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dobrym
sąsiadem

INNEKO Sp. z o.o.
w ramach akcji
„INNEKO – dobrym sąsiadem”

Kwartalny informator dla mieszkańców osiedla Chróścik
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dzieci w wieku do lat 14 na

MIKOŁAJKI JAK Z BAJKI
W programie:
kino Cinema 3D bajka „Bociany”
wizyta Mikołaja
prezent dla każdego dziecka
Spotkanie odbędzie się w Kinie Cinema 3D
w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kombatantów 30
w dniu 3 grudnia (sobota) 2016 r.
15
30
w godz. 10 – 12

Szanowni Państwo,

Zapisy dzieci chętnych do udziału w spotkaniu
mikołajkowym przyjmowane są do dnia 28.11.2016r.
pod nr telefonu 669 990 288

Autobus:
Odjazd ze Stanowic
(przystanek przy kościele) 9:10
Odjazd z Chróścika
(przystanek przy kościele) 9:30
Powrót

12:30

Impreza
pod honorowym
patronatem
Prezydenta Miasta
Jacka Wójcickiego

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
życzy Zarząd INNEKO Sp. z o.o.
wraz z pracownikami

Masz w domu niepotrzebne
przedmioty? Stary fotel już nie
pasuje do odnowionego wnętrza?
Po remoncie zostały drzwi
i umywalka, które są nadal
w dobrym stanie?
Przynieś je do nas, DAJ IM
DRUGIE ŻYCIE!
Na terenie INNEKO przy
ul. Teatralnej 49 działa Punkt
EKO-REAKTYWATOR, gdzie
mieszkańcy mogą zostawić
przedmioty do powtórnego użycia.
D o E K O - R E A K T Y WAT O R A
przyjmowane są przedmioty
sprawne, nieuszkodzone. Mogą to
być: meble (krzesła, tapczany,
stoły, taborety itp.), doniczki,
z a b a w k i , r o w e r y, w y r o b y
ceramiczne i szklane, a także
urządzenia elektroniczne
z wykluczeniem urządzeń
zawierających nośniki danych.
EKO-REAKTYWATOR to miejsce, do którego każdy może dostarczyć
niepotrzebne, ale nadal nadające się do użycia przedmioty.
Szukasz używanych przedmiotów?
Przez nasz profil na portalu społecznościowym Facebook F/innekogorzow
informujemy mieszkańców o każdej rzeczy, która czeka na nowego
właściciela.
Często na śmietnik wyrzucane są meble, zabawki czy rowery
w bardzo dobrym stanie. EKO-REAKTYWATOR daje możliwość
wykorzystania ich przez nowych właścicieli, dzięki czemu ograniczymy liczbę
odpadów.

Napisz do nas
Coś Cię niepokoi?
Masz wątpliwości?
Chcesz coś zmienić?
Napisz do nas kontakt@inneko.pl

Regulamin

