
Przemówienie okolicznościowe Prezesa PIGOSK 

z okazji uroczystego otwarcia Budynku Szkoleniowo-Badawczego w Piastowie 

Piastów, dnia 20 października 2011 roku 

 

Szanowni Państwo! 

Dzień 20 października 2011 roku zapisze się bez wątpienia złotymi zgłoskami w 

historii naszej Polskiej Izbie Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców w Piastowie, 

gdyż jesteśmy uczestnikami być może najważniejszego wydarzenia od początku powstania 

Izby, tj. od 2006 roku. 

Otwierany dzisiaj obiekt szkoleniowo – badawczy w Piastowie, po dokonanych 

odbiorach budowlanych, sanitarnych i prawnych jest pierwszą tak dużą inwestycją w naszej 

organizacji, która zrzesza na chwilę obecną 76 podmiotów prowadzących działalności 

gospodarczą w zakresie szkolenia kierowców oraz transportu drogowego ( kierowców i 

przewoźników drogowych). 

Świętując obecne, radosne wydarzenie jakim jest oddanie do użytku budynku 

szkoleniowo-badawczego należy wspomnieć o ludziach, którzy są współtwórcami tego 

sukcesu, których zapał i entuzjazm przyczynił się do realizacji tak ważnej inwestycji. Każdy 

sukces ma wielu ojców, ale osobami którzy najbardziej przyczynili się do budowy  budynku 

szkoleniowo-badawczego chciałbym wymienić przede wszystkim: Zarząd PIGOSK oraz 

pracowników biura Izby.  

W dniu 15 grudnia 2009 roku Zarząd PIGOSK uchwałą Nr 129 podjął decyzję o 

zakupie działki usługowej o powierzchni 1 047 mkw. w Piastowie przy ulicy Piotra Skargi 1 

pod budowę obiektu szkoleniowo-badawczego. 

  Rozpoczęto prace przygotowawcze, rozpisano zapytania ofertowe na projekt 

architektoniczny. W dniu 07 stycznia 2010 roku Zarząd PIGOSK po rozstrzygnięciu ofert 

cenowych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy obiektu szkoleniowo-

badawczego  w Piastowie uchwałą Nr 132 z 2010 roku dokonał wyboru Biura 

Architektonicznego, Zbigniew Patalas z Olsztyna.  

W dniu 23 czerwca 2010 roku Zarząd PIGOSK po rozstrzygnięciu ofert cenowych na 

budowę budynku obiektu szkoleniowo-badawczego  w Piastowie Uchwałą Nr 144 z 2009 

roku wybrał Zakład Remontowo-Budowlany, Zbigniew Górecki z Góry Kalwarii. 

. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło po uprawomocnieniu się decyzji Nr 

110/P/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku wydanej przez Starostę Pruszkowskiego.  



W planie inwestycyjnym przewidziano  wybudowanie obiektu o trzech kondygnacjach 

tj. parter, I piętro i poddasze. 

Parter budynku jest wyposażony w specjalistyczną salę symulacyjną z salą 

wykładową, w której został zainstalowany najnowocześniejszy w Polsce symulator wysokiej 

klasy samochodu ciężarowego i autobusu, sterownię komputerową, pokój instruktorów, 

pomieszczenia biurowe oraz węzeł sanitarny i kotłownię. 

 Na I piętrze zaprojektowano tutaj tu widoczną salę wykładową, gabinet lekarski, pracownię 

psychologiczną, pomieszczenia biurowe i sanitariaty. Na poddaszu budynku znajdują się 

pokoje socjalne (jeszcze nie wykończone), które będą pełniły funkcję hotelową dla 

szkolonych osób. 

Budowa obiektu szkoleniowo-badawczego trwała niespełna rok czasu.  

Wykonawcą inwestycji od początku do końca był Zakład Remontowo-Budowlany, 

Zbigniew Górecki z Góry Kalwarii. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim 

pracownikom firm, którzy uczestniczyli w budowie obiektu szkoleniowo-badawczego. Sądzę, 

że mają oni uzasadnione powody do dumy za wykonaną pracę. Dzięki Waszemu wysiłkowi 

powstała tak potrzebna nie tylko Izbie, ale także miastu i regionowi inwestycja, która może 

być wizytówką Mazowsza, chlubą Członków Izby, społeczności i mieszkańców.  

Dziękuję także władzom administracyjnym i samorządowym miasta Pruszkowa i 

Piastowa którzy wydali stosowne decyzje, aby inwestycja, o której budowie decyzja zapadła 

przed niemal rokiem mogła wreszcie zostać zrealizowana. Dzięki pasji i zaangażowaniu 

pracowników biura Izby zapewniliśmy właściwą organizację pracy i nadzór nad realizacją 

inwestycji. Dyrektorowi biura i pracownikom PIGOSK serdecznie życzę dobrej pracy w 

nowych wnętrzach i na nowoczesnym sprzęcie w postaci  symulatora wysokiej klasy 

samochodu ciężarowego i autobusu, dzięki któremu możemy zapewnić nową, 

nieporównywalnie wyższą od dotychczasowej, jakość szkolenia kierowców zawodowych. 

Rozpoczęcie działalności gospodarczej PIGOSK w zakresie szkolenia kierowców 

przewożących osoby lub rzeczy przez ośrodek szkoleniowo-badawczy w Piastowie przy ulicy  

Piotra Skargi 1 – mimo małego opóźnienia i niedostatków – jest optymistycznym i dobrym 

wydarzeniem pomyślnie kończącym 2011 rok dla naszej organizacji.  

 

Drodzy Uczestnicy Dzisiejszej Uroczystości! 

 

Dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia, które zostało potwierdzone tak licznym 

Waszym udziałem. Cieszę się, że zechcieliście Państwo dzielić z nami, ze społecznością Izby, 



radość w tym tak szczególnym w życiu PIGOSK dniu, jakim jest otwarcie obiektu 

szkoleniowo-badawczego.  

Pragnę przypomnieć, że jest to dopiero zakończenie etapu budowy tej, jakże 

oczekiwanej i potrzebnej inwestycji, której funkcjonowanie w dużej mierze będzie wpływać 

na przyszłe dokonania i dorobek Izby.  

Zapewniam, że Organizacji PIGOSK nie zabraknie uporu i determinacji w dalszych 

działaniach zmierzających ku temu, aby zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne i 

szkoleniowe mogły zostać możliwie szybko i sprawnie zrealizowane. 

 

Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.  

          


