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20 lat samorządów gminnych 

Wspomina radny pierwszej kadencji 
pan Jan Starzyński: 

Dzień wyborów okazał się wielkim zwy-
cięstwem Solidarności. Znalazłem się wśród 
wspaniałych ludzi, celem których była pra-
ca dla dobra naszej gminy. U wszystkich 
odczuwało się euforię i ogromną chęć dzia-
łania. Wydawało nam się, że osiągniemy 
wszystko, by poprawić życie mieszkańców 
w naszym mieście, że od razu uda nam 
się wychować społeczeństwo obywatelskie. 
Wybraliśmy prezydenta, który podjął wal-
kę o likwidację ogromnego długu, pozosta-
wionego nam przez radę narodową - przez dwa lata radni nie po-
dejmowali uchwały w sprawie diet - nikt nie myślał o jakimkolwiek 
wynagrodzeniu za pracę. 

Nawiązaliśmy wiele przyjaźni, które przetrwały do dnia dzisiej-
szego. Nie działaliśmy pod dyktando żadnej partii - wszyscy czuli-
śmy się wolni i byliśmy szczęśliwi, że możemy pracować dla dobra 
naszej gminy. 
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Obecnie, po 20 latach, widzimy różnicę w podejściu do spraw 
społecznych mieszkańców naszego miasta. Już dzieci w przedszko-
lach znają dzieje Pruszkowa - bo i w przedszkolach i w szkołach 
wprowadzono naukę o „małej Ojczyźnie", o znaczeniu regionali-
zmu. Dzieci i młodzież poznają historię swego miasta, dowiaduje się 
0 ludziach, którzy tu mieszkali i mieli wpływ na rozwój Pruszkowa 
1 okolic - poznają bohaterów, tych, którzy działali w czasie wojen, 
często cierpieli i ginęli. Dowodem zainteresowania historią małej 
Ojczyzny są konkursy, a przede wszystkim udział w „rajdach szla-
kiem naszej historii", organizowanych przez ŚZŻAK i harcerzy -
w samym Pruszkowie każdego roku bierze około tysiąca młodzieży. 

* * * 

Dwudziestego siódmego maja minęło 20 lat od pierwszych 
wyborów do samorządów gminnych - dzień ten był uroczyście 
obchodzony w naszym mieście. W środę, 26 maja, uroczystą sesję 
zorganizował powiat pruszkowski - prowadził ją Przewodniczący 
Rady pan Tomasz Osiński. Po przywitaniu gości oddał głos Staro-
ście, pani Elżbiecie Smolińskiej, która podziękowała wszystkim 
samorządowcom i wręczyła prezydentom, burmistrzom, wójtom 
i najdłużej działającym w samorządach tablice pamiątkowe. 

Poniżej drukujemy przemówienie pani Starosty. 
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