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Rok temu, 4 czerwca wspominaliśmy częściowo wolne wybory 
do sejmu i senatu. Ta pamiętna data na zawsze kojarzyć się będzie 
z otwarciem nowego rozdziału historii Polski. Konsekwencją wy-
borów 4 czerwca stały się wydarzenia, które przyszły rok później 
- 27 maja 1990 roku. 

Gminne rady, według dawnej nomenklatury zwane „narodo-
wymi", rozwiązywały się przerywając kadencje. Stało się jasne, że 
Polska lokalna również zacznie wszystko od nowa. 

W dwu i pół tysiącach gmin władzę zaczęli sprawować ludzie, 
którzy w przeważającej liczbie nieznani byli ze swych samorządo-
wych aspiracji. 

Rozwinięty szeroki ruch obywatelski wywodzący się z idei wol-
nościowych i demokratycznych, a kultywowanych dotąd jedynie 
w marzeniach, stanął przed niepowtarzalną szansą zbudowania 
prawdziwego państwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. 
Ludzie o otwartych umysłach z pełnym entuzjazmem przystąpili 
do pracy społecznej. To nie były łatwe czasy: spuścizna niemal 50 
lat gospodarki socjalistycznej, głębokie zadłużenie gmin i przede 
wszystkim zacofanie cywilizacyjne. 

Usuwanie skutków półwiecza zaniedbań i niegospodarności 
trwa i będzie trwało zapewne jeszcze długie lata. Świat nie stoi 
w miejscu. Wstąpienie Polski do unijnej wspólnoty to jednak do-

Przemówienie... | 7 



wód na to, że jesteśmy na dobrej drodze, a rów cywilizacyjnej za-
paści jest sukcesywnie zasypywany. 

Pruszków sprzed 20 lat, to miasto ze starych zdjęć. Będąc jego 
mieszkańcami nie zawsze zdajemy sobie sprawę z ogromu przemian 
i kolosalnych różnic w wielu dziedzinach. Zmieniają się wszak ocze-
kiwania obywateli. Podnoszenie standardu życia musi następować 
w sposób zrównoważony, a rozwój musi być konsekwencją działań 
samorządu wyposażonego w wiedzę o potrzebach społecznych. To 
także oddanie pola do działania organizacjom pozarządowym, co-
raz częściej wspomagających gminę w jej zadaniach własnych. 

Przed nami jeszcze ogrom pracy, wiele zadań odłożonych tym-
czasowo na bok, aby wykonać te podstawowe, związane ze spraw-
nym i nowoczesnym funkcjonowaniem miasta. 

Dzisiejsze wspomnienie 20 lat wspólnej troski o naszą małą oj-
czyznę jest świetną okazją nie tylko do podsumowań i chwalenia 
się osiągnięciami. Musi być impulsem do dalszych wysiłków. 

Dwadzieścia lat demokracji lokalnej, to pięć kadencji samorzą-
du terytorialnego w naszym mieście. Z jeszcze większym zapałem 
otwórzmy następny rozdział. Wykorzystajmy wszelkie szanse sto-
jące przed nami. 

To dopiero początek długiej drogi. 
Patriotyzm lokalny to nic innego, jak umiłowanie ojczyzny; 

i - jakkolwiek by to nie zabrzmiało - nie przejdźmy nad tą myślą 
obojętnie. 

Mam wielki zaszczyt podzielić się dzisiaj satysfakcją ze wszyst-
kimi mieszkańcami Pruszkowa, dziękując w imieniu samorządu 
za cierpliwość i wyrozumiałość. Bez tego trudno wyobrazić sobie 
sens przemian, których wszyscy jesteśmy świadkami, ale i benefi-
cjentami. 

Mam zaszczyt podziękować prezydentom minionych lat - nieży-
jącemu, nieodżałowanej pamięci Konradowi Kosińskiemu, który jako 
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pierwszy stanął naprzeciw wyzwaniom tamtych lat, a także jego następ-
com: Jerzemu Sierakowi i Euzebiuszowi Kiełkiewiczowi oraz wszyst-
kim radnym minionych kadencji i wielu, wielu innym postaciom życia 
publicznego w Pruszkowie, których nie sposób teraz tu wymienić. 

X- * * 

Po oficjalnej części wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu chó-
ru liceum im. Tadeusza Kościuszki. Po koncercie ksiądz proboszcz 
Marian Mikołajczak poświęcił nowy budynek Starostwa. 

Następnego dnia odbyła się uroczysta sesja Miasta. Zaczął ją 
Przewodniczący Rady, pan Henryk Wacławek. Przypomniał, że 
„W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wolne wybory 
samorządowe do gmin i miast, przeprowadzone uchwaleniem 
przez Sejm RP w dniu 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie 
gminnym. Ustawa jednoznacznie ukształtowała ustrój samorządu 
w Polsce. Samorząd terytorialny jest najważniejszym elementem 
władzy publicznej w demokratycznym państwie prawa". 

Na prośbę Przewodniczącego obecni uczcili zmarłych radnych. 
Po wystąpieniu Dyrektora Programowego Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej w Warszawie i Wiceprzewodniczącego Rady 
zabrał głos Prezydent Pruszkowa, pan Jan Starzyński. 

Po wystąpieniach gości uczniowie gimnazjum im. Jana Pawła 
II wykonali koncert. 

Po koncercie Przewodniczący ogłosił przerwę, a po niej odbyła 
się sesja robocza. 

Wszyscy obecni otrzymali pamiątkowe znaczki. 
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