19 września 2018

Garwolin – nasz region

Garwolin to miasto o długoletniej historii i tradycji. Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1386r.
Sprawą sporną pozostaje dokładna data nadania Garwolinowi praw miejskich. Przywilej lokacyjny z
1423r. prawdopodobnie potwierdził posiadane już prawa miejskie Garwolina.
Obecny Garwolin jest miastem powiatowym wschodniego Mazowsza, położonym na trasie WarszawaLublin w odległości 60 km od stolicy oraz w pobliżu szlaku kolejowego Warszawa-Dęblin. Miasto
zajmuje powierzchnię 22,08 km2, a zamieszkuje je ok. 17 tys. mieszkańców.
Garwolin dysponuje dobrymi warunkami pod inwestycje. Dogodne położenie miasta (bliskość
Warszawy, usytuowanie przy trasie Warszawa-Lublin, niedalekie sąsiedztwo szlaku kolejowego
Warszawa-Dęblin), dobra infrastruktura techniczna (miasto jest w blisko 100% zwodociągowane i w
blisko 90% skanalizowane), duże zasoby czystej wody, mogące zaspokoić potrzeby miasta
kilkakrotnie większego oraz niskie podatki – to główne atuty Garwolina. Miasto posiada także
nowoczesną, zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków, która w pełni zaspokaja potrzeby
mieszkańców, jak i miejscowych zakładów przemysłowych. Do największych zakładów, znanych nie
tylko na lokalnym rynku, ale również krajowym, a nawet zagranicznym należy zaliczyć: AVON –
największą na świecie fabrykę kosmetyków, w której zatrudnionych jest ponad 3000 osób, firmę
OCHNIK – producenta odzieży skórzanej oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarską ze swoimi
zdrowymi i smacznymi produktami. Ze względu na obecność tych firm Garwolin jest zwany „miastem
zdrowia, mody i urody”. Oprócz tego do znanych na rynku firm należy zaliczyć producentów
opakowań – ZELLER Plastik Polska i CO-STA-POL oraz INTERDRUK – lidera na rynku artykułów
papierniczych. W 2006 roku powstał nowy zakład „ERCA” – producent komponentów chemicznych.
W granicach administracyjnych miasta znajdują się tereny, o łącznej powierzchni ok. 108 ha,
przeznaczone pod inwestycje. Stanowią one własność Starostwa Powiatowego w Garwolinie oraz
własność prywatną. Teren o powierzchni 60 ha został wydzielony jako Garwolińska Strefa
Aktywności Gospodarczej. Jest on przeznaczony pod działalność produkcyjno-usługowo-techniczną.
Teren ten jest położony w sąsiedztwie obwodnicy Garwolina.
Garwolin dba o potrzeby swoich mieszkańców, rozbudowując bazę sportowo-rekreacyjną i
kulturalną. Znajdziemy tu kino Wilga, nowoczesną bibliotekę, pływalnię miejską „Garwolanka”, kilka
hal sportowych i boisk ze sztuczną nawierzchnią, stadion piłkarski i korty tenisowe oraz atrakcyjne
tereny zielone.
W mieście znajduje się Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, który
kształci studentów w systemie zaocznym na kierunkach: zarządzanie i marketing oraz informatyka.

Zapraszamy do urokliwego miasta z dużymi możliwościami, tętniącego życiem i życzliwością ludzi.

