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Czas na zmiany

Wymień surowce na bilety

Przed nami Międzynarodowy Dzień Ziemi 

(22 kwietnia). Jest to inicjatywa, której celem jest 

promowanie postaw ekologicznych. W tym czasie na 

całym świecie odbywają się imprezy, których 

wspólnym mianownikiem jest ochrona środowiska.

 Wpisując się w ten globalny trend 

organizujemy w naszym mieście wydarzenie pod 

nazwą  Wymień Odpady na Kulturalne Wypady. 

Celem tego przedsięwzięcia jest uświadomienie 

mieszkańcom, że recykling to przyszłość, a dbanie 

o środowisko naturalne jest priorytetowym zadaniem współczesnego społeczeństwa.

Wymień Odpady na Kulturalne Wypady to event, podczas którego każdy 

uczestnik przynosząc określoną, niewielką ilość surowców, tj.: makulatury, plastikowych 

butelek, puszek, czy też zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, otrzyma bilet 

na imprezę kulturalną, sportową lub do lokalu gastronomicznego.

Wydarzenie to będzie miało charakter pikniku, podczas którego oprócz wymiany 

surowców na bilety mieszkańcy skorzystają z licznych atrakcji, w tym warsztatów oraz 

pokazów.

Organizatorem jest Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., partnerami 

zaś lokalne instytucje kultury, sportu oraz lokale gastronomiczne. 

Akcję WONKW swoim patronatem objął również Jacek Wójcicki Prezydent 

Miasta Gorzowa Wlkp. 
00 00 

Wydarzenie odbędzie się 23.04.2016 r. w godzinach od  10  do 15  w miejscu 

najbardziej rozpoznawalnym, charakterystycznym dla Miasta - Bulwarze Zachodnim 

nad Wartą, który jest wizytówką miasta, świetnym miejscem do spotkań oraz spacerów. 

Szczegóły oraz pełna lista partnerów:  

 

 

www.zuo-gorzow.pl

https://www.facebook.com/zuogorzow

ZUO to dzisiaj nowoczesna, prężnie rozwijająca się Spółka. Dlatego też idąc z duchem czasu 

zdecydowaliśmy się na kolejny ważny krok -  zmianę nazwy Spółki.  Wynika to m.in. z osiągnięcia dojrzałości 

rynkowej firmy, w tym rozszerzonego zakresu prowadzonej działalności, skoncentrowanego nie tylko na 

unieszkodliwianiu odpadów, ale również na działalności badawczo-wdrożeniowej oraz sportowej związanej 

z Polem Golfowym Zawarcie. Kolejną kwestią jest fakt, że pod taką samą nazwą jak ZUO funkcjonują już 22  

podmioty działające na rynku gospodarki odpadami.

Zmiana nazwy Spółki stanowi kontynuację osiągnięć i dorobku ZUO pod nową marką. Biorąc pod 

uwagę wyznaczone cele oraz strategię ich realizacji, zmiana nazwy jest elementem systemu wdrażania 

nowej wizji i misji Spółki. W swoim dotychczasowym brzmieniu stanowi pewne ograniczenie dla wdrożenia 

stojących przed Spółką zadań.

Na ogłoszony pod koniec  2015 roku konkurs na nową nazwę dla Zakładu Utylizacji Odpadów 

Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 1265 propozycji. Komisja Konkursowa stanęła przed niezwykle  

trudnym zadaniem sprawdzenia  i przeanalizowania tak dużej ilości zgłoszeń.

Po dokładnym rozważeniu każdej z nadesłanych propozycji wybrano i nagrodzono nazwy 

tj. INNEKO,  EKO SOLUTION, GREEN-IN.  Nowa nazwa to INNEKO Sp. z o.o..

Dodatkowo 23 uczestników konkursu otrzymało wyróżnienia za przesłanie największej liczby 

propozycji.

 W nazwie INNEKO, zawierają się słowa  INNOWACJE i EKOLOGIA, pokazuje to w sposób 

jednoznaczny kluczowe wartości dla całej grupy kapitałowej, w której działa Spółka. Nowa nazwa pozwoli nie 

tylko utożsamiać Spółkę z nowatorskimi działaniami, w tym w szeroko rozumianej gospodarce opadami, ale 

również  m.in. w działaniach związanych z badaniami i rozwojem, czy też energetyce odnawialnej. 

Spółka pod nazwą INNEKO funkcjonować będzie od końca kwietnia 2016 roku. 

Odbierz bilet za:

5 kg makulatury

1 sztukę dużego 

3 sztuki małego 
RTV-AGD

10

lub

butelek plastikowych

puszek aluminiowych po napojach
lub

Uwaga: 1
 osoba = 1 bile

t



W programie oczyszczania kraju z azbestu założono, że do 2032 r. w Polsce 
zostaną usunięte i unieszkodliwione wszystkie wyroby zawierające azbest. Do 
realizacji tego celu niezbędna jest określona ilość składowisk przygotowanych do 
wyłącznego składowania tych odpadów. Dla województwa lubuskiego określono, 
że jedno składowisko o powierzchni 1 ha będzie wystarczające, aby sprostać 
założeniom Programu. Wskazano Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w 
Gorzowie Wlkp.-Chróścik, jako miejsce jego lokalizacji. 

Realizujemy więc zadanie pn.:„Rozbudowa składowiska odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest na działce 83/4 oraz 83/6 w obrębie 
7-Chróścik przy ulicy Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp.” polega ono na 
rozbudowie istniejącego składowiska odpadów zawierających azbest o nową 
kwaterę składowania odpadów azbestowych.

Rozbudowa składowiska jest niezbędna w celu zapewnienia odpowiedniej 
ilości instalacji w skali województwa, a potrzeba realizacji takich przedsięwzięć 
wynika z wprowadzonej w 1997 r. Ustawy o zakazie stosowania wyrobów 
zawierających azbest (Dz.U.2004.3.20 j.t.), oraz wdrożenia „Programu 
oczyszczania kraju z azbestu” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 15 marca 
2010 r. 

Wiosenne porządki

Nowy Sezon na polu golfowym Zawarcie 

Po zimowej przerwie zaczynamy nowy sezon na polu golfowym Zawarcie. 

Pierwszy Turniej odbędzie się 9 kwietnia. Jest to III edycja turnieju Gorzów Masters. Do 

udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno golfistów z zacięciem turniejowym, jak i całe rodziny.

Natomiast 8 maja br zapraszamy na Open Day czyli dzień, w którym odbywać się będą 

bezpłatne zajęcia golfowe pod okiem PGA Fully Qualified Golf Professional – Roberta Woźniaka 

i instruktorów. 

 Z

Pole Golfowe „Zawarcie” oferuje również zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Juniorskiej 

Akademii Golfa. Zajęcia w Juniorskiej Akademii Golfa są bezpłatne i korzystać 

z nich mogą dzieci już od 6 roku życia. Plan zajęć obejmuje zarówno teorię jak i praktykę. Uczestnicy 

dowiedzą się m.in. o tym czym jest golf, poznają jego historię, etykietę oraz reguły gry. Głównym celem 

Juniorskiej Akademii Golfa jest popularyzacja tego sportu wśród dzieci i młodzieży, oraz 

tworzenie klimatu do odkrywania talentów sportowych.

„Golf – przyjdź, spróbuj i zakochaj się!!!”

apraszamy również 22 maja 2016 r. na Ogólnopolski Dzień Golfa. Oprócz treningu 

golfowego przygotowaliśmy dla Państwa szereg innych atrakcji, w tym: mecz pokazowy gry, zabawy 

i konkursy z nagrodami. 

Wszystkich, którzy do tej pory nie mieli kontaktu z golfem zachęcamy do udziału w Akademii 

Golfa. Profesjonalni trenerzy przybliżą techniki gry w golfa, w tym: jak trzymać kij golfowy, jak 

prawidłowo uderzyć piłeczkę oraz opowiedzą o zasadach gry i zachowaniu na polu. 

Nowy Sezon na Polu Golfowym Zawarcie

W centralnej części osiedla Chróścik znajduje się zaniedbana przestrzeń, którą 
wskazaliście Państwo jako miejsce do uporządkowania, które w przyszłości ma szansę 
stać się obszarem rekreacyjnym dla mieszkańców osiedla. Teren przy ul. Zbożowej, 
którego właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp.,  znajduje się w sąsiedztwie kościoła, po 
jego lewej stronie. 

Pierwszym etapem prac jest oczyszczenie jego powierzchni z zakrzewień 
samosiewów w okolicach, gdzie znajduje się wodna instalacja podziemna. Na pracę
 na tym terenie łącznie z wycinką wnioskowanych samosiewów otrzymaliśmy pozwolenie 
z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta Gorzowa 
Wlkp.

Wszystkie te prace odbędą się dzięki Państwa – mieszkańców Chróścika oraz ZUO, 
zaangażowaniu w zmianę otoczenia.  

Wspólne sprzątanie odbędzie się 14 maja br. (sobota) od godziny 9:00.

Mile widziane narzędzia ogrodnicze-sekatory.

Zapraszamy do wspólnego sprzątania!

Kolejnym z Państwa postulatów była kwestia sprzątania drogi oraz poboczy od 
zabudowań mieszkalnych osiedla do zakładu. Raz w miesiącu droga oraz pobocze są 
więc sprzątane przez naszych pracowników.  Prace takie są też podejmowane  
również interwencyjnie jeśli wystąpi taka potrzeba.

Rozbudowa kwatery na azbest

Napisz do nas

Masz pytania, sugestie, propozycje, komentarze dotyczące współpracy?

kontakt@zuo-gorzow.pl


