
Dobre wiadomości płyną z Instalacji 
Komunalnej. Po pierwsze,  nasz tabor 
powiększył się o wóz strażacki! Dzięki 
niemu skróci się do minimum czas do-
tarcia do ewentualnych zdarzeń. Nasz 
Mercedes jest certyfikowany do pracy 
na terenie zakładu, ma możliwość do-
starczania materiałów i innych środków 
pomocniczych – węży, prądownic słu-
żących do gaszenia. Wyposażenie jed-
nostki będzie sukcesywnie uzupełniane, 
w planach jest miedzy innymi zakup 
motopompy czy zbiornika o pojemności 
1000 litrów.
Po drugie, w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych po-
jawiły się nowe, estetyczne pojemniki. 
Będą służyć selekcji w podstawowych 
frakcjach – papier, szkło, metal i two-
rzywa sztuczne, ale również do zbiórki 
elektroodpadów oraz opakowań po sub-
stancjach niebezpiecznych. 
Dzięki nim korzystanie z PSZOK-u 
będzie szybsze, bezpieczniejsze i bar-
dziej przyjazne mieszkańcom. Nowe 

pojemniki wyróżniają się większą po-
jemnością co sprawia , że nie trzeba ich 
tak często opróżniać. Dodatkowo są nie-
zwykle proste w obsłudze. 
Warto przypomnieć, że PSZOK przy 
ulicy Małyszyńskiej czynny jest od 

poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 18.00, w soboty natomiast 
od  8.00 do 16.00.

Kamil Bednarz

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

GOT PNT 
SP. Z O.O.

INNNEKO ENERGIA 
SŁONECZNA SP. Z O.O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

INNEKO SPZ
SP. Z O.O.

NOWOŚCI W INSTALACJI KOMUNALNEJ
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Spółka INNEKO zawsze chętnie włącza 
się  w różnorodne akcje charytatywne. 
Tym razem wspieramy gorzowskich po-
licjantów w zbiórce plastikowych nakrę-
tek, które dosłownie i w przenośni po-
magają nakręcać spiralę dobra.  
Funkcjonariusze gorzowskiej policji 
zwrócili się do nas z prośbą o wypoży-
czenie metalowego pojemnika w kształ-
cie serca. Został on ustawiony przed 
drzwiami Komendy Miejskiej Policji 

przy ul. kard. S. Wyszyńskiego w Go-
rzowie i jest dostępny przez całą dobę. 
Gorzowskich policjantów nie trze-
ba szczególnie zachęcać do pomocy 
potrzebującym.  Zbieranie nakrętek  
w gorzowskiej komendzie to już niemal 
tradycja. Przez ostatnie lata przekazali 
ich kilkanaście ton, a w zbiórki anga-
żowali się nie tylko oni sami, ale także  
mieszkańcy Gorzowa i regionu. Dzięki 
temu pomoc otrzymały miedzy innymi  

Wiktoria, Ola i Zuzia. 
Charytatywne serce czeka. Zachęcamy 
więc do dostarczania plastikowych na-
krętek do Komendy Miejskiej Policji  
w Gorzowie. Każdy kilogram nakrętek 
na wagę zdrowia! Siejmy dobro, to takie 
proste…

Kamil Bednarz 
(na podstawie materiałów Komendy 

Miejskiej Policji w Gorzowie)

W maju, we współpracy z przychodnią 
Mediraj, spółka Inneko zorganizowa-
ła szczepienia dla wszystkich chętnych 
pracowników.
Zainteresowani mogli zaszczepić się 
preparatem  firmy Moderna, którą po-
dawano w Przystani Sportów Wodnych 
przy ulicy Fabrycznej w Gorzowie. 
Zaświadczenie o przyjęciu pełnej dawki 
szczepionki można pobrać z Interneto-
wego Konta Pacjenta, ze strony www.
pacjent.gov.pl. 
Certyfikat ten daje możliwość łatwe-
go i bezpiecznego  podróżowania oraz 
swobodnego przemieszczania się mię-
dzy krajami Unii Europejskiej w czasie 
pandemii. Ponadto osoba, która ma udo-
kumentowane szczepienie nie jest wli-
czana do limitu osób biorących udział w 
imprezach, wydarzeniach sportowych, 
kulturalnych czy weselach. Unijny 
Certyfikat COVID (UCC) jest dostęp-
ny w formie elektronicznej, w aplika-
cji mobilnej mojeIKP oraz aplikacji 
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SZCZEPIMY SIĘ!
mObywatel, jak również można go 
otrzymać w formie wydruku. Pobra-
nie takiego dokumentu jest bezpłatne, a 
tzw. paszport Covidowy jest ważny we 
wszystkich krajach UE. 
Przypominamy, że w każdej chwili je-
steśmy gotowi zaszczepić pracowni-
ków, jak również członków ich rodzin, 

przeciwko COVID wszystkimi szcze-
pionkami dostępnymi na rynku – wy-
starczy  zgłosić chęć skorzystania z na-
szej pomocy w dziale personalnym, do 
czego serdecznie zachęcamy.

Katarzyna Budzan
Emilia Grzegorczyk

NAKRĘTKOWE SERCE POLICJI MARKETING

DLA PRACOWNIKÓW
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Z WIZYTĄ W SPZ INNEKO SPZ

Kto choć raz był na Cmentarzu Komu-
nalnym, podlegającym pod naszą Spół-
kę – córkę Inneko SPZ Sp. z o.o. wie, że 
jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju. 
Pracownicy dokładają wszelkich starań, 
aby spełniało ono oczekiwania Miesz-
kańców i funkcjonowało na najwyż-
szym poziomie. 
Jak obecnie wygląda sytuacja z pochów-
kami na cmentarzu? Z rozmowy z Anną 
Józefowską – pracownikiem administra-
cji biurowej wynika, że aktualnie obser-
wuje się znaczny spadek liczby pochów-
ków. Zdecydowanie więcej pogrzebów 
odbywało się na przełomie marca – 
kwietnia. Obecnie ich liczba zmniejszy-
ła się, ze średnio dwunastu pogrzebów 
dziennie do około pięciu. 
Biuro administratora cmentarza zajmuje 
się  rezerwacją miejsc pogrzebowych, 
pobieraniem opłat m.in. za grobowce  
i kolumbaria. Interesanci dopytują  
o ekshumację oraz możliwość zagospo-
darowania terenu wokół grobu. Pracow-
nicy biura przygotowują  zawiadomie-
nia o nieopłaconych grobach, a także 
informują o procedurach towarzyszą-
cych wyszukiwaniu i przygotowaniu 
miejsca do pochówku. 

Radosław Kędzior – specjalista ds. 
techniczno-budowlanych, spytany o po-
zwolenia na wycinkę drzew na terenie 
cmentarza mówi o konieczności złoże-
nia odpowiedniego wniosku w Biurze 
Administracji, który po wizji lokalnej 
i ocenie zasadności wniosku przez pra-
cowników Urzędu Miasta kierowany 
jest do Urzędu Marszałkowskiego, który 
ostatecznie opiniuje czy drzewo może 
podlegać wycięciu (np. gdy zagraża 
bezpieczeństwu lub niszczy mienie), 
czy powinno zostać poddane  pielęgna-
cji.  Zajmuje się nią firma Inwencja, 
która od początku tego roku  pomogła 
odratować ok. 30 drzew. Jak wspomina  
p. Radosław, część wniosków składa-
nych przez Mieszkańców uznawana jest 
przez Urząd Marszałkowski za bezza-
sadne, co wiąże się z zakazem wycinki 
zieleni na terenie cmentarza. Nasadze-
nia, które zostaną objęte pozytywną  
decyzją, są usuwane we wskazanym  
w decyzji terminie. Wycinkę przepro-
wadzają pracownicy cmentarza lub pro-
fesjonalna firma zajmująca się usługami 
alpinistycznymi.

Emilia Grzegorczyk

SCHRONIAKI I SPÓŁKA MARKETING

Los bezdomnych zwierząt nie jest 
nam obojętny, dlatego INNEKO od 
wielu lat wspiera gorzowskie schroni-
sko dla psów „Azorki”. Dzięki orygi-
nalnemu pomysłowi postanowiliśmy 
dotrzeć do mieszkańców aby zachęcić 
ich do adopcji czworonogów. 
Celem akcji pn. „Schroniaki i spółka”, 
organizowanej wspólnie ze schroni-
skiem dla  psów „Azorki” i lokalami ga-
stronomicznymi, jest dotarcie do osób, 
które zamawiają jedzenie na dowóz,  
a jednocześnie poszukują pupila, no-
wego członka rodziny. Dzięki synergii 
naszych działań chcemy pomóc psom 
znaleźć nowy dom – mówi Łukasz Mar-
cinkiewicz, prezes zarządu Inneko. 
Wolontariusze działający w schroni-
sku wytypowali 10 psów, które aktual-
nie przeznaczone są do adopcji. Inneko 
sfinansowało koszt produkcji naklejek 
z krótkim opisem i zdjęciem psa, któ-
re trafiły na pudełka od pizzy, a lokal-
ne pizzerie, podczas codziennej pracy, 
dostarczają pizzę z naklejkami swoim 
klientom… i w ten sposób tworzymy 
nowy kanał dotarcia do osób poszukują-
cych pupila. 

Pomysł przedstawiony przez Dział Mar-
ketingu Inneko bardzo przypadł do gu-
stu gorzowskim restauratorom. W akcji 
„Schroniaki i spółka” bierze udział aż 
7 lokalnych pizzerii i punktów gastro-
nomicznych serwujących gorzowianom 
włoskie przysmaki: Pizzeria No pro-
blem, Pizzeria Longplay, Restauracja 
Forza Italia, Restauracja Buongusto, Bi-
stro Pizza 12, New York Pizza Depart-
ment oraz restauracja Tarantino. 

Kamil Bednarz
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KONKURSKONKURS NA EKO-MEM ROZSTRZYGNIĘTY!
Z początkiem maja ogłoszony został 
konkurs na ekologicznego mem-a, który 
w humorystyczny, ale i edukacyjny spo-
sób ukaże problematykę segregowania 
odpadów i szeroko pojętej ekologii. 
Konkurs ogłoszony był na naszej stronie 
internetowej, na plakatach, ale również 
na Facebooku, gdzie udostępnione zo-
stały nadesłane grafiki. Drogą interneto-
wego głosowania na naszym fun page’u  
wyłonione zostały zwycięskie EKO 
MEM-y, czyli te, które cieszyły się naj-
większą popularnością. Nagrodami za 
udział były torby z firmowymi gadże-
tami, a zwycięzcy którzy znaleźli się na 
podium otrzymali hulajnogę elektrycz-
ną Xiaomi, nowoczesny kompostownik 
balkonowy oraz zgniatarkę do butelek. 
Nadesłane grafiki przyniosły nam dużo 
radości, a samo przeprowadzenie kon-
kursu mega frajdę. Zachęcamy Was do 
śledzenia aktualności umieszczanych na 
naszych portalach społecznościowych – 
Facebooku i Instagramie, gdzie na bie-
żąco informujemy o wszystkich najważ-
niejszych firmowych akcjach.

Emilia Grzegorczyk

Iga WiśniewskaI miejsce - Ewa Milun

Wiceprezes INNEKO Maciej Symeryak wręczający 
główną nagrodę Pani Ewie Milun

Ewa Czerczak
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KONKURS

Agnieszka Buczma

II miejsce - Anna Jamróz

Ariel Trocki

Damian Szafraniec

Katarzyna Białecka

III miejsce - Bartłomiej Nowosielski

Anita BrzezińskaMarzena Olszacka

Karolina Wieczorek

Krzysztof Gogolewski
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POLE GOLFOWE ZAWARCIE MA JUŻ 8 LAT POLE GOLFOWE

O Polu Golfowym można mówić wiele 
i długo. 8 czerwca nasza zielona przy-
stań obchodziła 8. urodziny. Był to czas 
kiedy można było powspominać począt-
ki naszej działalności, spojrzeć na to 
co jest teraz i z nową energią planować 
przyszłość Pola. 
Naszym celem przede wszystkim jest 
zmiana podejścia i sposobu myślenia  
o golfie. Marzy nam się, aby w świa-
domości mieszkańców, i nie tylko, była 
to dyscyplina ogólnodostępna. Mamy 
mnóstwo pomysłów na to, jak zaszcze-
pić w ludziach zamiłowanie do tego 
wyjątkowego sportu, z pozoru łatwego,  
a jednak wymagającego dużych umie-
jętności, pracy nad techniką i cierpliwo-
ści.
Oprócz stałych klubowiczów, których 
nie brakuje, ogromną radość sprawiają 
nam wizyty seniorów, którzy przycho-
dzą do nas, aby przyjemnie i aktywnie 
spędzić czas. Od niedawna organizuje-
my „Męskie Czwartki” oraz piątkowe 
zajęcia dla pań „Girls Power”. Ponadto 
dumą napawa widok odwiedzających 
nas uczniów szkół, którzy po pandemii 
tak chętnie spotykali się  w zaprzyjaź-
nionym gronie na naszym Polu Gol-
fowym, poznając zasady gry, trenu-
jąc strzały, a po zajęciach sportowych 

posilając  kiełbaską z paleniska.
Naszą domeną są regularnie przepro-
wadzane turnieje. Na Polu Golfowym 
zawsze się coś dzieje, a czasem są to ak-
cje bardzo wyjątkowo i bardzo ważne ze 
względu na swój charakter ważne, jak 
choćby turniej charytatywny dla chore-
go Mikołaja Małyszko, podczas którego 
udało nam się zebrać sporą kwotę na le-
czenie chłopca.

Co dalej? Czas pokaże. Mamy marze-
nie, aby udało się zagrać na 18-dołko-
wym , nowoczesnym, z doskonałym 
systemem nawadniania gorzowskim 
polu golfowym…  
Marzenia się spełniają, trzeba tylko bar-
dzo mocno w nie wierzyć… 

Witold Siwko
Emilia Grzegorczyk
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Sezon żużlowy na półmetku, a my  
z dumą możemy ogłosić, że wspiera-
my sukcesy naszych zawodników. Po 
pierwsze będąc partnerem wspierającym 
Klub Stal Gorzów, a po drugie kibicu-
jąc naszym Żużlowcom na stadionie. 
Na stadionie pracuje nasza zamiatarka  
i piaskarka, jesteśmy również  odpowie-
dzialni za odbiór odpadów z obiektu.
Cieszymy się, że nasi Pracownicy mają 
możliwość skorzystania z wejściówek 
na mecze, odbywające się w  Gorzowie, 
spędzając  czas wolny w wyjątkowej, 
żółto – niebieskiej atmosferze!

Emilia Grzegorczyk

MARKETING
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TARTA Z OWOCAMI SEZONOWYMI
Składniki:

Ciasto (spód tarty):
• 120 g zimnego masła
• 220 g mąki pszennej
• 40 g cukru pudru
• szczypta soli
• 1 łyżka kwaśnej śmietany
• 1 żółtko

Krem waniliowy:
• 300 ml mleka
• 1 opakowanie budyniu waniliowe-

go 60g
• 1 łyżeczka esencji waniliowej
• 4 łyżki cukru
• 200 g masła (temperatura pokojo-

wa)
• 500 g świeżych owoców sezono-

wych np. borówka amerykańska, 
malina, truskawka, 

Sposób przygotowania:

Ciasto (spód tarty):
Zimne masło pokrój w kostkę i dodaj 
przesianą mąkę, cukier, sól, śmieta-
nę i żółtko. Wszystko ze sobą połącz i 
wyrabiaj, aż powstanie zwarta kulka. 

Zawiń w folię spożywczą, i odstaw do 
lodówki na 2 godziny. Następnie ciasto 
równomiernie rozłóż na formie do tarty. 
Ja ciasto rozprowadzam palcami zosta-
wiając trochę więcej masy na brzegu 
formy, zapobiega to zsuwaniu się ciasta 
z brzegów podczas pieczenia. Przed pie-
czeniem po nakłuwaj powierzchnie wi-
delcem. Piecz 15 minut w 180 °C.

Krem waniliowy:
Budyń waniliowy ugotuj zgodnie z in-
strukcją na opakowaniu, tylko w 300 
ml mleka i z 4 łyżkami cukru. Odstaw 
do wystygnięcia. Masło ubij mikserem 
na puszystą masę i dodawaj pojedynczo 
porcje budyniu łyżką. Każdą porcję do-
kładnie wymieszaj z masłem przed do-
daniem kolejnej. Po wymieszaniu całe-
go budyniu dodaj jeszcze łyżkę esencji 
waniliowej. Wszystko jeszcze raz wy-
mieszaj.

Owoce układaj na kremie w dowolny 
sposób. Udekoruj listkami mięty lub 
melisy. Odstaw tartę w chłodne miejsce 
na min 2 godz.

Babcia Grażynka

PRZEPIS


