
 

 

 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŚWIĘTNEM 

 
 

ul. Szkolna 3, 05-326 Poświętne, zgk@gminaposwietne.pl,   tel. (22) 599-61-51, kom. 515-508-731 

 

Od 25 sierpnia 2021 r., Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem wykonał wiele 

zadań i czynności na terenie gminy. Prace jakie zostały wykonane to: 

1.  Przygotowania do Dożynek, 

2. Uczestnictwo  w Dożynkach, 

3. Sprzątnie po Dożynkach, 

4. Przygotowanie Przedszkola w Poświętnem oraz Przedszkola w Międzylesiu do odbiorów 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, 

5. Wykonanie przeglądów ppoż, gaśnic w Szkołach: 

- Poświętne, 

- Turze,  

- Zabraniec, 

- Ręczaje, 

- Wólka Dąbrowicka, 

6. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szkół w Turzu, Międzylesiu, 

Poświętnem, Żłobka, oraz budynku Urzędu Gminy, 

7. Udział w odbiorach Przedszkoli przez PSP, 

8. Przeniesienie, ustawienie i skręcenie regałów w bibliotece w Międzylesiu, 

9. Prace konserwacyjne w szkołach w Poświętnem, Ręczajach, Zabrańcu, Międzylesiu oraz 

Wólce Dąbrowickiej, 

10. Wykonanie odpowietrznika do szamba budynku , w którym mieści się Poczta, 

11. Montaż progu zwalniającego w Woli Cygowskiej, 

12. Łatanie dziur na terenie całej Gminy, (dwie ekipy, dwa samochody łącznie 7 ton mieszanki, 

od czerwca wykorzystano 13 ton mieszanki asfaltowej), 

13. Koszenie poboczy dróg gminnych, 

14. Równanie dróg gminnych (Turze obok tartaku 800 m, Czubajowizna do szkoły i od szkoły 

do Laskowizny, Czubajowizna do działek, Józefin koło stajni, Stróżki,  Cygów w stronę torów). 
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15. Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy: 

- gruntowanie ścian zewnętrznych, 

- obróbka komina, 

- obróbka dachu, 

- montaż rynien, 

- montaż parapetów, 

- wykonanie struktury sylikonowej na całym budynku, 

16. Rozpoczęcie remontu pomieszczeń Urzędu na potrzeby biura podawczego, 

17. Montaż znaków na przejazdach kolejowych, 

18. Odbiór sieci wodociągowej Cygów Etap II, Sprawdzenie 36 sztuk hydrantów wchodzących 

w zakres II etapu, Zbadanie wydajności w/w hydrantów, opracowanie protokołów, 

19. Montaż wiaty, stojaków rowerowych, ramy na tablicę, stacji do naprawy rowerów, ławek 

w Poświętnem, 

20. Koszenie terenów zielonych: 

- szkoła w Poświętnem, 

- szkoła w Turzu, 

- szkoła w Ręczajach, 

- szkoła w Międzylesiu, 

- szkoła w Zabrańcu, 

- wykoszenie rowów przy szkole w Poświętnem, 

- teren wokół żłobka i klubu seniora w Poświętnem, 

- Stacja uzdatniania wody, 

- teren miejski Poświętne, 

- teren wokół Urzędu, 

- teren targowiska, 

- teren przy przychodni, 

- Gminne Centrum Kultury, 

- teren za pocztą, 
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- teren i rów przy budynku przy targowisku 

21. Bieżąca obsługa Stacji Uzdatniania Wody, 

22. Obsługa PSZOK i targowiska (utrzymanie porządku), 

23. Cotygodniowe sprzątanie przystanków na terenie gminy  (30 przystanków), 

24. Utrzymanie porządku na parkingu przed urzędem, 

 

 

 

      


