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ZIMOWY CZAS W INNEKO RCS
Mając na względzie, że zbliża się listo-
pad i INNEKO RCS wkracza w okres 
zimowego utrzymania dróg, aktualnie 
przygotowujemy się do akcji zima, aby 
również i tego roku można było powie-
dzieć „my się zimy nie boimy”.
INNEKO RCS sp. z o.o  obejmuje swo-
ją działalnością w zakresie zimowego 
utrzymania  ok 290 km dróg, w czterech 
standardach odśnieżania.  
W pierwszej kolejności w utrzymaniu 
zimowym znajdują się drogi tranzytowe 
i ciągi komunikacyjne, po których kur-
sują autobusy, a także mosty, wiadukty  
i ulice, na których występuje wysokie 
ryzyko zagrożenia w ruchu drogowym. 
W drugiej kolejności znajdują się ulice 
prowadzące do dużych osiedli, nato-
miast w trzeciej kolejności  są utrzymy-
wane drogi osiedlowe. 
Zimowe oczyszczanie miasta przez RCS 

obejmuje mechaniczne usuwanie śnie-
gu i błota pośniegowego oraz likwida-
cję gołoledzi i śliskości z dróg i zatok  
autobusowych, poprzez przejazdy robo-
cze pługoposypywarek z równoczesnym 
zastosowaniem środków chemicznych  
i uszorstniających. Do zadań zimowych 
przewidziane jest 10 takich pojazdów.  
Dzięki wykwalifikowanej i doświad-
czonej załodze, 24-godzinnej gotowości 
wyjazdowej, cyklicznemu monitoringo-
wi pogodowemu oraz utrzymaniu nieza-
wodności taboru działalność RCS daje 
gwarancję łagodzenia skutków zimy na 
gorzowskich drogach, co sprawia, że są 
one bezpieczne i przejezdne w pięknym 
zimowym anturażu.

Artur Pankowski
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7 października 2020 r. rozstrzygnięty 
został przetarg na  na usługę badania 
składu morfologicznego odpadów 
komunalnych odbieranych i zbie-
ranych z obszaru objętego działal-
nością Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomera-
cji Poznańskiej”, w którym jako naj-
bardziej korzystną wybrano ofertę 
Laboratorium INNEKO! Usługa ta 
polega na przeprowadzeniu morfologii 
odpadów komunalnych, niezbędnej do 
kompleksowego zarządzania systemem 
gospodarki odpadami na terenie Związ-
ku.  Wykonanie badań będzie dotyczyć 
odpadów zbieranych z terenu nierucho-
mości zamieszkałych i niezamieszka-
łych oraz zbieranych na terenie PSZOK 
z obszaru objętego działalnością GOAP, 
w celu rozpoznania ilościowego frakcji 
odpadów komunalnych, w tym nadają-
cych się do recyklingu. Przed załogą La-
boratorium ważne zadanie, ale wierząc 
w wieloletnie doświadczenie pracują-
cych tam fachowców, nie ma wątpliwo-
ści, że sprostają wyzwaniu i zrealizują je 
z niezwykłą starannością. Powodzenia!

Kinga Hanczarek
Kamil Bednarz
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DOBRE WIEŚCI Z LABORATORIUM

COVID, A ODBIÓR ODPADÓW
Aktualnie odbiór i transport odpadów 
z sektora III Związku Celowego Gmin 
MG6 odbywa się  bez zakłóceń i zgod-
nie z harmonogramem. 
Zadania realizowane są przez 12 pojaz-
dów bezpylnych do odbioru odpadów 
komunalnych oraz 3 pojazdy pomocni-
cze. Nasi doświadczeni pracownicy na 
co dzień  odbierają i wywożą odpady, 
podstawiają pojemniki oraz realizują 
zadania wynikające z drobnych zgłoszo-
nych reklamacji. 
Biorąc pod uwagę oceny ryzyka prze-
prowadzone przez instytucje naukowe 
w związku z COVID 19, zachowujemy 
ogólnie przyjętą ciągłość świadczenia 
usług z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym selektywne zbie-
ranie odpadów. Niemniej jednak w ob-
liczu koronawirusa branża „odpadowa” 
mierzy się z nie lada wyzwaniami zwią-
zanymi z sytuacją pandemiczną. 
Wprowadzono szereg środków ochro-
ny, mających zabezpieczyć  pracowni-
ków  przed zakażeniem. Dostępne są  
płyny do dezynfekcji, rękawice odporne 
na czynniki biologiczne oraz maseczki 

ochronne. Zapewniono pranie odzieży 
przez firmę zewnętrzną a także zakupio-
no  przyłbice do codziennego użytku. 
Zwiększono częstotliwość dezynfekcji i 
mycia  kabin pojazdów oraz dezynfekcji 
kokpitów. Ograniczono liczbę pracow-
ników jednocześnie przebywających  
w szatniach oraz dodatkowo dokonano 
podziału ekip wywozowych na trzy gru-
py,  których godziny rozpoczęcia i za-
kończenia prac się nie pokrywają. 

Mamy nadzieję, że szeroko zakrojona 
prewencja przeciw COVID 19, doświad-
czenie i odpowiedzialność pracowników 
oraz niezawodny sprzęt pozwoli nam 
na ciągłą realizację zadań bez zakłóceń, 
przez to nadal sprawne i terminowe re-
alizowanie umowy ze ZCG MG6.

Artur Pankowski

WYWÓZ ODPADÓW

LABORATORIUM
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Instalacja Komunalna w Chróściku to 
miejsce niezwykle ważne  dla całego 
Gorzowa i gmin ościennych. Codzien-
nie odbieramy, utylizujemy i odzyskuje-
my odpady, a wszystko w służbie miesz-
kańcom. 
W 2020 roku w ramach społecznej 
odpowiedzialności biznesu, które-
go jednym z elementów jest program 
„INNEKO- dobry sąsiad”- zagospo-
darowaliśmy plac w pobliżu kościoła, 
na którym zostały zainstalowane urzą-
dzenia siłowni zewnętrznej, a także  
ławeczki i kosz na odpady. Do dyspozy-
cji mieszkańców jest aż sześć urządzeń, 
poprawiających kondycję i samopo-
czucie: orbitrek, wyciąg górny, waha-
dło, rower, wioślarz oraz prasa nożna.  
Na każdym z przyrządów została 
umieszczona instrukcja prawidłowego 

wykonania danego ćwiczenia. Dzięki 
siłowni będzie teraz można wyjść na 
aktywny spacer i w ten sposób zadbać 
o swoje zdrowie. Ćwiczenia są przewi-
dziane dla osób dorosłych, bez ograni-
czenia wiekowego. 
- Jesteśmy przedsiębiorstwem odpo-
wiedzialnym społecznie i chcemy w jak 

najmniej uciążliwy sposób wpływać na 
życie mieszkańców Chróścika.  Siłownia 
plenerowa to inwestycja, która z pew-
nością ucieszy naszych sąsiadów – po-
wiedział Łukasz Marcinkiewicz, prezes 
zarządu Inneko. 

Kamil Bednarz

Wrzesień w Gorzowie obfitował w róż-
norodne wydarzenia ekologiczne. Po 
tym jak wzięliśmy udział w sprzątaniu 
brzegów Warty, dostaliśmy zaproszenie 
do wsparcia wyprzedaży garażowej na 
osiedlu Sady. Organizatorem przedsię-
wzięcia było  Stowarzyszenie „Gorzów 
To My”, grupa społeczników, którym 
szczególnie bliska jest idea zero-waste 
i ekoreaktywacja przedmiotów, w myśl 
której, coś co dla jednych jest zbędną, 
niepotrzebną rzeczą, może okazać się 
czymś bardzo przydatnym dla innych. 
Wyprzedaż garażowa była właśnie miej-
scem takiej wymiany. Oprócz handlo-
wego aspektu, niezmiernie ważnym był 
ten ekologiczny. 
My wystąpiliśmy w roli edukatorów 
ekologicznych. Na naszym stoisku go-
rzowianie mogli dowiedzieć się jak 
prawidłowo segregować odpady w swo-
im domu oraz co można dostarczyć do 

INNEKO DOBRYM SĄSIADEM MARKETING

WYPRZEDAŻ GARAŻOWA EDUKACJA EKOLOGICZNA

Punktu Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych, który mieści się 
na terenie Instalacji Komunalnej przy  
ul. Małyszyńskiej. Każdy, kto chciał 
utrwalić te informacje na dłużej, otrzy-
mał od nas ulotkę 
informacyjną za-
wierającą szczegó-
ły funkcjonowania 
PSZOK.
Nasza obecność na 
osiedlu Sady była 
też dobrą okazją 
do wsparcia go-
rzowskiego schro-
niska dla zwierząt  
AZORKI. Obec-
ność wolontariuszy 
oraz psiaka zmoty-
wowały mieszkań-
ców do zasilania 
puszek datkami. 

Nasze działania edukacyjne prowadzili-
śmy we współpracy ze Związkiem Celo-
wym Gmin MG-6 i firmą Komunalnik.

KamilBednarz

INNEKO WSPIERA JEŻE EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wzorem lat ubiegłych, Inneko nie zapo-
mniało o swoich małych przyjaciołach z 
Nysy. Ręczniki, ciepłe kocyki i podkła-
dy higieniczne zasiliły magazyny jeży, 
które już od trzech sezonów otrzymują 
od nas pomoc. Pani Elżbieta Jurczyk  
z Nysy jest certyfikowanym opiekunem 
tych zwierząt oraz wolontariuszką Pol-
skiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży 
„Nasze Jeże”. To do niej powędrowa-
ły kartony z pomocą. Jesień i zima to 
bardzo trudny czas dla wielu zwierząt, 

zwłaszcza słabych osobników, które z 
nie zapadają w sen zimowy. Nasza mała 
cegiełka, pomocna w ratowania jeży, 
pochodziła z recyclingu. Ręczniki oraz 
koce odzyskane zostały z przydziału 
przeznaczonego do utylizacji. Nadanie 
drugiego życia na pozór nieprzydatnym 
przedmiotom oraz ponowne wprowa-
dzenie ich do obiegu, pozwoliło Spółce 
nieść pomoc tym, które bez wsparcia 
człowieka nie przetrwałyby zimy. 

Sandra Brzezińska
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GALERIA ZDJĘĆWYPRZEDAŻ GARAŻOWA NA OSIEDLU SADY
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Doświadczenie:  Izolacja DNA z kiwi Obserwacja preparatów za pomocą mikroskopu

Pchła wodna wykryta w próbce wody ze stawu
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OSWOIĆ COVIDA?
Pandemia nie odpuszcza. I nie ma się 
co łudzić… Nie skończy się jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki. Spe-
cjaliści mówią, że prawdopodobnie 
jeszcze przez najbliższy rok lub dłużej 
będziemy narażeni na zachorowanie po-
wodowane koronawirusem. Co to zna-
czy w praktyce? Ano tyle, że nie mamy 
wyjścia i musimy nauczyć się z nim  
w miarę normalnie żyć. Tylko jak to 
zrobić, kiedy wokół tyle emocji wywo-
łanych przez niechcianą rzeczywistość? 
Tyle medialnego szumu, sprzecznych 
informacji.. Jak nie pogubić się w tym 
szaleństwie? Odpowiedź może być tyl-
ko jedna. Kierujmy się zdrowym roz-
sądkiem! Dbajmy o siebie i swoich 
bliskich! Nośmy maski, ona naprawdę 
nie gryzą.. Odkażajmy ręce, telefon 
i sprzęty z których często korzysta-
my! Utrzymujmy dystans społeczny!  
Jeśli nie rzucimy się w ramiona dawno 
nie widzianym znajomym to oni prze-
cież się na nas nie obrażą, a przy okazji 
może właśnie w taki sposób pomożemy 
im zachować zdrowie?  Zażywajmy ru-
chu na świeżym powietrzu. Spacer ze 

zwierzakiem, „autonożny” powrót do 
domu z pracy czy wypad z rodziną do 
lasu jeszcze nikomu nie zaszkodziły. 
Cieszmy się z małych rzeczy! Znajdźmy 
pasję, która pozwoli nam oderwać się 
od telewizorów i monitorów. Uważajmy 

na siebie ale bez zbędnego stresu, bo on 
jest największym wrogiem naszej od-
porności! Dużo zdrowia życzę... 

Sylwia Beech

KLUB MŁODEGO WYNALAZCY GOT PNT

We wrześniu 2020 r. w GOT PNP  
Sp. z o.o. – Klub Młodego Wynalazcy, 
odbyły się dwa  warsztaty weekendowe 
dla 40 uczniów (1 grupa 20 osób: klasa 
IV-VI, 2 grupa 20 osób: klasa VII-VIII) 
Szkoły Podstawowej nr 16, związane  
z realizacją projektu „Panaceum na po-
kolenie Z”, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Lubuskie 2020; Oś. 8. Nowoczesna 
Edukacja, Działanie 8.2, Poddziałanie 
8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w ja-
kości kształcenia na poziomie ogólnym 
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb uczniów o specjalnych po-
trzebach edukacyjnych i zdrowotnych – 
ZIT Gorzów Wielkopolski.
Celem ogólnym warsztatów było 
wzmocnienie kompetencji przyrodni-
czych i społecznych uczestników zajęć. 
Podczas dwóch weeken-
dów przeprowadzono warszta-
ty laboratoryjne z genetyki, chemii,  
i biologii. Uczniowie, pod okiem oso-
by prowadzącej zajęcia, między inny-
mi  wyizolowali   DNA z kiwi a także 
sprawdzili czy istnieje życie w kropli 
wody. 

Takie zajęcia to znakomite uzupeł-
nienie lekcji  szkolnych i  szansa na 
rozbudzenie w dzieciach i młodzieży 
rzeczywistych pasji. Młodzi ludzie 
mogą w zupełnie inny sposób spojrzeć 
na przedmioty przyrodnicze i tech-
niczne, poznają ich atrakcyjną stronę, 
łatwiej rozumieją zjawiska, których 
,,mogą dotknąć’’.

Natalia Jaśkiel

PORADY
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W celu ograniczenia ryzyka związanego 
z narażeniem pracowników na kontakt 
z wirusem SARS-CoV-2 w Zakładzie 
Instalacji Komunalnej w Chróściku 
wprowadzono plan działań zapobie-
gawczych. Należy wziąć pod uwagę, 
że prawdopodobieństwo zarażenia się 
wirusem w pracy zwiększają kontakty 
społeczne, wspólne użytkowanie wypo-
sażenia roboczego, maszyn, urządzeń 
oraz wspólne korzystanie z pomieszczeń 
sanitarnych i socjalnych.
W trosce o bezpieczeństwo pracowni-
ków przestrzegamy zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Pracownicy 
mają obowiązek stosowania środków 
ochrony indywidualnej, w tym mase-
czek, rękawic ochronnych i preparatów 
do dezynfekcji rąk. Systematycznie 
dezynfekujemy pomieszczenia, blaty  
i biurka. Dopasowano również czas 
pracy zmianowej w taki sposób, by po-
szczególne zespoły nie miały ze sobą 
kontaktu. Każda osoba z zewnątrz, 

wjeżdżająca na teren Instalacji Komu-
nalnej, informowana jest o obowiąz-
kowym zakrywaniu nosa i ust oraz 
zasadach  obowiązujących aktualnie  
w Instalacji.
Pomimo wdrożonych zaleceń 
nie uchroniliśmy się od SARS-
CoV-2 i  stanęliśmy „oko w oko”  
z COVID-19. Kilkoro z pracowników 
otrzymało pozytywny wynik testu. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny wraz  
z kierownictwem Instalacji wytypowało  
i skierowało na kwarantannę osoby, któ-
re miały kontakt z zarażonymi pracow-
nikami.
Aby usprawnić transport odpadów  
Instalacja Komunalna odnowiła tabor  
i pozyskała ciągnik siodłowy. Samo-
chód ciężarowy RENAULT T zastąpi 
wyeksploatowany  ciągnik siodłowy 
RENAULT PREMIUM. 
We wrześniu pracownicy Instalacji 
Komunalnej w Chróściku brali udział  
w szkoleniu z pierwszej pomocy  

z użyciem defibrylatora AED. Zosta-
liśmy przeszkoleni jak postępować 
 z urządzeniem na wypadek zatrzymania 
krążenia u człowieka.
Szybkie i bezpieczne użycie defibry-
latora oraz wykonanie resuscytacji 
krążeniowo-naczyniowej - pozwala 
uratować ludzkie życie. Na szkoleniu 
dowiedzieliśmy się jak udzielić po-
mocy także w innych sytuacjach za-
grożeń, takich jak: zawał serca, udar 
mózgu, zakrztuszenie, opatrzenie ran 
lub złamań kończyn. Wezwanie po-
mocy przy korzystaniu z oznaczeń 
na drogach oraz w lesie nie powinno 
już też stwarzać nam żadnego proble-
mu. Otrzymaliśmy również instrukcje 
jak bezpiecznie przewozić dzieci  
w fotelikach samochodowych.

Karolina Wieczorek
Małgorzata Szyndel

WIEŚCI Z CMENTARZA
Dzień Wszystkich Świętych w tym roku 
zupełnie nie przypominał obchodów  
z lat ubiegłych.   
Decyzja Rady Ministrów o zamknięciu 
cmentarzy w całej Polsce od 31 paź-
dziernika do 3 listopada, spowodowała 
brak możliwości odwiedzin grobów naj-
bliższych, również na nekropolii przy 
ul. Żwirowej. 
Zarząd cmentarza komunalnego, któ-
ry już od dłuższego czasu był świetnie 
przygotowany na liczne odwiedziny 
gorzowian, powiększając wyposażenie 
m.in. o dozowniki z płynem dezynfe-
kującym, w nowej sytuacji skupił się na 
dodatkowym zabezpieczeniu wejść na 
teren cmentarza. 

We wtorkowy poranek, 3 listopada 
mieszkańcy znów mogli odwiedzać 
groby swoich najbliższych. Wszyst-
ko, rzecz jasna, w reżimie sanitarnym,  
tj. z obowiązkiem zakrywania ust i nosa 
oraz zachowania bezpiecznego dystansu 
pomiędzy osobami. 
Gorzowski cmentarz nadal podlega  
estetyzacji. Nowego wyglądu doczekał 
się skwer przy kaplicy. Pojawiły się tu 
nowe nasadzenia, które znacznie popra-
wiają wygląd tego miejsca. Planujemy 
także zmiany w okolicy głównej bramy, 
o czym przeczytacie Państwo w kolej-
nym wydaniu Zielonego Gorzowa.

Karolina Rzepecka
Kamil Bednarz

INSTALACJA KOMUNALNA

INNEKO SPZ



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

ZIELONY GORZÓW
NR 28 / XI - XII 2020

Biuletyn Informacyjny Grupy Kapitałowej INNEKO
Redakcja: Sylwia Beech

Ewa Iwańska
Współpraca: Artur Pankowski, Kinga 

Hanczarek, Kamil Bednarz, 
Sandra Brzezińska, Natalia 
Jaśkiel, Karolina Wieczorek, 
Małgorzata Szyndel, Karolina 
Rzepecka

Wydawca: INNEKO Sp. z o.o., 
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
Kontakt: biuletyn@inneko.pl
Skład: Bartosz Brojecki
Druk: Drukarnia Sonar Sp. z o.o.

BABCIA GRAŻYNKA POLECA
Odporność organizmu to obecnie naj-
ważniejsza dla nas wszystkich rzecz! 
To ona jest bronią przeciwko wspól-
nemu wrogowi zwanemu koronawiru-
sem. Poza wysypianiem się i aktywnym 
odpoczynkiem bardzo ważną kwestią 
jest dobra, zbilansowana dieta, którą 
warto wspomagać sprawdzonymi su-
plementami. W naszej rodzinie od wie-
lu lat stosujemy naturalne antybiotyki.  
O zbawiennym wpływie czosnku na 
nasz organizm nie muszę chyba niko-
go przekonywać. Od kiedy pamiętam, 
gorące mleko z miodem i czosnkiem  
właśnie, niejednokrotnie ratowało 
młodszych i starszych ze zdrowotnych 
opresji. Polecam z całego serca, choć 
przyznaję, że delektowanie się nim jest 
dość trudne, ale skuteczne! Dziś jednak 
głównie chciałabym przypomnieć Wam 
Kochani o imbirze! Jego korzeń można 
kupić praktycznie w każdym supermar-
kecie, przypomina swoim wyglądem 
chrzan. Cena też nie jest zabójcza, więc 
naprawdę warto w niego zainwesto-
wać! A może też samemu wyhodować  

w doniczce, podobno nie jest to trudne, 
ale głowy za to nie dam, bo sama nie 
próbowałam. Imbir zawiera węglowo-
dany, witaminę C, B1 i B2, witaminę 
E, A i K, kwas foliowy oraz składniki 
mineralne takie jak wapń, fosfor, żelazo  
i potas.  Jest również cennym źródłem 
olejków eterycznych i żywic (m.in. 
gingerolu i zinferonu) o działaniu prze-
ciwzapalnym, przeciwbakteryjnym, 
przeciwwirusowym i wykrztuśnym.
Ale do rzeczy. Namawiam Was serdecz-
nie do codziennego picia mixtury, któ-
ra bardzo poprawia odporność a przy  
okazji pomaga utrzymywać właściwą 
wagę. Przyrządza się ją łatwo a pije… 
szybko, bo smak jest, powiedzmy, mało 
delikatny.
Do przygotowania jednej szklanki na-
poju potrzebujemy kawałka około 5 cm 
korzenia imbiru, jedną cytrynę mniejszą 
lub połowę dużej i przegotowaną, lekko 
schłodzona wodę. 
Imbir ścieramy na tarce o małych 
oczkach. Z powstałej pulpy wyciska-
my sok, wlewamy do szklanki którą 
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uzupełniamy sokiem z cytryny i wodą.  
No i pijemy! Codziennie! Na zdrowie, 
oczywiście.
Korzystając z okazji życzę Wam Moi 
Drodzy najpiękniej jak to możliwe spę-
dzonych Świąt i wszelkiej pomyślności 
w Nowym, oby lepszym roku. 

Babcia Grażynka


