


ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W LATACH 
1978—84 I PERSPEKTYWA DO 1990 

Warunki mieszkaniowe, to — obok kompleksu żywieniowego — naj -
ważniejsza sfera  życia społeczeństwa, oczekującego na odczuwalną popra-
wę. Warunki bytowania wywierają wielki wpływ na wydajność pracy, 
aktywność społeczną i zawodową, nastroje ludności itp. Stąd też wła-
dza miejska, jaką jest Miejska Rada Narodowa, znaczną część swej 
pracy poświęcała temu właśnie problemowi. Działalność MRN w okre-
sie zakończonej kadmieji w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego 
skierowana była dwoma niejako torami: y 

— po pierwsze — jak najwięcej budować, 
<— po drugie — likwidować sukcesywnie starą, substandardową zabudo-

wę, nie nadającą się już do remontów i modernizacji, a mieszkań-
ców przekwaterować do mieszkań z wygodami. 

Przyjęta polityka miała swoje implikacje: podjęto budowę osiedli na 
terenach zabudowanych wprawdzie budynkami o złym stanie technicz-
nym, lecz znacznie utrudniło to realizację budownictwa. Nie chcąc ha-
mować tempa budownictwa na trudnych tefenach,  zmobilizowano wszy-
stkie miejskie siły i środki do sprawnego prowadzenia procesu inwe-
stycyjnego. Efekt  tej wieloletniej pracy jest dzisiaj widoczny: osiedle 
„Nowa Wieś" w 2/3 jest wybudowane i zarazem duża część miasta 
zmieniła swe urbanistyczno-architektoniczne oblicze, przydając Pru-
szkowi wielkomiejskiego wyglądu. _ 

W latach 1978—1983 zakończono budowę spółdzielczych osiedli „Wy-
ględówek" i „Jedności Robotniczej", -rozwinięto front  inwestycyjny w 
osiedlu „Nowa Wieś" i w efekcie  przekazano mieszkańcom do użytku 
2 625 mieszkań o powierzchni 135 tys. m2. Mieszkańcy osiedla „Parko-
wego" w 1978 r. otrzymali Osiedlowy Dom Kultury, a w 1979 r. — żło-
bek na 85 miejsc. Sąsiedni „Wyględówek" od 1980 r. ma swoje 4 — 
oddziałowe przedszkole. Osiedle „Nowa Wieś" otrzymało: w 1980 r. — 
Osiedlowy Klub Dziecięcy, w latach 1982 i 1983 — dwa mini przedszko-
la i w 1983 r. punkt apteczny. W roku bieżącym będzie oddana do użytku 
część dydaktyczna środowiskowej szkoły podstawowej i przedszkole na 
tym osiedlu. Dla wymienionych wyżej mieszkań i obiektów towarzyszą-
cych wybudowano ok. 20 km osiedloWej sieci wodociągowo-kanaliza-
cyjnej, ponad 48 tys. m 2 ulic o nawierzchni twardej, ponad 15 km kab-
lowej sieci energetycznej, wybudowano wszystkie niezbędne urządzenia 
podziemne i naziemne, by móc wyposażyć mieszkania spółdzielczych 
osiedli we wszystkie urządzenia zapewniające komfort  zamieszkania. 

34 



Wykonano szereg ogródków zabawowych dziecięcych w osiedlach, zie-
leń osiedlowa, ciągłą troską była estetyka osiedli. W realizację dokona-
nych osiągnięć zaangażowane były niemal wszystkie miejskie przedsię-
biorstwa i instytucje. Swój społeczny udział ma znaczna część ludności 
miasta. 

Oceniając efekty  z perspektywy kilku lat przyznać należy, że nie za-
wsze nasz wspólny wysiłek dawał równomierne wyniki. Świadczy o 
tym chociażby zestawienie według lat wybudowanych mieszkań w wy-
mienionych osiedlach: 

1978 r. — 515 mieszkań, 23 743 m* p.u.m. 
1979 r. — 228 mieszkań, 11 380 m* p.u.m. 
1980 r. — 419 mieszkań, 20 461 m ! p.u.m. 
1981 r. — 572 mieszkania, 30 335 m ! p.u.m. 
1982 r. — 510 mieszkań, 27 941 m ! p.u.m. 
1983 r. — 381 mieszkań, 20 925 m* p.u.m. 

na rok bieżący planowanych jest do wybudowania 226 mieszkań, z cze-
go 108 — w budynkach osiedla „Nowa Wieś", pozostałe — dla rencistów, 
emerytów i ludzi niepełnosprawnych fizycznie,  w budynku przy ulicy 
Kślęcia Józefa  w sąsiedztwie „Wyględówka'y 

Oprócz osiedli wielorodzinnych zaczęły wyrastać nowe osiedla jedno-
rodzinne. Największe, to — stanowiące jeszcze plac budowy osiedle 
„Ostoja II" Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie* mieszka 
już ponad 100 rodzin. Buduje się — choć z oczywistymi w dzisiejszych 
trudnych warunkach kłopotami — osiedla jednorodzinne w dzielnicy 
Żbików. Przy opłotkach dotychczasowych Malich powstaje nowy frag-
ment tej dzielnicy realizowany w formie  spółdzielczego zrzeszenia in-
westorów indywidualnych. Dodać do tego należy budownictwo indywi-
dualne wznoszone we wszystkich rejonach miasta, wykonywane siłami 
własnymi mieszkańców miasta, których nie odstraszył występujący de-
ficyt  materiałów budowlanych. Łącznie, w okresie bieżącej kadencji 
MRN, w nowych mieszkaniach lub domkach jednorodzinnych zamiesz-
kało ponad 3 tys. rodzin. Oznacza to, że sytuacja mieszkaniowa co pią-
tego mieszkańca Pruszkowa uległa znacznej poprawie. 

Dążenie do poprawy warunków mieszkaniowych jest wspólnym ce-
lem całej naszej społeczności, wszystkich organizacji i zakładów pracy. 
W realizację dokonań zaangażowało się wiele pruszkowskich przedsię-
biorstw oraz szereg jednostek spoza miasta (głównie mających swą 
siedzibę w Warszawie). Podkreślając wkład naszych pruszkowskich je-
dnostek, wymienić w tym miejscu należy w szczególności: inwestora 
budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego — Pruszkowską Spół-
dzielnię Mieszkaniową; generalnego wykonawcę wszystkich dotychcza-
sowych osiedli spółdzielczych — Mazowieckie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Uprzemysłowionego; producenta wody, odbiorcę ścieków i ek-
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sploatora sieci wodociągowych i kanalizacyjnych — Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji; producenta energii cieplnej i eksploatatora energii 
elektrycznej i właściciela wszystkich rodzajów sieci — Rejon Energety-
czny Pruszków; wykonawcę wielu sieci wodociągowych i kanalizacyj-
nych — Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych; wykonaw-
cę wielu sieci energetycznych — Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycz-
nych; wykonawcę drobnych robót budowlanych i instalacyjnych — Za-
kład Robót Ogólnobudowlanych; wykonawców i konserwatorów zieleni 
osiedlowej — Spółdzielczy Zakład Zieleni i Zakład Zieleni Miejskiej; 
wykonawców osiedla jednorodzinnego „Ostoja II" — Pruszkowską Spół-
dzielnię Mieszkaniową i Spółdzielnię Budownictwa Jednorodzinnego 
oraz wiele, wiele innych przedsiębiorstw i instytucji. Nie sposób tu rów-
nież nie podkreślić inspiratorskiej i kontrolnej funkcji  Prezydentów 
Pruszkowa i pracowników podległego im Urzędu Miejskiego, pracy ar-
chitektów i geodetów, projektantów i realizatorów nie wymienionych 
wyżej. 

Niech przegląd dokonań tej wyjątkowo długiej kadencji Miejskiej 
Rady Narodowej będzie powodem do satysfakcji  z dobrze wykonanej 
pracy i inspiracją do refleksji  nad ogromem potrzeb oczekujących na 
realizację w najbliższych latach. 

Potrzeby mieszkaniowe i perspektywa ich zaspokojenia 
do roku 1990 

Pruszków — największe miasto w paśmie zachodnim aglomeracji war-
szawskiej, rozwija się w ścisłym powiązaniu ze stolicą i całym pasmem. 
Stwarza to określone uwarunkowania funkcjonowania  miasta i deter-
minuje szereg procesów decyzyjnych i realizacyjnych. Przykładem ta-
kich implikacji może być np. blokada meldunkowa w Warszawie, po-
wodująca sztuczny przyrost rzeczywisty ludności w jej okolicach, wy-
wołujący w efekcie  zwiększone zapotrzebowanie na dobra podstawowe, 
w tym przede wszystkim na mieszkania. Zapotrzebowanie na mieszka-
nia w mieście może być więc omawiane dopiero po uwzględnieniu wszy-
stkich aspektów mających wpływ na jego rozmiary. Szacuje się, że po-
trzeby te kształtują się następująco: 
— mieszkania spółdzielcze ogółem — 12 700 mieszkań 

w tym: członkowie — 3 700 
pełnoletni kandydaci — 9 000 

—. mieszkania kwaterunkowe . — 1 160 mieszkań 
— mieszkania zakładowe — 700 mieszkań 

ogółem: — 14 560 mieszkań 
z tego, zapotrzebowania na nowe mieszkania wynosi 13 840 mieszkań, 
na rotacyjne — 720 mieszkań. 
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Wymienione ilości niezbędnych społecznie mieszkań wymagają suk-
cesywnej wprawdzie realizacji, lecz ze świadomością, że roczne progra-
my efektów  winny być znacznie większe niż dotychczasowe. W cyto-
wanej ilości potrzeb nie ma ponad 8 tys. nieletnich kandydatów zare-
jestrowanych w PSM, którzy dochodząc do pełnoletności będą zwięk-
szać irozmiar potrzeb. 

Możliwości zaspokojenia tych potrzeb są w znacznej mierze uzależ-
nione od decyzji kompetencyjnie należących do władz wojewódzkich, 
a dotyczących: 
— zatwierdzenia planu perspektywicznego zagospodarowania przestrzen-

nego Pruszkowa w powiązaniu z pasmem zachodnim województwa 
stołecznego warszawskiego, 

— przyznania miastu nowych terenów pod osiedla mieszkaniowe głów-
nie poza dotychczasowymi granicami administracyjnymi Pruszkowa. 

Brak w/w decyzji hamuje, lub wręcz uniemożliwia stworzenie realnych 
perspektyw mieszkaniowych rodzinom oczekującym na własne M. 

Według obecnych możliwości miasta przygotowywane tereny inwesty-
cyjne są w stanie zapewnić następujące ilości mieszkań; 
1) spółdzielcze osiedle Nowa Wieś część A — 120 /1985—87/ 
2) spółdzielcze osiedle Nowa Wieś część B — 844 /1984—87/ 
3) spółdzielcze osiedle Ceglana — 364 /1985—88/ 
4) komunalne osiedle Akacjowa — 290 /1986—88/ 
5) spółdzielcze osiedle Klińskiego — 280 /1988—90/ 
6) zakładowe osiedle Gałczyńskiego — 300 /1989—92/ 
7) spółdzielcze osiedle Prusa — 900 /1988—92/ 
8) lokalizacje plombowe — 200 /1988—92/ 

razem: 3 298 mieszkań 
Wymienione wyżej lokalizacje są w stanie zapewnić około 3 tys. mie-

szkań do 1990 roku i mimo że to za mało w stosunku do potrzeb, to 
zachodzi konieczność zwiększenia ilości rocznie oddawanych mieszkań 
do poziomu nie mniej jak 500—600 rocznie. 

Czy istnieje możliwość zwiększenia rozmiarów budownictwa miesz-
kaniowego? — Tak, pod warunkiem, że Pruszkowska Spółdzielnia Mie-
szkaniowa, instytucja reprezentująca największe zapotrzebowanie społe-
czne otrzyma nowe tereny poza granicami administracyjnymi miasta, 
ponieważ w mieście już nie będzie gdzie budować. Starania takie są 
uzasadnione faktem  umieszczenia w zapotrzebowaniu rodzin mieszkają-
cych obecnie w sąsiadujących z Pruszkowem miastach i gminach. Pod-
jęto w tym kierunku konkretne działania. Od trzech lat toczy się dy-
skusja z władzami gminy Michałowice na temat przekazania Pruszkow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej terenów sąsiadujących z projektowa-
nym osiedlem Prusa, po drugiej stronie ul. Brzozowej na osiedle Ksią-
żąt Mazowieckich, gdzie można by było wybudować 1,5 — 1,6 tys. mie-
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szkań. Spółdzielnia prowadzi rozmowy również z władzami miasta 
i gminy Brwinów, celem przejęcia ok. 90 ha terenu po drugiej stronie 
ulicy Działkowej. Można by było na takim  terenie wybudować ok. 3,5 
tys. mieszkań. Władze lokalne przychylają się do wniosku PSM — de
cyzja zależy od władz wojewódzkich i ministerstwa rolnictwa. Gdyby 
omawiane dwie lokalizacje przybrały formę decyzji, wówczas inwesto
wanie można by było rozpocząć pod koniec lat osiemdziesiątych, a 5 
tys. rodzin widziałoby tam  realną perspektywę zamieszkania.

Mieszkalnictwo, to jeden z głównych problemów do rozwiązania w 
skali k raju  i taki sam wymiar ma w skali miasta. Wiele wysiłku, tru 
du i pracy czeka całą naszą miejską społeczność w najbliższych latach, 
by nie tylko zahamować, lecz zwiększyć tempo budownictwa mieszka
niowego. Jest tu konieczne wielkie zaangażowanie wszystkich jednostek 
i instytucji, całego aktywu społecznego, politycznego i gospodarczego, 
wszystkich Pruszkowian. Jest tu  wielkie pole do działania Miejskiej 
Rady Narodowej najbliższej kadencji. Od pracy nas wszystkich w prze
ważającej mierze zależy poprawa warunków mieszkaniowych tych po
nad czternastu tysięcy rodzin, wymienionych na wstępie. Miasto nasze 
nie raz  już udowodniło, że trudności się nie boi — i to jest najlepsza 
gwarancja dalszego, dynamicznego rozwoju.



Osiedle „Nowa Wieś" powstało na terenach, gdzie były 
tzw. „bieda — domki", bez jakichkolwiek urządzeń, nie 
nadające się do zamieszkania. 

Fotografie  o numeracji 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 przed-
stawiają już historię, czyli to, co było przed oraz w toku 
realizacji osiedla. Warto się tym zdjęciom przyjrzeć. 

Foto nr 5 
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Foto nr 19 

Foto nr 18 
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Foto nr 19 

Foto nr 18 
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1 

Tylko fotografia  utrwaliła wygląd i nastrój dawnej ul. Helenowskiej. 
Dziś ulica ta posiada nowoczesną zabudowę. Foto nr 22 

Budynek o 118 mieszkaniach dla emerytów, rencistów i osób nie-
pełnosprawnych przy ul. Księcia Józefa  — w budowie. _ 

Foto nr 23 W. Stępniewski 
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Fragment Osiedla Ostoja II, ul. Focha. 

Foto nr 25 
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Foto nr 24 

Fragment Osiedla Ostoja II 



Widok na Osiedle „Parkowe" i częściowo na osiedle „Wyględówek". 
Foto nr 27 
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Widok na osiedle mieszkaniowe „Jedności Robotniczej" na Żbikowie 
od strony wiaduktu. , Foto nr 28 


