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ODPOWIEDZIALNI W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM
Bardzo niska absencja chorobowa i pra-
cownicy nie korzystający z tzw. opieki 
na dzieci - czy przedsiębiorstwo w do-
bie pandemii koronowirusa może funk-
cjonować w taki sposób? Okazuje się, 
że tak. Taką załogą może pochwalić się 
gorzowska spółka Inneko. 
Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć jak 
ważną rolę odgrywają dziś służby ko-
munalne. W ostatnim czasie przyszło się 
im zmierzyć z wieloma wyzwaniami. 
To skutek m.in. nowych zasad dotyczą-
cych segregacji odpadów, ich odbioru  
i przetwarzania oraz konieczności za-
pewnienia bezwzględnego bezpieczeń-
stwa sanitarno - epidemiologicznego. 
Tylko stabilnie prowadzona zbiórka od-
padów w obecnej sytuacji, jest szansą na 
uniknięcie dodatkowych zagrożeń.
Wraz z początkiem pandemii w przy-
padku instalacji komunalnej Inneko, 
natychmiast wprowadzono dodatkowe 
procedury. Pracownicy, mający kontakt 
z klientem, zostali wyposażeni w przy-
łbice. Ponadto, ograniczono przemiesz-
czanie się po zakładzie, a w punkcie 
ewidencji odpadów zamontowano osło-
ny z plexi. Tak jak dotychczas koniecz-
na jest praca w maskach i rękawiczkach. 
Cały czas funkcjonuje Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 
Chróściku. Nowe obostrzenie polega 

jedynie na tym, że w samochodzie, któ-
ry przyjeżdża na teren PSZOK może 
przebywać tylko jedna osoba. Wyjąt-
kiem jest sytuacja, w której dostarczane 
są odpady gabarytowe lub bardzo cięż-
kie. Wtedy w pojeździe mogą przeby-
wać dwie osoby.  
Obostrzenia dotyczą także pracowni-
ków odbierających odpady. Zawsze (bez 
względu na sytuację epidemiologicz-
ną), każdy samochód jest wyposażony 
w środki dezynfekcyjne. Dodatkowo 
wydłużono przerwy pomiędzy poszcze-
gólnymi zmianami, które obecnie wy-
noszą 15 min. Dzięki temu zmiany nie 

spotykają się ze sobą, co ogranicza moż-
liwość ewentualnego zarażenia. Wszy-
scy pracownicy noszą maseczki i przy-
łbice.  
- W okresie pandemii przejęliśmy reali-
zację zadania wywozu odpadów z trzech 
sektorów. To był trudny czas. Mieliśmy 
problemy z zakupem maseczek, rękawic, 
płynów odkażających. Opóźniały się 
dostawy materiałowe, a nasi pracow-
nicy mieli utrudniony dostęp do badań 
profilaktycznych dla nowoprzyjętych – 
wylicza Łukasz Marcinkiewicz, prezes 
spółki Inneko. - Ze wsparciem przyszedł 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny. 
Jego pracownicy dostarczyli nam przy-
łbice i specjalne wyprodukowane wie-
lorazowe maseczki. Co pragnę podkre-
ślić – mamy bardzo odpowiedzialnych 
pracowników, którzy mając świadomość 
tego jak ważne zadanie wykonują, tak 
jak każdy z nas bojąc się o zdrowie swo-
je i swoich bliskich, pozostali w gotowo-
ści do pracy. Za to im wszystkim bardzo 
dziękuję! – dodał prezes Marcinkiewicz.  
Na instalacji mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych w Chróściku pracuje nie-
mal 90 osób, zaś ich odbiorem zajmuje 
się prawie 40. Bez względu na sytuację 
frekwencja nie ulega zmianie. 

Ewa Iwańska



Gorzów zmienia się jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki. Inwestycje zde-
cydowanie poprawiają  jego wizerunek. 
Nowe ścieżki rekreacyjne, rowerowe, 
nasadzenia, tereny zieleni… Krótko 
mówiąc - rewitalizacja trwa! Również 
my włączyliśmy się w batalię o este-
tykę miasta, ustawiając w centrum no-
wiusieńkie, estetyczne, jak mówią nie-
którzy - wręcz eleganckie, pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. 
dzwony! Kolorowe stacje, składające 
się z trzech pojemników, pojawiły się 
na ulicy Dąbrowskiego, Chrobrego, Ło-
kietka oraz 30 Stycznia. Choć selektyw-
ną grę w kolory już mamy nieźle opa-
nowaną, to warto jednak przypomnieć, 
że pojemnik niebieski prosi o papier, 
zielony o szkło, natomiast żółty do swe-
go bogatego wnętrza zaprasza metale i 
tworzywa sztuczne. Wszystko to dla do-
bra miasta i planety! Nie zapominajmy 
o tym!

Sylwia Beech
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NOWE NABYTKI PODBIJAJĄ CHRÓŚCIK!
28 dzień kwietnia 2020 r. zapisze się 
sporymi zgłoskami w historii spółki. 
W godzinach przedpołudniowych, na 
PSZOKU w Chróściku, pojawiły się 
platformy, z których z gracją zjechały 
dwie nowe, błyszczące lakierem i pach-
nące nowością ładowarki! LIUGONG 
856H, z silnikiem Cummins o mocy  
215 KM i łyżką o pojemności 5,0 m3 za-
stąpi mocno wysłużoną ładowarkę KO-
MATSU WA 380. Nowy nabytek skiero-
wany będzie do ciężkich prac ziemnych, 
porządkowania platformy rozładowczej 

w kwaterze K3 oraz prac przy załadun-
ku sypkich materiałów przygotowanych 
do dalszego recyklingu. Mała ładowarka 
LIUGONG 835H, z silnikiem Perkins o 
mocy 125 KM, z łyżką o pojemności 3,0 
m3, przeznaczona zostanie do lekkich 
prac ziemnych, bieżącej obsługi zakładu 
oraz załadunku odpadów zbelowanych, 
przeznaczonych do dalszego przetwa-
rzania. 
O tym, z jak nowoczesnym i profesjo-
nalnym sprzętem mamy do czynienia 
przekonał się osobiście prezes Łukasz 

EKOLOGICZNE DZWONY NA POSTERUNKU!

Marcinkiewicz, symbolicznie zasiadając 
za sterami każdego z pojazdów. Po 
podpisaniu protokołów odbioru odbyło 
się krótkie przeszkolenie kierowców, 
którzy obsługiwać będą ładowarki. 
Mamy nadzieję, a w zasadzie pewność, 
że nowe pojazdy usprawnią pracę, jed-
nocześnie podwyższając komfort na-
szych pracowników! 
Drogie Ładowarki, witamy w zespole! 

Sylwia Beech

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

INSTALACJA KOMUNALNA

ODBIÓR ODPADÓW



3

WITAMY W ZESPOLE
Miło nam poinformować, iż z dniem  
1 maja 2020 roku nasze szeregi zasili-
ły dwie nowe osoby: Edyta Pieciul na 
stanowisku specjalisty ds. kadr i płac  
w dziale spraw personalnych oraz  
Łukasz Poraziński na stanowisku in-
formatyka w dziale IT. Dodatkowo od 
miesiąca kwietnia pracuje u nas Kamil 
Bednarz (dział marketingu). 
Głęboko wierzymy, że nasi nowi kole-
dzy i koleżanka będą realizować posta-
wione przed nimi cele a ich doświad-
czenie  przyniesie wymierne korzyści  
w działalności całej Spółki INNEKO. 

Katarzyna Budzan

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który 
przysługuje rodzicom dzieci do 8. roku 
życia         w związku z zamknięciem 
żłobków, klubów dziecięcych, przed-
szkoli czy szkół z powodu zagrożenia 
koronawirusem, został przedłużony do 
24 maja. Tak jak dotąd przysługuje on 
także w przypadku braku możliwości 
sprawowania opieki przez nianie lub 
opiekunów dziennych z powodu CO-
VID-19.
Od 6 maja br. mogą być otwierane pla-
cówki opieki nad najmłodszymi dzieć-
mi. Jest to jednak możliwość, ale nie 
obowiązek. Będzie to indywidualna de-
cyzja organu założycielskiego, podjęta 
we współpracy z  powiatowymi służ-
bami sanitarnymi, po przeanalizowaniu 
sytuacji epidemiologicznej w rejonie 
oraz po konsultacji z rodzicami.

Warto wiedzieć, że jeżeli placówka, do 
której chodzi dziecko, będzie otwar-
ta, jednak nie zapewni opieki wszyst-
kim dzieciom, rodzice tych dzieci 
nadal mogą wystąpić o dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy.  Podobnie, jeżeli 
pomimo otwarcia placówki, rodzice 
nie zdecydują się na posłanie do niej 
dziecka z powodu stanu  epidemii, 
również dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
będzie im nadal przysługiwał.
Ponadto, przypominamy naszym pra-
cownikom o higienie w miejscu pracy 
(częste mycie rąk oraz dezynfekcja). 
Środki ochrony osobistej, w tym ma-
seczki ochronne, przyłbice oraz ręka-
wiczki jednorazowe są dostępne dla 
wszystkich pracowników.

Katarzyna Budzan

DODATKOWE ŚWIADCZENIA W DOBIE COVID-19

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

ZATRUDNIAMY 

CHCESZ Z NAMI
PRACOWAĆ?

OBECNIE 
POSZUKUJEMY:

KIEROWCÓW
MECHANIKÓW

inneko.pl/pracuj-z-nami/

609 001 516

SORTOWACZY

Od lewej: Edyta Pieciul, Kamil Bednarz (u góry) oraz Łukasz Poraziński.

Źródło: www.freepik.com
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1 marca 2020 r. Inneko SPZ podpisa-
ło umowę z Urzędem Miasta Gorzowa 
Wlkp. na administrowanie Cmentarzem 
Komunalnym przez kolejne 4 lata. 
Jeszcze pod koniec ubiegłego roku do 
kaplicy zostało doprowadzone central-
ne ogrzewanie. W lutym rozpoczął się 
remont jej wnętrza, polegający na po-
łożeniu gładzi szpachlowej, pomalo-
waniu ścian i sufitów oraz impregnacji 
i wypolerowaniu granitowej posadzki. 
Zwieńczeniem prac było pojawienie się 
na ścianie za ołtarzem kasetonu, który w 
zależności od rodzaju ceremonii pogrze-
bowej podświetla odpowiednie grafiki. 
W kwietniu br. została podpisana umo-
wa na dostawę pojazdu z zabudową 
specjalistyczną, służącego do odbioru 
odpadów. Takie rozwiązanie pozwo-
li na bieżąco utrzymywać czystość i 
porządek na gorzowskiej nekropolii. 
W ramach przygotowań cmentarza do 
segregacji odpadów, powstających na 
jego terenie, zostały zakupione pojem-
niki, które zastąpią stare, betonowe 
boksy śmietników. W celu poprawy 

efektywności pracy, załoga Inneko SPZ 
otrzymała mały, elektryczny pojazd, 
który pomoże w sprawnym przemiesz-
czaniu się i kontrolowaniu tych wszyst-
kich zmian.
Wiosna w pełni. Zakład projektowania i 
usług komunalnych Poraj, przekazał po-
nad 1000 szt. bratków, które zostały bły-
skawicznie zagospodarowane. Zdobią 
one teraz aleję główną oraz skwer obok 

zabudowań administracji.  Niezwykle 
poprawia to estetykę naszej nekropo-
li. Natomiast w trosce o komfort od-
wiedzających groby, w nadchodzącym 
czasie na terenie cmentarza pojawi się 
dziesięć ławeczek parkowych oraz dwa 
dodatkowe stojaki na narzędzia ogrodo-
we. 

Karolina Rzepecka
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POLE GOLFOWE ZAWARCIE PONOWNIE OTWARTE!
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Ostatnie tygodnie przymusowej kwa-
rantanny mocno ograniczyły naszą ak-
tywność fi zyczną. Jak wiadomo, brak 
ruchu wpływa niekorzystnie na naszą 
kondycję. Dlatego z radością otwie-
ramy dla Państwa swoje przestrzenie 
i zapraszamy na golfowy spacer dla 
zdrowia! Jeśli jesteś golfi stą, wystarczy 
że zarezerwujesz godzinę startu swo-
jej rundy na naszej stronie internetowej 
www.golfzawarcie.pl i przyjedziesz za-
grać!
Jeśli jednak do tej pory miałeś wątpli-
wości, czy golfowa przygoda jest dla 
Ciebie i nie wiesz z czym to się „je”, to 
mamy propozycję nie do odrzucenia. 
Pod hasłem „Zamień rękawiczkę 

gumową na golfową”, proponujemy 
naukę gry w golfa dla osób początku-
jących. W trakcie szkolenia poznasz 
technikę zamachu golfowego, zasady 
gry, sposób poruszania się po polu gol-
fowym oraz niezwykle ważną golfową 
etykietę. 
Szczegółowe informacje oraz zapisy 
w recepcji Pola Golfowego Zawarcie, 
pod numerem telefonu: 603 630 710. 
Wykręć numer koronawirusowi i za-
dzwoń po zdrowie! Czekamy właśnie na 
Ciebie! 

Karolina Czabara

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Pole Golfowe
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Pandemia…To słowo elektryzuje 
wszystkich od dobrych kilku tygodni. 
Jak wskazują wszystkie znaki na niebie 
i ziemi, tak szybko o niej nie zapomni-
my… Stare przysłowie mówi, że jeśli 
nie możemy czegoś zmienić, to trzeba 
to coś oswoić. Dlatego może warto się 
zastanowić, jakie plusy wynikają z sy-
tuacji, która szturmem zatrzymała nas w 
domach i kazała przypomnieć sobie, jak 
mają na imię, i jak wyglądają domow-
nicy… Na pewno największą radość 
z kwarantanny mają nasi milusińscy. 
Wszak nigdy wcześniej nie mieli oka-
zji, by aż tyle czasu spędzać w towa-
rzystwie rodziców. Sielankowy obraz 
psuje oczywiście konieczność domowej 

UROKI NOWEGO ŚWIATA
nauki, brak kontaktu z rówieśnikami, 
czy konieczność sprzątania pokoju (czę-
ściej niż tylko przed świętami). Dla 
rodziców zdalna szkoła jest zmorą, ale 
dzięki niej żaden rodzić nie będzie już 
chyba podważać autorytetu nauczycie-
li i przyzna, że nauczanie to naprawdę 
ciężka robota, warta duuuużych pienię-
dzy. Areszt domowy wpływa niezwykle 
korzystnie na estetykę naszych miesz-
kań! Ileż to szpargałów było do zutyli-
zowania, jakie skarby zawierały nasze 
szufl ady i szafy! Pewnie w normalnej 
rzeczywistości nie zostałyby odkryte 
przez kolejne dziesięciolecia… Przy-
kłady dobrego wpływu kwarantanny na 
naszą egzystencję można oczywiście 

mnożyć. Tylko po co? Świat kręci się 
dalej. Bierzmy zatem z niego ile się 
da. Z zachowaniem zdrowego rozsądku 
oczywiście! 
Bo najważniejsze, to w każdej sytuacji 
żyć najpiękniej jak potrafi my. Szanować 
co się ma, kochać ludzi, być życzliwym. 
Po prostu traktować innych tak, jak sami 
byśmy chcieli być traktowani. 
Czego sobie i Wam życzę.

 Sylwia Beech
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