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ROK W „KORONIE”
Za nami kolejny rok pracy, wyzwań 
i sytuacji z którymi przyszło się nam 
zmierzyć. Niestety w wielu przypad-
kach epidemia koronawirusa unie-
możliwiła nam realizację planów. 
Dział Marketingu mimo trudności- 
pracował zawzięcie. Wszystko w myśl 
idei „efektywni w służbie mieszkań-
com”. 
Przede wszystkim dziękujemy wszyst-
kim pracownikom, którzy od kilku lat 
czytają nasz dwumiesięcznik  „Zielony 
Gorzów”. W biuletynie poruszamy te-
maty ważne dla naszej firmy, bieżące 
wydarzenia, akcje organizowane przez 
pracowników oraz sprawy kadrowe. 
2020 rok rozpoczęliśmy bardzo pozy-
tywnie. Wiele radości sprawiło zapro-
szenie do gorzowskiej filharmonii dzieci 
naszych pracowników oraz mieszkań-
ców Chróścika. To wszystko w ramach 
akcji „INNEKO - dobry sąsiad”. Oprócz 
koncertu była też potańcówka  i smacz-
ny poczęstunek. 
Smakołyki trafiły też do podopiecz-
nych schroniska „Azorki”. Serca pra-
cowników spółki od zawsze są bar-
dzo czułe na potrzeby naszych „braci 
mniejszych”, dlatego zorganizowali-
śmy kolejną zbiórkę. Psiaki otrzymały 
specjalistyczną karmę weterynaryjną, 
lampę antybakteryjną, materace termo-
regulacyjne oraz coś dla umilenia czasu 
- gryzaki. 

Cieszymy się, że mimo wszystko mogli-
śmy wesprzeć projekt „Zawodowcy w 
Gorzowie”. Jego uczestnicy biorą udział 
w kursach, warsztatach i wizytach stu-
dyjnych, a nauczyciele  realizują studia 
podyplomowe i szkolenia. Nasza spółka 
ufundowała nagrody dla zwycięzców. 
Edukacja jest dla nas bardzo ważna. 
Dział Marketingu zawsze chętnie dzie-
li się swoją wiedzą na temat ekologii 
oraz prawidłowej kultury segregacji 
odpadów komunalnych. Sytuacja epi-
demiologiczna uniemożliwiła wizyty  
w szkołach i przedszkolach, dlatego 
postawiliśmy na konkursy dedykowane 
konkretnym placówkom. Przykładem 
jest chociażby akcja „Czyste Środo-
wisko”, której głównym celem było 
przybliżenie tematyki odpadowej dzie-
ciom z Przedszkola Miejskiego nr. 20 
„Przyjaciół Przyrody” oraz zachęcenie 
rodziców do rozmowy z dziećmi o ilości 
produkowanych odpadów.
Inneko działając w służbie mieszkań-
com, stara się aktywnie uczestniczyć 
w życiu lokalnej społeczności. W tym 
roku również udało się nam dołożyć 
swoją cegiełkę. W centrum miasta usta-
wione zostały nowoczesne dzwony na 
odpady, które pozwolą nie tylko za-
dbać o estetyczny wygląd otoczenia, 
ale również pomieszczą sporą ilość 
odpadów. Kolorowe stacje, składają-
ce się z trzech pojemników, pojawiły 

się na ulicy Dąbrowskiego, Chrobrego, 
Łokietka oraz 30 Stycznia. Z naszą po-
mocą członkowie stowarzyszenia „Dzi-
kie dziki”,  zrobili porządki w Parku 
Słowiańskim. Myśliwi, harcerze wraz 
z mieszkańcami Kłodawy i Różanek,  
posprzątali tereny leśne. Przekazaliśmy 
worki, podstawiliśmy kontenery i ode-
braliśmy odpady. Choć pandemia daje 
się nam we znaki, nadal wspieramy se-
niorów. To do nich powędrowały m.in. 
gadżety z Ekoreaktywatora. Pensjona-
riusze Domu Pomocy Społecznej nr 1 
im. Marie Juchacz otrzymali mobilną 
lampę medyczną UV do dezynfekcji po-
mieszczeń oraz medyczne termometry. 
Ulepszeń doczekał się prowadzo-
ny przez nas cmentarz dla zwierząt w 
Chróściku. Pojawiły się  nowe ławki  
i wymowny kamień pamięci. Dodatko-
wo do oferty grzebowiska wprowadzona 
została nowa usługa w postaci kremacji 
zwierzęcych zwłok. 
W mieście daliśmy się poznać z licz-
nie organizowanych konkursów. Dzięki 
temu mamy w Gorzowie „Ekobohate-
rów”. W roku 2020 oprócz własnych 
konkursów, współpracowaliśmy z re-
dakcjami Radia Plus i Radia VOX FM. 
Wspieraliśmy Gorzów w drodze do 
chlubnego miana „Rowerowej Stoli-
cy Polski” oraz zorganizowanej po raz 
pierwszy wyprzedaży garażowej.  
Optymizm motywujący nasze działania, 
staraliśmy się przekazać w utworze na-
granym w ramach #hot16challenge2. 
Jego autorem jest Sylwia Beech, a wy-
konawcami załoga Działu Marketin-
gu: Monika Piaskowska oraz Sandra 
Brzezińska i Kamil Bednarz. Podczas 
realizacji klipu kamera oraz artyści 
odwiedzili kluczowe dla Spółki miej-
sca, jakimi są: Instalacja Komunalna  
w Chróściku oraz siedziba Działu Wy-
wozu Odpadów. 
2020 rok zmienił nasze życie prywatne  
i zawodowe. Dla wszystkich był to 
trudny czas. Tym bardziej doceniamy, 
że udało się nam zrealizować tak wiele 
inicjatyw w służbie mieszkańcom i po-
trzebującym.

Ewa Iwańska
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Rok 2020 przeszedł do historii. Jaki on 
był i jak będziemy go oceniać z pespek-
tywy naszej Spółki? Jak go zamkniemy 
i w jaki sposób wpłynie on na rozwój w 
kolejnych latach?  Te pytania zadajemy 
sobie pewnie wszyscy, niezależnie od 
stanowiska jakie zajmujemy. Wynika-
ją one również  z troski o perspektywy 
osobistego rozwoju i bezpieczeństwo 
funkcjonowania naszych rodzin. Są one 
naturalne i zrozumiałe.
Rok 2020 był dla  INNEKO czasem  no-
wych inwestycji.  Szczególnie w  Dziale 
Wywozu Odpadów, a to za sprawą reali-
zacji projektów pn. „Odbieranie oraz 
zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych z terenu Sektora I, II 
oraz III Związku Celowego Gmin MG-
6”  Wygrany przetarg przyniósł zdecy-
dowany wzrost przychodów. Poziom 
obrotów naszej Spółki za wrzesień 2020 
r. był niemalże taki sam jak w całym 
2019 roku. Nastąpił również wzrost re-
alizowanej marży, co stwarza perspek-
tywę wypracowania wyższego wyniku 
finansowego niż w roku poprzednim.
Plan finansowy na 2020 rok został 
opracowany w sytuacji niepewności 
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FINANSOWE PODSUMOWANIE ROKU

Poziom strachu w naszej branży zależy 
od ilości i jakości wiedzy pracowników. 
Należy zaznaczyć, że wysoki poziom 
bhp stosowany od lat w firmie doprowa-
dził do zminimalizowania ryzyka zagro-
żeń.
W zakładzie od lat koncentrujemy się na 
tworzeniu skutecznego systemu przeka-
zywania informacji o zagrożeniach na 
stanowiskach pracy.  Podstawową ideą 
wprowadzanych procedur jest angażo-
wanie wszystkich pracowników w dzia-
łania na rzecz poprawy warunków pra-
cy. W  ramach doskonalenia dokonano 
oceny ryzyka zawodowego na poszcze-
gólnych stanowiskach oraz wdrożono 
działania korygujące i zapobiegawcze, 
przeprowadzono również analizę po-
trzeb w zakresie środków ochrony indy-
widualnej. 
Ciągłemu podnoszeniu świadomości 
pracowników służą systematyczne szko-
lenia z zakresu bhp, p.poż. i pierwszej 
pomocy przedmedycznej, podobnie jak 
ćwiczenia z organizacji oraz próbnej 
ewakuacji zakładu z gaszeniem pożaru, 
z uczestnictwem straży pożarnej.

Higiena i stosowanie środków ochrony 
indywidualnej w naszym zakładzie sto-
sowane jest niezmiennie od lat. Szcze-
gólny nacisk kładziony jest na częste 
mycie rąk wodą i mydłem oraz dezyn-
fekcję środkiem na bazie alkoholu, sto-
sowanie rękawic ochronnych oraz ma-
seczek jednorazowych z odpowiednim 
filtrem zatrzymującym pył, bakterie  
i wirusy.
Reakcja na pandemię koronawirusa była 
natychmiastowa. Wprowadzone zosta-
ły  odpowiednie procedury i działania 
zapobiegawcze ograniczające ryzyko 
zakażenia wszystkich pracowników IN-
NEKO. 
Z wiadomych względów największy na-
cisk położono na bezpieczeństwo osób 
mających bezpośredni kontakt z odpa-
dami gromadzonymi w workach. Stąd  
obowiązek stosowania odpowiednich 
środków ochrony indywidualnej - gogli, 
przyłbic, masek, rękawiczek, odzieży 
roboczej i ochronnej oraz ścisłe prze-
strzeganie podwyższonych norm higie-
ny. Prowadzone są regularne dezynfek-
cje środkami wirusobójczymi urządzeń, 

STRACH UŚWIADOMIONY MA MNIEJSZE OCZY! BHP

związanej z epidemią SARS-CoV-2 
i wynikających z niej ograniczeń w 
prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Choć obostrzenia  nie wpływają bez-
pośrednio na działalność Spółki, mogą 
jednak doprowadzić do zmniejszenia 
strumienia odpadów przemysłowych, 
których zagospodarowanie stanowi 
istotną część naszej działalności opera-
cyjnej.
W ubiegłym roku ogromny nacisk poło-
żony był na poprawę poziomu technicz-
nego Spółki a przez to jakość świadczo-
nych usług. Kupiliśmy nowe pojemniki 

i kontenery na odpady, specjalistyczne 
pojazdy do wywozu odpadów, ciągnik. 
Przeprowadziliśmy szereg inwestycji 
poprawiających zdolność produkcyjną. 
Wszystko to pozwala patrzeć w przy-
szłość z optymizmem, życząc sobie, by 
podejmowane przez nas działania przy-
niosły skutek w postaci przychylności 
naszych kontrahentów, dla których sta-
niemy się firmą pierwszego wyboru, co 
będzie miało niebagatelny wpływ na do-
chody spółki. 

Beata Zajączkowska

kabin samochodowych i kabin urządzeń 
na liniach sortowniczych.  
Zarząd, kierownictwo oraz służba BHP 
na bieżąco podejmują decyzje umoż-
liwiające przetrwanie zakładu pracy  
w czasach pandemii. Bo wartością nad-
rzędną w naszej firmie jest bezpieczeń-
stwo pracowników!

Sławomir Ostałowski

Źródło: vecteezy.com

FINANSE
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Paczka dla schroniaczka 2020

Przedstawiciele Zielonego Mikołaja w odwiedzinach u młodzieży z Pogotowia Opiekuńczego
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GALERIA ZDJĘĆINNEKO W OBIEKTYWIE
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Świąteczna pomoc potrzebującym

Zielony Mikołaj w odwiedzinach u dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego_
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ROK W PRZETARGACH PZP

W związku z prężnym działaniem oraz 
ciągłym rozwojem Spółki, jak rów-
nież wygranym przetargiem na odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpa-
dów dla ZCG MG6, w bieżącym roku 
duże wyzwania postawiono również 
przed pracownikami Działu Zamówień  
Publicznych. Na wniosek pracowników 
działów merytorycznych oraz w oparciu 
o przygotowaną przez nich dokumenta-
cję, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych w 2020 roku wszczęto bli-
sko 30 postępowań o udzielenie zamó-
wień publicznych. 
Celem zapewnienia bieżącej działalno-
ści Spółki zorganizowano postepowania 
m.in. na:
• Rozbudowę składowiska odpadów 

niebezpiecznych zawierających 
azbest;

• Zakup i dostawę 2 szt. fabrycz-
nie nowych ładowarek wraz z wy-
posażeniem i osprzętem – piękne  
i nowe ładowarki – LIUGONG 
856H i LIUGONG 835H 
dostarczone zostały do siedziby  
w Chróściku  w kwietniu 2020 r.;

• Zagospodarowanie odpadów  
o kodzie 19 12 10 - Odpady palne  
(paliwo alternatywne RDF) w pro-
cesie odzysku R1;

• Odbiór, transport i zagospodaro-
wanie odpadów o kodzie 19 12 10 
- Odpady palne (paliwo alternatyne 
RDF) w procesie odzysku R 

• Przyjęcie i zagospodarowanie od-
padów o kodzie 20 03 07 – odpady 
wielkogabarytowe;

• Zakup i dostawę energii elektrycz-
nej na 2021r.;

• Zakup i sukcesywną dostawę 
nieużywanych opon, do pojaz-
dów silnikowych i sprzętu Inne-
ko Sp. z o.o., w Gorzowie Wlkp. 
wraz z usługami wulkanizacyjnymi;

• Zakup paliw silnikowych, płynu 
AdBlue oraz usługi mycia pojaz-
dów służących do odbioru odpadów 
w systemie bezgotówkowym;

• Świadczenie usług ochrony obiek-
tów przy ul. Teatralnej 46 oraz przy 
ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzo-
wie Wlkp.;

• Zakup i sukcesywną dostawę oleju 
napędowego dla zakładu uniesz-
kodliwiania odpadów tj. Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych przy ul. Małyszyńskiej oraz 
Pola Golfowego Zawarcie przy  

ul. Śląskiej w Gorzowie Wlkp.;
• Kompleksowe ubezpieczenie  

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie 
Wlkp. na okres 29 miesięcy.

W związku z przygotowaniem do reali-
zacji nowego kontraktu na odbiór, trans-
port i zagospodarowanie odpadów dla 
ZCG MG6, zorganizowane zostały po-
stępowania na zakup i dostawę fabrycz-
nie nowych pojazdów specjalistycznych 
do odbioru odpadów komunalnych 
–  śmieciarek, najem pojazdów bezpyl-
nych do odbioru odpadów komunalnych 
oraz zakup i dostawę fabrycznie nowych 
pojemników na odpady komunalne jak 
również kontenerów i muld.
W wyniku ww. postępowań powięk-
szyliśmy park maszyn o pojazdy do od-
bioru odpadów komunalnych w tym je-
den pojazd bezpylny marki RENAULT  
(z funkcją jednoczesnego mycia i de-
zynfekcji pojemników), nowe pojazdy 

bezpylne marki Scania i Mercedes, małe 
pojazdy bezpylne marki FUSO pojazd 
z dzieloną skrzynią ładunkową marki 
mercedes oraz marki NISSAN z zabu-
dową satelitarną.  Zakupiliśmy również 
ok. 13000 pojemników plastikowych  
i 50 kontenerów. 
Działalność pracowników Działu Zamó-
wień Publicznych wynika z bieżących 
potrzeb spółki, jak również z inicjatyw  
i potrzeb działów merytorycznych, któ-
rzy w konsekwencji zawartych w wy-
niku przeprowadzonych postępowań 
umów z Wykonawcami, nadzorują ich 
prawidłowy przebieg. Dzięki dobrej 
organizacji pracy wszystkich pracow-
ników Spółki zaangażowanych w reali-
zację wyszczególnionych wyżej projek-
tów, możliwe było sprawne wszczęcie  
i przeprowadzenie ww. postępowań. 

Adrianna Chodarcewicz
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ZIMA NA POLU GOLFOWYM
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Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje 
się na polu golfowym w okresie zimo-
wym?
Okazuje się, że to wbrew pozorom bar-
dzo pracowity czas dla pracowników 
pola golfowego „Zawarcie”. Przerwa od 
turniejów jest wszak doskonałą okazją 
do przygotowania terenu do nowego se-
zonu.
Jeśli temperatura nie spada poniżej zera, 
greenkeeperzy przeprowadzają zabie-
gi pielęgnacyjne, m.in. aerację gleby w 
celu pobudzenia trawy do krzewienia 
się. Zima sprzyja konserwacji maszyn 
intensywnie eksploatowanych w ciągu 
sezonu. Naprawiane są również  szko-
dy spowodowane działaniem zwierzyny 

- kretów, dzików i zajęcy. Pielęgnacji 
poddawany jest system nawodnienia 
pola wraz z drzewostanem.
A wszystko po to, aby już wiosną, bez 
przeszkód, nasi goście mogli oddawać 
się swoim sportowym pasjom, w pięk-
nych, zielonych okolicznościach przy-
rody serwowanych przez pole golfowe 
„Zawarcie”

Witold Siwko
Kamil Bednarz

Z ZIELONYM SERCEM NA DŁONI
Rok 2020 był specyficzny pod każdym 
chyba względem. Dlatego, jak nietrud-
no się zorientować, ubiegłoroczne akcje 
przedświąteczne wyglądały inaczej niż 
zwykle. Co nie znaczy, że gorzej! Nasze 
zielone serca biły jak zwykle szczegól-
nie mocno dla najbardziej potrzebują-
cych. 
Pracownicy Działu Marketingu przygo-
towali w grudniu specjalny transport, 
który prawie tak szybko jak sanie Mi-
kołaja, pomknął do Hospicjum Świę-
tego Kamila z transportem chemii go-
spodarczej i czerwonych worków na 
odpady medyczne. Placówka jak wia-
domo, utrzymuje się w dużej mierze 

ze zbiórek, których przeprowadzenie  
w ubiegłym roku było prawie niemożli-
we. Dlatego nasz dar spotkał się z entu-
zjastycznym przyjęciem. INNEKOWE 
Elfy wspomogły także DPS nr 1 górą 
atrakcyjnych gadżetów i czerwonych 
worków, absolutnie niezbędnych do 
właściwego funkcjonowania tej jednost-
ki.
A wszystko to, jak zwykle, w imię przy-
świecającej nam od lat idei – Inneko  
w służbie mieszkańcom. Wczoraj, dziś, 
jutro, ZAWSZE!

Sandra Horowska

POLE GOLFOWE

MARKETING
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KARNAWAŁOWE FAWORKI BABCI GRAŻYNKI
Karnawał w tym roku jest bardzo krót-
ki. Może to i lepiej , skoro i tak z powo-
dów oczywistych na balach i imprezach 
poszaleć nie ma jak… Nie znaczy to 
jednak, że nie powinniśmy celebrować 
końca czasu rozpusty, w tym roku głów-
nie kulinarnej :) Na Tłusty Czwartek po-
lecam serdecznie faworki z piekarnika. 
Do ich produkcji potrzebujemy:
• 1 i 1/2 szklanki mąki
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 4 łyżki śmietany 18%
• 3 żółtka
• 1 łyżka masła
• szczypta soli
• cukier puder 
Domowe chrusty są niezwykle łatwe do 
wykonania. Nawet moja córcia, która 
za pieczeniem nie przepada twierdzi, że 

wykonanie tych właśnie ciasteczek jest 
łatwe i przyjemne. I na dodatek są mniej 
tuczące od tych przygotowywanych na 
gorącym tłuszczu! A zatem.
Do miski wsypujemy mąkę, proszek do 
pieczenia i szczyptę soli. Mieszamy su-
che składniki. Dodajemy żółtka, śmieta-
nę i masło. Wyrabiamy ciasto. Kroimy 
na mniejsze kawałki, rozwałkowujemy i 
tniemy na paski. Paski ciasta nacinamy 
i formujemy faworki. Pieczemy w pie-
karniku nagrzanym do 180 stopni, przez 
około 10 minut.( grzanie góra dół)
Warto po upieczeniu posypać cukrem 
pudrem i….  obserwować jak z prędko-
ścią światła znikają z talerza :)
Smacznego!! 

Babcia Grażynka

PORADY


