Gmina w ostatnich latach była wielo-
krotnie nagradzana – jako dobrze za-
rządzana, jako lider pozyskiwania fun-
duszy unijnych i miasto wspierające ro-
dziny wielodzietne. W tym roku w ple-
biscycie „Rzeczpospolitej” na najlepsze
polskie samorządy zajęła 21. miejsce. 

Położenie miasta zapewnia nie tylko
szybkie połączenie z największym ryn-
kiem stołecznym (30 km do centrum
Warszawy), ale daje możliwość łatwego
dojazdu do Łodzi, Katowic, Krakowa,
Poznania i Gdańska. Doceniają to mło-
dzi ludzie, którzy coraz częściej wybie-
rają Grodzisk jako miejsce zamieszka-
nia. 

W ostatnich latach liczba mieszkań-
ców stale wzrasta. – Z myślą o nich i
zgodnie z hasłem miasta: „Tu przy-
szłość jest dziś”, budujemy mieszkania,
domy, przedszkola i szkoły. We wrze-
śniu zostanie otwarta nowoczesna
szkoła podstawowa z oddziałami
przedszkolnymi w Książenicach, w
której będzie mogło się uczyć 450 dzie-
ci, stworzyliśmy liczne udogodnienia
dla rodzin wielodzietnych – mówi
Grzegorz Benedykciński, burmistrz
Grodziska Mazowieckiego. 

Odnowione parki
By zachęcić nowych mieszkańców i

biznesmenów, władze Grodziska reali-
zują wiele projektów inwestycyjnych
mających wpływ na wygląd i funkcjo-
nalność gminy. – Zmodernizowane

drogi, baza sportowa, kulturalna i re-
kreacyjna, szpital, centrum handlowe,
atrakcyjne tereny ulokowane w cen-
trum miasta lub w specjalnie utworzo-
nych strefach przemysłowych – to tyl-
ko nieliczne z naszych inwestycji. Co
roku przeznaczamy na nie ponad 
30 proc. naszego budżetu. Ponadto
skutecznie pozyskujemy i wykorzystu-
jemy środki unijne. Do tej pory udało
nam się pozyskać ok. 150 mln złotych –
mówi burmistrz. 

Grodzisk szczyci się niedawno za-
kończoną rewitalizacją parków: im. hr.
Skarbków i na Stawach Goliana. W
parku Skarbków mieszczącym się
przy ul. Bartniaka roślinność wzboga-
ciła się o nowe drzewa, krzewy i byliny,
na rzece Rokiciance powstały kładki i
pomosty, a wzdłuż rzeki wybudowano
chodniki, stanęły ławki, utworzono
ścieżkę dydaktyczną. Dla najmłod-
szych jest plac zabaw. Ponadto w par-
ku pojawiły się fontanna i muszla kon-
certowa. 

22 lipca – Święto Miasta 
Na Stawach Goliana są dwa boiska

do gry w piłkę siatkową i koszykówkę,
plac zabaw. Całość jest oświetlona.
Nad jednym ze stawów stanął drew-
niany pomost, na którym będą się od-
bywać m.in. minirecitale muzyki kla-
sycznej. Imprezy kulturalne w mieście
organizuje Centrum Kultury, które na
lato zaplanowało mnóstwo koncertów
i atrakcji dla dzieci. Pod koniec lipca w
odrestaurowanych parkach miasto bę-
dzie obchodzić swoje święto – 22 lipca
przypada 490. rocznica uzyskania
przez Grodzisk Mazowiecki praw
miejskich. Z tej okazji będzie można

wysłuchać koncertu Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej, będą pokazy tańca i tort.
Poza spacerami w parkach wolny czas
można spędzić m.in. na zmodernizo-
wanym stadionie, kortach tenisowych i
krytym basenie. 

Dobra komunikacja 
to podstawa sukcesu 
Najistotniejsze znaczenie dla roz-

woju miasta ma poprowadzenie przez
teren gminy autostrady A2. – Liczymy,
że dzięki autostradzie, która znacznie
ułatwi komunikację, przybędzie inwe-
storów. Mamy liczne tereny inwesty-
cyjne, w pobliżu węzła „Grodzisk” jest
około tysiąca hektarów gruntów cze-
kających na przedsiębiorców. Za dwa
lata stanie tu m.in. Adventure World
Warsaw, największy park rozrywki w
Europie Środkowo-Wschodniej – mó-
wi burmistrz. 

Z myślą o przedsiębiorcach działa
strefa przemysłowa w pobliżu zjazdu z
autostrady A2. Istnieje także Centrum
Obsługi Inwestora, które m.in. wspiera
firmy płacące w tym mieście podatki i
tworzące nowe miejsca pracy. Przed-
siębiorcy mogą liczyć na pomoc przy
problemach związanych z uruchomie-
niem firmy i bieżącą działalnością. 

Wkrótce ma powstać także centrum
innowacji – zagłębie nowoczesnych
firm, centra rozrywkowe i szkoleniowe.
Proinwestycyjna polityka władz miej-
skich zaowocowała pojawieniem się na
terenie gminy kilkudziesięciu firm z
kapitałem zagranicznym, które stwo-
rzyły ponad 3 tys. miejsc pracy. 
A przedsiębiorczy mieszkańcy Grodzi-
ska chętnie otwierają nowe firmy, któ-
rych jest już ponad 5 tys. —a.u.
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Tu przyszłość jest dziś 

Dodatek specjalny

490 LAT 
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Grodzisk Mazowiecki
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U nas pięknie jak w Austrii

≥Grzegorz Benedykciński
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ROZMOWA | Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Grodzisk Mazowiecki wielokrotnie
znajdował się w czołówce gmin
polskich w plebiscycie organizo-
wanym przez dziennik
„Rzeczpospolita”. Kapituła kon-
kursu ocenia w nim m.in. wyniki
finansowe, umiejętność pozyski-
wania i dysponowania
funduszami unijnymi, sprawność
zarządzania oraz jakość życia
mieszkańców polskich wsi, gmin i
miast. W tegorocznym Rankingu
Samorządów Grodzisk zajął 21.
miejsce. Jaki jest klucz do osią-
gnięcia takiego sukcesu?

Duże znaczenie ma położe-
nie blisko stolicy. Bardzo
dobrze układa się współpraca
rady miasta z burmistrzem,
dzięki czemu realizujemy wie-
le inwestycji. W latach 90.
postawiliśmy na przedsiębior-
ców – dziś mamy prężnie
rozwijające się firmy, miejsca
pracy, wysokie dochody, niską
stopę bezrobocia. Duże zna-
czenie ma też pozyskiwanie i
dobre wykorzystywanie środ-
ków unijnych. To niezwykle
ważne, by móc się prężnie
rozwijać. Do tej pory pozyska-
liśmy w sumie ok. 150 mln
złotych. Dzięki temu możliwe
są duże zmiany na terenie
miasta i gminy. Ponadto może-

my pochwalić się znakomitą
infrastrukturą sportową. Ma-
my kryty basen, boiska, korty
tenisowe. To wszystko jest u
nas bardziej dostępne i znacz-
nie tańsze niż w Warszawie.

Które miejsca w Grodzisku lubi
pan odwiedzać?

Lubię spacerować szczegól-
nie w rejonie basenu, boisk
sportowych oraz w nowych
parkach. Kończymy właśnie
rewitalizację parku Skarbków i
stawów Goliana. Parki grun-
townie przebudowano:
powstały nowe alejki, fontan-
ny, mostki na rzece, place

ście i opowiemy o jego historii.
Nie wszyscy wiedzą, że Gro-
dzisk dawniej był miejsco-
wością uzdrowiskową. Tu były
źródła wód zdrowotnych i sa-
natorium hydropatyczne. To w
Grodzisku powstała pierwsza
stacja linii kolejowej warszaw-
sko-wiedeńskiej oraz pierwsza
linia elektrycznej kolei dojaz-
dowej (WKD) z Warszawy.

Napływu turystów spodziewacie
się pewnie w 2014 roku, gdy po-
wstanie pierwszy w Polsce i
największy w Europie Środkowo-
-Wschodniej park rozrywki
Adventure World Warsaw.

Owszem. Pod koniec lipca
rusza budowa, która ma się
zakończyć jesienią 2014 roku.
Oprócz parku musi być jesz-
cze infrastruktura
wymagająca obsługi parku.
Powstanie około tysiąca no-
wych miejsc pracy.

Czego brakuje w Grodzisku?
Przede wszystkim dróg i

obwodnicy. Gmina od jakie-
goś czasu zabiega o
zwiększenie ilości pociągów
Kolei Mazowieckiej oraz o za-
trzymywanie się pociągów
pośpiesznych na stacji Gro-
dzisk Mazowiecki, co jest
możliwe po modernizacji ko-
lei. Brakuje też parkingu
wielopoziomowego przy to-
rach PKP. Gdy go zbudujemy,
będzie to duże ułatwienie dla
mieszkańców dojeżdżających
pociągiem do Warszawy.

Czy korzystacie ze sprawdzonych
rozwiązań, które mają wpływ na
rozwój miasta?

Wiele pomysłów zaczerp-
nęliśmy m.in. z Austrii czy z
Belgii. Tam bardzo dba się o
przestrzeń publiczną. U nas
też mamy pięknie zagospoda-
rowane tereny zielone,
oświetlenie, dbamy o elewa-
cje budynków. Dzięki temu
miasto ładnie wygląda, a
mieszkańcy dobrze się w nim
czują. Niezwykle ważna dla
nas jest współpraca z innymi
samorządami. Dzięki niej po-
wstają nowe projekty, m.in.
planujemy budowę ścieżki ro-
werowej wzdłuż torów WKD
do Warszawy. W projekt zaan-
gażowane są wszystkie gminy,
przez które przejeżdża kolej-
ka. Przygotowujemy również
projekt dotyczący gospodaro-
wania odpadami.

A jakie są plany na przyszłość?
Grodzisk leży między trasą

poznańską a trasą katowicką,
dodatkowo przez teren gmi-
ny przechodzi autostrada A2.
Mamy tysiąc hektarów tere-
nów inwestycyjnych i chcemy
przyciągnąć kolejnych inwe-
storów. Planujemy stworzyć
centrum innowacji – zagłębie
nowoczesnych firm, centra
rozrywkowe i szkoleniowe. W
przyszłości planowane jest
utworzenie oddziału Poli-
techniki Warszawskiej.
Jeszcze w tym roku powinien
być ogłoszony przetarg na

budowę obwodnicy zachod-
niej, która wyprowadzi cały
ruch z miasta. Ważną inwe-
stycją jest wybudowanie 150
mieszkań komunalnych i so-
cjalnych. Obecnie jesteśmy
na etapie ich projektowania.
Powstanie także tunel pod to-
rami, który pozwoli na
połączenie dwóch części mia-
sta. Będziemy się starać
również o dofinansowanie
budowy nowej hali sporto-
wej, świetlic wiejskich oraz
rozwój infrastruktury kanali-
zacyjnej i modernizację
terenu przed dworcem. Spo-
ro pracy przed nami przez
najbliższe trzy lata.

Dzięki tym inwestycjom przybywa
wam nowych mieszkańców, którzy
się osiedlają i zakładają rodziny.
Na co mogą liczyć?

W ciągu ostatnich dziesięciu
lat przybyło nam około 10 ty-
sięcy nowych mieszkańców.
Rodzi się u nas dużo dzieci, o
które musimy zadbać. W 2008
roku stworzyliśmy dla rodzin
wielodzietnych tzw. Kartę Du-
żej Rodziny, która uprawnia
do korzystania z wielu zniżek,
m.in. na basenie, w kinie, na
zajęciach sportowych. Budu-
jemy przedszkola, szkoły. We
wrześniu zostanie otwarta no-
woczesna szkoła podstawowa
z oddziałami przedszkolnymi
w Książenicach, w której bę-
dzie mogło się uczyć 450
dzieci.

—rozmawiała a.u.

zabaw, minisiłownia, ścieżki
rowerowe, jest scena na wo-
dzie, gdzie będą odbywały się
koncerty chopinowskie. Mam
takie marzenie, by mieszkańcy
Warszawy przyjeżdżali do na-
szych parków na koncerty, na
imprezy plenerowe, na space-
ry. Będąc w Grodzisku, warto
pojechać kawałek za miasto i
zobaczyć park, który kupili-
śmy od rodziny Chełmońskich
w Adamowiźnie. Polecam
miejscowość Książenice, która
jest własnością Marylskiego,
ucznia ojca Chopina. Warto
obejrzeć też dworek Skarb-
ków, w którym znajdują się
freski Jana Bogumiła Plerscha,
nadwornego malarza króla
Stanisława Augusta Poniatow-
skiego. Obecnie mieści się w
nim szkoła muzyczna. Nieba-
wem czynne będzie nowe
muzeum w willi Radogoszcz
przy ul. Sienkiewicza. W mu-
zeum będzie można poznać
historię Żydów, którzy miesz-
kali w Grodzisku, a także całą
historię miasta. Przebudowa
parków i modernizacja willi to
kluczowe inwestycje w mie-
ście, które radykalnie zmienią
jego wizerunek, tworząc tzw.
miejsca przestrzeni publicznej,
gdzie mieszkańcy będą mogli
spędzać wolny czas. W przy-
szłym roku w wakacje

planujemy uruchomić sta-
ry, historyczny pociąg z
Warszawy do Grodziska,

który przywiezie turystów, a
my oprowadzimy ich po mie-

Święto miasta w nowych parkach 

W
ystępy artystyczne,
recital chopinowski,
pokaz fajerwerków
– to tylko niektóre z
atrakcji, jakie czeka-

ją mieszkańców Grodziska Mazo-
wieckiego podczas obchodów
święta miasta. Na lato zaplanowa-
no mnóstwo koncertów dla doro-
słych oraz imprezy dla dzieci. 

490 lat praw miejskich
Miasto będzie świętować 22 lip-

ca w parku Skarbków i na Stawach
Goliana. – Impreza odbędzie się z
okazji 490. rocznicy uzyskania
przez Grodzisk Mazowiecki praw
miejskich. Tego dnia odbędzie się
również uroczyste otwarcie zrewi-
talizowanych parku Skarbków i
Stawów Goliana – mówi Grzegorz
Benedykciński, burmistrz miasta. 

W parku Skarbków pierwsze
atrakcje zaplanowano na godz. 12,
kiedy to rozpocznie się gra tereno-
wa dla dzieci. O godz. 15 będzie
można wysłuchać koncertu Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej pod ba-
tutą tamburmajora Ryszarda Kle-
chy, natomiast o 15.45 odbędzie się
uroczysty przemarsz z parku na
Stawy Goliana. O 19.45 orkiestra
zagra po raz drugi. Impreza na Sta-
wach Goliana rozpocznie się o
godz. 16 plenerową mszą św. Po
godz. 17 wystąpią dzieci z przed-
szkola. 20 minut później na scenę
wejdzie zespół taneczny Towarzy-
stwa Wielkie Serce z Ukrainy. 

Urodzinowy tort i świeczki
O 18 zaplanowano występ ze-

społu Alle Viena oraz solistów Emilii
Klimczak i Zbigniewa Maciasa. Go-
dzinę później wszyscy mieszkańcy

gminy, którzy urodzili się 22 lipca,
zdmuchną świeczki z tortu urodzi-
nowego Grodziska. Tortu będą mo-
gli spróbować wszyscy zgromadze-
ni. Później, około godz. 20.30, odbę-
dzie się recital chopinowski w wy-
konaniu Kayo Nishimizu, a na za-
kończenie organizatorzy
przygotowali pokaz fajerwerków. 

Koncertowe lato
Tydzień później, w niedzielę o

godz. 16 w parku Skarbków odbę-
dzie się koncert plenerowy w wy-
konaniu Młodzieżowej Orkiestry
Dętej. 

Sierpień w Grodzisku także za-
powiada się koncertowo. W pierw-
szą niedzielę miesiąca o 16  kon-
cert operetkowy „Miłość, kobiety i
śpiew…” w wykonaniu duetu Ma-
chowska & Kalisz. Koncert „Świat
tanga” w wykonaniu Sentido del

Tango oraz pokaz tanga argentyń-
skiego odbędzie się 12 sierpnia o
16, również w parku Skarbków. 18
sierpnia przed Centrum Kultury
odbędą się koncerty: o 14.50 Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, o 16 or-
kiestry symfonicznej z Wilna, o
17.50  zespołu Regau, o 19.10  ze-
społu Vena Valley, a o 20.30 kon-
cert zespołu Coma. 

– Tego dnia od godz. 15 przewi-
dziane są atrakcje dla najmłod-
szych, m.in. zabawy animacyjne,
zabawy taneczno-sportowe, ple-
ner malarski, pokazy aikido, gry
planszowe. Będzie kącik dla naj-
młodszych, gdzie będą mogli ryso-
wać, budować z wielkich klocków,
pomalujemy im buzie. Będzie też
dmuchane wesołe miasteczko –
mówi Agnieszka Krawczykowska,
główny specjalista ds. organizacyj-
nych z Centrum Kultury w Grodzi-
sku Mazowieckim. —a.u. 
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Inwestycje zaczynają
przynosić zyski
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W
spieranie przed-
siębiorców i roz-
budowa infra-
struktury to pod-
stawa sukcesu

Grodziska Mazowieckiego. W
ostatnich latach gmina przezna-
czała na inwestycje ok. 30 proc.
swojego budżetu

Prawie 41 tys. mieszkańców
liczy oddalona o 30 km od War-
szawy miejsko-wiejska gmina
Grodzisk Mazowiecki. W latach
2007 – 2011 liczba mieszkańców
wzrosła o ponad 6 proc., bo gmi-
na ta jest atrakcyjnym miejscem
zamieszkania dla osób pracują-
cych w Warszawie, ale myślą-
cych o życiu z dala od wielko-
miejskiego zgiełku. – Nasze mia-
sto staje się enklawą do za-
mieszkania dla wielu ludzi, po-
wstają nowe osiedla, budowane
są nowe domy. Potrzeba do-
brych dróg, które są ważne dla
mieszkańców, wiążących swoją
przyszłość z miastem i gminą –
mówi Grzegorz Benedykciński,
burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego, pełniący tę funkcję
nieprzerwanie od 1994 r.

Dobry klimat dla biznesu
Po transformacji ustrojowej

Grodzisk Mazowiecki był jed-
nym z pierwszych miast na Ma-
zowszu, które dysponowało
Centrum Obsługi Inwestora.
Wspiera ono firmy płacące w

tym mieście podatki i tworzące
nowe miejsca pracy. Przedsię-
biorcy mogą liczyć na pomoc
przy problemach związanych z
procesami inwestycyjnymi i bie-
żącą działalnością. To niejedyny
sposób, w jaki lokalne władze
starają się rozwijać przedsię-
biorczość. Gmina Grodzisk Ma-
zowiecki i Agencja Rozwoju Ma-
zowsza rozpoczęły prace nad
uruchomieniem Interdyscypli-
narnego Centrum Innowacji
(ICI), mającego prowadzić z Po-
litechniką Warszawską działal-
ność w zakresie edukacji, dzia-
łania innowacyjnego i promocji
młodych przedsiębiorstw. Bu-
dowa ICI ma się rozpocząć w
2013 r., a łączny koszt inwestycji
to ok. 31 mln zł. Przez ostatnie la-
ta liczba firm działających na te-
renie gminy Grodzisk systema-
tycznie rosła i w zeszłym roku
wyniosła 4599.

Pierwszym międzynarodo-
wym inwestorem w Grodzisku
było PepsiCo, które obecnie za-
trudnia w tym mieście 500
osób. Jerzy Szyszko, dyrektor
operacyjny firmy na Europę
Centralną, podkreśla, że wraz z
objęciem urzędu burmistrza
przez Grzegorza Benedykciń-
skiego współpraca władz mia-
sta z biznesem jest wzorowa. –
Dzięki inwestycjom w rozwój
miasta, takim jak oczyszczalnia
ścieków, centrum handlowe i
obiekty sportowe, władze przy-
ciągają młodych i wykształco-

nych ludzi, a to oni właśnie sta-
nowią zaplecze kadrowe dla
biznesu – mówi Jerzy Szyszko,
zaznaczając, że lokalne władze
dbają zarówno o potrzeby in-
westorów, jak i samych miesz-
kańców.

Autostrada do Europy
W czerwcu oddano przebie-

gający przez Grodzisk Mazo-
wiecki odcinek autostrady A2 łą-
czący Warszawę z Berlinem. Do
2020 r. powinien zostać ukoń-
czony kolejny fragment tej trasy
prowadzący z Warszawy do gra-
nicy z Białorusią w Kukurykach.
Andrzej Szymański, dyrektor
zarządzający w grodziskiej fir-
mie transportowej Dartom,
przyznaje, że A2 była wyczeki-
wana z dużą niecierpliwością. –
Dla naszych samochodów cięża-
rowych jest to korytarz do Euro-
py Zachodniej. Znacznie ułatwia
i przyspiesza transport do takich
państw jak Niemcy, Francja czy
krajów Beneluksu. Przed wybu-
dowaniem autostrady samo-
chód ciężarowy w ciągu jednego
dnia mógł przejechać 500 km,
teraz ta odległość wydłuży się do
700 km.

W podobnym tonie wypowia-
da się Marcin Turski, dyrektor
ds. obsługi klienta w firmie Fresh
Logistics z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim, która specjalizu-
je się w transporcie świeżej żyw-
ności. – Przy wyborze tej lokali-

zacji w latach 90. braliśmy pod
uwagę wiele kryteriów, między
innymi przyjazny klimat do in-
westowania zapewniany przez
lokalne władze czy dostęp do in-
frastruktury drogowej – mówi
Turski, podkreślając jeden z naj-
ważniejszych atutów Grodziska,
jakim jest lokalizacja przy głów-
nych trasach międzynarodo-
wych. Poza autostradą w pobli-
żu Grodziska przebiega również
trasa E67 łącząca Skandynawię z
Europą Środkową. – Niedawne
otwarcie autostrady A2 niewąt-
pliwie przyczyni się do dalszego
usprawnienia dystrybucji, co
jest niezmiernie istotne w przy-
padku świeżej żywności – uważa
Marcin Turski.

Nowo otwarta autostrada nie
tylko ułatwia działalność spedy-
torom, ale także zwiększa atrak-
cyjność terenów leżących w jej
pobliżu. W okolicy węzła „Gro-
dzisk” znajduje się ok. 1000 ha

gruntów czekających na inwe-
storów. Właśnie tutaj powstanie
Adventure World Warsaw, naj-
większy park rozrywki w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Ca-
ły kompleks ma zająć 240 ha, a
łączna wartość inwestycji wyno-
si 2,62 mld zł. Budowa parku ma
rozpocząć się pod koniec lipca i
powinna zakończyć się jesienią
2014 r. – W pierwszym roku
działania parku spodziewamy
się 3 mln gości – mówi Sebastian
Barbasiewicz, wiceprezes spółki
Las Palm realizującej projekt
Adventure World Warsaw.

Bezrobocie 
poniżej średniej
Rozwinięta przedsiębior-

czość Grodziska Mazowiecke-
igo i bliskość Warszawy mają
odzwierciedlenie w niskiej sto-
pie bezrobocia w regionie. Po-
wiatowy Urząd Pracy w Grodzi-

sku podaje, że w powiecie wy-
nosi ona obecnie 7,6 proc. i jest
mniejsza o 2,8 pkt proc. od sto-
py bezrobocia w województwie
mazowieckim. – Nasza gmina
od lat należy do najlepszych, je-
śli chodzi o niską stopę bezro-
bocia oraz małą liczbę osób po-
bierających zasiłek, jak i długo-
trwale bezrobocie – mówi Han-
na Wilanowska, dyrektor PUP w
Grodzisku Mazowieckim.
Mieszkańcy gminy mają możli-
wość znalezienia zatrudnienia
w licznych firmach działających
na terenie gminy lub w Warsza-
wie. – Nie ma badań stwierdza-
jących, czy więcej osób z Gro-
dziska Mazowieckiego pracuje
na miejscu, czy dojeżdża do
Warszawy. Niewątpliwie bli-
skość stolicy pomaga nam w
walce z bezrobociem – dodaje
Hanna Wilanowska.

—Maciej Rudke
Przemysław Sałek

GOSPODARKA | Współpraca samorządu i biznesu receptą na sukces

N
ajważniejsze to: sta-
dion miejski, pływal-
nia i hala sportowa –
dwa ostatnie docze-
kały się nawet nagród

ministra sportu.
Obiekty nie są za duże, ale za

to funkcjonalne – w sam raz na
potrzeby mieszkańców i spor-
towców. Bo korzystają z tych sa-
mych jedni i drudzy. Tak w Gro-
dzisku jest, że sport wyczynowy i
rekreacja funkcjonują obok sie-
bie, a czasami nawet się przeni-
kają.

Obok klubów znanych w re-
gionie, a nawet w całej Polsce, są
organizacje mniejsze: amator-
skie, a nawet uczniowskie i jeśli
przeliczyć liczbę klubów, stowa-
rzyszeń i związków sportowych
przypadających na jednego
mieszkańca, to otrzymany wy-
nik robi wrażenie.

Miasto liczy niewiele ponad
28 tys. mieszkańców, a miejsc do
uprawiania wspólnie z innymi
sportu jest 14. I to różnych: od
Uczniowskiego Klubu Sporto-

wego Piranie, który odnosi suk-
cesy w judo w kategoriach mło-
dzieżowych, przez klub szacho-
wy Edyp i klub żeglarski Czysty
Wiatr aż po te najbardziej znane
i z największymi tradycjami: ob-
chodzącą 90-lecie istnienia Po-
goń, grającą w trzeciej lidze pił-
karskiej, i Bogorię, która od kil-
ku lat rządzi w polskim tenisie
stołowym.

Ta liczba robi jeszcze większe
wrażenie, gdy się weźmie pod
uwagę, jak wielu mieszkańców
Grodziska dojeżdża do pracy w
Warszawie i czas na uprawianie
sportu ma tylko wieczorami al-
bo w weekendy.

Dla tych, którzy wtedy mają
chęć się poruszać, Stowarzysze-
nie Bezpieczne Miasto organi-
zuje rajdy rowerowe „Sobota z
rodzinką”, a ci, którzy czują po-
trzebę rywalizacji, mogą wziąć
udział w turnieju siatkówki albo
zagrać w amatorskiej lidze teni-
sa stołowego, organizowanej
przez klub Bogoria.

Wcale nie jest tak, że drużyna
Dartomu – firmy sponsora klubu

Dariusza Szumachera – jest w
tych rozgrywkach najlepsza. W
zakończonym niedawno sezonie
było kilka silniejszych ekip, ale
nie można wszędzie wygrywać.

Wystarczy, że klub Bogoria
od kilku lat zdobywa tytuły dru-
żynowego mistrza Polski i świet-
nie radzi sobie w Lidze Mi-
strzów. Awansowała nawet do
ćwierćfinału europejskich roz-
grywek.

Tych sukcesów nie byłoby,
gdyby nie Dariusz Szumacher,
który kilka lat temu przejął ze-
spół Tura Jaktorów i postanowił
przenieść go do Grodziska Ma-
zowieckiego.

– Gdy środowisko dowiedzia-
ło się, że zamierzam zabrać dru-
żynę z Jaktorowa, dostałem kil-
ka propozycji z różnych miast,
ale od początku wiedziałem, że
przeniosę się do Grodziska. Tu-
taj mieszkam i żyję, a co najważ-
niejsze byli też ludzie gotowi po-
magać klubowi – mówi prezes
Szumacher.

Ta pomoc to nie tylko pienią-
dze, które gmina dokłada do

budżetu klubu, ale też atmosfe-
ra, jaka panuje wokół klubu.

Najlepsi zawodnicy są w
Grodzisku lokalnymi bohate-
rami, ale też nikt nie traktuje
ich tutaj jak niedostępne
gwiazdy. I oni nie chcą być tak
traktowani.

– Zajęcia są tak ułożone, że
zawodnicy przyjeżdżają rano na
pierwszy trening, a po południu
mają kolejny. W międzyczasie
wychodzą do miasta coś zjeść i
często zdarza się, że ktoś ich za-
czepia, żeby porozmawiać. Ina-
czej jest, gdy gramy mecz wyjaz-
dowy. Tam kibice nieraz wsty-
dzą się podejść do Wanga Zeng
Yi albo Daniela Góraka – mówi
Marta Stempnowska, rzecznik
prasowy klubu.

Z zawodnikami można było
nie tylko porozmawiać, ale nawet
zmierzyć się. W czasie miejskich
festynów gracze Bogorii stają
przy stole pingpongowym i grają
z mieszkańcami. Dzieci też biorą
do ręki rakietkę, a jeśli któreś ra-
dzi sobie z nią wyjątkowo dobrze,
jest zapraszane na treningi. – Sta-

ramy się brać udział w życiu mia-
sta i nie jest to dla nas obowiązek,
ale przyjemność. Grodzisk nas
wspiera, a my dajemy miastu pro-
mocję. W czasie meczów gramy z
herbem miasta, czyli właśnie Bo-
gorią na koszulkach – dodaje
Marta Stempnowska.

Wang, reprezentant Polski,
tak dobrze czuje się w tej okoli-
cy, że nawet wybudował sobie
dom niedaleko Grodziska. Teraz
jednak, po kilku latach gry,
zmienia otoczenie. – To prawda,
Wang odchodzi z klubu – mówi
Szumacher. Wang zapewnia

jednak, że w Grodzisku będzie
go można nadal spotkać.

Życie nie znosi pustki i na jego
miejsce rośnie następca. Patryk
Zatówka ma 15 lat i jest już jed-
nym z najlepszych juniorów w
Europie. Niedługo powinien za-
cząć odnosić sukcesy w doro-
słym sporcie. Jeśli zrobi karierę,
miasto będzie miało kolejny po-
wód do dumy. Bo Patryk jest
chłopakiem stąd, wychowanym
i wyszkolonym w Grodzisku. Na
pewno jeszcze wiele razy zagra
na festynach.

—Łukasz Majchrzyk

Grodzisk Mazowiecki stawia na sport. Infrastruktury 
i sukcesów mogłyby mu pozazdrościć większe miasta

Pod znakiem
Bogorii

<Pływalnia
>Stawy

Walczew-
skiego

≥Strefa przemysłowa 
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