
 

 

 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W POŚWIĘTNEM 

 
 

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

 

Od 29 września 2021 r., Zakład Gospodarki Komunalnej w Poświętnem wykonał wiele 

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

1. Bieżące łatanie ubytków w nawierzchni na terenie całej Gminy,  

2. Równanie dróg gminnych ul. Zachodnia, Czubajowizna, Wola Cygowska, Krubki Górki, 

3. Awaryjne odtworzenie rowu melioracyjnego w Małkowie, 

4. Awaryjne udrożnienie rowu melioracyjnego w Stróżkach, 

5. Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy: 

- montaż kasetonów sufitowych, 

- malowanie ścian, 

- wykonanie parapetów wewnętrznych, 

- zabudowy geberit, 

- wyłożenie dwóch łazienek glazurą, 

- wykonanie lamperii, 

6. Remont pomieszczeń Urzędu na potrzeby biura podawczego: 

- wstawienie drzwi wejściowych, 

- przerobienie instalacji C.O, 

- wykonanie instalacji elektrycznej, 

- wykonanie instalacji teletechnicznej, 

- gipsowanie oraz szlifowanie ścian, 

- wykonanie stelaża pod sufit podwieszany, 

7. Koszenie terenów zielonych oraz grabienie liści na terenie:  

- szkoła w Poświętnem, 

- szkoła w Turzu, 

- szkoła w Ręczajach, 

- szkoła w Zabrańcu, 
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- 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, 

- teren i rów przy budynku przy targowisku 

7. Prace remontowe w Sali w szkole w Międzylesiu, 

8. Montaż dwóch par drzwi przeciwpożarowych w oddziałach przedszkolnych w zespole 

szkolno-przedszkolnym w Poświętnem wedle zaleceń Państwowej Straży Pożarnej, 

9. Likwidacja tamy w rowie w Krubkach Górkach, 

10. Przygotowanie terenu do obchodów rocznicy przebywania w Krubkach Górkach Mjr. 

Dobrzańskiego, 

11. Przygotowanie od strony technicznej uroczystości (Hubal)” 

- rozstawienie i złożenie namiotów, 

- utrzymanie porządku na terenie uroczystości, 

- podziękowania dla druhów Strażaków za pomoc, 

12. Montaż na terenie całej gminy znaków informujących o wściekliźnie zwierząt, 

13. Zabezpieczenie wybitych okien w budynku szkoły w Czubajowiźnie, 

14. Demontaż ogrodzenia wokół budynku Urzędu, 

15. Demontaż ogrodzenia wokół targowiska, 

16. Wykonanie ziemnej instalacji elektrycznej pod latarnie wokół Urzędu, 

17. Montaż podstaw pod latarnie wokół Urzędu, 

18. Wykonanie marmolitu na elewacji budynku świetlicy w Nadbieli, 

19. Pomoc przy zbiórce elektrośmieci na terenie gminy, 
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20. Rozładunek węgla w szkołach w Wólce Dąbrowickiej, Turzu, Zabrańcu, 

21. Prace konserwacyjne w szkołach w Poświętnem, Turzu, Zabrańcu, Wólce Dąbrowickiej, 

Międzylesiu, 

22. Bieżąca obsługa Stacji Uzdatniania Wody, 

23. Obsługa PSZOK i targowiska (utrzymanie porządku), 

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

25. Utrzymanie porządku na parkingu przed urzędem oraz terenów wokół urzędu, 

26. Wykonanie inwentaryzacji wszystkich hydrantów na terenie gminy, 

27. Płukanie sieci hydrantowej z wykorzystaniem wszystkich końcówek sieci hydrantowych, 

28. Kontrola Stacji Uzdatniania Wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 

Wołominie. Wynik kontroli pozytywny, bez uwag. 

 

 

 

      


