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Kwartalny informator dla mieszkańców osiedla Chróścik
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Już INNEKO Sp. z o.o.

Wymień surowce na bilety

Szanowni Mieszkańcy osiedla Chróścik,

informujemy, że od 8 czerwca 2016 roku Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. 
zmienił nazwę na INNEKO Sp. z o.o. i jest częścią grupy kapitałowej INNEKO.

Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, REGON, numery rachunków 
bankowych oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych 
wcześniej umów.

Strona internetowa  spółki to  www.inneko.pl

Zapraszamy Zarząd INNEKO Sp. z  o.o.

, sierpień

Juniorska Akademia Golfa

Golf to dyscyplina sportu dla każdego niezależnie od wieku. Uczy bowiem 
cierpliwości, zasad „fair play” i dążenia do perfekcji. To również doskonała forma treningu 
charakteru.

Aby zachęcić najmłodszych do gry w golfa stworzyliśmy Juniorską Akademię Golfa. 
Uczymy m.in. historii golfa, etykiety i reguł gry. Poza teorią kształtujemy praktyczne 
umiejętności, w tym: puttowania, chippowania (krótkie uderzenia), gry z bunkra, nauki 
swingu golfowego.

Dzięki Juniorskiej Akademii Golfa popularyzujemy sport wśród dzieci i młodzieży 
oraz tworzymy klimat do odkrywania talentów sportowych. 

Zajęcia Akademii są nieodpłatne i korzystać z nich mogą dzieci od szóstego roku 
życia.

Pole Golfowe Zawarcie w Gorzowie Wlkp. zaprasza w każdą niedzielę o 11:00.
Zapisy:
Pole Golfowe Zawarcie
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 52
tel. +48 603 630 710
www.GolfZawarcie.pl
facebook.com/PoleGolfoweZawarcie
Biuro@GolfZawarcie.pl



Napisz do nas

Coś Cię niepokoi? 
Masz wątpliwości? 
Chcesz coś zmienić?

Napisz do nas kontakt@inneko.pl

Razem zmieniamy Chróścik

To była pierwsza wspólna akcja INNEKO i mieszkańców Chróścika. W maju 
i czerwcu mieszkańcy Chróścika oraz pracownicy INNEKO sprzątali teren przy kościele, by 
w przyszłości powstał tam minipark.

Po pierwszych pracach, w czasie których zebraliśmy ponad 3 tony odpadów 
zielonych, wycięliśmy drzewa samosiejki i zarastające teren krzewy, okazało się, że jest to 
miejsce, które może łączyć nie tylko mieszkańców Chróścika, ale też przyjezdnych.

Wstępnie planowaliśmy, że tylko uporządkujemy teren, jednak jest w nim taki 
potencjał, że chcemy go wykorzystać też do budowania więzi społecznych. Mamy 
nadzieję, że najdalej w przyszłym roku, będzie można tu nie tylko posiedzieć na ławeczce, 
ale odpocząć, zorganizować spotkanie przy grillu, wystawić przedstawienie w plenerze.

Okazja ku temu nadarzy się już po wakacjach. Mieszkańcy chcieliby wtedy 
zorganizować piknik i wykorzystać do tego uporządkowany teren. Będzie to kolejna – 
po wspólnej z INNEKO pracy – okazja do dobrosąsiedzkich kontaktów.

Budowa kompostowni

Planujemy budowę kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów 
selektywnie zebranych oraz kompostowni odpadów ulegających biodegradacji. 
Inwestycja ta jest  konieczna w celu dostosowania obecnych instalacji do nowych 
uwarunkowań prawnych, wynikających z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
oraz rozporządzenia z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

Ważne jest to, że w przypadku tej rozbudowy wszystkie odpady przewidziane 
do recyklingu w projektowanej kompostowni są aktualnie przetwarzane w 
kompostowni już istniejącej, a planowana inwestycja spowoduje jedynie rozdział 
strumienia obecnie przetwarzanych odpadów na dwie oddzielne instalacje.

Planowana
 lokalizacja


