Działalność ZGK Świebodzice Sp. z o. o.
ZGK Świebodzice jest Spółką prawa handlowego, która powstała 1 maja 2013r z przekształcenia
Zakładu Gospodarki Komunalnej, który istniał od 2005r.
W ostatnich latach tj. 2010-2014 wiele się zmieniło aby polepszyć jakość wykonywanych usług,
poprawić komfort pracy pracowników oraz polepszyć stosunki między naszymi klientami.
Zakupiono nowe samochody do utrzymania czystości naszego Miasta oraz do odbioru odpadów, przez co
jesteśmy wstanie lepiej wykorzystać swój potencjał i zadbać wspólnie o czystość Naszego Miasta.

Systematycznie sprzątamy chodniki, alejki, park miejski i szykujemy miasto na przyjście każdej z pór
roku. Na wiosnę zaczniemy obsadzanie klombów roślinnością aby nasze miasto cieszyło znowu oko
mieszkańców. Jesienią i zimą sprzątamy alejki z liści bądź śniegu, żeby mieszkańcy mogli chodzić
bezpiecznie po chodnikach Naszego Miasta.

Dbając o czystość Miasta i środowiska włączyliśmy się w akcję selektywnej zbiórki odpadów, w
związku z czym zostały zakupione nowe pojemniki.
Zakupiono ponad 350 sztuk pojemników różnego rodzaju.
Wszystkie pojemniki sukcesywnie rozkładane są na terenie miasta.

Dodatkowo zostały zakupione dwa zgniatacze butelek plastikowych, które zostały zamontowane
na pojemnikach siatkowych.

Korzyści wynikające z posiadania ekologicznej zgniatarki:
Do standardowego śmietnika zamiast 10 zmieści się około 50 butelek. Zmniejsza objętość o
ponad 80%! Mniejsza objętość wyrzucanych odpadów, przez co firmy odbierające śmieci zużywają
mniej paliwa i emitują mniej zanieczyszczeń do środowiska - szanują Państwo środowisko.
Nie tracą Państwo czasu na zgniatanie butelek nogą lub czymkolwiek innym. Zgniecenie butelki to
kwestia zaledwie paru sekund. Szanują Państwo swoje zdrowie nie narażając się na ew. uszczerbek na
zdrowiu spowodowany okaleczeniem się podczas zgniatania butelki (kartonu, puszki) w rękach.
Koszt zakupu wszystkich pojemników to 288.253 zł
Po w/w inwestycji znacznie wzrosła ilość segregowanych odpadów, po tych danych widzimy, że
świadomość naszych mieszkańców o czystość Miasta i dbałość o środowisko jest większa.

Podsumowując wyniki selektywnej
zbiórki odpadów w 2013 roku, w
kontekście rewolucji śmieciowej do
roku 2012 odnotowano zdecydowany
wzrost we wszystkich frakcjach
podlegających segregacji - średnio o
56%. Świebodziczanie
posegregowali 332 tony odpadów
opakowaniowych.

Wśród wyselekcjonowanych odpadów najwięcej było opakowań szklanych - aż 160 ton, najmniej
wagowo opakowań z tworzyw sztucznych PET- 48 ton. Dobry wynik odnotowano również przy
makulaturze - 114 ton (to wzrost o 100 %) oraz zupełnie nowym rodzaju odpadów - odpadach BIO zebrano je w ilości ponad 10 ton.
Inwestujemy również w modernizację naszego sprzętu, wymiana taboru samochodowego
znacznie ułatwia pracę naszych pracowników, ulepsza jakość pracy, jak również poprzez stosowanie
nowszych samochodów dbamy o środowisk0, a nasze usługi są tańsze.
Nowe samochody spełnia obowiązujące normy w zakresie ochrony środowiska pod względem hałasu jak
i emisji spalin. Staramy się systematycznie podnosić standard świadczonych usług, aby nasza praca była
jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców Świebodzic.
W czerwcu 2012r została dostarczona do Zakładu nowa zamiatarka kompaktowa Citymaster
1250C Comfort. Zakupiona zamiatarka, jako wielofunkcyjna maszyna komunalna w znakomity sposób
obniża koszty wykonanych prac, a dzięki możliwości uzbrojenia jej w różne narzędzia może być
wykorzystywana przez 365 dni w roku. Zamiatarka na wyposażeniu posiada myję wysokociśnieniową
dzięki czemu może czyścić ulice i chodniki na mokro. Jak również dzięki możliwości zamontowania
pługu i posypywarki będzie nam pomocna zimą do odśnieżania oraz posypywania solą i piachem ulic.

Koszt zakupu zamiatarki to 351.000 zł

Natomiast w marcu 2012r zakupiliśmy koparko-ładowarkę. Koparka marki JCB model 3CX
Contractor ECO to jedna z najnowszych i najlepszych maszyn dostępnych obecnie na naszym rynku.
Maszyna jest wyposażona w ładowarkę 6 w 1, łyżkę skarpową, szybkozłącze koparkowe oraz młot
wyburzeniowy. Dzięki zastosowanej hydraulice można zamontować wiertnicę, zagęszczarkę
hydrauliczną oraz pozostały sprzęt koparkowy.

Koszt zakupu to 344.000 zł

W grudniu została dostarczona do Zakładu nowa pługo-piaskarka DAF FALF 55. Zakupiona
pługo-piaskarka pozwoli nam sprawniej i efektywniej służyć Mieszkańcom Naszego miasta. Pozwoli
nam na jeszcze lepszą pracę, przez co wszystkim mieszkańcom będzie bezpieczniej jeździło się po
ulicach miasta.Nowo zakupiony samochód wyposażony jest również w kontener oraz w urządzenie
hakowe do odbioru kontenerów KP-7, KP-10 i DIN 30722, posypywarkę (na sól, piasek, mieszankę
piaskowo-solną lub inny materiał uszorstniający) jak również pług odśnieżny, co w obecnej sytuacji
najbardziej nam się przyda.

Koszt inwestycji 480.000 zł

W 2013r do Spółki został dostarczony nowy wielofunkcyjny samochód do zimowego odśnieżania
dróg i chodników oraz służący jako wywrotka marki Multicar M27/M30. Zakupiony samochód, jako
wielofunkcyjny pojazd w znakomity sposób obniża koszty wykonanych przez nas prac. Samochód
wyposażony jest w pług odśnieżony dzięki czemu służyć będzie do odśnieżania ulic oraz chodników, jak
również zamontowana posypywarka będzie nam pomocna przy posypywaniu solą i piachem ośnieżonych
chodników i ulic. Wyposażony jest również w skrzynię ładunkową, która pomocna jest przy
porządkowaniu miasta.

Koszt zakupu to 382.000 zł

Kolejną inwestycją był zakup samochodu dostawczego (wywrotki) FORD Transit, nowego
samochodu śmieciarki DAF oraz kosiarki samojezdnej z koszem do zbierania trawy VIKING.

- wywrotka – 64.724 zł
- śmieciarka – 473.550 zł
- kosiarka – 18.800 zł
- miniciągnik + osprzęt – 121.000 zł

Nasi pracownicy biorą również udział w akcji ukwiecania Miasta. Chcemy aby w Naszym
Mieście było ładnie i przyjemnie, jak również, żeby cieszyło „oko mieszkańców” i przyjezdnych.
Jednocześnie chcemy zachęcić wszystkich Mieszkańców do przyłączenia się do naszych prac, poprzez
upiększanie swoich posesji, ogrodów czy osiedlowych balkonów przyczynić się do wizytówki Miasta.
Spółka zaangażowana jest w pomoc osobą, które potrzebują pomocy.

Włączyliśmy się w akcję zbierania wszelkiego rodzaju
nakrętek plastikowych dla hospicjum dziecięcego we
Wrocławiu. Pieniądze z ich sprzedaży hospicjum przeznacza
na

rehabilitację

nieuleczalnie

chorych

dzieci.

Nasi

pracownicy załadowali nasz największy samochód o
powierzchni kontenera 22m3 zebranymi nakrętkami, było
ich bliska 2 Tony.

Znając rynek pracy w Świebodzicach Spółka chcąc pomóc z zdobyciu wiedzy i doświadczenia
zawodowego organizuje praktyki i staże.
ZGK Świebodzice Sp. z o. o. od dawna współpracuje z Urzędem pracy, pomagając zdobyć
doświadczenie zawodowe młodym osobom po szkole oraz osobom, które długo pozostają bez pracy.
Spółka zainteresowana jest przyjęciem stażystów do odbycia swojego stażu.
Obecnie realizujemy projekt:
• „Sprawni w pracy”, którego celem jest umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i
podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą osobom
pozostającym bez zatrudnienia oraz doświadczenia zawodowego w celu zwiększenia ich szans na
znalezienie pracy,
• „Odkryj swój kapitał” do udziału w projekcie zapraszane są osoby bezrobotne w wieku 50-64 lat,
w wieku 15-30, niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz z wykształceniem poniżej
ponadgimnazjalnego.
• „Bon stażowy” promocja zatrudnienia i instytucji rynku pracy, stanowi gwarancję skierowania do
odbycia stażu u pracodawcy wskazaną osobę na okres 6 m-cy, a pracodawca zobowiązany jest do
zatrudnienia tej osoby po zakończeniu stażu na kolejne 6 miesięcy.

Jednocześnie Zakład w ramach polsko-niemieckiego projektu wymiany Transgredio przyjął na
praktykę zawodową 2 młode osoby bezrobotne z Niemiec. Praktykanci pomagają nam w najprostszych
pracach oraz będą pomagać w utrzymaniu porządku w Naszym mieście.
Dbając o czystość Naszego Miasta nie możemy zapomnieć o profesjonalnej obsłudze klienta, jak
również o komforcie pracy naszych pracowników. Spółka modernizuje również pomieszczenia biurowe.
W obecnej chwili zostały zakończone prace związane z remontem klatki schodowej w budynku
księgowości przy kasie. W następnej
kolejności

zostanie

zmodernizowane

biuro obsługi klienta, wraz z podjazdem
dla osób niepełnosprawnych, aby nasz
klient mógł załatwić wszystkie sprawy w
jednym biurze, czyli: sprawdzić swój
stan konta, złożyć deklarację, pozostawić
pismo czy po prostu uiścić opłaty za
wywóz nieczystości.

Inne wykonane remonty:
- przebudowa dachu
- rozbudowa zaplecza sanitarnego
- wymiana stolarki okiennej
- remont portierni

Koszt wszystkich prac remontowych to
185.000 zł

Ostatnią inwestycją, było zakupienie pylonu reklamowego,
który wskazuje drogę do naszej Spółki, aby każdy klient mógł do
nas trafić i znaleźć odpowiedź na nurtujące go pytania dotyczące
gospodarki odpadami.

Chcemy aby nasza działalność była jeszcze bardziej widoczna. Chcemy dbać o utrzymanie
porządku i czystości w Naszym Mieście.

