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Biuletyn informacyjny  

Dbają o nasze bezpieczeństwo
Ochotnicze Straże Pożarne na terenie naszej gminy 
realizują zadania wynikające z przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa przeciwpożarowego i są uzu-
pełnieniem dla działań Państwowej Straży Pożarnej. 
Do jednostek w Miedniewicach, Żelaznej i Samicach 
pozyskaliśmy wozy bojowe. Środki z Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjar-
nej zwanego dalej Funduszem Sprawiedliwości – w 
sumie 100 tys. złotych – pozwoliły na zakup wysokiej 
klasy mundurów i hełmów bojowych, które trafi ły do 
siedmiu jednostek działających na terenie gminy.
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Uzbrajamy się w zieloną energię
Na koniec 2021 roku w gminie mieliśmy w sumie 399 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki pozyska-
nym funduszom  na przełomie 2022 i 2023 roku wybu-
dujemy kolejnych 209. Wartość pokazuje ogromne przy-
spieszenie i skalę podejmowanych przez nas wyzwań.

W marcu 2022 r. z terenu Gminy Skierniewice 
odebrano 8,6 Mg odpadów z folii rolniczych, siatki i 
sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach 
i typu Big Bag. Fundusze na realizację zadania udało 
nam się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Folię wywieźliśmy 
z czterech gospodarstw.ŁĄCZNIE 8,6 Mg ODPADÓW.

W 2022 roku udało nam się pozyskać dla miesz-
kańców kwotę ponad 11 mln złotych. Dzięki tym 
pieniądzom powstanie 170 nowych przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 261 instalacji fotowoltaicznych. 
Dzięki dofi nansowaniu w 30 gospodarstwach zakupio-
ne zostaną nowe kotły na pellet, które zastąpiły uciąż-
liwe „kopciuchy”. Trzynaście rodzin dzięki wsparciu bę-
dzie mogło zakupić nowe zbiorniki C.W.U. (zarówno do 
pomp ciepła, jak i kotłów grzewczych). W minionym 
roku wydaliśmy ponad 48 tys. złotych na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest. W sumie płyty eter-
nitowe zabraliśmy z 84 posesji (168,225 mg). 

Szanowni Mieszkańcy,
Tradycyjnie początek roku to czas kreśle-

nia planów, wyznaczania celów, ale i refl eksji 
nad rokiem minionym. Jestem przekonany, 
że choć 2022 rok osobiście pożegnałem z 
poczuciem niedosytu, to optymalnie spożyt-
kowaliśmy czas i środki, jakimi dysponowali-
śmy, by podwyższyć poziom życia mieszkań-
ców, uczynić naszą gminę jeszcze lepszym 
miejscem do zamieszkania. W tym miejscu 
chciałbym się podzielić osobistą refl eksją.

Zamykając bilans minionego roku, po 
stronie zadań zrealizowanych odnotowałem 
inwestycje, które dopiero teraz z satysfakcją 
mogę odnotować:  dobrze, że w końcu uda-
ło nam się wybudować Stację Uzdatniania 
Wody w Józefatowie, nareszcie zamknęliśmy 

najważniejsze problemy związane z jakością wody. A niedosyt? Oczywiście marzy mi się bu-
dżet inwestycyjny, który rozwiązałby wszystkie bolączki mieszkańców, pozwolił uczynić kapitał 
ludzki najważniejszym wydatkiem. Wiem, że konsekwencja w działaniu, jasno wytyczone 
zadania zbliżają nas do tego momentu.

Nie mam jednak również wątpliwości, że przed nami trudne dwanaście miesięcy 2023 roku. 
Sytuacja ekonomiczna gospodarstw indywidualnych przekłada się na kondycję gminy. Problemy 
gospodarcze dotkliwie dotykają nasze fi nanse. Mniejsze wpływy do budżetu to mniejsze możli-
wości podejmowania inwestycji, to również określone trudności związane z bieżącym funkcjono-
waniem, wydatkami, na które nie mamy wpływu. Mimo wszystko z nadzieją spoglądam w ten 
trudny czas, bo na horyzoncie są nowe perspektywy – kolejnego rozdania w ramach programu 
kluczowych inwestycji „Polski Ład”, czy funduszy unijnych, które mają zostać uruchomione w 
nowym roku. Celem, jaki postawiłem przed sobą i administracją, którą kieruję, jest utrzymanie 
wysokiego poziomu usług, edukacji, dokończenie ważnych inwestycji, a także realizacja nowych. 
Oczywiście kluczem do sukcesu będzie zabezpieczenie fi nansowania i ograniczenia kosztów. Trud-
ny czas jednak będzie wymagał także odważnych decyzji. Nie stać nas na populizm, czy półprawdy.

Jeszcze na chwilę wrócę do priorytetów na ten rok. Największym wyzwaniem oczywiście 
będzie utrzymanie dotychczasowego poziomu usług przy bardzo dużym wzroście cen, głów-
nie energii cieplnej i energii elektrycznej. Konsekwencje tych wzrostów przekładają się na 
funkcjonowanie całej naszej gminy. Mam na myśli zarówno utrzymanie wszystkich gminnych 
obiektów, w tym placówek edukacyjnych, jak i transportu publicznego czy gospodarki odpa-
dami komunalnymi. 

Oszczędności w wielu strefach czy podwyżki lokalnych opłat, to decyzje, których  nigdy nie 
podejmuje się łatwo, bo mają one przecież bezpośredni wpływ na życie i zasobność portfela 
naszych mieszkańców. To o czym mogę Państwa zapewnić – pragnę, by nasza gmina rozwijała 
się, uwzględniając potrzeby i oczekiwania wszystkich mieszkańców. Będziemy dalej moderni-
zować drogi, zmierzymy się z dużą inwestycją w Mokrej Lewej, dofi nansujemy mieszkańcom 
panele fotowoltaiczne czy przydomowe oczyszczalnie, chcemy zbudować boisko w Żelaznej. 
To duże wyzwania, ponieważ idą trudne czasy dla samorządów. 

Szanowni Państwo, również Państwu na ten rok życzę dużo wytrwałości w realizacji wy-
znaczonych celów!

Czesław Pytlewski 
Wójt Gminy Skierniewice

Inwestujemy w drogi
Spokojnie można powiedzieć, że rok 2022 był rekordo-
wym, jeśli chodzi o zainwestowane środki w poprawę 
stanu dróg w naszej gminie. Dzięki wydatnemu wspar-
ciu z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład” oraz środkom z budżetu na drogi wydali-
śmy 8,3 mln złotych. str.2
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Zgodnie z przyjętym planem, do końca października udało się wy-
konać prace związane z dokończeniem inwestycji drogowej w Stro-
bowie.

– Postawiliśmy sobie za cel, aby droga była gotowa przed Wszystkimi 
Świętymi. Cieszę się, że cel został osiągnięty, choć inwestycja powinna 
być zakończona już dużo wcześniej – przyznaje Czesław Pytlewski, wójt 
gminy Skierniewice.

Pierwotnie remonty miały zakończyć się z końcem marca. Jednak 
gmina trafi ła na niesolidnego wykonawcę, który zwyczajnie zszedł z pla-
cu budowy. W ramach zadania wymieniona została nawierzchnia drogi. 
Wzdłuż jezdni powstał chodnik z betonowej kostki oraz zamontowano 
uliczne lampy LED.

Gmina na realizację zadania otrzymała dofi nansowanie z urzędu mar-
szałkowskiego. Zakończeniem prac w Strobowie zajmowała się fi rma Dro-
gomex z Pruszkowa. Koszt inwestycji to 2 mln złotych.

Droga w Strobowie równa jak stół. 
Inwestycja będzie refi nansowana z rządowych funduszy

W minionym roku z funduszu Polski Ład 
udało się zakończyć remonty dróg w Rzym-
cu oraz odcinek z Balcerowa do Dębowej 
Góry.

Wójt gminy Czesław Pytlewski podkreśla: – Mo-
dernizacja akurat tych fragmentów dróg była prio-
rytetem ze względu na konieczność poprawy bez-
pieczeństwa dowozu dzieci do miejscowych szkół.  

Zgodnie z planem w październiku zakończono 
remont dróg w Dębowej Górze i Rzymcu. 

– Wielokrotnie otrzymywaliśmy sygnały, że te 
odcinki są w opłakanym stanie – przyznaje wójt 
Czesław Pytlewski.

W poniedziałek (3.10) gmina ofi cjalnie oddała 
do użytku zmodernizowane trasy. Wartość inwe-
stycji to w sumie ponad 3,3 mln zł, z czego 90 
proc. wartości stanowi rządowe wsparcie. Łącznie 
wyremontowano około 1,5 kilometra. Na inwe-

O� cjalnego otwarcia drogi dokonali parlamentarzyści, samorządow-
cy, a także uczniowie ze szkoły podstawowej w Dębowej Górze.

Elementy spowalniające ruch powstały na 
wniosek mieszkańców. Rozwiązanie ma 
poprawić bezpieczeństwo niechronionych 
uczestników ruchu.

Gmina w sprawie instalacji spowalniaczy zwró-
ciła się z prośbą o wydanie opinii do Komendy 
Miejskiej Policji. Mundurowi uznali, że rozwiązanie 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na dro-
dze.  Łączny koszt zadania to 7 tys. złotych.

Po wielu miesiącach starań urzędowi gmi-
ny udało się nabyć działki, które umożliwią 
realizację postulowanych przez mieszkań-
ców inwestycji drogowych. Samorząd w tej 
sprawie porozumiał się z dyrekcją Lasów 
Państwowych.

– Żeby móc myśleć o nadaniu tym trasom 
właściwych parametrów, wystąpiliśmy z wnio-
skiem do urzędu wojewódzkiego o nadanie im 
numerów. 

Decyzji spodziewamy się w pierwszym kwar-
tale 2023 roku – potwierdza wójt Czesław Py-
tlewski.

Przebudowa 
gminnych dróg.
Bezpieczny dojazd 
do szkół

stycje urząd pozyskał dofi nansowanie z rządowe-
go funduszu inwestycji strategicznych Polski Ład. 

Samorząd przypomina, że zakończona jesie-
nią inwestycja to tylko pierwszy etap realizacji 
zadania. Prace związane z poprawą stanu na-
wierzchni gminnych dróg kontynuowane będą 
w 2023 roku i będą obejmowały również dwa 
odcinki w miejscowości Miedniewice. W sumie 
zmodernizowane zostanie ok. 6 km nawierzchni. 

–  Dzięki rządowej dotacji zrealizowaliśmy pil-
ne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje 
– mówi. 

W uroczystościach udział wzięli dostojni 
goście – senator Rafał Ambrozik, posło-
wie Grzegorz Wojciechowski i Robert Te-
lus oraz radna sejmiku wojewódzkiego dr 
Ewa Wendrowska. Podczas ważnych dla 
gminy wydarzeń obecni byli –  Monika 
Urbaniak, radna gminy, sołtys Dębowej 
Góry - pani Barbara Sujka, Jadwiga Su-
mińska -przewodnicząca Stowarzyszenia 
Kobiet Wsi Dębowa Góra, Elżbieta Go-
ściniak -przewodnicząca Rady Rodziców 
szkoły, ks. Robert Kwatek - proboszcz 
Parafi i Miłosierdzia Bożego w Skiernie-
wicach, Agnieszka Czarnota - prezes 
Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody 
w Skierniewicach. 

Dzięki staraniom lokalnej administracji w 
sumie gmina pozyskała 200 tys. zł na reali-
zację zadania.

Dofi nansowanie na prace w Mokrej Pra-
wej gmina pozyskała z programu „Budowa i 

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych”. Zmodernizowany został odcinek 777 
metrów. 

W sumie na realizację zadania wydano pół 
miliona złotych. 

Drogi w Rudzie 
oraz Budach 
Grabskich 
mają otrzymać 
numery

Remont zdewastowanego 
odcinka drogi w Mokrej Prawej

Progi zwalniające 
w Sierakowicach 
Lewych
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Druhowie z OSP od trzech lat zajmują się 
wojennymi nekropoliami na terenie gminy 
Skierniewice. W dniach poprzedzających li-
stopadowe dni zadumy uprzątnęli groby w 
Budach Grabskich i Samicach.

W 2015 roku szczątki żołnierzy znaleziono pod-
czas przebudowy drogi wojewódzkiej. Odkopano 
wówczas kości pięciu żołnierzy rosyjskich. Po prze-
badaniu ich szczątki spoczęły w pięciu trumnach na 
cmentarzu wojennym w Budach Grabskich.

Cmentarz znajduje się nad Rokitą, około 
800 metrów od ujścia strumienia do Rawki. Na 
cmentarzu w kształcie krzyża znajdują się trzy 
zbiorowe mogiły. Na cmentarzu znajduje się 
też współczesna tablica z napisem: „Cmentarz 
Wojenny 1914-1915”, metalowy krzyż i obelisk. 
Dzięki staraniom pana Pawła Woźnickiego oraz 
Urzędu Gminy w Skierniewicach cmentarz został 
odnowiony na przełomie lat 2006, 2007. W 2010 r. 
przeprowadzono kolejne prace konserwatorsko-
-porządkowe, została wykonana i zawieszona 
tablica informacyjna z opisem walk i rozmiesz-
czeniem grobów na cmentarzu.

W akcji sprzątania nekropolii udział wzięli dru-
howie z jednostki w Miedniewicach – Michał Żynie-
wicz, Artur Starczyk, Adrian Świderek oraz Piotr 
Bereza, ochotnicy z OSP Samice – Jacek Gałka, 
Daniel Przygodziński, Bogusław Wiktorowski oraz 
bracia Karol i Paweł Krzemińscy, a także Sławomir 
Kołosowski i Piotr Gaworek z OSP w Borowinach.

Wójt Czesław Pytlewski podziękował wszyst-
kim druhom za okazaną pomoc i zaangażowanie 
w porządkowaniu cmentarza. 

Do OSP Żelazna, dzięki staraniom druhów 
i wójta gminy, trafi ł ciężki wóz strażacki. To 
jedno z pierwszych działań wdrażania planu 
przyjęcia jednostki do Krajowego Systemu Ra-
tunkowo-Gaśniczego. Lekki pojazd pod koniec 
roku trafi ł do garażu jednostki w Samicach.

Pojazd, który trafi ł do Żelaznej do minione-
go roku służył Komendzie Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Skierniewicach.

Ciężki pojazd w minionym roku otrzymała rów-
nież Ochotnicza Straż Pożarna w Miedniewicach.

Lekki wóz marki Volkswagen Crafter stanął 
w garażu w strażnicy OSP Samice. Auto zostało 
pozyskane za kwotę 441 tys. złotych z czego 170 
tys. złotych wynosi promesa od wojewody.

Wójt Czesław Pytlewski prze-
kazał siedmiu jednostkom OSP 
z terenu naszej gminy hełmy 
strażackie i ubrania specjalne do 
działań ratowniczo-gaśniczych. 
Zakup został współfi nansowany 
ze środków Funduszu Sprawiedli-
wości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.

To oni często rozpoczynają akcje 
ratunkowe, przyjeżdżają na miejsce 
wypadków samochodowych, poma-
gają ratować życie ludzkie, ale i do-
bytek naszych mieszkańców. Fundusz 
Sprawiedliwości wyposażył strażaków 
ochotników z naszej gminy w specja-
listyczny sprzęt za ponad 100 tys. zł, 
by mogli skutecznie chronić zdrowie i 
życie ludzi – mówi Czesław Pytlewski.

Ochotnicze straże na tym terenie 
powstały już pod koniec XIX wieku i 
od ponad wieku służą lokalnej spo-
łeczności. Profesjonalizacja jedno-
stek, włączenie OSP do krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego wy-
musza dostępność do nowoczesne-
go, niezawodnego sprzętu, a więc 
konieczne są nakłady fi nansowe na 
zakup wyposażenia strażnic. Sie-
dem jednostek OSP – w Borowinach, 
Mokrej Lewej, Miedniewicach, Sie-
rakowicach Lewych, Sierakowicach 
Prawych, Samicach i Żelaznej, dzięki 
wsparciu z Funduszu Sprawiedliwości 
zostało doposażone w profesjonalny 
sprzęt.

Wsparcie dla naszych OSP. 
Nowy sprzęt trafi ł do jednostek

Nie ma lepszych inwestycji niż te, które dotyczą bez-
pieczeństwa – podkreśla wójt gminy Skierniewice 
Czesław Pytlewski.

Siedem jednostek otrzymało po cztery sztuki hełmów 
strażackich oraz trzy sztuki ubrań specjalnych do działań 
ratowniczo - gaśniczych. Wartość darowizny dla każdej z 
OSP wyniosła w sumie 15 572,08 zł. Całkowity koszt re-
alizacji projektu wyniósł 109 004,56 zł. Dofi nansowanie 
z funduszu wyniosło 100 tys. zł. Zakupiony sprzęt został 
przekazany w ramach umowy darowizny.

Nowe wozy bojowe 
w naszych jednostkach

Druhowie opiekują 
się cmentarzami 
wojskowymi 

W grudniu dobiegły końca prace remonto-
we w urzędzie. Celem była poprawa jakości 
obsługi interesantów. Do dyspozycji odwie-
dzających oddana została m.in. nowoczesna 
winda, która znacznie ułatwi poruszanie się 
po budynku i dotarcie na najwyższe piętra.

Pomieszczenia na parterze stały się bardziej 
dostępne, zorganizowano przestrzeń potrzebną 
dla obsługi rady gminy.  Dotychczasowy lokal był 
zbyt mały, aby przeprowadzić obrady komisji. 

Całkowity koszt robót budowlanych to 
1 026 199,22 zł brutto. Głównym celem prze-
prowadzonej inwestycji jest ułatwienie życia tym 

wszystkim, którzy na co dzień mają trudności 
z poruszaniem się. Mniejsze bariery architek-
toniczne w budynkach użyteczności publicznej 
umożliwią wielu osobom większy udział w życiu, 
a co za tym idzie większą samodzielność. Likwi-
dacja barier architektonicznych zwiększy dostęp-
ność budynku, w którym są takie instytucje jak 
Urząd Gminy Skierniewice, Państwowa Inspekcja 
Pracy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - któ-
ry współpracuje ze Stowarzyszeniem Rodziców i 
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych WSPÓLNA 
TROSKA.

Prace remontowe w pomieszczeniach będą 
kontynuowane w 2023 roku.

Urząd gminy nie do poznania
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Stawki podatku 
od nieruchomości w 2023 r.
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są 
grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle (obiekty, które 
nie są budynkami, lub ich części związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej).

Nie płacisz podatku od nieruchomości od użytków rolnych lub lasów, 
chyba że są zajęte na potrzeby prowadzenia działalności gospodar-
czej – wtedy również zapłacisz podatek od nieruchomości. Rada gminy 
przyjęła stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2023 roku.

Podatek od gruntów
– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

– 1,15 zł/m kw. powierzchni
– stawy, zbiorniki wodne – 5,41 zł/ 1 ha powierzchni,
– pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, 

statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje poza-
rządowe – 0,60 zł/m kw. powierzchni,

– pozostałych gruntów niezabudowanych – 3,57 zł/ m kw. po-
wierzchni.

Budynki lub ich część
– mieszkalne – 0,92 zł/m kw. powierzchni użytkowej,
– zw. z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 27,60 zł/ m kw. pow. użytkowej,

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifi kowanym materiałem siewnym –  12,65 zł/ m kw. pow. użytkowej,

– pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 9,20 zł/m kw. pow. użytkowej. Od budowli – 2 proc. wartości.

Wyższe stawki zwrotu 
akcyzy za paliwo do produkcji 
rolnej w 2023 r.
Od 1 lutego do 28 lutego 2023 roku rolnicy mogą składać w 
urzędzie gminy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej.  

Rolnicy mogą otrzymać zwrot podatku akcyzowego w wysokości 
1,20 zł za lit oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
Wnioski o zwrot  podatku akcyzowego  w I półroczu  2023 roku  wraz 
z fakturami  VAT (kopiami) stanowiącymi  dowód zakupu  oleju napę-
dowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r.  do 31 stycznia 2023 r.  przyj-
mowane będą od 1. do 28 lutego w urzędzie gminy. 

Rolnik, który będzie chciał uzyskać zwrot podatku akcyzo-
wego powinien:

• w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023  r. złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycz-
nia 2023 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta mia-
sta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 
2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:
• 132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
• 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przelicze-

niowych bydła
Termin wypłaty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze:
• 3-28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierw-

szym terminie,
• 2-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w 

drugim terminie.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć również 

faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 
r. Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego peł-
nomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), pocztą elektroniczną 
lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

BUDŻET 
GMINY 

Łączny dochód gminy to 

69 781 438,37 zł
którego źródłem są:        

Podatki i opłaty                                                                    
8 257 500,00 zł – podatki                                                  
1 541 178,69 zł – woda
2 458 000,00 zł – odpady

PIT/CIT 
7 646 576,00 zł   
    
Dotacje celowe  z budżetu państwa
4 162 831,20 zł

Subwencje 
11 268 643,00 zł   
w tym oświatowe: 8 825 305,00 zł 

Środki pozyskane z zewnątrz 
25 944 690,44 zł             

Pozostałe dochody własne 
wynajem, dzierżawy, kary, odsetki 8 502 019,04 zł        

Łącznie wydatki gminy to 86 113 172,38 zł

SKIERNIEWICE  
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Rada gminy podjęła uchwałę (29 listopada 2022 r.) w sprawie obni-
żenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia 
podatku rolnego za rok podatkowy 2023 na obszarze gminy. 

Stawka podatku rolnego obliczana jest według średniej ceny sku-
pu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 
podatkowy. Średnia cena żyta obliczana jest przez Główny Urząd Sta-
tystyczny i publikowana w Monitorze Polskim w formie komunikatu 
Prezesa GUS. Rada gmina jest podmiotem uprawnionym do obniżenia 
ceny skupu, będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy, dlatego w tym roku przyjęta została stawka 69,60 zł/dt. Stawka 
ustawowa w 2023 r. wynosi 74,05 zł/dt.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek rolny?
Właściciele, posiadacze czy dzierżawcy użytków rolnych mają obo-

wiązek płacenia podatku rolnego i robią to cztery razy w roku.
Podatnikom przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków po-

niesionych na:
• budowę lub modernizację budynków inwentarskich, które służą 

do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz 
obiektów, które służą ochronie środowiska, 

• zakup i zainstalowanie – deszczowni, urządzeń melioracyjnych 
i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do 
wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł ener-
gii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód). 

Więcej informacji na temat podatków udzielają pracownicy pod nu-
merem tel. 46 819 56 16.

Podatek leśny 
Właściciele lasów zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych są 
zobowiązani do uiszczenia podatku leśnego. Wysokość podatku 
leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drew-
na, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez 
nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku.

Świadczenie 500 plus. 
Nie przegap
Od 1 lutego będzie można składać wnioski o wypłatę świadczenia 
500+ na dziecko na nowy okres rozliczeniowy. Wniosek należy 
złożyć do 30 kwietnia aby zachować ciągłość wypłaty dotych-
czasowych świadczeń, które ZUS przyznał do maja 2023 roku. 

Nowy okres świadczeniowy  programu „Rodzina 500+” rozpocznie 
się 1 czerwca 2023 roku.  Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie 
złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca świadczenie wychowawcze 
będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie z programu 500+ przysługuje na każde dziecko w wie-
ku do ukończenia przez nie 18 roku życia. Wniosek o świadczenie wy-
chowawcze jest elektroniczny. Można go złożyć przez Platformę Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL, 
mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój 
bank albo za pomocą aplikacji mZUS. Pieniądze wypłacane przez ZUS 
w ramach programu przekazywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
W przypadku dziecka nowonarodzonego wniosek należy złożyć w ter-
minie 3 miesięcy od dnia porodu. Zachowanie tego terminu gwarantuje 
przyznanie i wypłatę świadczeń z wyrównaniem od dnia narodzin dziec-
ka. Rodzic który nie dotrzyma wskazanego terminu otrzyma świadcze-
nie od miesiąca w którym złożył wniosek.

W 2023 roku ZUS wypłaca świadczenia w terminach: 
• od 1 do 31 stycznia 2023 r. - wypłaty dla osób, które złożyły 

wniosek w listopadzie 2022 r.,
• od 1 do 28 lutego 2023 r. - wypłaty dla osób, które złożyły 

wniosek w grudniu 2022 r.,
• od 1 do 31 marca 2023 r. - wypłaty dla osób, które złożyły 

wniosek w styczniu 2023 r.,
• od 1 do 30 kwietnia 2023 r. - wypłaty dla osób, które złożyły 

wniosek w lutym 2023 r.,
• od 1 do 31 maja 2023 r. - wypłaty dla osób, które złożyły wnio-

sek w marcu 2023 r.
Dodatkowo  każdemu świadczeniobiorcy jest przypisany indywidual-

ny dzień miesiąca, w którym przelewane są pieniądze. ZUS przekazuje 
wypłaty w 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22 dzień miesiąca. 

Na co zamierzamy wydać pieniądze? 

BUDŻET 
GMINY 

 7686 osób 
mieszka na terenie 
gminy Skierniewice

885 820 zł – koszt utrzyma-
nia działających na terenie 
gminy jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych.

1 028 288 zł– dopłata do 
wody i inwestycje w wodociągi.

430 650 zł – środki własne 
na utrzymanie gminnych dróg

832 000 zł – to koszt zabez-
pieczenia dla mieszkańców 
tzw. transportu lokalnego, 
czyli połączeń autobusowych.

71 000 zł – tyle zaplano-
waliśmy w 2023 r. wydać na 
opracowanie planów prze-
strzennego zagospodarowa-
nia naszej gminy.

14 884 124,79 zł – to pla-
nowane wydatki związane z 
utrzymaniem gminnych szkół.

200 000 zł – to koszt utrzy-
mania w 2023 r. wiejskich 
świetlic.

480 000 zł – wydamy na 
utrzymanie obiektów spor-
towych.

100 000 zł – to pieniądze, 
które w 2023 r. trafi ą do or-
ganizatorów sportu w gminie 
– klubów i stowarzyszeń.

5 408 216 zł – to zaplano-
wany na 2023 roku budżet 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

3 980 000 zł – to zabezpie-
czone w budżecie gminy na 
2023 r. pieniądze na pomoc w 
zakupie węgla dla najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.

2 458 000 zł – obecna sytu-
acja gospodarczo-ekonomicz-
na w kraju nie pozostaje bez 
wpływu na gospodarkę odpa-
dami. Głównym czynnikiem 
wpływającym na koszt wywozu 
nieczystości z gminy to znacz-
ny wzrost cen energii i usług, 
który bezpośrednio przekłada 
się na wysokie koszty trans-
portu i zagospodarowania na-
szych odpadów.

528 973,36 zł – to wydatki na 
oświetlenie uliczne. Oszczędza-
my, ale nie znaczy, że w gminie 
w 2023 r. panować będą egipskie 
ciemności. Uliczne oświetlenie 
poprawia bezpieczeństwo i kom-
fort mieszkańców. 

SKIERNIEWICE  

Podatek rolny w 2023 roku
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Jan Skomiał oraz Wiesław Kwaczyński otrzymali 
medale od prezydenta RP za długoletnią pra-
cę społeczną. Ordery sołtysom wręczył Paweł 
Sałek, doradca prezydenta RP tuż przed rozpo-
częciem posiedzenia Rady Gminy Skierniewice. 

Wiesław Kwaczyński jest sołtysem Zalesia od 
siedmiu kadencji i może pochwalić się jednym z 
najdłuższych staży w pracy na rzecz społeczeństwa. 
Niewiele mniejsze doświadczenie ma również Jan 
Skomiał, sołtys Bud Grabskich, który niemal na każ-
dej sesji zabiera głos i dopytuje się o sprawy, które 

dotyczą jego sołectwa.
– Bardzo dziękuję wójtowi za tę inicjatywę oraz 

docenienie wkładu pracy na rzecz społeczeństwa. 
Z pewnością nie jest to łatwy kawałek chleba – mó-
wił podczas uroczystości Jan Skomiał. 

W podobnym tonie pracę sołtysa opisuje Wiesław 
Kwaczyński z sołectwa Zalesie.

– Sołtysi stoją na pierwszej linii frontu walki o 
lepszą gminę. To do niego z wszystkimi problema-
mi przychodzą mieszkańcy. Potem już tylko może 
zaradzić wójt – podkreśla Czesław Pytlewski, wójt 
gminy Skierniewice.

Sołtys
na zagrodzie 
równy 
wojewodzie
Pani sołtys Nowych Rowisk Bo-
gusława Dobrosz w europar-
lamencie. Do Brukseli została 
zaproszona przez europosła 
Witolda Waszczykowskiego. 

Dzięki zaproszeniu pani soł-
tys znalazła się w grupie, która 
mogła poznać z bliska funkcjono-
wanie Parlamentu Europejskie-
go. Wyjazd był również okazją 
do wymiany doświadczeń w pra-
cy na rzecz lokalnych społecz-
ności z osobami z całej Polski.
Dzięki temu pobytowi lepiej można 
zrozumieć codzienne funkcjonowa-
nie najważniejszych instytucji Unii 
Europejskiej.

Sołtyska 
Mokrej 
dziękuje 
wójtowi
Zjeżdżalnie, huśtawki, oraz ka-
ruzele to tylko część atrakcji, 
jakie czekają na młodych miesz-
kańców na długo wyczekiwanym 
placu zabaw w Mokrej. Inwesty-
cja została przeprowadzona w 
przeciągu trzech miesięcy.

– Teraz już nadszedł ten czas, 
kiedy mogę podziękować wójtowi 
za dobrze wykonaną inwestycję 
– powiedziała w rozmowie z „Gło-
sem” Alina Burzyńska, sołtys wsi 
Mokra.

Zgodnie z terminami został od-
dany plac zabaw. Inwestycja zosta-
ła dofi nansowana z urzędu marszał-
kowskiego w kwocie 90 tys. złotych. 
Gmina partycypowała w kosztach i 
dołożyła 70 tys. złotych.

Pozostaje kwestia ustalenia za-
sad korzystania z obiektu. Regu-
lamin zostanie udostępniony użyt-
kownikom obiektu.

– Wywiązuję się z obietnic, ale 
tym bardziej cieszę się, że plac za-
baw przyniesie wielką radość mło-
dym mieszkańcom Mokrej – mówi 
Czesław Pytlewski, wójt gminy 
Skierniewice.

Plac zabaw z pewnością będzie 
wykorzystywany, ponieważ we wsi 
zamieszkuje liczne grono dzieci. Do 
tej pory problemem było miejsce 
integracji. 

– Te dzieci naprawdę już nie 
mogły się doczekać, dlatego tym 
większa radość, że  zakończyliśmy 
zadanie – kończy Alina Burzyńska.

Medale od Prezydenta RP 
dla naszych sołtysów

„Ludowe Granie” ze wsparciem gminy. 
Powstaje mapa drogowa wsparcia stowarzyszeń 
– Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby organi-
zacji pozarządowych, które powstają na tere-
nie naszej gminy – zwłaszcza na początku ich 
działalności – są ogromne. Dlatego staramy się 
wspierać aktywnych mieszkańców – podkreśla 
wójt Czesław Pytlewski.  Samorząd rozstrzy-
gnął konkurs na realizację działań mających 
na celu kultywowanie lokalnej tradycji i oby-
czajów oraz społeczną edukację.

W konkursie wystartowało tylko stowarzyszenie 
„Ludowe Granie”, przy którym działa gminny ze-
spół „Ziemia Skierniewicka”. Organizacja otrzymała 
wsparcie w wysokości 20 000 złotych.

– Z radością przyjmujemy wszelkie aktywności 
społeczne i artystyczne na terenie naszej gminy. W 
miarę możliwości fi nansowych staramy się wspierać 
społeczników. Powstanie przed rokiem zespołu lu-
dowego w gminie było dla aktywnych mieszkańców 
dużym wyzwaniem. Występy muzyków, których re-
pertuar pozwala wrócić do czasem nieco zapomnia-

nych ludowych melodii i pięknych tekstów zawsze 
budzą duże emocje – mówi wójt Czesław Pytlewski.  

Jak podkreśla samorządowiec, działalność zespo-
łu to powód do radości i satysfakcji z możliwości 
promocji gminy, ale także okazja do jeszcze większej 
integracji społeczności lokalnej.

Warto wspomnieć, że corocznie powstaje w gminie 
program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Do 24 listopada organizacje z naszego terenu mają 
możliwość wniesienia uwag i propozycji do dokumen-
tu.  Dziś na terenie gminy Skierniewice funkcjonuje je-
denaście Kół Gospodyń Wiejskich, osiem Ochotniczych 
Straży Pożarnych, pięć innych stowarzyszeń. 

– Program współpracy to dokument, określający 
zasady polityki realizowanej przez nas wobec organi-
zacji – tłumaczy wójt Pytlewski. – Program przedkła-
da się do konsultacji społecznych zainteresowanym. 
Na sesji gminy zostanie przedstawiona radnym osta-
teczna wersja programu współpracy. Po dyskusji rada 
w ramach swojej kompetencji, podejmuje odpowied-
nią uchwałę – tłumaczy samorządowiec. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Górze 
chce zwiększyć dostęp do cyfrowego księgo-
zbioru i zachęcić czytelników do korzystania z 
platformy Legimi. Tą formą lektury zaintereso-
wanych jest coraz więcej czytelników.

– Cyfrowe czytelnictwo to na pewno duża szansa 
dla bibliotek – przyznaje Barbara Śledź, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Dębowej 
Górze. – W porównaniu do 2021 roku mieliśmy po-
nad 1000 wypożyczeń więcej. Statystyka jest o tyle 
budująca, że zakończyła się przecież izolacja po pan-

demii. Miejmy nadzieję, że ta tendencja utrzyma się 
również w kolejnych latach – mówi pani dyrektor.

Na podobnym poziomie pozostaje zakup książek, 
który oscyluje w okolicach ponad 2 tys. nowych wo-
luminów. Na ten cel bibliotece regularnie udaje się 
pozyskać pieniądze w głównej mierze z Instytutu 
Książek. Kwota, jaką wydano wynosi około 26 tys. 
złotych. 

Placówka popularyzuje czytelnictwo także po-
przez organizację licznych spotkań autorskich, które  
skierowane są do najmłodszych mieszkańców. 

Warto zajrzeć do naszej biblioteki!

Na straży czytelnictwa
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Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Łódzkiego podzielił pieniądze i 
przyznał środki na realizację w 
2022 roku inicjatyw lokalnych w ra-
mach projektu „Sołectwo na plus”.  
– 12 tysięcy złotych maksymalnego 
wsparcia zadania to pieniądze, któ-
re nasi mieszkańcy wydadzą na 
wskazane przez siebie cele – pod-
kreśla wójt Czesław Pytlewski. 
Wsparcie otrzymały cztery sołec-
twa – Mokra Prawa, Mokra Lewa, 
Sierakowice Lewe oraz Miednie-
wice. Lokalnym społecznościom 
GRATULUJEMY!

Samorząd województwa łódzkiego chce dzię-
ki temu wsparciu promować ciekawe inicjatywy 
społeczności lokalnej, inspirować do działania 
mieszkańców, ale również budować świadomość 
obywatelską i tożsamość lokalną. Program „Sołec-
two na plus” to także świetny sposób na poznanie 
potrzeb mieszkańców małych miejscowości.

– Wszystkie projekty realizowane dzięki tym 
pieniądzom łączy jedno – żaden z nich nie po-
wstał w urzędzie – mówi marszałek województwa 
łódzkiego Grzegorz Schreiber. – To mieszkańcy 
są ich autorami. 

Pieniądze na realizację zadań to dotacja ce-
lowa.

– Nam pozostaje jedynie służyć radą, pomocą 
w wydaniu tych pieniędzy. Oczywiście, chciałbym, 
by wszystkie projekty otrzymały w tym rozdaniu 
możliwość realizacji, udało się pozyskać fundusze 
na cztery zadania. Cieszę się natomiast z ogrom-
nego zaangażowania naszych mieszkańców w 
przygotowanie projektów, zdefi niowanie potrzeb. 
Sołectwa udowodniły, że nasza gmina to zgrana, 
zmotywowana społeczność. Ze swojej strony 
mogę jedynie zadeklarować, że ja i moi urzędnicy 
wspierać będziemy wszystkie obywatelskie inicja-
tywy – podkreśla wójt Czesław Pytlewski.

Poniżej prezentujemy projekty, które zostały 
zrealizowane w ramach programu „Sołectwo na 
plus”.

Sołectwo Mokra Prawa:
Mieszkańcy z otrzymanych pieniędzy stwo-

rzyli dla uczniów z Mokrej Prawej miejsce, 
gdzie dzieci i młodzież będą mogli w bezpiecz-
ny i aktywny sposób spędzać czas w szkole. 
Chodzi przede wszystkim o uzupełnienie wy-
posażenia szkolnego placu zabaw w nowe ele-
menty, wymianę zużytego podłoża na tym te-
renie. W ramach zadania przewidziano również 
dokonanie nasadzeń oraz założenie szkolnej 
szklarni. Uczniowie sami mają dbać o rośliny.
Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu 
koła gospodyń wiejskich, które zadeklarowało 

Dzieci i rodzice będą mogli w bezpieczny sposób korzystać z przyrządów, które poprzez zabawę wpłyną pozytywnie na kondycję i poziom 
sprawności, które zostały bardzo mocno zaniedbane przez okres pandemii COVID-19 i długotrwałej izolacji.

Medale od Prezydenta RP 
dla naszych sołtysów

W sumie 56 000 złotych 
na cztery sołeckie projekty. 
Są pieniądze

Aktywne sołectwa są premiowane
 Gmina sięgnęła po dotacje z programu „Infrastruktura sołecka na plus”,  „So-
łectwo na plus” oraz „Infrastruktura Sportowa Plus”. Z ostatniego z programów 
pozyskaliśmy 90 tys. zł na budowę siłowni plenerowej wraz z placem zabaw we 
wsi Mokra Prawa. Z programu „Sołectwo na plus” pozyskaliśmy w sumie 48 tys. 
zł, cztery sołectwa (Miedniewice, Mokra Lewa, Mokra Prawa i Sierakowice Lewe) 
otrzymały po 12 tys. zł każde.

– W ramach programu „Infrastruktura sołecka na plus” otrzymaliśmy 100 tys. 
zł. wsparcia dla Dębowej Góry – dodaje wójt Czesław Pytlewski.

zaangażowanie w edukację zdrowotną młodzie-
ży. KGW chce zorganizować warsztaty na temat 
zdrowego żywienia. W kulinarnych zajęciach 
wykorzystane zostaną owoce i warzywa, któ-
re młodzi mieszkańcy naszej gminy sami będą 
uprawiać.

Sołectwo Mokra Lewa:
Działanie tej społeczności polegało na zaku-

pie zmywarko-wyparzarki do naczyń i sztućców. 
Zakup, jak podkreślają panie z KGW, to koniecz-
ność i efekt zaleceń Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej. Sprzęt będzie wyposażeniem świetlicy 
wiejskiej, gdzie organizowane są imprezy rodzin-
ne, spotkania integracyjne. Dodatkowo z kuchni 
korzysta również Szkoła Podstawowa w Mokrej 
Lewej. W obiekcie funkcjonują OSP Mokra Lewa, 
szkoła i KGW.  

Sołectwo Sierakowice Lewe:
To największe, jeśli chodzi o wartość, zada-

nie. W sumie realizacja kosztowała 20 tysięcy 
złotych. Lokalna społeczność zdecydowała się 
założyć ogrodzenie od strony torów kolejowych 
przy rozbudowanym budynku Świetlicy-Remizy 
OSP w Sierakowicach Lewych. 

Ogrodzenie to odcinek 50 metrów od płotu 
właściciela sąsiedniej posesji do bramy przesu-

wanej z furtką. Teren zamknięty ogrodzeniem 
przypomina kształt litery L i w całości mieści się 
w obrębie działki gminnej. 

W przyszłości mieszkańcy chcą na ogrodzonym 
już obszarze stworzyć plac zabaw, postawić wiatę 
z grillem, a w przyszłości organizować tu festyn 
np. z okazji Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, Dnia Stra-
żaka, Dnia Sołtysa czy Powitania Wiosny. 

Sołectwo Miedniewice: 
Zbudowało nowoczesny plac zabaw ukie-

runkowany na rozwój zdolności motorycznych 
najmłodszych mieszkańców sołectwa. Obiekt 
znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej im. 
prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka w Mied-
niewicach. Dzieci i rodzice będą mogli w bez-
pieczny sposób korzystać z przyrządów, które 
poprzez zabawę wpłyną pozytywnie na kondycję 
i poziom sprawności, które zostały bardzo moc-
no zaniedbane przez okres pandemii COVID-19 
i długotrwałej izolacji. Obiekt będzie atrakcyjną 
i ciekawą formą aktywności, jak również miej-
scem spotkań całych rodzin społeczności lokalnej.

Podczas pikników rodzinnych panie ze Stowarzy-
szenia Koła Kobiet Wiejskich w Miedniewicach będą 
mogły organizować swoje spotkania kulinarne, 
dzielić się swoimi przepisami oraz doświadczeniem. 
To tutaj będą mogli przekazywać swoją wiedzę na 
temat tradycji i obyczajów naszego regionu.
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To nasze święto
Turniej sołectw w gminie Skierniewice

Ewa Klasztorna ze Szkoły Podstawowej w 
Żelaznej otrzymała Złoty Medal za Długolet-
nią Służbę, który przyznaje Prezydent RP. 
Pedagog znalazła się w gronie wyróżnio-
nych i nagrodzonych nauczycieli i dyrek-
torów pracujących w placówkach oświato-
wych na terenie naszej gminy.

– Dajecie swoim uczniom siłę i wiarę w lepsze 
jutro i w to, że ten świat można zmienić. Przygo-
towujecie ich do dorosłego życia – mówił podczas 
uroczystości wójt Czesław Pytlewski. Samorzą-
dowiec dziękował nauczycielom za ich wysiłek 
związany ze wsparciem uczniów po czasie izo-
lacji związanej z pandemią i nauki zdalnej. – W 
ostatnim roku wykonaliście gigantyczną pracę, 
pomogliście uczniom nadrobić zaległości, które 
powstały wskutek pandemii – powiedział. 

Wójt podkreślił również nowe wyzwania, któ-
rym nauczyciele sprostali, chodzi o agresję Rosji 
na Ukrainę. – Zaopiekowaliście się uciekającym 
przed wojną. Jesteście wspaniali – podkreślał 
Czesław Pytlewski. 

Wójt zapewnił o swoim wsparciu dla środo-
wiska, zapewnił, że gmina konsekwentnie in-
westować będzie w oświatę. W ostatnim czasie 
do miejscowych szkół, dzięki realizacji progra-
mu „Laboratoria Przyszłości”, trafi ł nowoczesny 
sprzęt technologiczny m.in. drukarki 3D, mikro-
kontrolery, roboty. Nowoczesne pomoce dydak-
tyczne pozwalają uczniom rozwijać swoje zain-
teresowania i zdobywać nowe kompetencje. – 
Dyrektorzy i nauczyciele sprawiają, że nasi nowi 
mieszkańcy nie mają już problemu z wyborem 
miejsca nauki dla swoich dzieci. Wybierają nasze 
szkoły – podkreśla Czesław Pytlewski.

Wójt Czesław Pytlewski wręczył list gratulacyj-
ny Ewie Klasztornej, która otrzymała odznaczenie 
państwowe Medal Złoty za Długoletnią Służbę. 

Wójt podziękował dyrektorowi Piotrowi Wój-
cikowi i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w 
Miedniewicach za przygotowanie gminnej uro-
czystości Dnia Edukacji Narodowej, dzieciom za 
wspaniałą część artystyczną, a rodzicom i pa-
niom z Kół Gospodyń Wiejskich  za przygotowa-
nie poczęstunku. 

Odznaczeni i uhonorowani podczas gminnych 
obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody Wójta otrzymali: 
Sylwia Furmańczyk – nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej.
Małgorzata Kłodawska – nauczyciel Szkoły 
Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka 
w Miedniewicach.
Małgorzata Korbeń – nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej.
Ewa Pejska – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze.
Żaneta Wesołowska – nauczyciel Szkoły Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej 
Prawej.
Andrzej Wach – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych.

Nagrody 
dla naszych 
nauczycieli. 
To oni przygotowują 
nasze dzieci 
do dorosłego życia
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Na murawie klubu „Jutrzenka” w Mokrej Prawej 
wspólnie bawiliśmy się i świętowaliśmy (16.07 
2022). W piknikowym nastroju mieszkańcy 
gminy biesiadowali, pojawiła się również spor-
towo-artystyczna rywalizacja. W turnieju wy-
startowały drużyny mieszkańców – po jednej z 
sołectwa.

Turniej sołectw odbywał się w gminie Skierniewice 
po raz trzeci. W rywalizacji wzięło udział pięć drużyn: z 
Ludwikowa, Miedniewic, Mokrej Lewej, Mokrej Prawej 
i Żelaznej. Reprezentujące swoje wsie drużyny przy 
gorącym dopingu stanęły do zmagań, na które składa-
ło się 12 konkurencji. Zawodnicy musieli wykazać się 
duchem sportowym, zwinnością, wiedzą o gminie, ale 
przede wszystkim – doskonałymi humorami.

– Po raz kolejny mieszkańcy udowodnili – mamy 

do siebie dystans, przede wszystkim, stanowimy 
piękną wspólnotę – mówił wójt Czesław Pytlewski.
Ostatecznie, tytuł mistrzowskiego sołectwa w 2022 
roku zdobył Ludwików. Nagrodą dla sołectwa był bon 
o wartości 2 tys. złotych.

Podczas imprezy odbyła się również powiatowa od-
słona wielkiej „Bitwy Regionów”, czyli ogólnopolskiego 
konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich orga-
nizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Komisja kon-
kursowa oceniła dania. Ostatecznie laur pierwszeństwa 
za kapustę z grochem zebrały panie z Gminy Godzianów, 
na drugim miejscu znalazło się KGW z Gminy Głuchów, 
trzecia nagroda została w naszej gminie, a otrzymało ją 
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z Żelaznej.

Fot. dzięki uprzejmości redakcji 
„Głosu Skierniewic i Okolicy”

To nasze święto
Turniej sołectw w gminie Skierniewice

Ostatecznie w tym roku tytuł mistrza przy-
padł sołectwu Ludwików. Drugie miejsce 
ex aequo zajęły drużyny z Mokrej Lewej i 
Żelaznej. Trzecie miejsce należało do Mied-
niewic, czwarte zajęła Mokra Prawa.
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Dziesięć lat minęło jak jeden dzień. Sto-
warzyszenie Kobiet Aktywnych z Żelaznej 
obchodziło w minionym roku dekadę swej 
działalności.

Nazwa stowarzyszenia może być myląca, bio-
rąc pod uwagę, że w szeregach organizacji są 
również panowie. Stowarzyszenie to doskonały 
przykład dobrze zorganizowanej lokalnej spo-
łeczności, ludzi, którzy mają wspólny cel, lubią 
się i chcą ze sobą spędzać wolny czas. Siedzibą 
organizacji jest Zarzewie Kultury w Żelaznej. 
Obowiązki przewodniczącej stowarzyszenia peł-
ni Halina Fastyn. 

Należy zwrócić uwagę na bardzo dobrą współ-
pracę organizacji ze Szkołą Podstawową im. Marii 
Rodziewiczówny, czy druhami z OSP. Członkowie 
stowarzyszenia włączają się w organizację wy-
darzeń ważnych dla mieszkańców, biorą udział 
w uroczystościach kościelnych. 

Podczas urodzin stowarzyszenia wójt Czesław 
Pytlewski złożył Kobietom Aktywnym z Żela-
znej i okolicy podziękowania za dotychczasową 
współpracę. Wraz z przewodniczącym rady gmi-
ny Witoldem Baranowskim życzył solenizantkom 
zdrowia, wytrwałości w osiąganiu stawianych 
celów i oczywiście  sukcesów w życiu osobistym. 

Samorząd gminy przygotował 
jubileuszowe przyjęcie w Kuźni 
Kultury w Dębowej Górze. Ju-
bileusz 50 lat wspólnej drogi, 
jak podkreśla wójt Czesław Py-
tlewski to ważne wydarzenie 
w życiu gminy. Małżonkowie 
świętowali w otoczeniu swoich 
najbliższych – dzieci, wnuków, 
prawnuków, przyjaciół.

W grudniu wójt gminy Czesław 
Pytlewski wręczył medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie czte-
rem parom z terenu naszej gminy. 
Uroczystość odbyła się w Kuźni 
Kultury w Dębowej Górze. 

Uroczystości rozpoczęła msza 
święta w kościele pod wezwaniem 
Miłosierdzia Bożego w Skierniewi-
cach. Nabożeństwo odprawił, homi-
lię wygłosił i błogosławieństwa jubi-

latom udzielił proboszcz ks. Robert 
Kwatek.

Małżonkowie obchodzący jubi-
leusze uhonorowani zostali meda-
lami nadanymi przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu 
wręczenia odznaczeń dokonał 
wójt.

– Cieszę się, że kolejny raz 
możemy przyznać te pamiątkowe 
medale. Uważam, że to bardzo 
ważna chwila w życiu mieszkań-
ców, w której udział mogą brać 
też ich rodziny – mówił Czesław 
Pytlewski. 

Jubilaci z ogromnym wzrusze-
niem, chwilami rozbawieniem, 
ale i nostalgią obejrzeli program 
artystyczny przygotowany przez 
nauczycieli i dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. ks. J. Twardowskie-
go w Dębowej Górze. O wyjątkowe 

dekoracje zadbały pani Barbara 
Śledź, dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Dębowej Górze oraz 
Małgorzata Pawłowska z biblioteki. 
Poczęstunek przygotowały człon-
kinie stowarzyszenia Kobiet Wsi 
Dębowa Góra – na czele z Jadwigą 
Sumińską.

Oprawę muzyczną zapewnili mu-
zycy Gminnego Zespołu Ludowego 
„Ziemia Skierniewicka”. Sponsorem 
imprezy było Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych Oddział w Skier-
niewicach.

Złote pary: Anna i Tadeusz Muchyńscy 
z Wólki Strobowskiej, Michalina i Jan 
Szymczakowie z Mokrej Lewej, Alina 
i Zdzisław Nowakowie z Sierakowic 
Lewych oraz Maria i Edward Mikulscy 
z Mokrej Prawej. 

Świętowali Złote Gody 

Panie w Żelaznej świętowały swój jubileusz

„Pomóż sobie i Ziemi – segregacja wiele 
zmieni” pod takim hasłem w naszej gminie 
został zorganizowany konkurs dla młodzieży. 
Zadaniem uczniów było stworzenie projektu 
ulotki promującej ideę selektywnej zbiórki 
odpadów.

– Gminna komisja konkursowa oceniała 15 
najlepszych prac, które wytypowały szkoły – in-
formuje Irena Reszka z urzędu gminy. 

Zwycięski projekt stanie się ulotką i zosta-
nie wydrukowany w 3 tys. egzemplarzy. Pracę 
Kuby będą mogli zobaczyć nasi mieszkańcy, gdyż 
ulotka będzie dystrybuowana we wszystkich 
miejscowościach.Uroczyste wręczenie nagród, 
poprzedzone było częścią artystyczną, którą 
przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Mokrej Lewej.

Główną nagrodę, rower górski ufundowany przez 
fi rmę ROWERYSKCE otrzymał Jakub Domiza, uczeń 
IV klasy ze Szkoły Podstawowej w Mokrej Lewej. 
Drugie miejsce oraz bon podarunkowy o wartości 
500 zł od przedsiębiorstwa JAGODA JPS Agroma-
chines przypadło Mai Jędrusińskiej, uczennicy IV 
klasy z Dębowej Góry, natomiast trzecie miejsce 
jury przyznało Julii Sobczak uczącej się w V klasie 
w Mokrej Lewej. Julia odebrała bon podarunkowy 
o wartości 300 zł ufundowany przez Eko-Region. 

Kuba zaprojektował 
ulotkę, która traf 
do naszych mieszkańców

 i

„Życzymy Wam Drodzy Państwo długich i pogodnych lat życia i aby nadchodzące lata pozwalały spełniać marzenia i przeżywać kolejne jubileusze”.
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Co roku w okresie Święta Kwiatów, Owo-
ców i Warzyw sprawowana jest dziękczyn-
na Msza Święta dożynkowa, w której biorą 
udział mieszkańcy naszej gminy. W minio-
nym roku wieńce dożynkowe przygotowała 
Mokra i Miedniewice, które należą do Parafi i 
Świętego Jakuba.  Nasi mieszkańcy wzięli 
też udział w świątecznej paradzie.

Podczas parady gminę Skierniewice repre-
zentowała Szkoła Podstawowa im. Marii Rodzie-
wiczówny w Żelaznej wraz z dyrektor Marzeną 
Reczulską. Najmłodsi pięknie prezentowali się 
niosąc samodzielnie przygotowane słoneczniki. 
Również pani wice wójt Izabela Żaczkiewicz na 
tę okazję wystąpiła w pięknym kwietnym wianku 
i stroju nawiązującym do piękna naszej ziemi. 
Wraz z wójtem Czesławem Pytlewskim zaprasza-
liśmy gości do odwiedzenia naszej gminy.

Stoisko na rynku przygotowały dwa nasze sto-
warzyszenia: Koło Kobiet Wiejskich w Miedniewi-
cach i Koło Gospodyń Wiejskich „Kuchciwrózki” 
z Miedniewic.

Stowarzyszenie powstało w Miedniewicach. 
Panie zapowiedziały, że chcą postawić w 
swoich działaniach na integrację lokalnej 
społeczności.

Mamy dużo pomysłów, które będziemy reali-
zować – zapowiedziała w minionym roku Kamila 
Ludwicka, przewodnicząca KGW „Kuchciwróżki” 
w Miedniewicach.

Ofi cjalnie KGW „Kuchciwróżki” zostało zareje-
strowane pod koniec czerwca. Kilka miesięcy wy-
starczyło, by szeregi stowarzyszenia stały się siłą. 
KGW w Miedniewicach zrzesza kilkanaście pań.

Druhowie szlify aktorskie 
zdobywali u boku Agniesz-
ki Żulewskiej oraz Tomasza 
Kota. Ochotnicy w serialu 
„Wielka woda” wcielili się w 
rolę francuskich ratowników.

Jak się okazuje producenci 
serialu potrzebowali specjali-
stycznej łódki, która mogłaby 
być wykorzystana na planie 
„Wielka woda”. 

Mariners 710, która do Mo-
krej trafi ła z Włoch w 2007 roku 
do tej roli świetnie się nadawała.

Serial „Wielka woda” przy-
pomina tragiczne wydarzenia  
z 1997 roku, kiedy to przez 
Polskę przetoczyła się ogrom-
na powódź. 

Filmowcy zaprosili druhów 
do pracy na planie fi lmowym w 
roli statystów. Grali role, które 
pełnią na codzień – strażaków 

niosących pomoc. Wcielili się 
w rolę francuskich żołnierzy, 
którzy pomagali we Wrocławiu 
podczas powodzi. 

Na planie fi lmowym spędzili 
trzy dni. Zdjęcia były kręcone 
we Wrocławiu, a także w War-
szawie.

Premiera serialu „Wielka 
woda” odbyła się jesienią, se-
rial jest dostępny na platformie 
streamingowej. 

W 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił 
uhonorować jedną z najwybitniejszych pi-
sarek w historii, twórczynię „Roty” i usta-
nowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. 
W Szkole Podstawowej w Sierakowicach 
Prawych, która nosi imię pisarki, w grudniu 
podsumowano  obchody. 

– Chcę podziękować pani dyrektor Agniesz-
ce Pilipów oraz gronu pedagogicznemu szkoły. 
Nasi pedagodzy szczególną wagę przywiązują 
do krzewienia postaw patriotycznych, budowa-
nia wspólnoty, która za patronkę ma tę niezwykłą 
kobietę – mówił wójt Czesław Pytlewski.

Wójt podziękował również dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej Barbarze Śledź i jej współ-
pracownikom za przygotowanie konkursu czytel-
niczego dla uczniów z naszych szkół.

Samorządowiec pogratulował i podziękował 
pedagogom za rok wytężonej pracy, która spra-
wiła, że Rok Marii Konopnickiej w naszej gminie 
znajdzie wiele miejsca w kronikach lokalnej spo-
łeczności.

– Maria Konopnicka to nie tylko wielka patriot-
ka, autorka „Roty”, działaczka protestująca prze-
ciwko niesprawiedliwości i uciskowi społecznemu, 
ale również była zaangażowana w walkę o prawa 
kobiet – podkreślał podczas uroczystości wójt. 

W szkole przeprowadzone zostały dwa konkursy 
– plastyczny i literacki. W obydwóch udział wzięli 
uczniowie ze wszystkich gminnych placówek.

Finał konkursu literackiego poprzedziła insce-
nizacja związana z życiem i twórczością Patron-
ki. Oczywiście na zaimprowizowanej scenie nie 
mogło zabraknąć krasnoludków, co przypomniało 
dzieciom o zbliżających się świętach.

Na zakończenie uroczystości w szkole odbyła 
się fantastyczna dyskoteka kapeluszowa.

Naturalnie 
gościnna 
gmina

Pani sołtys mistrzynią 
pieczenia szarlotki

Pani sołtys z Topoli  Renata Starczyk po raz 
drugi z rzędu wygrała konkurs na świątecz-
ne ciasto z jabłkami.
Nasza mistrzyni w konkursie na skierlotkę 
zwyciężyła bezapelacyjnie. O tytuł naj-
smaczniejszego i najpiękniejszego ciasta 
walczyło 20 pań. Gratulujemy!

Nie było wieńca dożynkowego, 
ale był chleb i miód

Dożynki w Rolniczej Spółdzielni Produk-
cyjnej „Skierniewianka” w Balcerowie to 
okazja do spotkania integracyjnego, sym-
bolicznego podsumowania roku. 

W uroczystości wzięli udział spółdzielcy, 
sołtysi, panie z KGW Balcerów, przedsta-
wiciele ZAZ w Balcerowie, oraz nasz zespół 
folklorystyczny „Ziemia Skierniewicka”.
– Dziękuję za wasze poświęcenie i trud. To 
dzięki waszej pracy chleba na polskim stole 
nie zabraknie – mówił podczas spotkania 
wójt Czesław Pytlewski.

Mamy gwiazdy! Strażacy z Mokrej Lewej 
wystąpili w superprodukcji Netfl ixa

Uroczystości 
w Sierakowicach Prawych

Nowe koło gospodyń 
wiejskich powstało 
w naszej gminie!
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Gmina Skierniewice awansowała w ran-
kingu samorządów o najwyższym odsetku 
dzieci w wieku do 3 lat objętych instytucjo-
nalnymi formami opieki.

Ranking samorządów przygotował branżowy 
periodyk WSPÓLNOTA. Z satysfakcją informuje-
my, że w zestawieniu awansowaliśmy w ostatnich 
latach o… 555 miejsc. W 2016 roku pod wzglę-

dem zabezpieczonych miejsc w przedszkolach 
i punktach przedszkolnych gmina Skierniewice 
znajdowała się na 697 miejscu w kraju. W 2022 
roku w ogólnopolskim zestawieniu gmin wiej-
skich znaleźliśmy się już na 142 miejscu.

– Pamiętam dyskusję na temat dostęp-
ności przedszkoli. Dziś z satysfakcją mogę 
powiedzieć, że konsekwentna polityka in-
westowania w naszych mieszkańców przy-
nosi efekty, co odnotowali nawet badają-
cy temat  – mówi wójt Czesław Pytlewski. 
Warto wspomnieć również, że nasza gmina jest 
coraz chętniej wybieranym przez młode rodziny 
miejscem do zamieszkania. W 2020 roku licz-
ba mieszkańców (dane Głównego Urzędu Sta-
tystycznego) w naszej gminie wynosiła 7 433, 
rok później było nas 7 553 mieszkańców. Dane 
za 2022 r. mówią o 7 686 obywatelach gminy 
Skierniewice. Jesteśmy jedynym w powiecie, a 
jednym z nielicznych w regionie samorządem, 
który odnotowuje dynamiczny przyrost liczby 
mieszkańców.

Mieszkańcy Dębowej Góry swojemu 
drzewu nadali w październiku imię uko-
chanego poety, patrona tutejszej szkoły 
– ks. Jana Twardowskiego.

–  Jako że według niektórych źródeł dęby 
osiągają wiek przekraczający nawet 500 lat, 
Jan dla kolejnych pokoleń mieszkańców na-
szej gminy będzie symbolem trwałości, sta-
bilności i długowieczności – mówi wójt Cze-
sław Pytlewski.

Rada gminy podjęła uchwałę ustanawiają-
cą piękne drzewo pomnikiem przyrody. Dąb 
szypułkowy w Dębowej Górze, decyzją lokal-
nej społeczności, otrzymał imię.  

Spotkanie stało się również okazją dla 
otwarcia przy miejscowej szkole punktu dy-
daktycznego – Dębowe Siedlisko. Dzieci wy-
stąpiły z programem artystycznym, opowie-
działy o eko pracowni i o dębie, który został 
pomnikiem przyrody.

Lokalna społeczność uczyniła swoją miej-
scowość szczególnym miejscem, teraz pora 
zadbać o promocję wsi i uczynienie jej miej-
scem weekendowej turystyki.

Warto wspomnieć, że także mieszkań-
cy Bud Grabskich podjęli starania, by w ich 
miejscowości ustanowione zostały jeszcze 
dwa pomniki przyrody.

Dwa dęby w Budach Grabskich znajdują 
się na prywatnej działce. Szacuje się, że je-
den z nich może mieć nawet około 140 lat.

Jego wysokość 
Jan — Dąb 
szypułkowy

To nie wydatek a inwestycja 

Tunele z wierzb, stanowiska do tworzenia 
z wikliny. To tylko część możliwości, jakie 
czekają na młodych mieszkańców na pla-
cu zabaw, który w minionym roku powstał 
na terenie Szkoły Podstawowej w Dębowej 
Górze.

Wójt gminy Czesław Pytlewski powtarza: – Naj-
większym kapitałem naszej gminy zawsze będą 
ludzie. Dlatego priorytetem mojej kadencji jest 
stworzenie jak najlepszych warunków edukacji 
i rozwoju dzieci i młodzieży. W naszych szkołach 
chcemy uczyć i uczymy na najwyższym poziomie. 
Chcę choćby przypomnieć, że w naszych szkołach 
dzieci mają więcej zajęć języka angielskiego, pol-
skiego i matematyki, niż ich rówieśnicy w powiecie. 
Naturalnie, są to projekty kosztowne, ale powtórzę 
– nasi absolwenci mają być możliwie najlepiej przy-
gotowani do kolejnych etapów nauki.

Jak zaznaczają pomysłodawcy projektu „Zakrę-
ceni w zieleni” to nietypowy plac zabaw w regionie. 
Główną rolę mają zagrać wierzby.

– Przede wszystkim mamy naturalny mini tor 
przeszkód przeznaczony dla naszych młodych 
mieszkańców – mówi Paweł Koźbiał, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Dębowej Górze. 

Pieniądze na realizację zadania udało się pozy-
skać z marszałkowskiego programu „Infrastruktura 
sołecka na plus” na kwotę 100 tys. złotych. Sołec-
two Dębowa Góra wniosek złożyło już w pierwszym 
naborze, ale nie udało się znaleźć na podstawowej 
liście. 

– Cieszymy się, że na terenie naszej szkoły mo-
gliśmy zaadaptować kolejny teren, który będzie 
wykorzystywany przez uczniów. Rok wcześniej 
otworzyliśmy boisko do mini koszykówki – przy-
pomina dyrektor.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębowej Gó-
rze bez przerwy korzystają także z nowo powstałej 
eko pracowni. Pracownia pod chmurką wykorzysty-
wana jest podczas zajęć z przyrody.

Samo miejsce zostało podzielone na kilka stref 
tematycznych. Można złożyć wizytę w pszczelej 
rodzinie, czy wybrać się na inny kontynent. Stwo-
rzone miejsce ma oddziaływać na zmysły, pobudzić 
kreatywność i wyobraźnię, zaspokoić dziecięcą cie-
kawość.

Największą innowacją jest tor przeszkód, na 
który składają się między innymi slalom linowy, 
tuby i przejścia po linie. Dodatkowo uczniowie 
mogą korzystać z naturalnego szałasu typu igloo. 
Tunele o różnej wysokości i łącznej długości około 
25 metrów tworzą magiczne ścieżki i labirynty do 
zabawy. Z kolei wierzbowa altana o średnicy 3,5 
metra, oświetlona girlandami i lampionami solar-
nymi, stanowi strefę relaksu.

Ciekawym elementem pracowni jest tzw. błot-
na kuchnia z pełnym wyposażeniem. Eko kuch-
nia to całoroczne plenerowe urządzenie, dzięki 
któremu najmłodsi będą mogli na świeżym po-
wietrzu pobawić się w swoją ulubioną zabawę 
— w gotowanie. Kuchnia ta umożliwi również za-
bawy plastyczne, sensoryczne i eksperymenty 
naukowe.

Jedyny taki plac 
zabaw w regionie

Powstało 
tu dębowe siedlisko

Utworzenie punktu dydaktyczne-
go było możliwe dzięki pomysłowości i 
profesjonalizmowi kadry pedagogicznej 
szkoły w Dębowej Górze oraz zaangażo-
waniu mieszkańców. 

Projekt został zrealizowany z udzia-
łem środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość za-
dania to niemal 60 000 zł, z czego war-
tość dofi nansowania to aż 50 000 zł.  
Celem projektu było utworzenie punk-
tu dydaktycznego na potrzeby przepro-
wadzania zajęć terenowych z edukacji 
ekologicznej i przyrodniczej poprzez 
zagospodarowanie terenu przysz-
kolnego. Utworzonych zostało dzie-
sięć stref edukacyjno-dydaktycznych.
Zajęcia w pracowni na świeżym powietrzu 
umożliwią uczniom bezpośredni kontakt z 
przyrodą i przebywanie na łonie natury. 
Pozwolą na poznawanie warunków życia 
i potrzeb organizmów oraz obserwowa-
nie różnych zależności występujących w 
przyrodzie. Rozwiną wrażliwość na pięk-
no przyrody oraz troskę o środowisko 
naturalne i racjonalne gospodarowanie 
zasobami przyrody. Zmotywują uczniów 
do aktywnego włączania się w działania 
proekologiczne oraz umożliwią integra-
cję społeczności szkolnej w czasie lekcji, 
przerw i imprez plenerowych.




