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OBSZARY WSPÓŁDZIAŁANIA MIAST
I OBSZARÓW WIEJSKICH: OD MIASTA ROLNICZEGO
DO OŚRODKA USŁUGOWEGO I PRZEMYSŁOWEGO
NA PRZYKŁADZIE MSZCZONOWA
Streszczenie: Jednym z najstarszych miast na Mazowszu jest Mszczonów, miasto o dużym potencjale gospodarczym, ale i równie istotnej funkcji mieszkaniowej. Dzięki położeniu w sercu aglomeracji warszawsko-łódzkiej, przy najważniejszych szlakach drogowych i kolejowych, stanowi
atrakcyjny teren dla potencjalnych inwestorów. Po 1990 r. następuje dynamiczny rozwój tego miasta, zwanego „tygrysem Mazowsza”. Od miasta rolniczego, stanowiącego gminny ośrodek usługowy dla okolicznych wsi, przeistacza się Mszczonów w prężnie działający ośrodek logistyczno-przemysłowy. Rodzi się pytanie, jak sprostać temu wyzwaniu? Jak pogodzić zmienne potrzeby
i uwarunkowania, aby wytworzyć swoistą symbiozę pomiędzy miastem i jego terenami wiejskimi.
Słowa kluczowe: Mszczonów, ośrodek usługowy, rozwój przestrzenny.

Wprowadzenie
Większość małych miast Polski, które wyrosły na pełnym tradycji podłożu, powiązana jest ze swoimi terenami wiejskimi, pełniąc funkcję ośrodków usługowych, a także
głównego punktu życia gospodarczego i kulturalnego. Dla ludności wiejskiej najbliższe
„nasze miasteczko” jest wyrazem sprawności władz, zdolności twórczych, gospodarności oraz ciągłości historycznej przemijających pokoleń [Adamczewska-Wejchert i Wej-
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chert, 1986, s. 16-18]. Liczne małe miasta znalazły się w strefie wpływu rozwijających
się aglomeracji, które miały duże znaczenie dla sposobu ich zagospodarowania i intensywności powiązań społeczno-ekonomicznych. Jednym z takich miast jest Mszczonów,
który dzięki położeniu w sercu aglomeracji warszawsko-łódzkiej (50 km na południowy
zachód od Warszawy i 90 km od Łodzi), w obrębie tzw. DUOPOLIS, przy najważniejszych szlakach drogowych i kolejowych1, stanowi atrakcyjny teren dla potencjalnych
inwestorów. Mszczonów, jedno z najstarszych miast na Mazowszu2, pełnił od wieków
funkcję miasteczka rzemieślniczo-usługowego dla okolicznych wsi oraz siedziby parafii
kościelnej3. W przeciwieństwie do wielu miast Mazowsza, Mszczonów nigdy nie stracił
praw miejskich. Mimo wysokiej rangi administracyjnej i korzystnego położenia, nie wyrósł na większy ośrodek (dopiero w drugiej połowie lat 80. XX w. przekroczył liczbę
ludności przedwojennej)4. Spalony w 1939 r. przez Niemców, stracił 80% swojej dotychczasowej zabudowy i 2/3 mieszkańców. Lata powojenne to lata stagnacji, ożywienie
gospodarcze przyniosła dopiero budowa zakładów odzieżowych (1951) i zakładu produkcji keramzytu (1959). Po latach zapaści, szczególnie po 1990 r., następuje dynamiczny rozwój tego miasta zwanego „tygrysem Mazowsza”, które z miasta rolniczo-usługowego przeistacza się w prężnie działający ośrodek logistyczno-przemysłowy. Według
danych Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Mszczonów znajduje sie
w „strefie narastającej koncentracji (polaryzacji) potencjału cywilizacyjno-ekonomicznego,
konkurencyjnego w skali gospodarki europejskiej i światowej w XXI wieku”.
Celem przeprowadzonych badań była analiza przekształceń funkcjonalno-przestrzennych miasta i gminy oraz ocena korelacji występujących między miastem a jego
terenami wiejskimi na przestrzeni wieków. Przyjęta metoda badań ma charakter analityczno-wnioskowy. Na podstawie studiów i analiz dostępnych materiałów źródłowych
(dane statystyczne, przepisy prawne i materiały kartograficzne) zbadano rozwój przestrzenny tego obszaru na przestrzenni ostatnich lat, prezentując wiodące kierunki rozwojowe i ich wpływ na obszary wiejskie.

1. Przemiany funkcjonalne strefy podmiejskiej Warszawy
Strefa podmiejska Warszawy do II wojny światowej była krainą rolniczą. Sieć
osadniczą tworzyły miasta lokowane w większości w XIV i XV w., które rozwijały się

1

2

3

4

Na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S8 z drogą krajową nr 50 (szlak tirów ze wschodu na zachód), ok. 18 km od
autostrady A2 oraz na skrzyżowaniu Centralnej Magistrali Kolejowej i trasy kolei towarowej Słubice – Terespol.
Mszczonów, lokowany na prawie chełmińskim w 1377 r., położony przy drodze łączącej Litwę i Ruś ze Śląskiem
i zachodnią Europą, już w XV w. stał się siedzibą niewielkiego, obejmującego 405 km2 powiatu mszczonowskiego.
Według danych Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego (t. VI, s. 788), w drugiej połowie. XIX w.
znajdowała się tu szkoła powszechna, kościół, browar, destylarnia, garbarnia, fabryka octu, fabryka zapałek
i wytwórnia kafli.
Na marginalizację jego roli wpłynęła decyzja o poprowadzeniu kolei warszawsko-wiedeńskiej w znacznej odległości od miasta, przez Grodzisk i Skierniewice, inaczej niż pierwotnie zakładano, co skutkowało przeniesieniem
stolicy powiatu do znacznie mniejszego Błonia. Wielokrotnie palony (w drugiej połowie XIX w.) i odbudowywany przez mieszkańców należał do najludniejszych miast na zachodnim Mazowszu. Na początku XX w. liczba ludności przekroczyła 8 tys., co było największą liczbą w jego dotychczasowej historii. Od XVII w. osiedlała się tu
ludność żydowska. Żydzi otrzymali pełnoprawne prawa w zamian za partycypację w kosztach utrzymania miasta
i stanowili 50% mieszkańców. W języku jidysz Mszczonów nazywał się Amshinov (Omszynów).
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najczęściej w oparciu o główne szlaki handlowe5. Dominował typ miasta „pełniącego rolę w przepływie pieniądza, w wytwórczości rzemieślniczej, ale nieróżniącego się wiele
od otaczających wsi. Mieszczanie prowadzili działalność usługową wspartą gospodarką
rolną i hodowlaną, posiadając poza granicami miast ogrody, łąki i barcie” [Samsonowicz, 2006, s. 358-374]. W drugiej połowie XIX w., dzięki rewolucji przemysłowej i postępującej industrializacji kraju, nastąpiło znaczne ożywienie gospodarcze, a w wyniku ruchów migracyjnych ze wsi do miast nasiliła się urbanizacja na gruntach rolnych stref
podmiejskich. Rolnicze obszary wokół miast tworzyły tzw. strefy żywicielskie, które były intensywnie wykorzystywane do produkcji szybko psujących się produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego i nieznoszących długiego transportu [Zgliński, 1994, s. 15]. Problematyką stref żywicielskich jako zaplecza miast zajmowało się wielu badaczy [m.in.
Czarnecki, 1953; Kosiński, 1954; Kulikowski, 2008; Gałczyńska, 2000, 2002], którzy
zwracali uwagę na podatność tych terenów na zmiany funkcjonalne. Do 1989 r., pomimo
ogólnokrajowych problemów w rolnictwie, strefa żywicielska Warszawy rozwijała się
prężnie, a wielkie potrzeby żywnościowe aglomeracji wpłynęły na intensyfikację rozwoju ogrodnictwa oraz sadownictwa [Kulikowski, 2008, s. 239]. Jednak po transformacji
ustrojowej tereny użytkowane rolniczo, będące do lat 90. XX w. zasadniczym komponentem krajobrazu wiejskiego, zaczęły przekształcać się głównie w tereny mieszkaniowe
i produkcyjno-inwestycyjne. Aktywizacja ta spowodowała wypieranie funkcji rolniczych
na rzecz innych, bardziej opłacalnych [Degórska i Deręgowska, 2008; Bański, 2008].
Począwszy od końca XX w., w ciągu dziesięciu lat, w granicach metropolii warszawskiej uzyskano zgodę na przeznaczenie ponad 27 tys. ha gruntów rolnych (najwyższych
klas) na cele budowlane [Strzelecki i Kucińska, 2006, s. 129]. Wprowadzenie funkcji
nierolniczych na obszary wiejskie zapoczątkowało przemiany struktury osadniczej osiedli wiejskich w kierunku wsi wielofunkcyjnych, a także osiedli bez funkcji rolniczych.
Proces zmian systemowych odwrócił też zasadnicze tendencje rozwoju małych miast
strefy podmiejskiej, które niegdyś przeważnie rolnicze, tracą obecnie swe dawne funkcje
na rzecz przemysłu, obsługi rolnictwa i ludności [Zaniewska, 2011, s. 18-20].

2. Uwarunkowania rozwojowe gminy Mszczonów
2.1. Charakterystyka miasta i gminy
Gmina miejsko-wiejska z siedzibą w Mszczonowie zajmuje powierzchnię 152 km2
(z tego miasto 8,5 km2). Administracyjnie znajduje się w powiecie żyrardowskim6, w otoczeniu miast o wyższym potencjale demograficzno-ekonomicznym7, co świadczy o tym, że
skala oddziaływania miasta ogranicza się głównie do jego własnej gminy. Oprócz
Mszczonowa sieć osadniczą gminy tworzy 67 wsi. Tak duże rozdrobnienie może świadczyć,
5

6

7

Miasta te często miały charakter półrolniczy, stanowiły ośrodki gospodarcze bardzo niewielkich lokalnych
rynków i stosowały uproszczony schemat średniowiecznych rozwiązań przestrzennych. Uzyskiwały one specjalne przywileje, takie jak targi, pozwolenia na łaźnie, postrzygalnie sukna, wagę, a także zwolnienia z cła.
Por. Miasta polskie w tysiącleciu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967.
Od 1 stycznia 1999 r. Wcześniej, do 1975 r., znajdował się w powiecie grodziskim, a następnie, po nowym
podziale administracyjnym, w województwie skierniewickim.
Żyrardów, Piaseczno, Tarczyn, Grójec, Grodzisk Mazowiecki, Skierniewice, Biała Rawska, Rawa Mazowiecka.
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dka lokalnego poza miastem
m. Ludność
że żadna z wsi nie uzysskała roli znacczącego ośrod
całej gminny liczy obecn
nie ok. 11 tys.. mieszkańców
w (w tym miaasta ok. 6,5 tyys.). Można
stwierdzić,, że na przestrrzeni ostatnichh 50 lat system
matycznie wzrrasta liczba miieszkańców
miasta przyy jednoczesny
ym jej spadkuu na terenach wiejskich8. W obrębie niekktórych wsi
spadek tenn wynosi naweet od 50 do 900% mieszkańców.

Rys. 1. Zmiiany demograficczne w mieściee i na wsi w lataach 1946-2012
Źródło: Opracoowanie J. Jaroszewiccz na podstawie [Raakowski, Maciszew
wska i Molenda, 2012, s. 60].

Na teerenie miasta i gminy dokoonują sie też przeobrażeniaa w źródłach utrzymania
ludności. W porównaniu
u z 1950 r., ggdy z rolnictw
wa utrzymywaało się 23,2%
% mieszkańców miastaa i 91% mieszzkańców wsi,, w 2002 r. by
yło to 2% mieeszkańców miiasta i tylko
36,9% mieeszkańców wssi. Jednocześnnie zwraca uw
wagę fakt, że w 2012 r. praw
wie połowa
gospodarsttw wiejskich utrzymywała
u
siię z emerytur, rent i zasiłków
w społecznychh (w 1978 r.
tylko kilkaa procent) [Raakowski, Macciszewska i Molenda,
M
2012
2, s. 59-60, 800]. Może to
świadczyć o starzeniu się społeczeńństwa wiejskiiego oraz nieeopłacalności gospodarki
z
rolnik
ków do poszukkiwania altern
natywnej pracy
y poza rolnictw
wem.
rolnej, co zmusza

8

W 1946 r. w mieście mieszk
kały 2872 osoby, nna wsi 8041, gęstośść zaludnienia w mieście
m
wynosiła 33,38 os./ha, a na
01 os., 5721 os., 6,24 os./ha i 0,41oss./ha, w 2012 r.
wsi 0,57os/ha, w 1985 r., anaalogicznie, wartoścci te wynosiły: 530
5 os./ha i 0,36 os.//ha na wsi.
w mieście mieszkało 6432 os., na wsi 5179 os. przy gęstości zaludnienia 7,55

Obszary współdziałłania miast i obszarów wiejskkich...

41

Rys. 2. Zmiiany gęstości zaaludnienia na teerenie gminy od
d 1970 r.
Źródło: Opracoowanie J. Jaroszewiccz na podstawie [Raakowski, Maciszew
wska i Molenda, 2012, s. 89].

dztwa Mazow
wieckiego9 wyznaczono nasttępujące kieruunki rozwoW Plaanie Wojewód
ju gminy:
− rozwój towarowy rollnictwa wielokkierunkowego, ze specjalizaccją produkcji rrolnej w zas
kresie sadownictwa,
− aktywizzacja i utworrzenie centrum
m logistyczneego o oznaczeniu strategiccznym oraz
adaptaccja centrum logistycznego
l
o znaczeniu
u lokalnym w sąsiedztwie obwodnicy
Mszczoonowa w zwiąązku z postuloowanym europ
pejskim korytaarzem transpoortowym,
− funkcjaa mieszkaniow
wa dla mieszkaańców aglomeracji,
− funkcjaa turystyczna i rekreacyjna.

2.2. Kierunki aktywiizacji i waloory przestrzeenne miasta
a i gminy
Histoorycznie obszaar gminy to teereny rolniczee. Grunty roln
ne dominują w strukturze
użytkowannia gruntów i zajmują ok. 62% powierzzchni10. Niskiee klasy bonitaacyjne gleb
(tylko 5% gleb ma III klasę, 45% IV)) i rozdrobnieenie gospodarsstw (przez osttatnie 10 lat
h zwiększyłaa się o 20%) wpływają
w
niek
korzystnie na rozwój rolilość gospoodarstw do 5 ha
nictwa lub jego intensyffikację. W poołudniowej częęści gminy, gd
dzie występujją najlepsze
minują sady, na
n słabszych ggruntach rolnictwo jest eksttensywne. Znaaczna część
gleby, dom
obszarów rolnych
r
(ok. 10%) jest odłoogowana.
9
10

Plan Wojeewództwa Mazow
wieckiego, MBPP
PiRR, Warszawa 2004,
2
s. 62, 142.
Dane wg spisu
s
rolnego z 20
010 r.
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Rys. 3. Zabuudowa rolniczaa na skraju miassta i sady w połłudniowej częścci gminy
Źródło: Fot. A. Majewska.

r
zabudoowy mieszkaniiowej, zachęcaj
ając mieszkańcców aglomeGminna popiera też rozwój
racji warszawskiej do osiiedlania się naa tym terenie (m
m.in. walcząc o modernizacjję linii koleny zurbanizow
wane (mieszjowej umożżliwiającej połłączenie Mszcczonowa z Warrszawą). Teren
kaniowe) zajmują
z
ok. 8%
8 powierzchhni gminy (w
w tym miasto Mszczonów ok. 6,5%).
W granicacch miasta pow
wstają atrakcyjnne zespoły zab
budowy wielorrodzinnej, prow
wadzone są
też prace rewaloryzacyj
r
ne w centrum
m miasta, w kttórym do dziś zachował sięę interesujący zespół zabudowy
z
maałomiasteczkow
wej z czytelny
ym średniowiecznym układdem urbanistycznym z rynkiem (ry
ys. 4). Niestetyy, tak jak w gminach
g
ościeennych, powsttaje tu również rozprooszona zabudo
owa jednorodzzinna na grun
ntach rolnych.

Rys. 4. Rynnek miasta z ratu
uszem i charakt
kterystyczną zab
budową małomiiasteczkową oraaz nowa
zabuudowa mieszkaaniowa
Źródło: Fot. A. Majewska.

y stan jej środ
dowiska przyrrodniczego,
Ważnnym uwarunkowaniem gmiiny jest dobry
duże walory krajobrazo
owe (15% pow
wierzchni gm
miny to lasy) oraz
o
obecnośćć obszarów
w
wysstępowanie zaabytkowych
cennych przyrodniczo11. Walory środdowiskowe wzmacnia
11

Południe gminy
g
znajduje się w strefie ochhronnej Bolimow
wsko-Radziejowic
ckiego Parku Kraajobrazowego,
przewidziaane jest również utworzenie
u
parkuu krajobrazowego
o „Ziemia Chełmo
ońskiego”.
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zespołów dworkowo-pa
d
arkowych12. N
Największą atrakcją rekreacy
yjno-wypoczyynkową jest
wybudowaany w 2008 r., dzięki oddkryciu wód termalnych13, nowoczesnyy kompleks
„Termy Mszczonów”.
M
Szansą
S
rozwojju nie tylko dla
d gminy Msszczonów, alee dla całego
regionu, jeest pozostającca w sferze planów budo
owa dużego kompleksu reekreacyjnowypoczynkkowego „AQU
UAPARK Msszczonów” o powierzchni 20 ha z parkkiem edukacyjno-technologicznym i zapleczem hhotelowym i gastronomiczn
g
nym.

Rys. 5. Atraakcje gminy: zaabytkowy kości ół w Lutkówcee i kompleks „Termy Mszczonó
nów”
Źródło: Fot. A. Majewska.

2.3. Rozw
wój inwestyccyjny gminyy w kierunku
u ośrodka przemysłowe
p
ego
Gminna Mszczonów
w to gmina o dużym po
otencjale gosp
podarczo-przem
emysłowym,
o czym św
wiadczy wysok
ka dynamika ttworzenia się podmiotów gospodarczych w sektorze
prywatnym
m, a także z du
użym udziałem
m kapitału zagranicznego. Poszukując
P
noowych dróg
rozwoju, saamorząd gmin
nny, wykorzysstując swoje korzystne
k
położenie i dostęppność tanich
gruntów, postawił
p
na rozzwój inwestyccyjny. Tereny przemysłowe i logistyczne „użytkowane” stanow
wią obecnie nieecały 1% pow
wierzchni gmin
ny, ale zaplan
nowano ich znnacznie więcej. W mieeście wydzielon
no całkowicie uzbrojone streefy przemysłow
we (o łącznej ppowierzchni
300 ha): wsschodnią i połu
udniowo-wschhodnią (miejsce lokalizacji „n
nieuciążliwychh” firm logistycznych) oraz południo
ową (przy staccji kolejowej Szeligi, gdzie przewidzianoo lokalizację
kowski i in., 20012, s. 105]. Mimo
M
pozytyw
wnych skutków
w podjętych
firm uciążlliwych)14 [Rak
działań, gdy
dyż dla mieszk
kańców wsi z nieefektywny
ym rolnictwem
m na słabych gglebach jest
to szansa na miejsca pracy i popraw
wę warunków
w życia, niepo
okój budzi tak
ak duża po12

13

14

Zespoły dw
worskie z XIX w.
w w Badowo-Dańńkach, Badowo-K
Kłodach, Badowo
o-Mściskach, Pieekarach, Ciemno Gnojnaa, zespół pałacow
wy w Osuchowie z parkiem podwo
orskim.
Energia geotermalna stoso
owana jest do oggrzewania budynk
ków mieszkalnyc
ch, może być teżż wykorzystywie, w uprawach sszklarniowych, w przetwórstwie.
wana m.inn. w ciepłownictw
We wszysstkich strefach zlokalizowane są m
m.in. francuski FM-Logistic,
F
szw
wajcarski DSM N
Nutritional Products proddukujący witamin
ny i barwniki, nniemiecko-austriacki MONDI GR
ROUP Sp. z o.o (opakowania),
francusko--niemiecka MOS
STVA – transportt i dystrybucja saamochodów, duń
ński MAERSK – światowy potentat w dziedzinie
d
logistyk
ki, FIEGE-GOTH
H, AUCHAN, beelgijski ERGON (producent strunoobetonów), japoński YK
KK (producent su
uwaków), niemieccko-francuski pro
oducent styropian
nu i opakowań sttyropianowych
KNAUF oraz
o
SOLE – pollski dystrybutor m
materiałów. Na terenie
t
gminy sw
woje zakłady posiiadają również
krajowi innwestorzy, m.in. Lis-Meble, Odleewnia Żeliwnych
h Wkładów Kom
minkowych Kornaak, „KERAMZYT” – prroducent materiałłów budowlanychh i Centrum Woln
nocłowe.
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wierzchniaa terenów przeeznaczanych nna inwestycje. Według SUiiKZP gminy, uuchwalonego w 20133 r., aż 1460 ha terenów rrolnych możee być przeznaaczonych podd zabudowę
przemysłow
wo-logistyczn
ną (co stanowii ok. 9,6% pow
wierzchni całeej gminy).

Rys. 6. Gmiinne tereny przeemysłowe: stann obecny wg SU
UiKZP gminy
Źródło: Opracow
wanie J. Jaroszewiczz na podstawie bazyy danych TBD oraz Studium gminy.

p
w latach 80. X
XX w. tereny
y przemysłow
we zajmowałyy ok. 47 ha
Dla porównania
15
(0,3% pow
wierzchni gmin
ny), a obecnie 133,5 ha , co stanowi ok. 0,87% powierzzchni gminy.
Ponad dzieesięciokrotny wzrost
w
powierzzchni terenów
w przemysłowy
ych budzi wątppliwość, czy
istnieją szaanse na ich całłkowite zagosppodarowanie? Czy przyjęty model „planow
owania przyciągającegoo” zda egzamin? Czy Mszczzonów wygra z innymi konk
kurencyjnymi tterenami inwestycyjnyymi wokół Waarszawy, czy bbędzie właściccielem uzbrojo
onych odłogow
wanych terenów rolnycch, na których nic
n się nie dzieeje w oczekiwaaniu na potencj
cjalnych inwesttorów?

15

Według baazy danych TBD.
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Rys. 7. Tereeny przemysłow
we w granicachh miasta Mszczo
onów: w latach 80., istniejące
i proojektowane wg SUiKZP gminyy
Źródło: Opracow
wanie J. Jaroszewiczz na podstawie bazyy danych TBD oraz Studium gminy.

Podsumoowanie: miassto i obszaryy wiejskie – współzależno
w
ość i współdz
działanie?
Analiizując etapy rozwoju
r
przesstrzennego miasta, można stwierdzić,
s
żee od czasów
średniowieecza jego wiod
dącą funkcją bbyła obsługa ludności zamieszkującej okkoliczne tereny wiejsskie. Mieszkaańcy Mszczonnowa tradycy
yjnie, od najd
dawniejszych czasów do
dziś, zatruddnieni byli w sektorze rzem
mieślniczym i usługowym16. Miasto jestt ośrodkiem
wielofunkccyjnym17 – ad
dministracyjnoo-usługowym (siedziba właadz gminnych i placówek
administracji publicznej), oświatowym
m i kulturalny
ym (w mieściee odbywają siię cykliczne
imprezy inntegrujące spo
ołeczność18), aale przede wszzystkim jest „dawcą” miejssc pracy dla
mieszkańców wsi, który
ym trudno utrzzymać się z niierentownych gospodarstw.. Dzięki polityce inweestycyjnej gm
mina Mszczonóów ma stosun
nkowo wysokiie dochody włłasne19. Pozyskane śrrodki finansow
we (dzięki „innwestycyjnym
m” podatnikom
m) mają dużee znaczenie
w rozwojuu społeczno-go
ospodarczym ggminy i pozw
walają na podjęęcie zadań w zzakresie infrastrukturry technicznejj i usługowejj20. Odpowiad
dając na pytaanie o relacjee pomiędzy
miastem i terenami
t
wiejskimi, możnaa zauważyć wzzajemną wspó
ółzależność:
16

17

18

19

20

W 1960 r.. ludność Mszczo
onowa liczyła 32 97 osób, ale tylk
ko 3,7% miało za
atrudnienie w rolnnictwie, mimo
że 3% tereenu miasta stanow
wiły grunty rolnee, w 2002 r. były
y tu jeszcze 394 gospodarstwa
g
rolnne, ale zatrudnienie w roolnictwie w mieśście spadło do zerra.
Infrastrukttura usługowa miasta
m
to dwie szkkoły podstawowee, gimnazjum, lic
ceum, zespół szkkół rolniczych,
ośrodek poomocy społecznej
ej, dom kultury, bbiblioteka i przych
hodnia zdrowia.
Jarmark Mszczonowski,
M
Feestiwal Świętojańński, Lato w mieeście, rajdy rowerrowe, Grand Prixx Mszczonowa
w tenisie stołowym,
s
rekonsstrukcja bitwy msszczonowskiej.
Według budżetu gminy naa lata 2004-20111 jej dochody zw
większyły sie dwu
ukrotnie i w 20111 r. wynosiły
o 67,7% dochodóów własnych w do
ochodach gminy.
45 659 tyss. zł, co stanowiło
Poza budową sieci drogowejj i instalacji sanitaarnych, budowa giimnazjum w Mszc
czonowie, hali spoortowej w Osubudowa Miejskieg
go Ośrodka Kulturry i budowa zechowie, oddbudowa ratusza i rewaloryzacja cenntrum miasta, rozb
społu basennów geotermalnycch.
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• „miasto daje wsi”:
− wielofunkcyjne usługi, oświatę, kulturę, miejsca pracy, pieniądze na poprawę życia mieszkańców,
− dzięki środkom finansowym „miasta” następuje zrównanie terenów wiejskich i miejskich,
− w dobie upowszechnienia samochodu następuje marginalizacja roli miasta jako
węzła komunikacyjnego,
• „wieś daje miastu”:
− „ziemię”, która m.in. dzięki niskim cenom przyciągnęła inwestorów,
− swoje bogactwa naturalne (m.in. wody geotermalne), w tym środowisko przyrodnicze, które może służyć rekreacji w skali ponadregionalnej,
− ludzi – którzy są siłą roboczą, ale również użytkownikami oferowanych usług
i miejsc pracy; tworzą unikalną społeczność tego rejonu.
W dobie globalizacji coraz mniejsze znaczenie ma żywicielska rola wsi dla mieszkańców miasta i miasta jako rynku zbycia płodów rolnych dla mieszkańców wsi, a zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i życia ekologicznego, w zgodzie z naturą, funkcja ta powinna zostać wzmocniona.
Analizując studium i ilość terenów przemysłowych, można odnieś wrażenie, że jest to
jednak gospodarka rabunkowa w stosunku do obszarów wiejskich. Tereny przeznaczone na
funkcje przemysłowe i budowlane21 wypierają znacząco funkcje rolnicze, a w niektórych rejonach wręcz uniemożliwiają gospodarkę rolną. Tak duża podaż tych terenów bez właściwych prognoz rozwojowych grozi powstawaniem terenów ekstensywnie zagospodarowanych (usługowych i mieszkalnych), oczekujących na potencjalnego inwestora. Będą
to też obszary kosztowne do obsłużenia infrastrukturą techniczną. Pamiętając o niewątpliwych walorach tego obszaru (krajobraz, wody geotermalne) można zastanawiać się, czy tereny wiejskie gminy nie powinny włączyć się w system zielonego pierścienia wokół Warszawy, tworząc miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców aglomeracji, opierając się
na ekologicznych uprawach rolniczych i reaktywując strefę żywicielską Warszawy?
Przy niewątpliwych atutach przyjętych założeń rozwojowych gminy zwraca uwagę
możliwość degradacji ekologicznej tego obszaru. Degradacji, która stworzy wiele konfliktów pomiędzy dawną funkcją rolniczą i mieszkaniową a nową – przemysłowo-logistyczną.
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THE REGIONS OF CITIES AND RURAL AREAS INTERACTIONS:
FROM THE AGRICULTURAL CITY TO INDUSTRIAL-SERVICE CENTER
ON THE EXAMPLE OF MSZCZONÓW
Summary: One of the oldest cities in Mazovia is Mszczonów, it is a seat of rural-urban community with a high economic potential, but also with a significant residential function. Due to its location in the heart of Warsaw-Łódź agglomeration, within so-called DUO-POLIS, near the major road and rail routes, it is an attractive area for the potential investors. There has been a dynamic
development of the city called “the tiger of Mazovia” after 1990. Mszczonów a community service center for the surrounding villages transforms from the agricultural city into an actively working logistic and
industrial center. The question is how to meet this requirement? How to reconcile the changing needs
and conditions to create characteristic symbiosis between the city and its rural areas.
Keywords: Mszczonów, service center, spatial development.

