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FINISZ AKCJI „ZOSTAŃ EKOBOHATEREM” 

No i stało się nieuniknione. Akcja „Zo-
stań Ekobohaterem” doczekała się swo-
jego rozwiązania. 
Sam konkurs ogłoszony został 1 lipca 
2019 r., i skierowany był do altan 
oraz miejsc gromadzenia odpadów 
w zabudowie wielorodzinnej. Celem 
event’u było propagowanie właściwej 
kultury segregacji, a co za tym idzie po-
prawa wizerunku gorzowski osiedli po-
przez estetyzację altan śmietnikowych. 
Grupa Ekotropicieli dwa razy w miesią-
cu odwiedzała miejsca biorące udział w 
konkursie i dokonywała oceny: jakości 
segregacji oraz czystości wewnątrz i do-
okoła altany. Extra punkty przewidziane 
były za dodatkowe działania podejmo-
wane przez mieszkańców, które polep-
szały wygląd lub funkcjonalność danego 
miejsca gromadzenia odpadów. Oczywi-
ście Ekobohater odpowiednio zadbał o 
motywację mieszkańców i rozdawał w 
trakcie akcji dodatkowe nagrody kwar-
talne. Altana nr 107 uplasowała się na 
pierwszym miejscu rankingu zamyka-
jącego I kwartał, w związku z czym do 
użytkowników tejże altany powędro-
wały kubki z wizerunkiem Segregeusza 
Odpadzika. Drugi kwartał wygrały ex 
aequo altany nr 148 i 191, które zosta-
ły nagrodzone ekologicznymi torba-
mi na zakupy. Jednym z ciekawszych 
aspektów całego przedsięwzięcia były 
nowoczesne tablice, których zadaniem 
była komunikacja z mieszkańcami. 
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Tablice wyposażone są w wymienne 
moduły, które zawierają ciekawe oraz 
potrzebne w danej chwili informacje: 
system segregacji surowców wtórnych, 
harmonogram odbioru odpadów, wska-
zówkę co zrobić z kłopotliwymi odpa-
dami, np. choinka po świętach, znicz. 
Mieszkańcom bardzo spodobał się po-
mysł, chętnie zaczepiali Ekotropicieli 

zaglądających do ich altan, zadawali też 
mnóstwo pytań. Wygląd miejsc groma-
dzenia odpadów zyskał między innymi 
obsadzenia kwiatami i krzewami oraz 
specjalnie wyznaczone tereny na odpa-
dy wielkogabarytowe.

I tak wśród rozmów i wspólnej wy-
miany zdań - dobrnęliśmy do 28 lu-
tego czyli podsumowania całej ak-
cji. Tytuł Ekobohatera w zabudowie 
wielorodzinnej - wysokiej otrzymali 
użytkownicy altany nr 107, natomiast 
w zabudowie wielorodzinnej - niskiej 
zwyciężyli użytkownicy altany nr 148.

Serdecznie gratulujemy zarówno  
w imieniu swoim, jak i Segregeusza  
Odpadzika. 
Oczywiście to nie koniec gorzowskiego 
Ekobohatera. Konkurs dobiegł końca, 
ponieważ wszystko co dobre kiedyś się 
kończy, ale Segregeusz zostaje razem  
z nami by szerzyć swoje proekologiczne 
poglądy oraz nadal edukować w kwestii 
właściwej kultury segregacji. 

Już 25 kwietnia 2020 r., ponownie bę-
dzie można wymienić określoną ilość 
surowców na bilety i vouchery! Gama 
atrakcji do wyboru, będzie jak co roku 
ogromna - każdy na pewno znajdzie 
coś dla siebie. Jednym z ciekawszych 
elementów imprezy będzie „Recycling 
Fashion Show”, czyli pokaz kreacji, 
stworzonych z odpadów! Konkurs prze-
widuje cenne nagrody! 

25 kwiatnia 2020 r., 
godz. 12:00-16:00, 

teren targowiska Gorzowskie-
go Rynku Hurtowego, tuż obok 
wyjścia z centrum handlowego 

NoVa Park!

WYMIEŃ ODPADY NA KULTURALNE WYPADY 



CO SŁYCHAĆ W PUNKCIE ZBIERANIA ZSEIE?
Każdy dzień przynosi nowe wyzwa-
nia Panom Rysiowi i Radkowi, którzy 
dzielnie stawiają czoła ogromnej ilości 
elektroodpadów, trafiających codziennie 
do punktu przy ulicy Teatralnej. Oczy-
wiście w załodze nie może zabraknąć 
też kogoś kto koordynuje dostawy i od-
biory - w tej roli sprawdza się Mariusz. 
Nasi bohaterzowie choć peleryn nie 
noszą-  zmagają się z bardzo ważnymi 
zadaniami. Rozładunki, załadunki, a co  
w nich? Sprzęt, który często zawiera 
rtęć czy freon, a więc substancje bardzo 
niebezpieczne dla środowiska. Serdecz-
ne dzięki za kawał dobrej pracy, zaanga-
żowanie i serce! 
Warto przypomnieć, że punkt zbierania 
zużytego sprzętu czynny jest przez całą 
dobę, 7 dni w tygodniu. Warto więc, 
razem z naszą „trójką wspaniałych” za-
dbać o środowisko i zamiast zaśmiecać 
las - odstawić starą lodówkę czy radio 
do punktu przy ulicy Teatralnej 49.
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REJESTRACJA, EWIDENCJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ.... 
CZYLI ODPADY PO NOWEMU
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku, która weszła w życie 
6 września 2019 roku nałożyła na każ-
dego właściciela nieruchomości zarów-
no zamieszkałej, niezamieszkałej oraz 
letniskowej- obowiązek segregowania 
odpadów. Co oznacza to dla każdego z 
nas? Oto kilka najważniejszych aspek-
tów tej zmiany:
• każdy właściciel wspomnianych wy-

żej nieruchomości będzie zobligo-
wany do gromadzenia odpadów w 
sposób selektywny, a więc dzieląc je 
na 5 frakcji (papier, szkło, bioodpady, 
metale i tworzywa sztuczne oraz te 
które nie pasują do żadnego pojemni-
ka - pozostałe po segregacji);

• zmiany wchodzą w życie dnia  
1 marca 2020r. (termin ten może ulec 
nieznacznej zmianie, ponieważ uza-
leżniony jest od daty zawarcia umo-
wy na odbiór i zagospodarowanie od-
padów z operatorami wyłonionymi w 
postępowaniu przetargowym);

• w związku z powyższym każdy kto 
do tej pory deklarował brak segre-
gacji, zobligowany jest do zmiany 

swojej deklaracji i wskazania nowe-
go systemu gromadzenia odpadów;

• właściciele nieruchomości zamiesz-
kałych, jednorodzinnych, którzy za-
deklarują gromadzenie bioodpadów 
w przydomowych kompostowni-
kach, zwolnieni będą z części opłat 

za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi (w takim przypadku- opera-
tor nie będzie odbierał frakcji BIO, 
a mieszkaniec nie będzie miał moż-
liwości przekazania tej frakcji do 
PSZOK’u).

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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PACZKA DLA SCHRONIACZKA
Wzorem roku ubiegłego, pracownicy 
Spółki Inneko zebrali w swoich sze-
regach fundusze, za które zakupione 
zostały prezenty dla gorzowskich azor-
ków. Okres zimowy jest bardzo cięż-
kim czasem dla bezdomnych zwierząt 
mieszkających w jedynym schronisku 
na terenie Gorzowa Wlkp.- „Azorki”.
Serca pracowników spółki od zawsze 
są bardzo czułe na krzywdę słabszych, 
dlatego chętnie dołożyli symboliczny 
„grosz” do zbiórki. Psiaki otrzymały w 
tym roku specjalistyczną karmę wetery-
naryjną, lampę antybakteryjną, materace 
termoregulacyjne oraz coś dla umilenia 
czasu- gryzaki. Oprócz całego bagażni-
ka podarunków, przedstawiciele Inneko 

oferowali naszym milusińskim- ogrom-
ne zasoby miłości, uwagi, pieszczot  
i ruchu (bo nie mogło się przecież 
obejść bez wspólnego spaceru).  
Jak zawsze zachęcamy do adopcji, po-
nieważ to tego tak naprawdę pragnie 
każdy z psiaków zamkniętych w bok-
sach- kochającego domu, swojego czło-
wieka i pewności, że już nigdy nie bę-
dzie skazany na obcych ludzi. Jeśli nie 
możecie zaadoptować, pomóżcie prze-
kazując np.: karmę, koce, smycze lub 
zabawki.
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PRAKTYKANCI I STAŻYŚCI W NASZEJ SPÓŁCE
W lutym i marcu w naszym Labolato-
rium oraz w Dziale Sprzedaży i Sek-
cji Sprawozdawczej swoje miesięczne 
praktyki realizować będą uczniowie  
z Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących z Gorzowa Wlkp. Prak-
tyki są zorganizowane dla zawodów  
Technik analityk oraz Technik ochrony 
środowiska. Nie pierwszy raz uczniowie 
tej szkoły zdobywają u nas swoją wie-
dzę praktyczną. Uczniowie wykazują się 
bardzo dużym zaangażowaniem i chęcią 
zdobycia nowych doświadczeń. U nas 
mogą skonfrontować teorię, której uczą 
się w szkolnej ławie z rzeczywistością 
i realnymi warunkami pracy. Wszyscy 
są bardzo zadowoleni i oceniają naszą 
Firmę jako w pełni profesjonalną i zaan-
gażowaną w edukację swoich być może 
przyszłych kadr  
INNEKO nie tylko szkoli uczniów,  
u nas swoje doświadczenie zawodowe 
zdobywają również stażyści. Tym razem  

w zakresie kompetencji i umiejętności  
w pracach administracyjno-biurowych. 
Staż ten jest realizowany w ramach pro-
jektu unijnego pt. „ Sukces zawodowy 
drogą do włączenia społecznego”. Staż 
realizujemy przy współpracy Innowa-
cyjnego Centrum Rozwoju z Lublina.

ZATRUDNIAMY 

CHCESZ Z NAMI
PRACOWAĆ?

OBECNIE 
POSZUKUJEMY:

DYSPOZYTORÓW
KIEROWCÓW/

ŁADOWACZY

MECHANIKÓW

inneko.pl/pracuj-z-nami/

609 001 516

SORTOWACZY

ŁAD
OWACZ

Y/

SOR
TOW

ACZ
Y
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COSMOPOLITAŃSTKIE INNEKO

Monika Kowalska, skończyła studia 
na kierunku zarządzanie i marketing; 
w Inneko pracuję jako Specjalista ds. 
rozliczeń i podatków. Faktury, liczby, 
cyferki…z tej strony zapewne wszy-
scy ją znacie. Po pracy jednak Moni-
ka wykonuję zawód kompletnie z in-
nej bajki… 

Sandra: Jak się to wszystko zaczęło? 
Jak odkryłaś w sobie, że makijaż jest 
Twoją pasją?
Monika: W szkole podstawowej cho-
dziłam na kółko plastyczne, udało mi 
się nawet wygrać kilka konkursów. W 
liceum uczęszczałam do nieistniejącego 
już GDK’u na rysunek i nawet nie wiem 
kiedy przeszłam na pędzle do makijażu.
S.: Kredki zamieniłaś na pędzle, a 
kartki na ludzkie twarze…
M.: To było jakoś takie naturalne… Ma-
lowałam swoje koleżanki, ćwiczyłam na 
nich, próbowałam różnych kombinacji 
kolorystycznych; idąc do szkoły wizażu 
całkiem sporo już potrafiłam.
S.: Można więc powiedzieć, że jesteś 
„samoukiem”, ale doszlifowałaś swoje 
umiejętności pod okiem profesjonali-
stów. Makijaż i stanie za kulisami? 
M.: Początkowo, pracując przy różnych 
produkcjach- zajmowałam się tylko ma-
ke-upem. Z czasem zaczęłam „wycho-
dzić zza kulis” i udzielać się w przedsię-
wzięciach, jako statystka. Był to świetny 
czas w moim życiu! Poznałam mnóstwo 
fantastycznych i wartościowych ludzi.
S.: Znanych ludzi?
M.: Tak. Mogę pochwalić się na przy-
kład, że spod mojego pędzla wychodził 

chociażby makijaż byłego i obecnego 
prezydenta Gorzowa, Dawida Podsia-
dło czy Adama Bałdycha. Miałam też 
okazję poznawać ludzi z produkcji czy 
gwiazdy show biznesu. Za kulisami 
pewnych wydarzeń i przedsięwzięć za-
wsze dużo się dzieję.
S.: Śledząc fotorelacje żużlowe - czę-
sto można dostrzec Twoją twarz. 
Widziałam też, że na portalu spo-
łecznościowym zamieszczasz zdjęcia, 
chociażby z maskotką Falubazu Zie-
lona Góra. 
M.: Od pięciu sezo-
nów współpracuję 
z NC+ przy trans-
misjach żużlowych. 
Czuwam w studio 
nad makijażem 
dziennikarzy i re-
porterów. Ta praca 
uświadomiła mi ilu 
ludzi pracuję przy 
takich produkcjach.
S.: A propos produkcji. Współpracu-
jesz w nich z Askaną, prawda?
M.: Tak. Jakiś czas temu nieoficjalnie 
stałam się twarzą Askany, występując w 
spotach reklamowych galerii.
S.: Tak po prostu 
ktoś zaproponował 
Ci występ w spocie 
reklamowym?
M.: Oczywiście, 
że nie. Wszystko 
zaczęło się od czte-
roletniego epizodu 
z prowadzeniem 
bloga modowego. 
To on zaowocował 
współpracą z Askaną w charakterze sty-
listki. Anna Sip- managerka; obdarzyła 
mnie sporymi pokładami zaufania, po-
nieważ w tamtym czasie dopiero „racz-
kowałam” w kwestii mody. Udało nam 
się zrobić kilka faj-
nych akcji i imprez 
fashion…
S.: Kobieca Strona 
Świata…
M.: To zdecydowa-
nie bardzo znaczą-
cy i przełomowy 
etap w moim życiu. 
Zaproszenie otrzy-
małam od Agniesz-
ki Moskaluk z Radia Zachód. Po audycji 
uruchomiła się jakaś machina i odzew 

był niesamowity! Poznałam wielu no-
wych ludzi, którzy sami odnajdywali 
mnie w mediach społecznościowych i 
pisali. Dziennikarze, blogerzy oraz lu-
dzie zajmujący się fotografią sprawili, 
że zaczęło się sporo dziać. 
S.: Co na przykład?
M.: Napisałam artykuł do Gazety Wy-
borczej o trendach, zostałam też popro-
szona o prowadzenie warsztatów na od-
dziale onkologicznym z pacjentkami.
S.: Odział onkologiczny to miejsce, w 
którym człowieka doganiają pewne 

przemyślenia…
M.: Oczywiście. 
Podczas warsztatów 
poczułam, że to co 
robię ma sens, a ko-
biety bardzo mi ufa-
ją w kwestii mody i 
makijażu.
S.: Mówisz o tym z 
taką pasją… Czym 
tak właściwie jest 

dla Ciebie praca stylistki?
M.: Praca stylistki to dla mnie misja. 
Doradzam w kwestii wyboru odpo-
wiednich fasonów do sylwetki, często 
wyciągam kobiety z kompleksów, ale 

uczulam też na zja-
wisko FAST FA-
SHION, które ostat-
nimi czasy stało się 
problemem global-
nym. Setki ton nie-
potrzebnych ubrań 
wyrzucane są co-
dziennie, w każdym 
mieście na świecie. 
Niestety wiele z 

nich staję się po prostu śmieciami zale-
wającymi naszą planetę. 
S.: Każda z nas lubi przecież dobrze 
wyglądać, mamy z tego zrezygnować 
w imię ekologii?

M.: Absolutnie nie. 
Sama na przykład 
uwielbiam second 
handy- tam to do-
piero można dostać 
jakość za małe pie-
niądze! Ale może-
my iść też w drugą 
stronę- mniej rze-
czy, lepszej jakości- 
posłuży nam przez 

lata. Dlatego namawiam do świadomych 
zakupów. Dwa lata temu odzieżowemu 

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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gigantowi zalega-
ły ubrania warte 4 
MILIARDY DO-
LARÓW - co od-
powiada połowie 
(!) wartości całego 
rynku odzieżowego 
w Polsce. Pozostaję 
też temat niewol-
nictwa…
S.: Niewolnictwa?
M.: Dokładnie tak 
- współczesne nie-
wolnictwo. W ostat-
nim czasie pojawi-
ło się na ten temat 
bardzo wiele repor-
taży. My jako kon-
sumenci, kupując 
tanie, sieciówkowe 
ubrania dajemy fir-
mom sygnał, że nam to nie przeszkadza. 
Wspierając ich praktyki biznesowe (któ-
re przy okazji dewastują środowisko)- 
sankcjonujemy współczesny rodzaj nie-
wolnictwa. 
S.: Co więc zrobić by tak się nie dzia-
ło?
M.: Tak jak wspo-
mniałam - kupujmy 
świadomie, najle-
piej ubrania od pol-
skich producentów, 
którzy nie ukrywają 
informacji na temat 
odzieżowego łańcu-
cha dostaw materia-
łów…
S.: Jesteś chyba 
bardzo zapra-
cowaną osobą? 
Chociaż zapewne 
powiesz, że jest 
inaczej bo kochasz 
to co robisz…
M.: Muszę przy-
znać, że najwięcej 

dzieje się u mnie od 
kwietnia do wrze-
śnia….
S.: Więc co ro-
bisz w październi-
ku na przykład? 
(śmiech)
M.: Czasu wolnego 
mam niewiele, ale 
jeśli już uda mi się 
go troszkę przemy-
cić- rodzą się różne 
projekty i pomysły. 
Zrobiłam „sztan-
dar sąsiada” na Dni 
Gorzowa. Niedługo 
biorę się też za kre-
ację na Recycling 
Fashion Show, czyli 
pokaz mody zro-
bionej z odpadów.  

W zeszłym roku zasiadałam w jury, w 
tym roku wystawiam swoje cuda. W 
wolnych chwilach zajmuję się też pra-
cami manualnymi. To mój sposób na re-
laks, ale też recykling. (śmiech)
S.: Praca w Inneko zobowiązuję. 

(śmiech)
M.: Zdecydowanie!
S.: Podasz jakieś 
szczegóły swoich 
prac manulanych?
M.: Ostatnio roz-
wijam nową pa-
sję- maluję meble. 
Kupuję starocie, 
szlifuję je, wosku-
ję oraz dekoruję. 
Dostają ode mnie 
nowe życie! 
S.: Chcesz mi po-
wiedzieć, że albo 
rozliczenia i po-
datki, albo moda, 
albo inne zajęcia 
artystyczne?
M.: Trochę tak jest. 

Chociaż znajduję też czas na sport! Re-
gularnie chodzę na spinning i basen. Od 
czasu do czasu wcielam się też w rolę 
modelki. Umawiam się ze znajomym 
fotografem na sesje, które zawsze są 
przemyślane, zaplanowane i często te-
matyczne. 
S.: Masz jakieś plany na przyszłość? 
M.: Wiele… Od pięciu lat robię sesję 
halloween’owe. Za 15 lat zrobię wysta-
wę z tych zdjęć. Na dużych formatach. 
Będzie widać jak się zmieniłam w ciągu 
20 lat. 
S.: Ostatnie pytanie…myślę, że pod-
sumowujące… Z czego jesteś w życiu 
najbardziej dumna?
M.: Z mojego syna oczywiście. To on 
mnie do wszystkiego napędza. Jest 
moim największym krytykiem i moty-
watorem zarazem.
S.: Piękne podsumowanie. Bardzo 
dziękuję za rozmowę i poświęcony 
czas.
M.: Również dziękuję. 

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Kobieta rodzi się gwiazdom podległa 
i kwiatom.

J u l i u s z  S ł o w a c k i

Z  o k a z j i  D n i a  K o b i e t ,  w s z y s t k i m  P a n i o m  p r a g n i e m y  z ł o ż y ć  
n a j s e r d e c z n i e j s z e  ż y c z e n i a ,  d u ż o  u ś m i e c h u ,  s u k c e s ó w

i  n i e g a s n ą c e g o  z a p a ł u  w  o d k r y w a n i u  s w o i c h  p a s j i . MA R C A
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W dniach 20.01 - 24.01.2020 r. gości-
liśmy w Stanowicach polsko-niemiec-
ką grupę uczniów uczestniczących  
w projekcie realizowanym przez Na-
szą Fundację. Uczestnikami z Polski 
byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Bogdańcu, natomiast ze strony nie-
mieckiej gościliśmy uczniów ze szkoły  
w Neutrebbin. 
Projekt „ZIELONA CHEMIA/
GRÜNE CHEMIE“ to wspólna ini-
cjatywa Fundacji GOT PNP oraz 
Amt Barnim-Oderbruch z Wriezen  
(partner po stronie niemieckiej), na 
którą otrzymaliśmy dofinansowanie  
w ramach Funduszu Małych Projektów 
(FMP) Programu Współpracy INTER-
REG VA Brandenburgia-Polska 2014 - 
2020. 

Projekt od „środka”
Realizacja projektu została zaplanowana 
na 12.08.2019 - 29.02.2020 r. 
Głównymi celami projektu są: in-
tegracja społeczna, wymiana do-
świadczeń oraz nawiązanie ścisłej 
współpracy w zakresie wdrażania 
nowoczesnego oraz innowacyjnego, 
dualnego systemu edukacji dzieci i 

PIERWSZY PROJEKT FUNDACJI GOT PNT
młodzieży, pomiędzy Partnerami oraz 
uczestnikami projektu, z wykorzysta-
niem najnowszych narzędzi oraz tech-
nologii. Celem pośrednim projektu jest 
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży  
w zakresie kształtowania świadomości 
społecznej z zakresu wiedzy o wykorzy-
staniu najnowszych zdobyczy technolo-
gii (dronów) w prowadzeniu monitorin-
gu składowisk odpadów.
Najważniejsze wydarzenia zostały sku-
pione w trzy bloki edukacyjne połączo-
ne z konkursami:
Szkolenie edukacyjne - blok nr 1
VR rooms - VR Virtual Reality, Grafi-
ka 3D i druk 3D, techniki szpiegowskie 
oraz orientacja w terenie.
Konkurs - „Władanie mieczem w VR”
Szkolenie edukacyjne - blok nr 2  
Nauka programowania, nauka latania 
dronami oraz zastosowanie dronów do 
monitoringu środowiska poprzez wy-
konywanie pomiarów z powietrza ze 
szczególnym uwzględnieniem terenów 
niedostępnych dla człowieka, wyciecz-
ka do Regionalnej Instalacji Przetwa-
rzania Odpadów (RIPOK) w Chróściku 
- za którą serdecznie dziękujemy całej 

załodze z Chróścika - oraz zdjęcia cy-
frowe i praca z video. 
Konkurs - „W chowanego z dronem” 
Szkolenie edukacyjne - blok nr 3  
Gra wirtualna - segregacja odpadów, 
nowoczesny sposób na przekazanie wie-
dzy dotyczącej prawidłowej segregacji 
odpadów poprzez zabawę w wirtualnej 
rzeczywistości.
Konkurs - „Segregacja na czas”

Obecnie zespół projektowy przygoto-
wuje polsko-niemiecką publikację pod-
sumowującej tematykę projektu.

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Projekt pt.: „ZIELONA CHEMIA/GRÜNE CHEMIE“ jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa

GOT PNT
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Ponownie styczeń przyniósł dzieciom 
naszych pracowników Zabawę Karna-
wałową. W tym roku było i zabawnie i 
kulturalnie, ponieważ dzieciaki zostały 
zaproszone do gorzowskiej Filharminii 
na Koncert Familijny „Zatańczmy na 
trzy”. Sam koncert bardzo się podobał, 
a końcowy wystrzał złotych konfetti za-
skoczył i przygotował naszych milusiń-
skich do kolejnego punktu jakim była 
zaaaaabawa. Nie obyło się też bez wspa-
niałych przebrań- wszak to karnawał!  
Wspaniałe Panie animatorki zakręciły 
supermenami, księżniczkami i innymi 
aniołkami- tak, że na koniec pojawiły 
się wyraźne głosy sprzeciwu: „Jak to już 
koniec?”, „Jeszcze tańczmy”. Dzieciaki 
z pewnością na długo zapamiętają im-
prezę, a my ich radość. 

CHOINKA

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Polana Przyjaciół powstała w 2009 r. 
z myślą o ludziach, którzy chcą

pożegnać swoje zwierzęta 
z godnością oraz pozostawić po nich

namacalny ślad. 
Wierzymy, że ból i żal po stracie jest

mniejszy, gdy jest miejsce, które
można odwiedzić i powspominać 

wspólne chwile.

Khalil Gibran

Polana Przyjaciół
ul. Małyszyńska 180
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 726 31 27
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MAZUREK KAJMAKOWY
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Druk: Drukarnia Sonar Sp. z o.o.

Składniki:
Kruche ciasto: 35 dag mąki pszennej, 
5 dag cukru pudru, 20 dag masła lub 
margaryny, 2 żółtka, 1 łyżka gęstej 
śmietany;
Masa kajmakowa: puszka gotowej 
masy kajmakowej lub krówkowej;
Dekoracja: kandyzowana skórka poma-
rańczowa, rodzynki, płatki migdałowe, 
suszone śliwki;

Przygotowanie:
 Mąkę wysypać na stolnicę, dodać masło 
i posiekać nożem na małe kawałki. Do-
dać cukier puder, żółtka oraz śmietanę i 
zagnieść szybko ciasto, tak aby powsta-
ła lśniąca kula. Ciasto zawinąć w folię 
aluminiową i wstawić do lodówki na 
1 godzinę. Następnie rozwałkować 
ciasto na grubość 0,5 cm (część ciasta 
odłożyć na boki mazurka - skręcone wa-
łeczki) i przełożyć do prostokątnej fo-
remki (24x32 cm) wyłożonej papierem 

do pieczenia. Jeśli lubimy troszkę wyż-
sze mazurki (ok. 1 cm ciasto) to całość 
ciasta należy upiec w mniejszej formie. 
Z pozostałej części ciasta uforować 
wałeczki, skręcić po dwa, aby powstał 
ładny wzór (patrz zdjęcia), ułożyć po 
bokach ciasta, spód ciasta ponakłuwać 
widelcem. Piec w temperaturze 200 
stopni C przez 30 minut na jasno-złoty 
kolor. Przestudzić.

Dekoracja mazurka: masę kajmakową 
rozpuścić w garnku na małym ogniu 
i posmarować ciasto. Kajmak udekoro-
wać skórką pomarańczową, rodzynka-
mi, płatkami migdałowymi i kawałkami 
suszonych śliwek (zrobić wiosenne ba-
zie i kwiatki). 

Smacznego!

Źródło: https://videokuchnia.pl/przepis/mazurek-kajmakowy/
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