


Z Kroniki gospodarczej Pruszkowa 
Rok 1980 
Ludność miasta na koniec 1980 r. liczyła 49.500 osób, tj. o 500 osób 

więcej w porównaniu z 1979 r. 
Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej osiągnęło poziom 20.824 

osoby, w tym w przemyśle 9.377, w budownictwie 3.956. 
Sprzedaż wyrobów, robót i usług własnej produkcji przemysłu uspo-

łecznionego ogółem w/g cen zbytu wyniosła 4.243 min mł, w tym sprze-
daż na rynek 1.349 zł. 

Wartość Usług dla ludności świadczonych przez jednostki gospodarki 
uspołecznionej wyniosła 54.076 tys. zł, w tym: świadczonych przez spół-
dzielczość pracy 40.739 tys. zł. 

Na modernizację, remonty kapitalnę i bieżące zasobów mieszkanio-
wych wydatkowano 41,0 min zł., z tego: 

— na budynki administrowane przez RBGM 16,1 min. zł, 
— na budynki administrowane przez PSM 23,7 min. zł, 
— na budynki prywatne 1,2 min. zł. 
Ważniejsze efekty  działalności inwestycyjnej, to: 
— oddanie do użytku 415 mieszkań w osiedlu Nowa-Wieś o po-

wierzchni 20,6 tys. m 2 oraz 20 mieszkań w osiedlu Ostoja II, 
— zakończenie budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Plantowej, ka-; 

nalizacji sanitarnej w ul. Ołówkowej, kanału c.o. w ul. Plantowej, 
Stalowej i Ołówkowej, 

— oddanie do użytku 2 przedszkoli 4-ro oddziałowych przy ul. An-
drzeja i 3-go Maja, 

— zakończenie budowy 7 pawilonów handlowo-usługowych przy 
Rzemieślniczym Domu Towarowym. 

Rok 1981 
Ludność miasta na koniec 1981 r. na podstawie obserwowanego trendu 

przyrostu naturalnego i migracji powinna osiągnąć stan 50.000 osób. 
W strukturze ludności w/g wieku nie nastąpią większe zmiany. 

Zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w/g prognozy planistycz-
nej pozostanie na poziomie 1980 r. Faktem natomiast ostatnich 3—4 mie-
sięcy jest racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach w kierunku 
przesuwania kadr z administracji i obsługi do sfery  produkcyjnej i usłu-
gowej. 

Ważniejsze efekty  w wyniku działalności inwestycyjnej i remonto-
wej , to; 

— rozpoczęcie przez MPBU budowy szkoły środowiskowej 24 oddzia-
łowej łącznie z przedszkolem w osiedlu Nowa Wieś, 

— rozpoczęcie przez Zakład Robót Ogólnobudowlanych remontu ka-
pitalnego budynku Liceum O. im. T. Zana, 

— zakończenie budowy wodociągu w ul. 17 Stycznia, co pozwoliło na 
wyeliminanie spadków ciśnienia wody w osiedlach Parkowe i Wy-
ględówek, 

— rozpoczęcie remontu pracowni RTG i Poradni Chirurgicznej przy 
ul. Majowej, 

— rozpoczęcie modernizacji baru szybkiej obsługi przy ul. Kraszew-
kiego 5, 

— oddanie do eksploatacji kolektora sanitarnego A, do którego od-
prowadzane są ścieki z SPZOZ w Tworkach, 

— w osiedlu Nowa Wieś zorganizowano klub dziecięco-młodzieżowy 
oraz bibliotekę dziecięcą. 
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