Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu diagnozy
służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Mszczonowa
Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku uwagi i wnioski dotyczące projektu diagnozy oraz wypełnione ankiety
należało złożyć w wersji elektronicznej na adres e-mail urzad.miejski@mszczonow.pl lub w wersji papierowej w biurze podawczym Urzędu, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 roku do godz. 1500.
Złożone w terminie uwagi i wnioski zostały rozpatrzone przez Burmistrza Mszczonowa.
Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag oraz przebiegu konsultacji jest opublikowana na stronach internetowych www.bip.mszczonow.pl
oraz www.mszczonow.pl i na żądanie osób zainteresowanych jest dostępna w siedzibie Urzędu w pok. 21.
Poniżej przedstawiono podsumowanie konsultacji społecznych projektu diagnozy.
Złożono w formie elektronicznej oraz papierowej 257 ankiet
1. Czy potrzebny PR?

TAK

241

NIE

14

2. Czy poza problemami w diagnozie widzi Pan(i) inne?

TAK

52

NIE

196

Metryczka
Płeć:
Kobieta
121
Mężczyzna
131
Wiek:
do 18 lat
76
od 19 lat do 30 lat 69
od 31 do 50 lat
87
powyżej 50 lat
24
Wykształcenie:
podstawowe
43
gimnazjalne
39
średnie
114
wyższe
53
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„Proszę ocenić poszczególne elementy związane z jakością życia w Mszczonowie, zaznaczając znakiem x”
źle
Sfera społeczna
Poziom rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i jej dostępność dla mieszkańców
Poziom rozwoju infrastruktury kulturalnej i jej dostępność dla mieszkańców
Dostępność do edukacji przedszkolnej
Funkcjonowanie placówek edukacyjnych i ich warunki lokalowe
Bezpieczeństwo
Lokalny rynek pracy
Sfera przestrzenno-funkcjonalna
Jakość i dostępność terenów rekreacyjnych
Estetyka otoczenia
Organizacja zieleni i zagospodarowanie terenów zielonych
Zagospodarowanie centrum miasta
Poziom rozwoju sieci wodociągowej
Poziom rozwoju sieci kanalizacyjnej
Jakość dróg
Gospodarka odpadami
Stan oświetlenia ulicznego
Sfera gospodarcza
Dostępność terenów inwestycyjnych
Poziom rozwoju bazy turystyczno-wypoczynkowej
Wykorzystanie walorów miasta do rozwoju turystyki, promocja miasta
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
Sfera środowiskowa
Zanieczyszczenie powietrza
Stan środowiska naturalnego

średnio

dobrze

suma

źle

53
42
31
35
27
49

123
119
111
116
112
137

81
77
111
104
118
71

257
238
253
255
257
257

21
18
12
14
11
19

średnio
%
48
50
44
45
44
53

dobrze

53
17
25
29
12
26
65
27
18

126
154
120
134
103
118
133
116
103

75
85
111
94
138
112
59
113
136

254
256
256
257
253
256
257
256
257

21
7
10
11
5
10
25
11
7

50
60
47
52
41
46
52
45
40

30
33
43
37
55
44
23
44
53

15
57
57
35

137
136
131
142

97
55
66
73

249
248
254
250

6
23
22
14

55
55
52
57

39
22
26
29

59
22

146
155

51
78

256
255

23
9

57
61

20
31

32
32
44
41
46
28
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„Proszę wskazać, które kierunki działań powinny zostać uznane za priorytetowe w procesie rewitalizacji Mszczonowa (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)”
Poprawa estetyki i funkcjonalności terenów miejskich
Modernizacja ulic
Ochrona źródeł wody pitnej
Wzrost dostępności terenów inwestycyjnych
Rozwój i poprawa stanu infrastruktury technicznej
Rozwój i podniesienie dostępności infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Rozwój infrastruktury kulturalno-rozrywkowej
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej
Aktywizacja życia społecznego
Wzrost dostępności w zakresie edukacji przedszkolnej

81
116
79
41
64
168
150
100
139
71

PROBLEMY
Lp.

Dziedzina

1.

Aktywizacja
społeczna

2.

Bezpieczeństwo

Główne problemy / uwagi
Związane z Programem Rewitalizacji
• rozwój miejsc spotkań dla młodzieży, organizowanie
wydarzeń, kluby młodzieżowe
• kawiarenka dla młodzieży
• zbyt wielkie oczekiwania ludności w stosunku do jej
zaangażowania się w działalność społeczną
• brak miejsc dla młodzieży poza ośrodkami sportowymi,
mały rozwój wolontariatu, integracji między
mieszkańcami
 integracyjne spotkania niepełnosprawnych ludzi ze
zdrowymi

• więcej patroli policyjnych w godzinach wieczornych
• monitoring miasta

Niezwiązane z Programem Rewitalizacji
 bardzo mała organizacja w działaniu organizacji projektów
wspólnych dla mieszkańców

Komentarz / wyjaśnienia Gminy
MOK prowadzi stronę internetową, gdzie można napisać o
swoich oczekiwaniach i jeżeli będą możliwe to zostaną
zrealizowane. W poprzednich latach odbyło się spotkanie
MOK z młodymi, którzy zgłosili swoje propozycje. Zostały
one zrealizowane, ale po 2 miesiącach zajęcia zostały
przerwane ze względu na brak uczestników. W MOK
funkcjonuje Klub Młodzieżowy, gdzie można przyjść i zagrać
w bilard, piłkarzyki, rzutki, czy napić się kawy.
Projekt parku przewiduje wiele atrakcji dla różnych grup
wiekowych, w tym budowę amfiteatru, co umożliwi
organizowanie różnych wydarzeń dla mieszkańców.
W Mszczonowskim Ośrodku Kultury odbywają się już od
kilku lat cykliczne zajęcia (dwa razy w miesiącu) dla dzieci
niepełnosprawnych z fundacji „Uśmiech Dziecka”. Oprócz
tego w każdej planowanej akcji zimowej i letniej
organizowane są tak wydarzenia, aby te dzieci (zarówno
młodsze jak i starsze) mogły w nich uczestniczyć
dodatkowo, oprócz zajęć realizowanych tylko dla nich.
W Programie Rewitalizacji przewidziana jest budowa
monitoringu.

3

• monitoring
 monitoring
3.

Edukacja








4.

Bezrobocie

przedszkola
języki obce dostępne dla każdego
budowa nowego przedszkola
za mało miejsc w przedszkolu
rozbudowa przedszkola
Brak dostosowania szkół do zmieniających się potrzeb
uczniów. Oprócz słabo wyposażonych sal
dydaktycznych, od lat nie zmieniono oferty nauczania
języków - od 20 lat, a może dłużej - ograniczony wybór
języków rosyjski i niemiecki (pomijając oczywiście
angielski, który jest i będzie niezbędny na rynku pracy).
Bądźmy gminą nowoczesną i dajmy naszym dzieciakom
wybór nauki języków, takich jak hiszpański, japoński
albo inny. Przystosujmy nasze szkoły do zmieniających
się trendów
 Edukacja. Dobre wykształcenie to podstawa. Wysoko
notowane placówki gimnazjalne i średnie przyciągają
uwagę głównie rodziców, którzy są w stanie migrować
ze swoimi dziećmi w poszukiwaniu dobrej edukacji. Jak
na razie to widzę znajomych, którzy wożą swoje
pociechy z Mszczonowa do Żyrardowa lub nawet do
Warszawy w szkołach miejskich - niewystarczająca
liczba miejsc i środków przekazywana na nowy sprzęt
• nowe miejsca pracy
• brak nowych miejsc pracy
• za mało miejsc pracy i małe zarobki
 brak pracy – niskie zarobki
• słabo rozwinięta baza rynku pracy
• mało miejsc pracy dla ludzi pow. 50 roku życia
• więcej miejsc pracy

Gmina posiada projekt adaptacji II piętra Szkoły
Podstawowej w Mszczonowie na przedszkole. Będzie tam
wygospodarowanych dodatkowych 100 miejsc
przedszkolnych. Inwestycja jest w planie budżetu na rok
2016.
W ramach Programu Rewitalizacji Gmina będzie się ubiegać
o dofinansowanie Unii Europejskiej na realizację projektów
obejmujących:
1) organizację zajęć dodatkowych (m.in.: warsztatów,
laboratoriów, kółek zainteresowań,) językowych, z
przedmiotów przyrodniczych oraz technicznoinformatycznych.
2) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich
rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub
metodycznych,
3) realizację zajęć organizowanych poza szkołą, w tym
wyjazdów edukacyjnych rozwijających kompetencje
uczniów,
4) poprawę warunków do nauczania metodą eksperymentu
- doposażenie szkolnych pracowni językowych,
matematycznych, przyrodniczych oraz informatycznych,
w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
sieciowo-usługowej,
5) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz
specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i
prowadzenia różnych form terapii uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby innych języków (np.
hiszpańskiego, czy japońskiego) dzieci uczyły się
dodatkowo uczestnicząc w różnych formach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych. Zawsze będzie grupa rodziców, którzy będą
swoje dzieci wozić do szkół w Żyrardowie lub Warszawie.
• w magazynach na terenie przemysłowym pracuje coraz
Gmina posiada 18,5 ha terenów Za „Keramzytem” z
więcej Ukraińców przez co mieszkańcy gminy trudniej tę
przeznaczeniem dla inwestorów zewnętrznych i
pracę znajdują
uruchomienie ich działalności stworzy wiele nowych miejsc
• Ukraińcy w magazynach-większe lokalne bezrobocie
pracy. Obecnie trwają procedury środowiskowe dla kilku
• zakłady pracy zatrudniające mszczonowian
inwestorów.
• słabe zarządzanie zasobami ludzkimi, głównie ludzi młodych Władze samorządowe nie są w stanie regulować wysokości
i wykształconych; zbyt duża "prywata"
zarobków w poszczególnych firmach, gdyż stanowią to
wewnętrzne ustalenia wynikające z wielu skorelowanych
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5.

Działalność
gospodarcza

 wprowadzić program stażowy w firmach dla
mszczonowian z gwarancją zatrudnienia

 Nadal potrzebna jest większa konkurencja miedzy
pracodawcami korzystna dla pracowników

 GCI może spokojnie dołożyć do swoich obowiązków
promocję i wsparcie dla drobnego biznesu. Tego w
Mszczonowie nie brakuje i wielu już pokazało iż może
działać szerzej niż tylko lokalnie. Tym firmom przyda się

• galeria handlowa
• galeria handlowa
• kluby, kawiarnie, restaurację
 brak klubu disco
• brak księgarni i innych sklepów

czynników, wpływających na zatrudnienie (rentowność,
zwrot kapitału, wydajność, zysk etc.).
Władze gminy nie mają również wpływu na strukturę
zatrudnienia. Z wiedzy Gminnego Centrum Informacji
wynika, że pracownicy z Ukrainy są coraz chętniej
zatrudniani, gdyż ich zaangażowanie w pracę jest dużo
większe, niż wielu pracowników z Polski, co daje wymierne
korzyści firmie. Ponadto pracownicy z Ukrainy podejmują
wiele czynności, jakich nie chcą wykonywać Polacy oraz
częściej i chętniej niż Polacy korzystają z ofert pracy
tymczasowej, charakteryzującej się dużą sezonowością.
Sytuacja na rynku pracy osób pow. 50 r.ż. jest szczególnie
trudna, gdyż w Polsce, jeszcze w bardzo małym stopniu
działają programy krajowe dla osób w tym wieku,
uwzględniające np. urlopy stażowe, możliwość pracy w
niepełnym wymiarze czasu pracy i w dogodnych godzinach,
pracę zdalną czy dodatkową profilaktykę zdrowotną.
Ponadto zagrożeniem dla zatrudnienia pracowników 50+
stanowi również system wynagrodzeń przewidujący dodatki
stażowe za lata wykonywanej pracy, które w ogóle nie są
powiązane z efektywnością. Obecnie przedsiębiorcy w
głównej mierze ukierunkowują się właśnie na wydajność i
efektywność, wprowadzanie innowacji czy bardzo wysoką
jakość pracy, czemu bardzo często osoby 50+ i w wieku
okołoemerytalnym nie potrafią sprostać.
Wszystkie powyższe elementy składają się na niewielkie
zainteresowanie osobami 50+, jako potencjalnymi
pracownikami. Taka sytuacja będzie miała prawdopodobnie
miejsce do chwili, w której nie zaczną w Polsce
funkcjonować programy wspierające pracodawców
zatrudniających osoby starsze. A będzie to z kolei możliwe
wówczas, gdy rynek pracy zostanie odpowiednio
ustabilizowany dla ludzi młodych.
Program stażowy od kilku lat prowadzi Powiatowy Urząd
Pracy w Żyrardowie. Natomiast Gminne Centrum Informacji
podpisało list intencyjny w sprawie współpracy z Krajowym
Centrum Edukacji (KCE). Jeśli projekt złożony przez KCE,
jako lidera otrzyma dofinansowanie ze środków UE,
wówczas program stażowy z gwarancją zatrudnienia będzie
realizowany bezpośrednio w Mszczonowie przez GCI.
GCI od 15 lat wspiera już działających i przyszłych
przedsiębiorców używając szerokiej gamy sposobów i
narzędzi, jakie są dostępne instytucjom publicznym.
Współpracujemy z funduszami pożyczkowymi i
poręczeniowymi, dzięki czemu przedsiębiorcy z
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wsparcie i promocja, aby mogli zwiększać zasięg
swojego działania lub zakres wykonywanych usług

 słabo dostępna sfera sklepów sieciowych
 zbyt mało tanich miejsc noclegowych
 Nie wiem czy można podpisać to pod strefę gospodarcza ale
we Mszczonowie nie ma wsparcia dla lokali gastronomiczne
barowych. Nie ma gdzie wyjść ze znajomymi na piwo czy w
niedziele na obiad
• koszmarne warunki prowadzenia działalności gospodarczej
m.in. przez przymusowe ubezpieczenia społeczne, podatki i
sanepid
• większa liczba marketów i galerii handlowych
• nie ograniczać powstawania sklepów wielko
powierzchniowych
 brak sieciowych sklepów młodzieżowych

Mszczonowa mogą zaciągać pożyczki na działalność
gospodarczą i poręczać je na bardzo preferencyjnych
warunkach (znacznie niższe oprocentowanie niż w
bankach).
Zrealizowaliśmy kilka projektów partnerskich w ramach
których prowadziliśmy doradztwo i konsultacje dla osób
prowadzących firmy lub chcących założyć prywatną
działalność. W miarę możliwości będziemy taką współpracę
wznawiać. W każdym nowym okresie programowania
unijnego organizujemy spotkania dla przedsiębiorców
zapoznając ich z możliwościami dofinansowania i rozwoju
własnej firmy przy pomocy środków krajowych oraz UE.
Ponadto w oficjalnym serwisie Mszczonowa znajduje się
zakładka przeznaczona dla przedsiębiorców pn. „Podmioty
gospodarcze”, zawierająca takie informacje, jak: „Firmy w
Gminie Mszczonów”, „Informacje dla Przedsiębiorców”,
„Jak założyć firmę”, „Prawo dla przedsiębiorców”, gdzie są
zamieszczane wszelkie informacje mogące zainteresować
właścicieli firm, jak również osoby poszukujące danych
adresowych lokalnych przedsiębiorstw.
Na stałe współpracujemy z Cechem Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w Mszczonowie oraz z wieloma firmami
niezrzeszonymi w ww. stowarzyszeniu. Od 2001r. GCI
zbiera, aktualizuje i publikuje oferty pracy lokalnych
przedsiębiorstw, jak również wyszukuje i dostarcza firmom
aplikacje osób poszukujących zatrudnienia, korelując
wymagania pracodawców z kwalifikacjami potencjalnych
pracowników.
W Gminnym Biuletynie Informacyjnym „Merkuriusz
Mszczonowski” (MM), który jest miesięcznikiem,
zamieszczamy informacje o ważniejszych programach, jakie
są przeznaczone dla przedsiębiorców oraz wskazujemy
adresy internetowe stron, jakie każdy przedsiębiorca
powinien odwiedzić.
Jeśli zaś chodzi o bezpośrednią, bezpłatną promocję i
reklamę firm w MM bądź na oficjalnych serwisach
miejskich, jest to niemożliwe, gdyż może to zostać uznane
za pomoc publiczną, jaka jest niedozwolona w przypadku
instytucji publicznych.
Jeśli chodzi o przymusowe ubezpieczenie, podatki czy
sanepid to są to uregulowania na poziomie krajowym a nie
samorządowym, Gmina nie ma na to wpływu.
Klub disco, sklepy sieciowe czy młodzieżowe mogą powstać.
Powstanie zależy tylko i włącznie od dyspozycji prywatnego
inwestora lub lokalnych przedsiębiorców.
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6.

Rekreacja /
wypoczynek /
sport / kultura


 park z miejscem spotkań dla osób starszych, matek z
dziećmi i młodzieży chcących poćwiczyć na
urządzeniach
 miejsca typu skate park itp.
 większa dostępność do terenów rekreacyjnosportowych
 brak miejsc rozrywki kulturalnej dla młodzieży np.,
kursy w miejskim domu kultury,
 Myślę ze miasto za mało oferuje mieszkańcom jeżeli
chodzi o kulturę. Powinno być więcej imprez małych niż
jedna taka jak " bitwa mszczonowska" która jest bardzo
kosztowna
 brak koncertów z wyższej półki np. muzyki klasycznej
 budowa – organizacja terenu do wypoczynku i rekreacji
za starym kościołem
 mało miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu
 zagospodarowanie terenów zielonych w parki, budowa
placu zabaw jaki jest w Grodzisku Mazowieckim
 brak placów zabaw dla dzieci, brak boisk dla
najmłodszych
 brak malowanych miejsc rekreacyjnych
 brakuje orlików
 zbyt mała i mało urozmaicona liczba miejsc do
uprawiania aktywnego wypoczynku i szkolenia dzieci i
młodzieży w stosunku do potrzeb (obiekty rekreacyjnosportowe są "ubogo" wyposażone i dostosowane do
swojego przeznaczenia; place zabaw - przestarzałe i
mało bezpieczne i ciekawe dla dzieci
 Brakuje miejsc gdzie latem można by na zewnątrz
usiąść z przyjaciółmi-swoisty deptak, za tym uciekamy
do innych miast
 Myślę ze w naszym mieście brakuje konkretnego placu
zabaw dla dzieci. Jest parę małych ale nie oferują one
ze dużo dla maluchów
 place zabaw poza osiedlania mało miejsc spotkań
 brak parków służących w celach rekreacji i odpoczynku
 za mało roślinności na terenie miasta rozwinąć
turystykę










Plan zagospodarowania przestrzennego Mszczonowa
umożliwia budowę obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży do 200m2. takie ograniczenie wprowadzone
zostało na wnioski lokalnych przedsiębiorców
prowadzących na terenie miasta działalność handlową.
W ramach Programu rewitalizacji przewidziano projekt
kosztowny w utrzymaniu niefunkcjonalny zespół pseudobasenów dumnie nazywany termami, a całorocznego basenu Zagospodarowania Parku Miejskiego z terenami
przykościelnymi. Obejmuje on budowę m.in. następujących
brak,
obiektów: duży plac zabaw dla dzieci i młodzieży z
wyprawa na termy dla 3 osób to zbyt duży koszt
urządzeniami dla różnych grup wiekowych, wielofunkcyjne
rozbudowa term (kryte baseny na porę zimową)
boisko sportowe, pumptrack do jazdy na rolkach, rowerach
kryty basen: nie wydawać pieniędzy podatków na
itp., siłownię zewnętrzną, amfiteatr. gastronomię oraz
dodatkowe obiekty deficytowe
drobne elementy architektury jak altanki, fontanny, ścieżki
Brak szacunku dla mieszkańców dla młodego pokolenia
do spacerowania. W szczególności amfiteatr umożliwi
piłkarzy w k.s. Mszczonowiance bandyci zarządzanie
realizację wielu atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkańców.
niefunkcjonalne „Termy Mszczonów” – powinien to być
Również w Programie Rewitalizacji Gmina ujęła budowę
obiekt z basenami całorocznymi
placu zabaw z urządzeniami rekreacyjnymi na os.
miejsce do grillowania rodzinnego
Dworcowa III, budowę boiska za stadionem KS
rozwój basenów i strefy fitness
Mszczonowianka, zaś Powiat planuje budowę 2 boisk
brak stref wypoczynkowych na obrzeżach miasta
wielofunkcyjnych, 100-metrową bieżnię, siłownię
zewnętrzną na terenie Liceum. Te urządzenia będą
dostępne dla mieszkańców.
Ponadto będą również modernizowane istniejące place
zabaw.
Jak można mówić o Termach że są niefunkcjonalne i są
pseudo basenami. Odpowiedzią jest 140-tysięczna coroczna
liczba klientów Term, a w 2015r. ta liczba przekroczyła 180
tys. Budowa basenów krytych to dodatkowe koszt
eksploatacji w wysokości około 1 mln zł na rok, nie licząc
kilku mln na budowę. Na taką inwestycję nie dostaniemy
dofinansowania z żadnego programu.
Ceny biletów wstępu na Termy pozostają na niezmienionym
poziomie od 2014 roku.
Ponadto aby oferta była bardziej przystępna dla
mieszkańców gminy Mszczonów Kompleks oferuje cykliczne
promocje sezonowe:
- w okresie od maja do września w dni powszednie w godz.
18:00 – 22:00 wprowadzono bilet mieszkaniec (normalny 8
zł/h i ulgowy 6 zł/h), który jest tańszy o blisko 50%;
- w okresie od lipca do sierpnia w ramach akcji lato w
mieście wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy mogą
korzystać z obiektu w cenie 2 zł/h w dni powszednie w
godz. 8:30 – 13:00
- w okresie od października do marca bilet wstępu dla
emerytów, rencistów oraz rolników w dni powszednie
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 zdegradowania terenów zielonych za kościołem Jana
Chrzciciela
 brak parków
 sport-rekreacja

7.

Infrastruktura
techniczna

 poprawa jakości dróg
 słupy energetyczne w mieście
• brak oświetlenia przy przedszkolu
• dziury w drogach
• Drogi na osiedlach są wprost do wymiany
 Brak parkingów przy ośrodku zdrowia
• uporządkować dojazd do Sz.P.
 problem z jakością dróg wśród miasta
• latarnie przy bloku Dworcowa 8. Latarnie są blisko
okien i oprócz chodnika świecą do mieszkania
• kanalizacja, oświetlenie ulic, zła nawierzchnia dróg lub
ich brak
• Zrezygnować z usługi podgrzewania wody przez
geotermię, od kiedy ta zaczęła swoja działalność, ceny
za ogrzewanie i ciepłą wodę podniosły się czterokrotnie
• modernizacja, kanalizacja, wodociągi
 brak regulacji wód opadowych

8.

Przestrzeń
publiczna

 problem z wolnym obszarem koło Ośrodka Zdrowia
naprzeciwko liceum
• Zlikwidujcie tą paskudną poczekalnię która jest
wyrazem pogardy władz w stosunku do mieszkańców.
Razi to szczególnie że budynki stoją naprzeciwko siebie.
Urzędnik to lepszy gatunek a zwykły obywatel to kto
????? Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd
• zlikwidować budę służącą za poczekalnię
• ławki tam gdzie jest to możliwe przy szerokich
chodnikach
 brak koszy na śmieci na głównych ulicach, nie mówiąc o
bocznych
• brak koszy na śmieci na osiedlu przy blokach
 zorganizowanie i zobowiązanie właścicieli zwierząt do
sprzątania odchodów po swoich pupilach

wynosi 5 zł/h.
Rodziny posiadające karty 3+ mogą korzystać z oferty z 50%
rabatem. Oprócz tego wszystkie dzieci z terenu Gminy do
10 roku życia mogą korzystać z oferty bezpłatnie.
Osoby często korzystające z obiektu mogą również wykupić
karnet z 20% rabatem.
Kompleks honoruje także karty programów motywacyjnych
tj., Benefit czy FitProfit, dzięki którym pracownicy lokalnych
firm mogą korzystać z dodatkowych ulg.
Członkowie Uniwersytetu 3-go wieku korzystają bezpłatnie
dwa razy w tygodniu (po 1,5h) z oferty basenów.
W Programie Rewitalizacji przewidziana jest przebudowa ul.
 poprawa stanu dróg gminnych
Brzoskwiniowej, Jeżynowej, Północnej, Malinowej,
• fatalna droga w kierunku Puszczy Mariańskiej
Zarzecznej i Szkolnej z łącznikiem do ul. Sportowej.
• brak dróg poza terenem Mszczonowa, szczególnie na
Gmina będzie również przebudowywać chodniki oraz
małych wioskach
• brak pełnej infrastruktury ścieżek rowerowych w mieście jak budować nowe miejsca parkingowe (ul. Dworcowa). W tych
ulicach będzie też modernizowane oświetlenie oraz sieci
również poza miastem
wod.-kan. i kanalizacja deszczowa, również w ul.
• dość faworyzacji ! Pierwszeństwo dla Vipów ! np., chodniki
Tarczyńskiej.
w strefie przemysłowej dla kogo ?
• Poprawić estetykę ulicy Tarczyńskiej i Warszawskiej (np. na Chodniki w strefie przemysłowej są dla mieszkańców
pracujących w tej strefie, VIPy jeżdżą samochodami.
wzór zrewitalizowanej ulicy Sienkiewicza) - większość osób
Nie ma możliwości zrezygnowania z ogrzewania z
odwiedzających Mszczonów porusza się właśnie tym
odnawialnego źródła energii jakim jest Geotermia.
ciągiem ulicznym i to on powinien być wizytówką naszego
Nie można mówić o pełnej infrastrukturze ścieżek
miasta
rowerowych. Istniejąca zabudowa oraz szerokość pasów
 brak chodnika na osiedlu Józefpolska
drogowych w większości przypadków uniemożliwia ich
realizację. Poza miastem zostały wyznaczone i oznakowane
trasy rowerowe, zaś ścieżki nie będą budowane.
• jako miasto jest zadbane, ale obrzeża i wsie są zaniedbane
 rozszerzenie miasta o treny położone za torami kolejowymi

Obszar przy Ośrodku Zdrowia będzie wystawiony do
sprzedaży w celu uruchomienia nowych usług i utworzenia
dodatkowych miejsc pracy.
Kosze w ciągach ulic będą systematycznie uzupełniane, zaś
uwaga dotycząca koszy przy blokach zostanie przekazana do
Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zostanie dokonana próba ustawienia stosownych koszy z
torebkami w celu sprzątnięcia odchodów zwierząt przez ich
właścicieli.
Poczekalnia została zrealizowana nie jako wyraz pogardy
władz dla mieszkańców, ale na wyraźne zapotrzebowanie
mieszkańców. Jest to jedyna krytyczna uwaga do tej pory.
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9.

Środowisko

10. Inne

• brak jakiejkolwiek walki ze spalaniem śmieci w kotłach
domowych jak i niski poziom uświadamiania ludzi o tym
problemie jak i karania za ten proceder
• ograniczenie kotłowni przydomowych
wykorzystujących kotły stałopalne, spalające miał, koks,
śmieci
• pomagać w przejściu na ogrzewanie gazem lub wodą
geotermalną
• brak reakcji ochrony środowiska, śmieci palone w
piecach grzewczych
• Brak wykorzystania oze
• Tygrys Mazowsza powinien mieć duże aspiracje i
jeszcze większe ambicje. Koniec z piecami opalanymi
węglem i śmieciami. Gaz i energia elektryczna. Zrobić
pierwszą w Polsce gminę wolną od CO2. To by było
duże HALO!
• Spalaniem przez mieszkańców w domowych piecach
śmieci zwłaszcza butelek typu PET
 zanieczyszczenie powietrza, wpłynąć na ludzi
 centrum miasta bez gazu, kolektora, oświetlenia ulicy

• A po co pytacie o jakość powietrza ??? Jak inwestor
wybuduje spalarnię to na pewno znacząco się poprawi.
Idiotyczne pytanie.
 nieszczelne szamba
• Potrzebne jest ściganie za nielegalne wyrzucanie śmieci
• brak własnej utylizacji odpadów dla potrzeb gminy
• A po co pytacie o jakość powietrza ??? Jak inwestor
wybuduje spalarnię to na pewno znacząco się poprawi.
Idiotyczne pytanie
• infradźwięki przez wiatraki
• Tutaj konkretna sprawa środowiskowa. Chodzi tu o ekrany
dźwiękopochłaniające przy nowo powstającym osiedlu przy
ulicy Racławickiej. Trasa S8 jest odsłonięta w takim stopniu
ze naprawdę jest bardzo głośno. Idąc do urzędu gminy we
Mszczonowie nie uzyskałem żadnej pomocy tylko numer do
Warszawy. Myślę ze raczej mam nikłe szanse jako
indywidualna jednostka
• hałas! w całym mieście jest hałas z DK50 i S8, wpłynąć na
ekrany
• bardzo słaba jakość wody pitnej, jej cena jest za wysoka w
stosunku do jakości
 nie dla linii 400kv

Pytanie o jakość powietrza nie jest idiotyczne, o czym
świadczą wpisy innych osób wypełniających ankietę.
Temat spalarni umarł śmiercią naturalną wiele lat temu, nie
trzeba do tego powracać.
W sprawie ekranów będzie wystąpienie do Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad o ich zainstalowanie.
Gmina nie posiada żadnych narzędzi do kontroli i karania za
spalanie odpadów. Jedynie możemy prowadzić
uświadamianie mieszkańców, co zostało rozpoczęte w
ubiegłym roku. Burmistrz Mszczonowa na początku sezonu
grzewczego, wystąpił z apelem do mieszkańców, o nie
spalanie odpadów w kotłowniach domowych. W apelu
zawarta była informacja o bardzo negatywnych skutkach na
środowisko oraz zdrowie ludzi, powodowanych spalaniem
odpadów w paleniskach domowych.
Ponadto zarówno Gmina jak i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska będzie dofinansowywać wymianę ogrzewania
węglowego na gazowe lub inne ekologiczne.
Gmina w najbliższym czasie będzie realizować inwestycje w
zakresie montażu odnawialnych źródeł energii (oze) na
budynkach użyteczności publicznej, jeżeli uzyska
dofinansowanie. Ponadto będzie prowadzone badanie
ankietowe dotyczące zapotrzebowania na inwestycje oze
przez osoby fizyczne.
Jakość wody odpowiada wymogom i jest stale
kontrolowana przez Sanepid. Cena wody należy do jednej z
najniższych.

 Miasto jest nie przystosowane dla młodego pokolenia.
Nie zachęca w żaden sposób do osiedlania się we
Mszczonowie. Nasze miasto jest miastem ludzi 45+ i
niestety to źle rzutuje na przyszłość tego miasta

 lepszy dostęp do lekarzy specjalistów w gminie Mszczonów,
 przychodnia - do której trzeba, są długo zapisy, pobieranie
krwi zostaje zakończone ok. 10 min, przed czasem
 Ograniczenie w dostępie do służby zdrowia w naszym
Ośrodku zarówno czasowe jak i ilościowe
 Busy nie załatwią problemu komunikacyjnego w
Mszczonowie. Mszczonów będzie się rozwijał tylko wtedy
jeśli będzie miał bezpośrednie i szybkie połączenie z
Warszawą. Bez tego, będzie skazany na powolny rozwój w
cieniu smętnego Żyrardowa
 komunikacja z Warszawą oparta na jednym składzie
komunikacji
 Brak mieszkań i działek pod budowę domków które można
by kupić w dobrej cenie od miasta
 zła pomoc w obsłudze petentów w urzędach
 nie otrzymałam diagnozy więc nie wiem

Nie jest tak źle. Mieszkańcy 45+ to ok. 40% ludności w
wmieście. 60% mieszkańców jest w wieku poniżej 45 roku
życia, w tym grupa 18-44 stanowi 40% udział w mieście.
Władze miasta zabiegają o lokalizację nowych firm, aby dać
szansę na zatrudnienie ludzi młodych i wykształconych.
Przewidziana jest również strefa usług związanych z
rekreacją i wypoczynkiem, urządzenie przestrzeni
publicznej, place zabaw, boiska itp., oraz opieki nad dziećmi
(tworzenie nowych miejsc przedszkolnych).
Zostanie zorganizowane spotkanie z kierownikami
Przychodni w celu wyeliminowania występujących
problemów.
W sprawie połączenia kolejowego z Warszawą Gmina
wystąpiła z dwoma propozycjami. Wystąpiliśmy o
uruchomienie linii kolejowej Mszczonów – Warszawa
Okęcie na trasie Mszczonów-Czachówek linia nr 12 oraz
Czachówek-Warszawa linia nr 8. Ta linia wymaga

9

 źle
 kto zredagował tą ankietę ? – jak się odnieść ?! czy wam
naprawdę zależy żeby cokolwiek zrobić, jest dużo do
zrobienia

modernizacji w celu dostosowania jej do ruchu
pasażerskiego gdyż obecnie jest na niej tylko ruch
towarowy. Druga opcja związana jest z Parkiem Rozrywki.
W przypadku jego powstania wystąpiliśmy o budowę
piątego toru oraz stacji do obsługi ruchu pasażerskiego we
wsi Szeligi na trasie CMK – szlak Korytów-Biała Rawska.
Ankieta została dobrze zredagowana, o czym świadczy duża
liczba zgłoszonych problemów i propozycji. Z tego widać, że
nam i wielu mieszkańcom zależy żeby cokolwiek zrobić,
poza jedną osobą.
Gmina nie ma możliwości budowy mieszkań na wynajem ze
względu na zbyt mały budżet. Obecny Rząd planuje
uruchomienie takiego programu i na pewno włączymy się w
jego realizację.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Lp.

Dziedzina

1.

Aktywizacja
społeczna

2.

Bezpieczeństwo

Zaproponowane przedsięwzięcia
Związane z Programem Rewitalizacji
 propagowanie aktywności społecznej i angażowania się
w jej rozwój (venty, wydarzenia kulturalne i sportowe,
regularne aktywności)
 zorganizowanie centrów aktywności lokalnej
 rozwój wolontariatu, utworzenie domu seniora






3.

Edukacja






monitoring miasta, i placów zabaw
monitoring w parkach miejskich
zwiększenie bezpieczeństwa w mieście
potrzeba założenia kamer w parkach i przy placach
zabaw
poprawa jakości pracy lokalnej policji i służb miejskichto nie łaska, że pomagają i są dla ludności - a ich
obowiązek
więcej miejsc na darmowych zajęciach muzycznych
edukacja w zakresie języków obcych,
przedszkola,
Aktywacja uczniów do prac i zajęć poza lekcyjnych

Komentarz / wyjaśnienia Gminy
(większość odp. udzielono już w tabeli: „PROBLEMY)

Niezwiązane z Programem Rewitalizacji
 założenie placówek typu pensjonat, który byłby prowadzony Jednym z planowanych projektów jest stworzenie w
budynku przy ul. Tarczyńskiej Domu Dziennego Pobytu dla
przez osoby starsze / niepełnosprawne / bezrobotne
osób starszych, zakładu rehabilitacji dla mieszkańców oraz
nowych pomieszczeń dla dzieci niepełnosprawnych.
Zawarte w Programie Rewitalizacji projekty Parku i boisk
sportowych umożliwi realizację wielu wydarzeń
kulturalnych i sportowych.
Planuje się wykonanie monitoringu w centralnych punktach
miasta oraz w parku przy kościele.
Również budowa nowego komisariatu policji przyczyni się
do poprawy jakości pracy policji oraz zapewnienia pełnej
obsady na komisariacie.

 budowa centrum edukacji dla dzieci – możliwość rozwoju
 żłobek
 Zatrudnienie lepszych wykładowców w Gimnazjum.

Punkt opieki nad najmłodszymi znajduje się w naszym
mieście.
Wyjaśnienie innych przedsięwzięć ujęto w tabeli
„Problemy” w Edukacji.
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4.

Bezrobocie

5.

Działalność
gospodarcza

 rynek pracy
 nowe miejsca pracy
 urozmaicenie rynku pracy nowymi inwestycjami,
miejscami pracy
 zagospodarowanie zasobów ludzkich objętych
bezrobociem – spółdzielnie socjalne
 miejsca pracy
 miejsca pracy
 spółdzielnia socjalna

 zachęcanie nowych przedsiębiorców do inwestycji w
mieście

 zmienić politykę finansowania "bezrobotnych", którym
często najzwyczajniej nie chce się iść do pracy;

Gmina posiada tereny inwestycyjne, które zamierza uzbroić
i zaoferować inwestorom, co przyczyni się do powstania
nowych miejsc pracy.
Trwają prace nad uruchomieniem działania Spółdzielni
Socjalnej. W Programie Rewitalizacji jest projekt adaptacji
obiektu przy ul. Sienkiewicza na ten cel.
Gmina nie ma wpływu na politykę finansowania
bezrobotnych.


















Plan zagospodarowania przestrzennego Mszczonowa
umożliwia budowę obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży do 200m2. takie ograniczenie wprowadzone
zostało na wnioski lokalnych przedsiębiorców
prowadzących na terenie miasta działalność handlową.
Miasto nie może wyręczyć przedsiębiorców w prowadzeniu
działalności rozrywkowej typu kręgielnia czy kluby nocne.
Działalność ta opiera się na opłacalności finansowej.
Aby zachęcić nowych inwestorów do inwestowania
prowadzone jest przez GCI promocja miasta, jak również
prowadzone są działania do pozyskania funduszy
zewnętrznych do uzbrojenia nowych terenów
inwestycyjnych.








centrum handlowe
supermarket, , sklepy z odzieżą markową
więcej sklepów z odzieżą
kolejny supermarket
więcej marketów
centrum handlowe obok Term
Pomoc inwestora gastronomiczne barowym
centrum handlowe
kręgielnia
kręgielnia
klub
cluby, miejsca rozrywkowo – kulturowe
kluby nocne w centrum miasta
Kafejka internetowa w okolicach MOK-u
nowe zakłady pracy
pobudzanie mieszkańców do korzystania z lokalnych
usługodawców i innych przedsiębiorców, wspieranie i
promowanie lokalnych przedsiębiorców
Wybudować Park of Poland a wtedy z problemami gmina
poradzi sobie szybciej
zachęcić duże sieci handlowe do budowy sklepów
wielkopowierzchniowych - takie sklepy działają jak magnes
dla młodych ludzi
brak marketów centrum handlowego
stworzyć dogodne warunki dla budownictwa
jednorodzinnego - zachęcić inwestorów do budowy ładnych
ale niedrogich domków
kręgielnia
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6.

Rekreacja /
wypoczynek /
sport / kultura

 place zabaw, skate park dla młodzieży, ścieżki zdrowia,
zagospodarowanie parku, kawiarenki itp.,
 duży plac zabaw
 Park Sasa
 poprawa zagospodarowania placów zabaw w mieście
 odnowa terenów zielonych – parki
 większa jakość placów zabaw w postaci większej ilości
bujawek itp
 ścieżka zdrowia
 ścieżka zdrowia
 ścieżka zdrowia
 np.; rower, bieżnia, wypożyczalnia kajaków, strefy
wypoczynkowe
 odnowa biologiczna parków mszczonowskich
 rozbudowa parków i powiększenie obszarów terenów
zielonych
 park zabaw dla dzieci
 poprawa wizerunków zwiększenie ilości terenów
zielonych
 , park dla ludzi
 zadbanie o tereny zielone,
 siłownia na świeżym powietrzu
 siłownie, , parki zieleni
 zwiększenie ilości zieleni
 Konkretny plac zabaw dla dzieci
 Zbudowanie strefy rekreacji zarówno dla dzieci jak i
dorosłych
 park miejski, plac zabaw na os. dworcowa III
 rekreacja
 plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych organizacja
wydarzeń kulturalno-rozrywkowych przyciągających
młodych ludzi
 Mszczonowski Ośrodek kultury powinien dawać seanse
również w wakacje
 budowa boiska typu Orlik
 rozbudowa budynku klubu (KS) o szatnie i natryski
 budowa boiska ze sztuczną murawą z piłko chwytami i
oświetleniem za trybunami boiska Mszczonowianka
 budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią typu Orlik z
oświetleniem przy boisku Mszczonowianka
 poprawa dostępności boisk sportowych – wiecznie
trenuje Mszczonowianka



















rozbudowa basenów i strefy rekreacji
ulepszenie Term Mszczonów
budowa basenu krytego
kąpielisko takie jak jest w Białej Rawskiej
Otwarcie kulturalne dla ludzi 18+ , a nie jak w tym
momencie jest 45+
automatyczne nawadnianie boiska (KS)
odnowienie hali sportowej
park dla psów
kryty całoroczny basen
tańsze wejście na termy
może warto przemyśleć utworzenie arboretum w bliskim
sąsiedztwie term celem zwiększenia atrakcyjności tego
terenu i rozwoju turystki a także wypełnienia założeń
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego. W dokumencie tym czytamy: ”W celu
stworzenia ram przestrzennych dla zrównoważonego
rozwoju niezwykle istotne jest wdrożenie pro
środowiskowych reguł. Zastosowanie się do tych reguł
pozwoli uniknąć lub w istotny sposób ograniczyć
potencjalne niekorzystne oddziaływania z punktu widzenia
środowiskowego. Odpowiednie zastosowanie pro
środowiskowych zasad może także prowadzić do
wzmocnienia istniejących struktur przyrodniczych i
polepszenia jakości środowiska w perspektywie
długofalowej. Docelowa poprawa dostępności mieszkańców
do usług i dóbr publicznych oraz podnoszenie ich jakości
spowoduje poprawę jakość życia na obszarach, gdzie usług
tych nie było lub ich poziom był niski” Aby zachęcić młodych
ludzi do osiedlania się w Mszczonowie należy:
rozbudować infrastrukturę rekreacyjną - ścieżki rowerowe,
piesze najlepiej na terenach leśnych i atrakcyjnych
krajobrazowo
większa dostępność do hali, ponieważ nie można na niej
grać bo ciągle jest zajęta,
budowa nowej hali, która będzie dostępna dla dzieci z
gminy, gdyż obecna hala jest już mało wydajna,
Wiejski dom kultury w Zimnicach, Kowiesach
kino czynne w wakacje

W ramach Programu rewitalizacji przewidziano projekt
Zagospodarowania Parku Miejskiego z terenami
przykościelnymi. Obejmuje on budowę m.in. następujących
obiektów: duży plac zabaw dla dzieci i młodzieży,
wielofunkcyjne boisko sportowe, pumptrack do jazdy na
rolkach, rowerach itp., siłownię zewnętrzną, amfiteatr.
gastronomię oraz drobne elementy architektury jak altanki,
fontanny, ścieżki do spacerowania.
Budowa basenu krytego całorocznego związana będzie ze
wzrostem kosztów jego utrzymania na co Gminę w chwili
obecnej nie stać. Ponadto jak powstanie park rozrywki we
Wręczy to wówczas nasz kryty basen całoroczny będzie
świecił pustkami.
Centrum miasta tj. Plac Piłsudskiego zostanie
uporządkowany poprzez przebudowę nawierzchni,
wykonanie miejsc parkingowych oraz zmianę organizacji
ruchu. Nie istnieje możliwość wprowadzenia zakazu dla
ruchu samochodowego w centrum miasta.
Historyczna studnia będzie odrestaurowana w ramach
projektu parku miejskiego.
W okresie od maja drastycznie spada frekwencja na
seansach, w związku z tym koszty wyświetlania filmów w
okresie letnim byłyby bardzo duże.
Nie można mówić o pełnej infrastrukturze ścieżek
rowerowych. Istniejąca zabudowa oraz szerokość pasów
drogowych w większości przypadków uniemożliwia ich
realizację. Poza miastem zostały wyznaczone i oznakowane
trasy rowerowe, zaś ścieżki nie będą budowane.

12

7.

Infrastruktura
techniczna

 budowa boisk piłkarskich (naturalna trawa)zwiększenie
ilości miejsc spotkań
 miejsce spotkań dla młodzieży
 właściwe rozdzielanie środków na szkolenie dzieci i
młodzieży w zależności od potrzeb klubów,
stowarzyszeń etc.
 - stwarzanie dzieciom i młodzieży miejsc, w których
będą mogły się szkolić (ilość sal, obiektów zamkniętych
całorocznych, wyposażenia)
 Więcej miejsc przyjaznym młodym rodzinom
 teren do wyczynowej jazdy na rowerach, rolkach
 lepsze place zabaw i więcej ich, więcej zieleni
 rozbudowanie placów zabaw dla dzieci
 więcej placów zabaw dla dzieci i młodzieży
 budowa siłowni napowietrznych
 boisko lekkoatletyczne (bieżnia, skocznia w dal – przy
zespole szkół
 zagospodarowanie centrum miasta – zakaz ruchu aut,
zieleń, historyczna studnia, fontanna, latem system
fontann, zraszaczy
 utwardzenie kostką brukową z wyznaczonymi
miejscami parkingowymi i chodnikami (przed KS)
 poprawa warunków dróg
 naprawa ulic
 naprawa ulicy szkolnej
 odnowienie ulicy szkolnej
 remont dróg
 latarnie (oświetlenie), drogi
 porządnie załatać dziury w drogach
 poprawienie jakości dróg, poprawa sieci studzienek
kanalizacyjnych

 więcej miejsc parkingowych
 poprawa jakości zużytych dróg lokalnych
 poprawa jakości dróg,
 lepsze oświetlenie
 zwiększenie jakości oświetlenia na obszarach, które
tego potrzebują,
 rozporządzenie miejscami parkingowymi w sposób
rozsądny
 poprawa jakości asfaltu, chodników
 wymiana nawierzchni bitumicznej na zniszczonych
odcinkach

 doprowadzenie kanalizacji, budowa mostku z ul.
Wschodniej do ul. Gen. Maczka, doprowadzenie gazu do
każdej posesji
 poprawić stan ulic, ścieżki rowerowe i chodniki w terenach
podmiejskich
 ścieżki rowerowe poza miastem
 nadać charakter ulicy (nie drogi) Grójeckiej od strony
Grójca, zmodernizować oświetlenie i zamontować wieszaki
do flagi państwowej, zbudować chodnik + ścieżkę dla
rowerów
 przegląd stanu (naprawa, oczyszczenie) ścieżek rowerowych
 rozwój sieci kanalizacyjnej
 kolej
 trasy rowerowe
 budowa ul. Zachodniej w Zdzieszynie
 ścieżki rowerowe i miejsca wyznaczone do Nordic Walking
 przede wszystkim drogi gminne i wiejskie
 poprawa dróg na niektórych wsiach, oświetlenie
 uliczne
 budowa drogi na Zimnicach, Budowa drogi na Kowiesach
 oświetlenie uliczne w Zimnicach i Kowiesach,
 trasy rowerowe

W Programie Rewitalizacji przewidziana jest przebudowa ul.
Brzoskwiniowej, Jeżynowej, Północnej, Malinowej,
Zarzecznej i Szkolnej z łącznikiem do ul. Sportowej.
Gmina będzie również przebudowywać chodniki oraz
budować nowe miejsca parkingowe (ul. Dworcowa). W tych
ulicach będzie też modernizowane oświetlenie oraz sieci
wod.-kan. i kanalizacja deszczowa, również w ul.
Tarczyńskiej.
Kanalizacja na os. Tarczyńska II - będzie wykonany projekt
kanalizacji, realizacja w kolejności ulic z największą liczbą
budynków.
Nie można mówić o pełnej infrastrukturze ścieżek
rowerowych. Istniejąca zabudowa oraz szerokość pasów
drogowych w większości przypadków uniemożliwia ich
realizację. Poza miastem zostały wyznaczone i oznakowane
trasy rowerowe, zaś ścieżki nie będą budowane.
Na terenie miasta i gminy zostały wyznaczone oraz
oznakowane 3 trasy piesze, 8 tras rowerowych.
Stan dróg na terenie gminy będzie systematycznie
poprawiany.
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8.

Przestrzeń
publiczna















9.

Środowisko









chodniki
poprawa stanu dróg
, zadbanie o większe bezpieczeństwo
poprawa ulic, oświetlenie ulic
miejsca parkingowe przy ul. Dworcowej
Jakość dróg
polepszenie stanu dróg
modernizacja dróg
poprawienie jakości oświetlenia
planowanie nowej zabudowy i wkomponowywanie w
już istniejącą
więcej otwartych przestrzeni
odnowienie budynków, które wyraźnie tego potrzebują
przebudowa rynku wraz z estetyzacją elewacji
przyległych budynków, rewitalizacja budynku straży
pożarnej
odnowa budynków
poprawa estetyki miasta (brak koszy na śmieci)
więcej koszy na śmieci
odnowienie liceum
rozbudowa i odnowa pomieszczeń OSP
zagospodarowanie budynków zabytkowych
Większa kontrola gospodarstw domowych pod kątem
oddawania śmieci, pobieranie próbek z pieców,
nakładanie kar

 Zbudowanie ścieżki rowerowej która prowadziłaby z
Mszczonowa do Grzegorzewic i dalej. Miła trasa jednakże z
powodu dzielenia trasy z samochodami nie jest bezpieczna
 kanalizacja na os. tarczyńska II
 zadbać o połączenia drogowe przyszłych osiedli z obecną
infrastrukturą

 remont wieży ciśnień (może inne wykorzystanie budynku)
 Dalsza praca nad poprawą wyglądu ulicy Sienkiewicza,
elewacje budynków są tragiczne, przeznaczenie lokali
usługowych wymaga zmian
 Więcej nowych mieszkań

W celu zachęcenia mieszkańców do poprawy estetyki
elewacji, już w 2004 roku, Rada Miejska w Mszczonowie
podjęła uchwałę o zwolnieniu od podatku od nieruchomości
za poprawę elewacji budynków.
Gmina planuje w ramach rewitalizacji stworzenie parku
miejskiego na terenach przykościelnych oraz poprawę
elewacji obiektów będących własnością Gminy.
Prowadzone były i są rozmowy z PKP odnośnie przejęcia
wieży ciśnień.






W sprawie ekranów będzie wystąpienie do Generalnej
Dyrekcji Dróg i Autostrad o ich zainstalowanie.
Gmina nie posiada żadnych narzędzi do kontroli i karania za
spalanie odpadów. Jedynie możemy prowadzić
uświadamianie mieszkańców, co zostało rozpoczęte w
ubiegłym roku. Burmistrz Mszczonowa na początku sezonu
grzewczego, wystąpił z apelem do mieszkańców, o nie
spalanie odpadów w kotłowniach domowych. W apelu
zawarta była informacja o bardzo negatywnych skutkach na
środowisko oraz zdrowie ludzi, powodowanych spalaniem
odpadów w paleniskach domowych.
Ponadto zarówno Gmina jak i Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska będzie dofinansowywać wymianę ogrzewania
węglowego na gazowe lub inne ekologiczne.
Gmina w najbliższym czasie będzie realizować inwestycje w
zakresie montażu odnawialnych źródeł energii (oze) na
budynkach użyteczności publicznej, jeżeli uzyska
dofinansowanie. Ponadto będzie prowadzone badanie
ankietowe dotyczące zapotrzebowania na inwestycje oze
przez osoby fizyczne.

ładowanie telefonu własną energią
rozmyśleniu i pomocy nad ekranami przy ulicy Racławickiej
sprzątanie śmieci w rowach, na obrzeżach miasta,
ekrany dźwiękochłonne
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10. Inne

 Podejmowanie działań, by zatrzymać i utrzymać ludzi
młodych, dobrze wykształconych adekwatnie do
posiadanych kompetencji zawodowych
 Największym problemem jest odpływ młodych i
wykształconych ludzi do Warszawy. Z drugiej strony
Mszczonów leży stosunkowo blisko Warszawy i jest to
szansa na wykorzystanie Mszczonowa w roli "sypialni"
Warszawy (taką strategię realizuje np. Grodzisk
Mazowiecki). Mszczonów posiada na tyle dobrą
infrastrukturę (szkoły, przedszkola, media), że może być
atrakcyjny dla młodych rodzin







lepsza dostępność do służby zdrowia, lekarzy
poprawa jakości usług Ośrodka Zdrowia
Brak alternatywy na rozwój w 3 strefach miasta
klimatyzacja
Oczywiście problemem jest spora odległość i brak linii
kolejowej do Warszawy, ale w najbliższych latach zostanie
wybudowana trasa S8 - umożliwiająca bardzo szybkie
połączenie samochodowe. Czas dojazdu skróci się do około
30 minut, co w porównaniu z Piasecznem (który leży
znacznie bliżej Warszawy) będzie wynikiem bardzo dobrym.
Wspomniane Piaseczno przyciągnęło tysiące młodych
mieszkańców przyczyniając się do olbrzymiego rozwoju
miasta.
 rewitalizacja w szerszym dostępie i zakresie,
 schronisko dla zwierząt na obszarach miasta
 Przedsięwzięcia w wyznaczonym obszarze do mnie nie
przemawiają

Nie będzie schroniska dla zwierząt w naszym mieście.
Mszczonów nigdy nie będzie konkurencją dla Warszawy.
Zostały opracowane plany zagospodarowania
przestrzennego, w których duża powierzchnia terenów
przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową. Te
tereny nie są własnością Gminy.

Zaznacza się, że wskazane przedsięwzięcia będą możliwe do realizacji w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Realizacja problemów, uwag i przedsięwzięć niezwiązanych z Programem Rewitalizacji będzie rozpatrywana przez Burmistrza i Radnych w terminie późniejszym.
W dniach 27.04.2016r. i 12.05.2016r. w MOKu oraz w dniu 17.05.2016r. w OSP Mszczonów odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Mszczonowa, w których uczestniczyli
Burmistrzowie oraz członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji. Na tych spotkaniach Burmistrz przekazał mieszkańcom wstępne propozycje zadań do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji
oraz udzielił odpowiedzi na zadawane pytania, które pokrywały się z problemami poruszanymi przez mieszkańców w ankietach.

Mszczonów, dn. 16.06.2016 r.
Burmistrz Mszczonowa
Józef Grzegorz Kurek
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