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Mszczonów, dnia 2  listopada 2021 r. 

 

Sprawozdanie z  konsultacji społecznych   

projektu  Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku 

 

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych przy opracowaniu lokalnej strategii rozwoju 

wynika z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. 

Dz.U.2021 poz. 1057), zgodnie z którym projekt strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii 

rozwoju gminy podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Ponadto  zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 1372) rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 

projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 

6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityku rozwoju. Dnia 24 marca 2021 roku Rada Miejska 

w Mszczonowie podjęła uchwałę Nr XXX/254/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Procedura opracowania strategii jak również 

konsultacje społeczne dotyczące projektu strategii zostały przeprowadzone zgodnie ustawą oraz 

podjętą uchwałą rady miejskiej w trybie umożliwiającym partycypację społeczną. 

Na podstawie Uchwały Nr XXX/254/21 z dnia 24 marca 2021 r., Burmistrz Mszczonowa w trybie 

Obwieszczenia, zawiadomił w dniu 30 sierpnia 2021 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych. W 

Obwieszczeniu podano termin trwania konsultacji tj. okres od  30 sierpnia do 3 października 2021 r. 

(35 dni).   

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku w wersji elektronicznej był udostępniony 

na stronach internetowych www.bip.mszczonow.pl oraz www.mszczonow.pl, zaś w wersji papierowej 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, w pok. Nr 22, w dniach pracy 

Urzędu w godz. 8:00 do 16:00 przez cały okres trwania konsultacji.  Formy prowadzenia konsultacji 

społecznych były następujące: 

1) Zbieranie uwag i/lub sugestii zmian do projektu Strategii, z wykorzystaniem formularza 

konsultacji stanowiącego załącznik do obwieszczenia.  

2) Otwarte spotkanie konsultacyjne w dniu 30 września o godz. 18:00 w Mszczonowskim Ośrodku 

Kultury (sala kinowa). 

Uwagi i/lub sugestie zmian do projektu Strategii można było  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 3 października 2021 roku do godz. 16:00. 

Ponadto jako dodatkowe działanie informacyjne i przybliżające interesariuszom opracowany projekt 

Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku w dniu 1 września 2021 r. odbyły się dwa warsztaty 

informacyjno-konsultacyjne: z radnymi oraz z sołtysami. Jako wynik warsztatów wprowadzono 

uszczegółowienia zapisów niektórych kierunków działań (wymieniono je w  Strategii w części 

dotyczącej ewaluacji).  

 

http://www.bip.mszczonow.pl/
http://www.mszczonow.pl/
mailto:urzad.miejski@mszczonow.pl
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Podsumowanie wyników przeprowadzonych konsultacji  

 W czasie trwania procesu konsultacji społecznych wpłynął jeden wypełniony formularz składania uwag 

złożony przez Dyrektora   Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie – propozycje uzupełnień dotyczyły 

części Diagnostycznej.  Złożony formularz zamieszczono  poniżej  wraz z odniesieniem się do składanych 

uwag/uzupełnień.  

str. 
Strategii 

Treść uwagi/sugestii Propozycja nowej treści                      i/lub korekty 
treści 

Rozpatrzenie 
uwagi/sugestii  

47 W gminie Mszczonów funkcjonuje 5 
klubów sportowych (4 w 2016 roku), 
m.in.: Klub Sportowy 
„Mszczonowianka”, Ludowy Klub 
Sportowy „Osuchów”, Uczniowski 
Klub Sportowy „Olimpijczyk 2008”, 
Uczniowski Klub Sportowy w 
Lutkówce, a także Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej „Fresh”, 
prowadzące zajęcia nie tylko w 
zakresie cheerleadingu, ale także z 
akrobatyki, baletu oraz jazzu. 

W gminie Mszczonów funkcjonuje 5 klubów 
sportowych (4 w 2016 roku), m.in.: Klub Sportowy 
„Mszczonowianka”, Ludowy Klub Sportowy 
„Osuchów”, Uczniowski Klub Sportowy 
„Olimpijczyk 2008”, Uczniowski Klub Sportowy w 
Lutkówce, Mszczonowskie Wodne Pogotowie 
Ratunkowe a także Stowarzyszenie Kultury 
Fizycznej „Fresh”, prowadzące zajęcia nie tylko w 
zakresie cheerleadingu, ale także z akrobatyki, 
baletu oraz jazzu. 

przyjęto w całości 
w 
zaproponowanym 
brzmieniu 

47 W ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mszczonowie funkcjonuje 
kompleks basenów termalnych. 
„Termy Mszczonów” to nowoczesny 
kompleks zespołu obiektów z 
wykorzystaniem źródeł termalnych 
spełniający funkcje wypoczynkowe 
oraz rekreacyjne. 

W ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Mszczonowie funkcjonuje Kompleks Basenów 
Termalnych „Termy Mszczonów”. Jest to 
nowoczesny kompleks zespołu basenów z 
wykorzystaniem źródeł termalnych spełniający 
funkcje wypoczynkowe oraz rekreacyjne. 

przyjęto w całości 
w 
zaproponowanym 
brzmieniu 

47 Obiekt oferuje dwa baseny 
całoroczne o łącznej powierzchni 190 
m2 wypełnione wodą geotermalną o 
temperaturze 34°C oraz jeden 
znajdujący się na zewnątrz, 
wypełniony wodą geotermalną 
uzdatnioną o temperaturze 32°C, 
wyposażony w sztuczną rzekę, leżanki 
wodne i ławeczki napowietrzające, 
masaże ścienne, masaż karku oraz 
gejzery powietrzne a także 
zjeżdżalnie, jedną o długości 60 m. 
Termy są jedynym tego rodzaju 
obiektem w centralnej Polsce 
(www.termy-mszczonow.eu/).  

Obiekt oferuje dwa baseny całoroczne o łącznej 
powierzchni 190 m2 wypełnione wodą 
geotermalną o temperaturze 34°C oraz sezonowe: 
basen rekreacyjny, sportowy i dla dzieci. Dwa 
całoroczne baseny, w tym jeden wewnętrzny, to 
jedyne baseny termalne koło Warszawy, które 
umożliwiają kąpiel na zewnątrz, także w okresie 
zimowym. Dodatkowo są one wyposażone w dysze 
do hydromasażu karku oraz podwodne dysze 
ścienne. Wody wykorzystywane w nieckach 
całorocznych, to wolne od zanieczyszczeń wody 
termalne, które w celu zachowania 
naturalnych właściwości nie są filtrowane ani 
wzbogacane. Charakteryzują się one podwyższoną 
zawartością związków żelaza, co powoduje 
zwiększenie intensywności ich charakterystycznej 
barwy (brązowo - zielony) i stopnia mętności. 
Basen rekreacyjny jest to miejsce idealne zarówno 
do wypoczynku i relaksu, jak i do doskonałej 
zabawy dla całej rodziny. Ilość atrakcji, w które 
został wyposażony, usatysfakcjonuje nawet 
najbardziej wymagających amatorów wodnego 
szaleństwa. Na miłośników rekreacji wodnej 
czekają: dysze do hydromasażu ściennego, 
sztuczna rzeka o wartkim nurcie, dysze do 
hydromasażu karku, gejzery powietrzne, ławeczki i 
leżanki napowietrzające oraz zespół zjeżdżalni: 
rynnowa o długości 60m oraz prosta o długości 
12m. Basen ten, wyróżnia nieregularny kształt oraz 
zróżnicowana głębokość, dzięki czemu mogą z 
niego korzystać nawet osoby niepotrafiące pływać. 
Jest on dostosowany do potrzeb osób w każdym 
wieku oraz o różnym stopniu sprawności. Basen 
sportowy o wymiarach 25 x 12,5 metra z 

przyjęto w całości 
w 
zaproponowanym 
brzmieniu 
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sześcioma słupkami startowymi oraz widownią. 
Basen sportowy to propozycja dla tych, którzy 
oprócz zabawy w wodzie mają ochotę po prostu 
popływać. Z myślą o najmłodszych klientach 
powstał brodzik – basen dla dzieci, w którym 
znajduje się również mini zjeżdżalnia w kształcie 
słonika oraz fontanna - jeż wodny. Głębokość 
niecki (od 20 do 30 cm) zapewnia maluchom 
bezpieczną i beztroską zabawę. Wspaniałą atrakcją 
dla maluchów jest także 
antypoślizgowa fontanna chłodząca z 24 dyszami 
pompującymi wodę z posadzki w różnych 
odstępach czasowych. W ofercie znajdują się także 
zjeżdżalnie wodne, jaccuzi zewnętrzne, sauny, 
grota solna, boiska do plażowej piłki siatkowej, 
plac zabaw dla dzieci, zewnętrzna siłownia oraz 
wiele innych atrakcji. W sezonie zimowym czynne 
jest zadaszone lodowisko wraz z wypożyczalnią 
łyżew. 

48 Na bazie wybudowanej w 2000 roku 
Hali Sportowej, otwartego w 2008 
roku Kompleksu Basenów 
Termalnych oraz boisk „Orlik 2012” 
zlokalizowanych przy szkole 
podstawowej, Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mszczonowie koordynuje 
działalność sportu na terenie miasta, 
która prowadzona jest poprzez sekcje 
sportowe skupione przy OSiR, Klubie 
Sportowym „K.S. Mszczonowianka”, 
LKS oraz Uczniowskich Klubach 
Sportowych. Poza ww. obiektami 
gmina dysponuje bieżnią 
lekkoatletyczną w Osuchowie, 
boiskiem wielofunkcyjnym z bieżnią 
ze sztuczną nawierzchnią w 
Lutkówce, boiskiem wielofunkcyjnym 
ze sztuczną nawierzchnią w 
Piekarach. 

Na bazie wybudowanej w 1999 roku Hali 
Sportowej, otwartego w 2008 roku Kompleksu 
Basenów Termalnych oraz boisk „Orlik 2012” 
zlokalizowanych przy szkole podstawowej, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie 
koordynuje działalność sportu na terenie gminy, 
która prowadzona jest poprzez sekcje sportowe 
klubów i stowarzyszeń sportowych. Poza ww. 
obiektami gmina dysponuje bieżnią 
lekkoatletyczną w Osuchowie, boiskiem 
wielofunkcyjnym z bieżnią ze sztuczną 
nawierzchnią w Lutkówce, boiskiem 
wielofunkcyjnym ze sztuczną nawierzchnią w 
Piekarach. 

przyjęto w całości 
w 
zaproponowanym 
brzmieniu 

48 Wybrane imprezy sportowe. W OSiR 
Mszczonów organizowane są 
cykliczne wydarzenia sportowe takie 
jak: Amatorskie Mistrzostwa w 
Hokeju na Lodzie o Puchar Dyrektora 
OSiR Mszczonów (VI edycja w 2020 
roku), Grand Prix Tenisa Stołowego, 
Mistrzostwa Gminy Mszczonów w 
Lekkoatletyce, Mistrzostwa Gminy 
Mszczonów w piłce ręcznej, 
Wiosenne i Jesienne Biegi 
Przełajowe, Świąteczne Biegi z 
Termami Mszczonów (X w 2020 roku) 
czy Wiosenny i Jesienny Rajd 
Rowerowy w ramach produktu 
turystycznego „Weekend z Termami 
Mszczonów” 45 czy Nocne Piesze 
Rajdy, popularyzujące turystykę 
pieszą dla mieszkańców Gminy. 

Wybrane imprezy sportowe. W OSiR Mszczonów 
organizowane są cykliczne wydarzenia sportowe 
takie jak: Amatorskie Mistrzostwa w Hokeju na 
Lodzie o Puchar Dyrektora OSiR Mszczonów (VI 
edycja w 2020 roku), Mistrzostwa Gminy 
Mszczonów w Lekkoatletyce, Mistrzostwa Gminy 
Mszczonów w piłce ręcznej, Wiosenne i Jesienne 
Biegi Przełajowe, Świąteczne Biegi z Termami 
Mszczonów (X w 2020 roku) czy Wiosenny i 
Jesienny Rajd Rowerowy w ramach produktu 
turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”  
czy Nocny Pieszy Rajd, popularyzujące turystykę 
pieszą dla mieszkańców Gminy. 

przyjęto w całości 
w 
zaproponowanym 
brzmieniu 

49 Atrakcyjność turystyczna – walory, 
oferta i infrastruktura turystyczna. 
Najważniejszym cyklicznym 
wydarzeniem kulturalnym jest święto 
miasta, czyli Jarmark Mszczonowski a 

Atrakcyjność turystyczna – walory, oferta i 
infrastruktura turystyczna. Najważniejszym 
cyklicznym wydarzeniem kulturalnym jest święto 
miasta, czyli Jarmark Mszczonowski a później 
Gminne Dożynki w Osuchowie. W gminie 

przyjęto w całości 
w 
zaproponowanym 
brzmieniu 
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później Gminne Dożynki w 
Osuchowie. W gminie Mszczonów 
funkcjonuje jeden zintegrowany 
lokalny produkt turystyczny 
„Weekend z Termami Mszczonów”. 

W jego ramach oferowane są: 47  
wszystkie atrakcje Term (rekreacyjne, 
zdrowotne, rehabilitacyjne i lecznicze 

na bazie wód geotermalnych),  8 
tras rowerowych o długości 145,5 

km,  3 trasy piesze do spacerów z 
kijkami nordic-walking o długości 

29,5 km,  2 trasy do biegów 

narciarskich o długości 4,6 km,  a 
także udział w corocznych rajdach 
rowerowych na orientację oraz biegu 
ulicznym. 

Mszczonów funkcjonuje jeden zintegrowany 
lokalny produkt turystyczny „Weekend z Termami 
Mszczonów”.  
W jego ramach oferowane są:   

 wszystkie atrakcje Term (rekreacyjne, 
zdrowotne, rehabilitacyjne i lecznicze na bazie wód 
geotermalnych),  

 8 tras rowerowych o długości 145,5 km,  

 3 trasy piesze do spacerów z kijkami nordic-
walking o długości 29,5 km,  

 2 trasy do biegów narciarskich o długości 4,6 km, 
Wypożyczalnia sprzętu sportowo – rekreacyjnego 
(rowery i narty biegowe) 

 a także udział w corocznych rajdach 
rowerowych na orientację oraz biegu ulicznym. 

 

Ponadto w formie pisma wpłynęły uzupełnienia od Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie 

dotyczące: 

 dopisania w celu strategicznym 3 „tworzenie warunków do  integracji społecznej oraz oferty 

usług spędzania wolnego czasu dla różnych grup wiekowych (sfera społeczna)” cel 

operacyjny „tworzenie warunków do  partycypacji i integracji społecznej na terenie całej 

Gminy, w tym na obszarach wiejskich” w punkcie „tworzenie, utrzymanie (w tym bieżące 

remonty) i rozwijanie miejsc lokalnej integracji (kluby seniora, MOK, świetlice wiejskie itp.) - 

biblioteki jako miejsca lokalnej integracji. Ze względu na mnogość wydarzeń (koncerty, 

teatrzyki, spotkania autorskie, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkania 

wolontariuszy, inne spotkania tematyczne) w naszej bibliotece również rozwijana jest lokalna 

integracja -  dopisano, przyjęto w całości w zaproponowanym brzmieniu 

W odniesieniu analizowanego w Diagnozie obszaru kultury i dziedzictwa kulturowego Miejska 

Biblioteka Publiczna prosiła o wprowadzenie następujących zmian: 

 Według analizy działalności bibliotek publicznych powiatu żyrardowskiego w 2020 roku, 

przygotowanej przez Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego - Miejska Biblioteka 

Publiczna w Mszczonowie zajęła 1. miejsce w powiecie pod względem ilości wypożyczeń (w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców), 1. miejsce w powiecie pod względem zakupu nowości 

wydawniczych w woluminach (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) oraz 2. miejsce w powiecie 

pod względem zapisanych czytelników (w przeliczeniu na 100 mieszkańców). Mając jako 

konkurenta miasto powiatowe z wiele większymi możliwościami, nasza biblioteka, mimo 

panującej pandemii, wypadła w rankingu rewelacyjnie. Zasługuje to na podkreślenie. Dodano 

ten zapis.  

 Wspominając o Filii w Osuchowie nie można zapomnieć, że w 2016 roku biblioteka ta dzięki 

środkom pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przeszła generalny 

remont. Mimo małego metrażu aktualnie jest placówką na miarę XXI wieku: oprócz stale 

uaktualnianego księgozbioru posiada 3 stanowiska komputerowe dla czytelników, zbiory 

filmowe, audiobooki, konsolę XBOX, gry planszowe, puzzle. Organizowane są tam zajęcia dla 

dzieci i młodzieży, spotkania autorskie, teatrzyki, konkursy. Dodano ten zapis. 

 Analizując ofertę biblioteki w Mszczonowie należy również wspomnieć o specjalnych książkach 

z dużą czcionką dostosowanych dla osób słabowidzących, ebooki. Dodano ten zapis. 
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 W ofercie kulturalnej, poza wymienionymi, znajdują się także: koncerty, spotkania autorskie 

(w tym z gwiazdami literatury), zajęcia manualne i plastyczno – literackie, zajęcia ruchowe, 

tutoriale internetowe (w czasie pandemii), a także cykl stałych wydarzeń tj.: Bibliowakcje, 

Narodowe Czytanie, Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, Kryminalny Wrzesień, Tydzień Czytania 

Dzieciom, Jak nie czytam, jak czytam, Poszukiwacze książek i inne. Dodano ten zapis. 

 Biblioteka oferuje dostęp do katalogu elektronicznego z funkcjami, które umożliwiają 

czytelnikom samodzielne zarządzanie kontem bibliotecznym: rezerwowanie książek, 

przedłużanie terminu zwrotu, tworzenie list książek, kontakt z biblioteką itp. Dodano ten zapis. 

 Przez cały okres pandemii biblioteka aktywnie działa w mediach społecznościowych, tworząc 

ciekawe i pomocne treści. W I fali pandemii brała udział w ogólnopolskiej akcji „Nie zostawiam 

czytelnika”. W okresie pandemii biblioteka pozostawała zamknięta dla czytelników jedynie w 

okresie wymaganym ustawowo i tylko w tym zakresie. Ostatnia ustawa dawała bowiem 

możliwość wypożyczeń bezkontaktowych” i jako jedna z 2 bibliotek w powiecie – MBP w 

Mszczonowie realizowała takie wypożyczenia.  Dodano ten zapis. 

 Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie zwraca się o ujęcie w strategii rozwoju 

konieczności wybudowania nowego budynku na siedzibę biblioteki. Od kilku lat dyrektor 

biblioteki sygnalizuje problemy lokalowe z którymi zmaga się biblioteka, a które w dłuższej 

perspektywie stają się nie do rozwiązania. Podstawowym problemem jest fakt, iż biblioteka 

znajduje się w budynku szkoły. W związku z tym, mamy ograniczoną powierzchnię. 

Niewystarczająca powierzchnia prowadzi do problemów z organizacją spotkań (brak miejsca 

dla większej ilości publiczności, a w czasie pandemii organizacja spotkań jest niemal 

niemożliwa, bo w szczytowym momencie ograniczenie ilości osób na m2 powodowało, że na 

spotkanie mogłoby przyjść ok 3-4 osób!). Ograniczona przestrzeń powoduje również brak 

miejsca do przechowywania/magazynowania. Nie mamy możliwości magazynowania książek, 

przechowywania elementów wyposażenia czy przedmiotów potrzebnych do przeprowadzenia 

zajęć. Problemem jest także brak możliwości wydzielenia strefy cichej pracy, bardzo popularnej 

wśród czytelników w nowoczesnych bibliotekach. Z doświadczeń bibliotekarzy wynika, że 

strefa taka bardzo przyciąga do korzystania z oferty biblioteki. Co najważniejsze, ze względu na 

brak miejsca, biblioteka nie jest dostosowana do czytelników niepełnosprawnych. 

Przewiduje się, że w najbliższej przyszłości dostosowanie to będzie konieczne z prawnego 

punktu widzenia (dostępność), a biblioteka nie będzie miała takiej możliwości.  Nie ma 

możliwości dostosowania toalet (które ze względu na swój układ i wielkość) nie spełniają 

podstawowych wymogów, pełniąc jednocześnie funkcję magazynku. Nie wystarcza również 

miejsca, aby swobodnie poruszać się wózkiem dla osób niepełnosprawnych, a także brak 

odpowiedniej infrastruktury na wprowadzenie oznaczeń w alfabecie braille'a. Biblioteka jako 

miejsce kulturalne i służące integracji społecznej nie chce wykluczać poszczególnych grup 

społecznych jedynie przez brak możliwości przystosowania przestrzeni do ich potrzeb. Dlatego 

prosimy o uwzględnienie w strategii rozwoju gminy nowego budynku siedziby biblioteki o 

powierzchni większej niż obecna. Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na inwestycję 

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2: Inwestycja w infrastrukturę 

bibliotek publicznych. Uwzględniono postulowane zapisy w części strategicznej.   

Ponadto Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie oraz Gminne Centrum Informacji złożyły korekty 

na pliku Strategii w trybie recenzji (śledź zmiany). Po przeanalizowaniu uwagi zostały przyjęte w całości 

lub częściowo.  


