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Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w ramach akcji
„ZUO – dobry sąsiad”

ZUO

Kwartalny informator dla mieszkańców osiedla Chróścik
Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu,
aby wszystkie chwile spędzone
w rodzinnym gronie
były radosne i spokojne,
a każdy dzień Nowego Roku
był pełen szczęścia i nadziei.
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Zarząd ZUO Sp. z o.o.
wraz z Pracownikami

dzieci w wieku do lat 14 na

MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI
W programie:
spektakl „O krasnoludkach i sierotce Marysi”
wizyta Mikołaja
prezent dla każdego dziecka
gry i zabawy, poczęstunek
Zabawa odbędzie się
w Teatrze im. Juliusza Osterwy
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Teatralnej 9
w dniu 12 grudnia (sobota) 2015 r.
w godz. 10:00 – 13:30
Zapisy dzieci chętnych do udziału w zabawie
mikołajkowej przyjmowane są do dnia 09.12.2015r.
pod nr telefonu 669 990 288

Szanowni Państwo,
niniejsza gazetka jest kolejnym krokiem na drodze wspólnych działań
mieszkańców oraz Zarządu ZUO zmierzających do poprawy komfortu życia
mieszkańców osiedla Chróścik.
Jesteśmy przekonani, że kontynuacja akcji „ZUO dobry sąsiad” we
współpracy z Państwem spełni stawiane przed nią oczekiwania.
Gazetka informacyjna „ZUO – dobry sąsiad”, skierowana do mieszkańców
osiedla Chróścik w Gorzowie Wlkp., będzie wydawana raz na kwartał, znajdziecie
w niej Państwo komplet najważniejszych informacji, stan zaawansowania prac nad
konkretnymi zadaniami, plany na przyszłość, zaproszenia.
Pragniemy, aby ta publikacja była zaczątkiem dialogu pomiędzy
zainteresowanymi stronami, dlatego też uruchomiliśmy specjalną skrzynkę
mailową pod adresem: kontakt@zuo-gorzow.pl, gdzie czekamy na Państwa uwagi,
sugestie, propozycje, komentarze.
Zapraszam do aktywnego włączania się w akcję.

Autobus:
Odjazd ze Stanowic
(przystanek przy kościele) 9:00
Odjazd z Chróścika
(przystanek przy kościele) 9:30
Powrót

13:45

Prezes Zarządu
ZUO Sp. z o.o.
Artur Czyżewski

Wiceprezes Zarządu
ZUO Sp. z o.o.
Marek Wróblewski

Osiedle Chróścik ma niesamowity potencjał, jest
otoczone lasami obszaru ochronnego „Natura 2000”,
pełne sadów i uroczych wiejskich domków. Jednak leży
ono również pośrodku obszaru przemysłowego oraz
sąsiaduje z RIPOK (Regionalną Instalacją
Przetwarzania Odpadów Komunalnych) należącą do
ZUO. Można powiedzieć, że stanowi wspaniałą zieloną wyspę.
Dzięki nawiązanej współpracy między przedstawicielami mieszkańców osiedla a Zarządem ZUO udało
się wypracować założenia kontynuacji programu „ZUO- dobry sąsiad”, by jeszcze bardziej dopasować
go do Państwa potrzeb.
Przed zmianami prawnymi bardzo ważnym elementem programu „ZUO - dobry sąsiad” był fakt, że to
ZUO finansowało wywóz odpadów z terenu osiedla Chróścik.
Niestety po zmianie prawa, aż z trzech powodów, ZUO nie może opłacać za mieszkańców wywozu
odpadów. Po pierwsze opłata tzw. „śmieciowa” jest tak naprawdę podatkiem. Zbiera go Związek Celowy
Gmin MG6, a zwolnić z jego płacenia może tylko Rada Miasta. Po drugie, w razie zwolnienia z podatku
śmieciowego, uzyskane oszczędności są traktowane jako przychód. Są opodatkowane i muszą zostać
rozliczone w podatku PIT. Po trzecie, taki przychód podnosi kwotę miesięcznych dochodów w rodzinie o
kilkaset złotych, co w przypadku osób ubogich może wpłynąć na ich obecne świadczenia socjalne. Jak
wiadomo przyznawane są one tylko wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza danej kwoty.
Mając to na względzie ZUO zadeklarowało, że oprócz tradycyjnej zabawy dla dzieci z Chróścika
(informacja na ostatniej stronie gazetki) podejmie również szereg innych działań wspierających
mieszkańców. Po konsultacjach, w których spośród mieszkańców Chróścika aktywność wykazali:
Marcin Caban, Paweł Kubsik oraz Aleksandra i Anna Cyrwus, ustalono że:
przy Kościele pw. św. Józefa ZUO, na swój koszt, ustawi śmietnik na liście i inne bioodpady
(zadanie zostało wykonane, odpady odbierane są wg. potrzeb),
pobocza ulicy Małyszyńskiej (od zakładu do pierwszych zabudowań) oraz las w okolicy zakładu
będą cyklicznie sprzątane,
ZUO wspólnie z mieszkańcami uporządkuje teren na działce przy kościele,
uporządkowany zostanie teren wokół przystanku autobusowego,
raz na kwartał do mieszkańców Chróścika trafi gazetka informacyjna (to jest jej pierwszy
numer),
ZUO utworzy specjalny fundusz, równoważny kosztom podatku za odpady z terenu Chróścika,
z którego będą finansowane uzgodnione z mieszkańcami przedsięwzięcia.
Działania finansowane z funduszu muszą się mieścić w jego wysokości i przynosić korzyść wszystkim
mieszkańcom. Zainteresowani zaproponowali, aby w roku 2016 z tych środków sfinansować utworzenie
miejsca rekreacji z ekologicznym placem zabaw oraz, w miesiącu lipcu, zorganizować festyn
sadowniczy, który promowałby osiedle i uprawiane tu owoce.
dr Piotr Klatta

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park
Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. (GOT)
posiada w dzielnicy Chróścik grunty o łącznej
powierzchni ponad 20 ha.

Chróścik

Konkurs
Dziś ZUO Sp. z o.o. , a w przyszłości ?????
ZUO to dzisiaj nowoczesna, prężnie rozwijająca się Spółka. Dlatego, też realizując strategię
rozwoju Spółki zdecydowaliśmy się na kolejny ważny krok - zmianę nazwy Zakładu Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o.
Masz pomysł na nową nazwę dla ZUO? Zapraszamy do udziału w konkursie!
Inauguracja konkursu nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 19 grudnia br.,
gdzie przy specjalnie przygotowanej przez ZUO atrakcji dla mieszkańców znajdziecie Państwo
również Skrzynkę Konkursową.
Konkurs trwa od 19 grudnia br. do 15 stycznia 2016 roku.
Spośród zgłoszonych propozycji Kapituła Konkursu wybierze 3 najlepsze propozycje, których
autorzy otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu IT. Jedna z propozycji zostanie wybrana jako
nazwa Spółki
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 styczna 2016 roku.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny jest od 18.12.2015 na stronie www.zuogorzow.pl

W pierwszej połowie 2016 roku planowane jest
włączenie około 7 hektarowego obszaru
spośród w/w gruntów do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(KSSSE). Wówczas to Strefa zabiegać będzie o inwestora, który będzie mógł
prowadzić na tym terenie działalność produkcyjną.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, teren
należący do GOT może zostać przeznaczony na działalność z zakresu
gospodarki odpadami, zabudowę produkcyjną, usługową, budowę składów
i magazynów z dopuszczeniem OZE, a także na cele zabudowy usługowej.
W najbliższym czasie GOT nie planuje się żadnej innej inwestycji, oprócz
działań związanych z objęciem strefą ekonomiczną, wymienionego powyżej
około 7 ha obszaru gruntów.
Na załączonej mapce zaznaczono tereny posiadane aktualnie przez GOT PNP
Sp. z o.o. oraz tereny, które mają zostać objęte strefą ekonomiczną (KSSSE).

Mapa poglądowa

