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NOWOŚCI W DZIALE WYWOZU ODPADÓW
Marzec 2020 roku, mimo zimy  
i ujemnych temperatur, był okresem  
„gorącym” w sekcji Wywozu Odpadów 
Inneko. Dzięki członkom zespołu pro-
jektowego udało się wygrać przetarg na 
odbiór, transport i zagospodarowanie 
odpadów dla ZCG MG6 i przejąć usłu-
gę na całym sektorze III w Gorzowie 
Wlkp.
W związku z przejęciem realizacji 
usługi, powiększyła się załoga Działu  
Logistyki Wywozu Odpadów, któ-
ra liczy teraz ponad 40 osób. Tabor  
INNEKO został wzmocniony i unowo-
cześniony. Przy wsparciu PZP, udało się 
pozyskać nowe, przestronne, wygod-
ne, bezawaryjne i usprawniające pracę 
pojazdy specjalistyczne, spełniające 
wszelkie wymagania bezpieczeństwa 
oraz normy ekologiczne. Powiększyli-
śmy park maszyn o dziesięć pojazdów 
do odbioru i transportu odpadów komu-
nalnych, w tym jeden pojazd bezpylny 
marki RENAULT (z funkcją jednocze-
snego mycia i dezynfekcji pojemników), 
pięć dużych pojazdów bezpylnych mar-
ki Scania i Mercedes, dwa małe pojazdy 

bezpylne marki FUSO, jeden pojazd 
z dzieloną skrzynią ładunkową marki 
Mercedes oraz jeden marki NISSAN  
z zabudową satelitarną. Obecnie spółka 
posiada łącznie 17 pojazdów specjali-
stycznych.
By sprostać zadaniom przetargowym 
zakupiliśmy ok. 13 000 pojemników 
plastikowych i 50 kontenerów. Dużym 
przedsięwzięciem logistycznym było 

również podstawienie pojemników  
i kontenerów w wyznaczonych lokali-
zacjach oraz zmiana oznaczeń na obec-
nych pojemnikach. Choć stanowiło to 
ogromne wyzwanie, przejęcie realizacji 
usług odbyło się płynnie i sprawnie. 

Artur Pankowski
Sandra Brzezińska



 23 czerwca odbyło się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Udziałowców 
Spółki, na którym zatwierdzone zosta-
ło sprawozdanie fi nansowe za 2019 r. 
Z księgowego punktu widzenia oznacza 
to zamknięcie poprzedniego roku obra-
chunkowego, a więc dobry czas na pod-
sumowania. 
Miniony rok był pełen wyzwań. Zmia-
ny w przepisach oraz gwałtowny wzrost 
kosztów m.in. energii elektrycznej czy 
opłat za składowanie odpadów, zmu-
sił nas – po raz pierwszy od 5 lat – do 
podniesienia ceny za przyjęcie do zago-
spodarowania odpadów komunalnych, 
co niestety nie spotkało się ze zrozu-
mieniem operatorów i doprowadziło 
do konfl iktu cenowego. W związku ze 
zmianami w przepisach istniało real-
ne ryzyko utraty strumienia odpadów 
komunalnych z terenów MG-6, któ-
rych zagospodarowanie jest najbardziej 
istotną częścią działalnością Spółki. 
Aby do tego nie doszło, niezbędna była 
wspólna, kilkumiesięczna praca dzia-
łów Wywozu Odpadów, Kontrolingu 
oraz Zamówień Publicznych. Praca 
ta przyniosła efekty w postaci wygra-
nych przetargów na obsługę wszystkich 
trzech sektorów ZCG MG-6 (w ra-
mach konsorcjum z PHU Komunalnik). 
Wybudowana i oddana do użytku zo-
stała kwatera K3 na odpady inne niż 
niebezpieczne. Dział Marketingu prze-
prowadził i rozstrzygnął unikatowy 
w skali kraju konkurs „Zostań 
Ekobohaterem”. Intensywnie praco-
wano nad uruchomieniem oraz przy-
stosowaniem instalacji BEF do spa-
lania paliwa alternatywnego RDF. 
Dodatkowo przeprowadzone zostało 
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CZAS PODSUMOWAŃ

wiele mniejszych inwestycji, działań 
i inicjatyw. 
Ciężka praca i zaangażowanie całe-
go zespołu Inneko przyniosły w roku 
ubiegłym wymierne efekty. Przychody 
ze sprzedaży w 2019 r. wzrosły o 24% 
w porównaniu do roku ubiegłego i wy-
niosły prawie 39 mln zł. Pozwoliło to 
nie tylko pokryć rosnące koszty ener-
gii elektrycznej czy zagospodarowa-
nia frakcji energetycznej ale również 
wypracować zysk na poziomie 1,2 mln 
zł. Pierwszy kwartał 2020 r. był kontu-
nuacją działań rozpoczętych w 2019 r. 
Sfi nalizowano zakup dwóch nowych 
ładowarek kołowych przeznaczonych 
do pracy w Instalacji Komunalnej. Za-
kupiono pojemniki na odpady oraz 
specjalistyczne pojazdy do ich odbio-
ru, niezbędne do realizacji wygranych 
przetargów. Ogółem w pierwszych mie-
siącach 2020 r. zrealizowano inwestycje 
o wartości ponad 5 mln zł. 

Wyniki fi nansowe zanotowane 
w pierwszym kwartale pozwalają 
z optymizmem spoglądać na w przy-
szłość. Pandemia COVID-19 nie 
odbiła się w znaczący sposób na 
działalności Spółki i jej wynikach fi -
nansowych. Ograniczenia gospodar-
cze wprowadzone przez rząd wpłynęły 
jedynie na działalność Pola Golfowe-
go. Odpowiedzialna postawa wszyst-
kich pracowników pozwoliła uniknąć 
przestojów w produkcji. Dzięki temu 
– wbrew ogólnej sytuacji gospodar-
czej w kraju – Inneko zanotowało 
w pierwszym kwartale wzrost przy-
chodów ze sprzedaży swoich usług. 
Wzrost ten umożliwi Spółce bezpieczną 
(z punktu widzenia fi nansowego) dzia-
łalność operacyjną, szczególnie w per-
spektywie rosnących kosztów opłat za 
składowanie i zagospodarowanie frakcji 
energetycznej.

Bartosz Brojecki

WCZASY POD GRUSZĄ
Wielkimi krokami zbliża się sezon urlo-
powy. W tym roku na pewno będziemy 
ostrożniejsi przy planowaniu letnich 
eskapad, być może wielu z nas nie zde-
cyduje się na dalekie wyjazdy i spędzi 
urlop zdecydowanie bliżej domu niż 
zwykle. 
Przypominamy, że pracownicy Inne-
ko mogą w ramach ZFŚŚ ubiegać się 
o dofi nansowanie do wypoczynku w 
formie tzw. „wczasów pod gruszą”. 
Ze świadczenie mogą skorzystać wszy-
scy pracownicy, których staż pracy 
w Spółce wynosi przynajmniej 
12 miesięcy i których urlop obej-
muje co najmniej 14 kolejnych dni 

kalendarzowych. W zależności od 
dochodów pracownicy mogą otrzy-
mać 450 zł lub 500 zł (wyższą kwotę 
otrzymują pracownicy których wy-
nagrodzenie zasadnicze brutto wy-
nosi mniej niż 4.500 zł). Wniosek 
o wypłatę świadczenia należy złożyć w 
dziale kadr. Można je pobrać bezpośred-
nio w tym dziale lub u członków Komi-
sji Socjalnej.

Bartosz Brojecki

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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I

Źródło: https://www.vecteezy.com/vector-art/156630-businessman-calculates-benefi ts 

ZFŚS

KONTROLING
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INWESTYCJE W INSTALACJI KOMUNALNEJ
Z uwagi na zbliżające się upalne dni  
i wiążące się z tym duże zagrożenie po-
żarowe, a także w w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa członków grupy szyb-
kiego reagowania, zakupiono ubrania 
bojowe, obuwie oraz kaski ochronne, 
spełniające normy i posiadające wyma-
gane certyfikaty. 
W trosce o komfort naszych pracowni-
ków, wyremontowane zostało pomiesz-
czenie socjalne. Pojawiły się w nim 
nowe meble i sprzęt AGD. Zmoderni-
zowano parking  pracowniczy, który po-
szerzono oraz utwardzono, co dało kilka 
dodatkowych miejsc, w tym także dla 
osób niepełnosprawnych. 
Nowe przepisy PPOŻ wymusiły wymia-
nę izolacji styropianowej na wykonaną 
z materiału niepalnego. Konserwacji 
poddana została fasada budynku biuro-
wo-socjalnego. Planowo, prace mają się 
zakończyć pod koniec lipca br. Również 
do celów PPOŻ oraz przeprowadzenia 
prawidłowego przebiegu procesu kom-
postowania wykonywane jest przyłącze 
systemu wodnego w kompostowni. 
By zapobiec roznoszeniu lekkich odpa-
dów przez wiatr na terenie zakładu oraz 
w jego sąsiedztwie, w nowej kwaterze 

Polana Przyjaciół w Chróściku po-
wstała w odpowiedzi na liczne głosy 
mieszkańców, którzy sygnalizowali 
potrzebę powstania takiego miejsca. 
Grzebowisko stale się rozwija. Celem 
ułatwienia odwiedzającym dbania  
o miejsce spoczynku ich pupili, poja-
wiły się konewki, grabie oraz zesta-
wy małych narzędzi ogrodowych. Jest 
wózek transportowy, nowe ławeczki, 
na grafitowym kamieniu pamięci wy-
ryty został wymowny cytat... Oczy-
wiście nie mogło zabraknąć motywu 
recyklingu, jakim jest specjalny stojak 

na znicze do ponownego wykorzysta-
nia. Pomysł ten, zaczerpnięty z Cmen-
tarza Komunalnego w Gorzowie Wiel-
kopolskim, pozwala ograniczyć ilość 
wytwarzanych odpadów.
 Ogrodzenie zostało obsadzone igla-
kami, które tworzyć mają  zieloną 
urokliwą ścianę.  W planach jest in-
stalacja zamka elektrycznego, który 
w znaczny sposób uprości procedurę 
wejścia na teren grzebowiska.
Polana Przyjaciół zmienia się także 
w sposób mniej widzialny, ale rów-
nie ważny i istotny. Od 1 września br. 

na instalacji komunalnej zamontowana 
została 5 metrowa siatka.
Kilka dni temu zakończyły się prace 
związane z odgazowaniem rekultywo-
wanego składowiska. Nowy system 
odgazowania składowiska osiągnął 
trzykrotnie wyższą wydajność. Pozyski-
wany gaz zapobiega niekontrolowanym 
zapłonom oraz zostanie wykorzystany 
jako źródło energii. 

Małgorzata Szyndel

wprowadzony zostanie nowy, bo po-
szerzony o kilka punktów, regulamin. 
Zmianom ulegnie cennik usług oferowa-
nych przez Grzebowisko dla Zwierząt 
Domowych POLANA PRZYJACIÓŁ. 
Szczegóły na stronie INNEKO (w za-
kładce Polana Przyjaciół), a także w sie-
dzibach Spółki przy ulicy Teatralnej 49  
i Małyszyńskiej 180.

Sandra Brzezińska

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

INSTALACJA KOMUNALNA

NOWE NABYTKI POLANY PRZYJACIÓŁ POLANA PRZYJACIÓŁ
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GALERIA ZDJĘĆINNEKO W OBIEKTYWIE

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Nagrody w konkursie „Zostań Ekobohaterem”

Wręczenie pracownikom upominków za ciężką pracę

Prace porządkowe na Polanie Przyjaciół Mycie pojemników na odpady w Gorzowie Wlkp.



5

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Sprzątanie Parku Słowiańskiego (więcej na str. 6)

Sprzątanie Lasów w Kłodawie i Różankach
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„INNEKOMP” OFICJALNY I LEGALNY KOMPOSTOWNIA

4 czerwca 2019 r. rozpoczęliśmy pro-
ces certyfikacji środka poprawiają-
cego właściwości gleby pod nazwą  
„INNEKOMP”. Droga była długa  
i obejmowała wiele etapów.
Dokumenty swoją drogę rozpoczęły  
w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rol-
niczej w Gorzowie Wlkp., skąd po 
uzyskaniu pozytywnej opinii powędro-
wały do Instytutu Upraw Nawożenia  
i Gleboznawstwa w Puławach. Na-
stępnym krokiem było otrzymanie re-
komendacji dotyczącej oddziaływania 
środka na zdrowie zwierząt oraz opinii  

o przydatności do zastosowania w upra-
wie roślin ozdobnych i pod trawniki. 
Kolejnym etapem wędrówki dokumen-
tacji była wizyta w Instytucie Medycyny 
Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, 
który wydał opinię dotyczącą oddziały-
wania środka na zdrowie ludzi. Przed-
ostatnim elementem układanki była 
opinia wydana przez Instytut Ochrony 
Środowiska w Warszawie - o wpływie 
na środowisko. 
Ostatnim, a zarazem najważniejszym 
punktem całego przedsięwzięcia było 
otrzymanie pozwolenia, wydanego 

Starania operatora, p. Krzysztofa Grzegolca, przyniosły doskonały efekt. Cotygodniowe napowietrzanie pryzm, kontrola przywożonego surowca i przesiewa-
nie gotowego produktu znacznie wpłynęły na jakość „Innekompa”

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w Warszawie, na wprowadzenie 
do obrotu środka poprawiającego wła-
ściwości gleby. 
Decyzja nr G911/19, wpłynęła do nas 
23 grudnia 2019 roku i była idealnym 
prezentem świątecznym.
Podsumowując, cały proces otrzymania 
certyfikatu trwał 7 miesięcy, kosztował 
13 652,59 zł.

Karolina Wieczorek
Sandra Brzezińska

DZIKIE DZIKI - PORZĄDKI W PARKU SŁOWIAŃSKIM EDUKACJA EKOLOGICZNA

Stowarzyszenie „Dzikie dziki” już od 
wielu lat organizuje imprezy biegowe w 
Gorzowie, w tym m.in. „Bieg Tropem 
Dzika”, który angażuje wielu aktyw-
nych sportowo mieszkańców. 
Swoją formę „dziki” budują poprzez 
systematyczne treningi, które odbywa-
ją się kilka razy w tygodniu. Jednym z 
miejsc treningowych jest Park Słowiań-
ski. To właśnie tam biegacze dostrze-
gli mnóstwo odpadów porozrzucanych 
m.in. przez gromadzącą się wieczorami 
młodzież. 
Sportowcy, będąc świadomymi oby-
watelami, odpowiedzialnymi za swoje 
miasto, zwrócili się z prośbą do gorzow-
skiego radnego, Piotra Wilczewskiego, 
który z kolei skontaktował się z preze-
sem Inneko Łukaszem Marcinkiewi-
czem, i poprosił o pomoc w uprzątnięciu 
terenu, poprzez ustawienie kontenerów 
na odpady.

- Wrażliwość ekologiczna i troska o czy-
stość naszego środowiska to postawy 
godne naśladowania. Spółka Inneko,  
w miarę możliwości, wspiera społeczne 
i oddolne akcje sprzątania miasta, dla-
tego cieszę się, że działacze stowarzy-
szenia „Dzikie Dziki” wraz z radnym 
Wilczewskim zwrócili się do nas, tak 
abyśmy wspólnymi siłami uporządko-
wali Park Słowiański – powiedział Łu-
kasz Marcinkiewicz – prezes zarządu 
Inneko sp. z o.o. 
Kilkugodzinna akcja zakończyła się 
pełnym sukcesem. Worki wypełnione 
odpadami trafiły do trzech kontenerów. 
Najbardziej aktywni uczestnicy otrzy-
mali upominki, w tym vouchery na kurs 
gry w golfa na Polu Golfowym „Zawar-
cie”, a także smaczną niespodziankę od 
jednej z lokalnych pizzerii. 

Kamil Bednarz

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO



PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE
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10.06.2020 r. nastąpiło uroczy-
ste podpisanie umowy na reali-
zację projektu pt.: „Stworzenie 
w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora 
przedsiębiorczości - Think Tank - stano-
wiącego platformę wsparcia zawierającą 
zestaw proinnowacyjnych, profesjo-
nalnych usług dla lubuskich przedsię-
biorstw”. Celem strategicznym plano-
wanego przedsięwzięcia jest stworzenie 
prorozwojowych warunków dla inkuba-
cji przedsiębiorstw z sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, co przyczyni 
się do poprawy warunków ich rozwoju
w województwie lubuskim. Realizacja 
projektu jest planowana na lata 2020 
- 2023. Inwestycja ma kosztować po-
nad 13 mln zł i powstanie przy ul. Tar-
gowej. Realizacja nie byłaby jednak 
możliwa bez pomocy z UE, ponieważ 
dotacja wyniesie blisko 9 mln zł z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Osi Priorytetowej 

1 Regionalnego Programu Operacyjne-
go - Lubuskie 2020, Regionalny Pro-
gram Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś 
1. Gospodarka i innowacje Działanie 
1.2. Rozwój przedsiębiorczości. 
– W ramach projektu postawiliśmy so-
bie trzy cele. Po pierwsze wzmocnić 

inkubację mikro i małych fi rm oraz star-
tupów. Po drugie zwiększyć nakłady na 
innowacje, badania i rozwój. Po trzecie 
umocnić markę GOT – mówi Justy-
na Kmietowicz, prezes Gorzowskiego 
Ośrodka Technologicznego.

Katarzyna Kozłowska 

WIEŚCI Z SPZ-u
W maju br. na terenie Cmentarza Ko-
munalnego Spółka Inneko SPZ ustawiła 
2 kolejne stojaki na narzędzia, ułatwia-
jące odwiedzającym porządki przy 
grobach. Rozwiązanie sprawdza się od 
pierwszego dnia, narzędzia są przez 
mieszkańców odnoszone na miejsce, 
dlatego w planie są kolejne wypożyczal-
nie.
Dodatkowo, zgodnie z wcześniejszymi 
obietnicami, wzdłuż głównej alei  oraz 
w pasach zieleni sąsiadujących z nową 
częścią Cmentarza zostały rozstawione 
ławeczki parkowe.
W dalszym ciągu trwają prace, ma-
jące na celu dostosowanie istniejącej 
infrastruktury do selektywnej zbiórki 
odpadów. Decyzja o zmianie sposobu 

gromadzenia odpadów podyktowa-
na była zmieniającymi się przepisami 
a także prośbami gorzowian.
Ze względu na rodzaj odpadów dosto-
sowanie się do nowych zasad będzie 
z pewnością wymagało trochę czasu. 
Segregacja na 5 frakcji powstających 
w gospodarstwach domowych jest co-
dziennością wielu z nas od lat, nato-
miast odpady powstające na cmenta-
rzach różnią się swoim charakterem, co 
może rodzić problemy z właściwym ich 
segregowaniem.
Najłatwiejszy do oddzielenia będzie 
oczywiście PAPIER (tektura, karton).
Do pojemników oznaczonych jako 
SZKŁO wrzucać będziemy: szklane zni-
cze niezanieczyszczone parafi ną, słoiki, 

wazony oraz butelki.
Do pojemników na plastik trafi ać po-
winny: folie opakowaniowe, plastikowe 
elementy zniczy, elementy wieńców z 
tworzyw sztucznych, plastikowe donicz-
ki bez ziemi a także wypalone wkłady.
Do frakcji BIO wrzucać powinniśmy: 
trawę, liście, gałęzie, kwiaty naturalne 
oraz wieńce naturalne bez sztucznych 
kwiatów i szarf. Pozostałe odpady tra-
fi ą do pojemników przeznaczonych na 
odpady pozostałe po segregacji i będę 
to m.in. : znicze i wkłady z parafi ną, 
doniczki ceramiczne, wieńce i kwiaty 
trwale złączone z tworzywami i meta-
lem, ziemia i piasek.

Karolina Rzepecka 

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

GOT PNT

INNEKO SPZ
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HOT16CHALLENGE2, CZYLI INNEKO ZAWSZE NA POSTERUNKU
Kilka tygodni temu włączyliśmy się  w 
akcję zbierania środków na walkę z 
pandemią koronawirusa. Poza wpła-
tą na konto akcji,  nominowani przez 
Filharmonię Gorzowską nagraliśmy 
swoja wersję klipu do Hot16Challen-
ge2. Chcieliśmy podkreślić, że walka z 
koronawirusem to także dbałość o czy-
stość planety i najbliższego otoczenia, w 
czym pomóc może między innymi wła-
ściwa segregacja odpadów.
Scenariusz filmu jest wspólnym dziełem 
ekipy marketingu. Scenografię filmu sta-
nowił  RIPOK w Chróściku, w role ra-
perów wcielili się Monika Piaskowska, 
Sandra Brzezińska i Kamil Bednarz. Za 
zdjęcia  i montaż odpowiedzialny był 
Piotr Adamowicz, tekst napisała Sylwia 
Beech. Efekt pracy można obejrzeć na 
naszym profilu na FB. A może porapu-
jecie z nami? 

Sylwia Beech


