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INNEKO RCS W SEZONIE ZIMOWYM
INNEKO RCS w sezonie 2020/2021, 
to nie tylko przejechane kilometry, to 
przede wszystkim LUDZIE…
Tegoroczna prawdziwa zima zmobili-
zowała wszystkie siły  INNEKO RCS, 
nie eksploatowane jednocześnie na taką 
skalę w  dotychczasowej historii spółki, 
czyli od jej powstania w 2017 roku.
Niskie temperatury, sięgający kilkuna-
stu stopni mróz, jak i występujące wraz 
z nim intensywne opady  śniegu poka-
zały, że dotychczas wypracowane me-
tody i  receptury  mieszanki soli i soli  
z piaskiem, okazały się niewystarczają-
ce do uzyskania przejezdności  gorzow-
skich dróg. Sól w temperaturze poniżej 
-7 stopni Celsjusza jest nieskuteczna 
w walce z lodem i rozjeżdżonym śnie-
giem. Dlatego, jako jedno z nielicznych 
miast w Polsce,  do przywracania szorst-
kości zastosowaliśmy chlorek wapnia. 
Środek ten okazał się niezwykle sku-
teczny, choć czterokrotnie droższy od 
soli. Ważny w zimowych zmaganiach 
był sprzęt, środki uszorstniające, ale 

przede wszystkim ludzie – nasi PRA-
COWNICY!
Radość jest tym większa, że zimie 
stawialiśmy czoła z odmłodzonym  
Zespołem. Olbrzymim wyzwaniem było 
utrzymanie w trudnej sytuacji pande-
micznej mobilności Spółki. Nasi nowi 
pracownicy szybko zdobywali doświad-
czenie na zimowym sprzęcie, by móc 
sprostać pogodowym wyzwaniom.
Świetnym Liderem, w trudnych czasach 
i nie tylko zimowych warunkach, okazał 
się, Artur Pankowski – dyrektor zarzą-
dzający w INNEKO RCS. Jego bogate 
doświadczenie zawodowe, zdobyte na 
różnych stanowiskach, nie tylko w Gru-
pie Kapitałowej INNEKO, ale przy rato-
waniu ludzkiego życia w ratownictwie 
medycznym, pozwoliło na strategiczne 
dobieranie priorytetów do realizowa-
nych zadań. 
Sukcesem Pana Artura jest umiejętność 
radzenia sobie ze stresem, szacunek dla 
drugiego człowieka i olbrzymia pokora. 
Wszystkie te dobre cechy przenoszą się 

na Zespół. Pewnie tylko nieliczni wie-
dzą, że Pan Artur jako kwalifikowany 
ratownik medyczny przez kilkanaście 
lat pomagał ludziom, ratując ich zdro-
wie, a w kilkudziesięciu przypadkach 
również życie, nie tylko w Pogotowiu 
Ratunkowym , ale  również  w szpitalu 
przy intensywnych czynnościach me-
dycznych przywracających czynności 
życiowe. 
Zima kalendarzowo dalej jest z nami 
dlatego jesteśmy czujni! Mieszkańcom 
Gorzowa deklarujemy: nie daliśmy  
i damy się zaskoczyć pogodzie, choć nie 
zawsze zdołamy natychmiast złagodzić 
jej skutki. 
Dziękuję wszystkim Pracownikom 
Spółki, osobom wspierającym ale rów-
nież Mieszkańcom Gorzowa, za słowa 
uznania i zrozumienie. 

Krzysztof Kołecki
Prezes Zarządu  

INNEKO RCS sp. z o.o. 
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Instalacja Komunalna, decyzją Zarządu 
Spółki INNEKO, doczekała się moder-
nizacji pomieszczenia sanitarno – higie-
nicznego dla mężczyzn. 
W ramach inwestycji zostały wymienio-
ne płytki, umywalki i baterie, brodziki 
wraz z kabinami, a także oświetlenie.  
Dzięki temu łazienka stała się bardziej 
funkcjonalna, przestronna i estetycz-
na. Co ważne, prace zostały wykonane  
z pomocą naszych pracowników. 
A wszystko w  trosce o tworzenie jak 
najlepszych warunków socjalnych za-
trudnionym. 

Magdalena Nawrocka
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W WALCE O KOMFORT PRACY

W poprzednich wydaniach naszego biu-
letynu sporo pisaliśmy o nowych autach, 
które dołączyły do naszej floty. Teraz 
nadeszła pora, by nabrały one reprezen-
tacyjnego wyglądu! Wszyscy wiemy jak 
ważny jest właściwy wizerunek firmy, 
dlatego na autach pojawiły się nasze 
eleganckie logotypy. Liftingowi zostały 
poddane także starsze samochody, co 
sprawiło, że ulicami miasta suną teraz  
z godnością czyściutkie i zadbane pojaz-
dy ze stajni INNEKO! 

Sandra Horowska

POJAZDY INNEKO ZYSKAŁY NOWY BLASK WYWÓZ ODPADÓW

INSTALACJA KOMUNALNA
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KONKURS „BARDZO ZIMOWY” ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS

Niektórzy z nas tęsknili już bardzo za śniegiem. Tegoroczna 
zima okazał się jednak dla nich łaskawa i sypnęła obficie bia-
łym puchem, szczególnie na przełomie stycznia i lutego. 
Konkurs „Bardzo Zimowy” miał właśnie na celu pokazanie 
jak pracownicy Inneko celebrują tę porę roku i jak spędzili 
ten czas ze swoimi najbliższymi. Współzawodnictwo było 
dość zacięte, niczym na stoku narciarskim w polskich górach, 
gdyż nadesłano aż 6 zgłoszeń. Komisja konkursowa pochy-
lając się nad tematem, miała twardy orzech do zgryzienia, bo 
ciekawych zdjęć było bez liku. Ostatecznie zwycięzcą kon-
kursu został Mariusz Różycki z Działu Wywozu Odpadów  
i zdobył nagrodę główną – smartwatch marki Samsung. Dru-
gie miejsce zajął Dariusz Domański, również z Działu Wywo-
zu Odpadów. Trzecie miejsce ex aequo zajęli pozostali uczest-
nicy, otrzymując pakiet gadżetów Inneko. Gratulujemy! 
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i zapraszamy do 
udziału w kolejnych konkursach. 

Kamil Bednarz
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Kilka słów o naszych wspaniałych kole-
żankach:
1. Agata -  jej uśmiech wita każdego 

gościa Teatralnej 49.  Miłośniczka 
przyrody, szczególnie upodobała 
sobie penetrowanie leśnych ostę-
pów. Jej żywiołem jest wiosłowanie, 
szczególnie gdy na kajakowych szla-
kach  towarzysza jej mąż i syn. Za-
miast ekskluzywnych hoteli wybiera 
pola biwakowe, a duszę muzyczną 
karmi na festiwalach! Jej najwięk-
szym marzeniem jest rejs własnym 
jachtem do bajkowego  St. Tropez.

2. Anna w ekipie Inneko RCS od roku. 
Szczęśliwa mama dwójki urwisów.  
Lubi czytać kryminały i thrillery me-
dyczne. Najpiękniejszą opaleniznę  
i najlepszy wypoczynek zapewnią 
jej wakacje na Zanzibarze! To póki 
co w sferze marzeń, ale one przecież 
zawsze się spełniają! Anna marzy 
też o tym, by mieć realny wpływ na 
rozwój swojej małej ojczyzny, dlate-
go pragnie zostać sołtyską. Trzyma-
my kciuki Aniu!

3. Elżbieta w Inneko RCS pracu-
je od czterech. Jest szczęśliwą 
żoną, mamą czworga dzieci oraz 
babcią sześciorga wnucząt. Z ca-
łego serca kocha swoja rodzi-
nę i dla niej lubi się poświęcać.  
Elżbieta w podróż życia wybrałaby 
się na  Karaiby. Najlepiej odpoczy-
wa dbając i upiększając swój ogród, 
który jest jej oczkiem w głowie!

4. Małgorzata pracuje w na-
szym laboratorium od 2019. 
Jest szczęśliwą mamą dwójki 
dzieci. Pasjonuje się fotografią  
a jej wypieki są sławne na całą 
okolicę!. Chciałaby zobaczyć 
Nową Zelandię. Jej konikiem 
jest wolontariat, od wielu lat jest 
czynną wolontariuszką WOŚP.  
W wolnych chwilach zgłębia tajniki 
astrofotografii. Jej ukochane zwie-
rzęta to koty.

5. Iwona wzmocniła ekipę laborato-
rium w ubiegłym roku. Wolny czas 
poświęca grom planszowym oraz 
lekturze kryminałów polskich i skan-
dynawskich. Jest fanką gór i długich 
wędrówek.  Chciałaby wybrać się  
w podróż do Portugalii lub Australii.

6. Katarzyna w Gorzowskim Ośrodku 
Technologicznym pracuje od 2016 
roku. Interesuje się kosmetologią.  
W domowym zaciszu pasjonuje się 
losami bohaterów  Marvela.  Chcia-
łaby  nauczyć się języka chińskiego.  

7. Anna w Inneko SPZ pracuje od 
roku. Wychowuje 19-letniego syna. 
Śmiało można powiedzieć, że jest 
Perfekcyjną Panią Domu. Jej zimo-
we hobby to morsowanie. Latem
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lubi wędkować.  Chętnie podróżuje, 
dlatego czeka z niecierpliwością na 
koniec pandemii. Największym ma-
rzeniem Anny jest wygrana w Lotto.

8. Anna dba o nasze Pole Golfowe 
Zawarcie. W Inneko pracuje od 
dwóch lat. Jest szczęśliwą żoną  
i mamą 5-letniej córki. Od kilku 
lat, po godzinach, zajmuje się flo-
rystyką – kompozycjami z żywych  
i sztucznych kwiatów. Prowadzi 
fanpage’a na facebooku „Skrzy-
neczki Aneczki”, który cieszy się 
ogromną popularnością. Marzy  
o własnej kwiaciarni. Z utęsknie-
niem czeka na wiosnę, aby znów 
zagrać … w golfa, oczywiście!

9. Aneta w Inneko pracuje od lip-
ca 2020. Aneta kocha zwierzę-
ta, ma w domu dwa króliki i psa. 
W wolnym czasie jeździ kon-
no i  chodzi na siłownię. Marzy  
o podróży do Afryki lub Australii. 

10. Małgorzata z naszą spół-
ką jest związana od ponad 
dwóch lat. Jest dumną mamą 
swojego syna. Ma też psiaka.  
W wolnym czasie spotyka się 
z przyjaciółmi, jeździ na rowe-
rze i czyta dobre książki. Jej 
ciasta z owocami sezonowymi 
uwielbiają wszyscy domownicy  
i goście. Największym marzeniem 
Małgorzaty jest podróż dookoła 
świata.

11. Beata w Inneko pracuje od trzech 
lat. Jest mężatką. Lubi szyć i aktyw-
nie spędza czas podczas wycieczek 
rowerowych. Chciałaby pojechać na 
Hawaje.

12. Mariola  Ma troje dzieci. Lubi go-
tować, zwłaszcza potrawy kuchni 
polskiej. W duszy gra jej  muzy-
ka disco polo z elementami rocka. 
Marzy o podróży do Hiszpanii oraz 
skoku na bungee.

13. Karolina - Szczęśliwa żona i mat-
ka, ma dwie córki. W wolnym cza-
sie wspólnie z mężem buduje dom. 
Radość i odpoczynek przynosi jazda 
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na rolkach i zabawy z dziećmi. Naj-
większym marzeniem Karoliny jest 
prawo jazdy na motocykl i zakup 
„ścigacza”, którym będzie śmigać 
po gorzowskich drogach.

14. Jolanta - Szczęśliwa żona i matka. 
Ma dwóch synów i czworo wnu-
cząt. W Inneko od 14  lat, pracę roz-
poczęła w Instalacji Komunalnej, 
następnie na parkingu strzeżonym, 
polu golfowym aż po administrację 
przy ul. Teatralnej. Marzy o zdro-
wiu i szczęściu dla swojej rodziny.

5
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KOLEJNE ZMIANY NA GORZOWSKIM CMENTARZU INNEKO SPZ

Nowe oświetlenie, remonty alejek i bu-
dynku administracji, nowe nasadzenia 
– to najważniejsze zdania, które w tym 
roku zrealizuje Inneko SPZ. Wszystko  
z myślą o poprawie bezpieczeństwa i es-
tetyki gorzowskiej nekropolii. 
W minionym roku, dzięki zaangażo-
waniu pracowników Inneko SPZ, za-
kończył się remont kaplicy.  Zakupiony 
został specjalistyczny pojazd do wywo-
zu odpadów, przebudowy doczekała się 
infrastruktura pod segregację odpadów, 
a odwiedzający cmentarz mogą korzy-
stać z kolejnych stojaków na narzędzia. 
Dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu 
Miasta, wymieniona została główna bra-
ma cmentarza,  a słupki ogrodzeniowe 
są odnowione. Pojawił się automatycz-
ny szlaban oraz pojemniki na baterie  
i wkłady elektryczne. 
W tym roku zrealizujemy kolejne za-
dania. Wszystko z myślą o poprawie 

infrastruktury cmentarza i zwiększeniu 
bezpieczeństwa. - Przygotowujemy się, 
by od strony Parku Słowiańskiego po-
wstało nowe oświetlenie, w tym roku 
chcemy zrobić projekt. W sumie bę-
dzie to niemal 2 km linii oraz około 50 
opraw świetlnych – mówi Karolina Rze-
pecka, dyrektor Inneko SPZ. 
Naprawy doczeka się też część alejek 
uszkodzonych przez korzenie drzew. 
Na kwaterach w nowej części cmenta-
rza zostaną ułożone krawężniki, dzięki 
czemu pojawią się kolejne szlaki komu-
nikacyjne. To kontynuacja ubiegłorocz-
nych prac. Wtedy rozpoczęto zagospo-
darowywanie kwater w taki sposób, aby 
ułatwić odwiedzającym komunikację 
wewnątrz nich oraz uniknąć ustawiania 
w przejściach ławeczek i nasadzeń.
Remontu doczeka się też budynek admi-
nistracji cmentarza. 

Karolina Rzepecka

PRAWDZIWY PRZYJACIEL NA ZAWSZE ZOSTAWI 
ŚLAD ŁAPY W TWOIM SERCU...

INNEKO SPZ

Polana Przyjaciół, powstałe w odpowie-
dzi na społeczne zapotrzebowanie miej-
sce pochówku naszych braci mniejszych 
jest oczkiem w głowie Łukasza Dery.  
Od wielu lat jest nieustannie modernizo-
wana i upiększana. Wszystko po to, by 
właściciele czworonogów mogli swoim 
przyjaciołom zapewnić najlepsze miej-
sce wiecznego spoczynku, które będzie 
można odwiedzać i w zadumie wspomi-
nać wspólnie z nimi spędzone chwile. 
Póki co, zmienna pogoda nie zachęca 
do spacerów, ale już niebawem, kiedy 
pierwsze wiosenne promienie słońca 
wyciągać będą nas z domów, warto pa-
miętać, że Polana Przyjaciół otwarta jest 
siedem dni w tygodniu, w godzinach od 
8.00 do 16.00. 

Sandra Horowska
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W imieniu własnym oraz Spółki Inneko życzę Państwu,  
aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością  
i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy  

i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności

Prezes Zarządu Inneko Sp. z o.o.

NAKRĘCAMY SIĘ NA POMAGANIE!
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Zwykła nakrętka, a tak niezwykła być 
potrafi! Na Polu Golfowym pojawiło 
się serduszko, a w zasadzie serducho! 
To dzięki niemu będziemy mogli okazać 
wielkość swoich serc! Zbieramy do nie-
go wszelakie plastikowe nakrętki - po 
napojach, mleku, jogurtach, płynach do 
płukania czy szamponach, bez względu 
na kształt czy kolor. Liczy się ilość – im 
więcej , tym lepiej. Trafią one do sku-
pu i zostaną odsprzedane do firm, które 
zajmują się recyklingiem. Nakrętki są 
wykonane z czystego polimeru PET. 
Zamienia się je w specjalny granulat,  
z którego można zrobić następne pla-
stikowe nakrętki, opakowania, a nawet 
rury pcv. Cena za kilogram nakrętek 
zwykle waha się od 20 do 60 groszy. 
Uzbierane w ten sposób pieniądze prze-
każemy na cele charytatywne, których 
wszak nie brakuje! Dlatego zbierajcie 
nakrętki, wrzucajcie do naszego gol-
fowego serducha! Wysyłajmy dobro w 
świat, zarażając jednocześnie bliskich 
ekologicznym myśleniem.

Sylwia Beech

POLE GOLFOWE
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KONIACZEK BABCI GRAŻYNKI
Dziś Moi Drodzy postanowiłam Was 
zaskoczyć… Nikogo absolutnie nie na-
mawiam do picia alkoholu, ale… odro-
bina dobrej brendy, własnej roboty, jesz-
cze chyba nikomu krzywdy nie zrobiła! 
Dlatego proponuję Wam przygotować 
domowy koniaczek z suszonych śli-
wek, który będzie doskonałym dodat-
kiem do ciast, jakie zazwyczaj Wam 
przedstawiam. A zatem zaczynamy od 
składników. Potrzebne będą: trzy litry 
wódki,  6-8 goździków, 2 łyżki zgnie-
cionej kory dębu; 2 łyżki soku z cytryny;  
10 suszonych śliwek; 1 łyżka cukru; 
dwie szczypty gałki muszkatołowej.

Przygotowanie:
1. Umieść korę dębu w misce, zalej 

wrzącą wodą, pozostaw na 10 mi-
nut. Po wyznaczonym czasie od-
cedź  wodę i umieść samą korę w 
dużej butelce o odpowiedniej wiel-
kości.

2. Dodaj goździki, gałkę muszkatoło-
wą i cukier.

3. Dokładnie wypłucz suszone śliwki 
i umieść je na pozostałych składni-
kach.

4. Wlej wódkę, sok z cytryny  
i dokładnie wymieszaj całą zawar-
tość butelki.

5. Przykryj pojemnik pokrywką, po-
zostaw na 2 tygodnie w temperatu-
rze pokojowej.

6. Po 14 dniach przecedź brandy  
2 razy przez kilka warstw gazy.

7. Wlej do czystych, suchych butelek, 
zatkaj korkiem.

Napoju można skosztować w 2-3 dni po 
zakorkowaniu. Ale warto pamiętać, że 
im dłużej nasz napój będzie leżakować, 
tym bogatszy i bardziej interesujący bę-
dzie jego aromat i smak. 
Dla zdrowia i na zdrowie!

Babcia Grażynka

PRZEPIS


