
Spółka Inneko od lat realizuje zadania 
w służbie mieszkańcom Gorzowa. Je-
steśmy firmą, która angażuje się w wiele 
społecznych i charytatywnych inicjatyw. 
To wszystko zasługa naszych pracow-
ników, bo bez ich chęci i zapału, taka 
działalność byłaby niemożliwa. Dlatego 
też naturalne i konieczne są działania, 
które wspierają osoby zatrudnione  
w Inneko.   
Od 1 lipca nasi pracownicy mogą ko-
rzystać z prywatnej opieki medycznej  
w placówkach Grupy LUX MED. 
Dzięki temu zyskać można dodatko-
we, profesjonalne usługi ambulatoryjne  
i diagnostyczne. Oferta przewiduje 
trzy warianty: indywidualny, partnerski  
i rodzinny. Można je dostosować ade-
kwatnie do swoich potrzeb, wybierając 
pakiet standardowy, rozszerzony lub 
kompleksowy. 
Pracownicy, którzy rozważają jeszcze 
możliwość przystąpienia do umowy 
mogą zgłosić się do pracowników ds. 
personalnych, którzy udzielą wszelkich 
dodatkowych informacji dotyczących 
zasad oraz odpłatności za abonament. 
Warto dodać, że warunki zostały wyne-
gocjowane specjalnie dla naszej spółki, 
w możliwie najkorzystniejszy sposób. 
Dzięki dodatkowej opiece medycznej 

zyskujemy szybszy dostęp do 
specjalistów, co w obecnej sytuacji 
związanej z epidemią, jest szczegól-
nie ważne. Grupa LUX MED prowa-
dzi największą w Polsce sieć ponad 
260 centrów medycznych, 30 pracow-
ni diagnostycznych oraz współpracuje  
z placówkami partnerskimi w ponad  
600 miastach.     
Zarób „Tysiaka”
Osoby zatrudnione w naszej spółce 
mają szansę na dodatkowe wynagro-
dzenie i to nie małe… Zależy nam 

na dobrych i solidnych pracowni-
kach, dlatego każdy kto poleci pracę  
w Inneko swojej rodzinie, przy-
jaciołom, znajomym ma szan-
sę na jednorazową nagrodę  
w kwocie 1000 złotych brutto. Waru-
nek jest jeden. Polecona osoba musi 
przejść rekrutację, zostać zatrudniona i 
się sprawdzić (zatrudnienie po okresie 
próbnym).
Zapraszamy do aktywności. Każdy pra-
cownik ma szansę!  

Ewa Iwańska
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Związek Celowy Gmin MG-6 ogło-
sił nowy przetarg na odbiór, trans-
port i zagospodarowanie odpadów z 
terenu Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego oraz okolicznych gmin (Kło-
dawa, Deszczno, Santok, Bogdaniec 
i Lubiszyn) pn. „Odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych z nieruchomości pozo-
stających w zorganizowanym przez 
Związek Celowy Gmin MG-6 syste-
mie odbioru odpadów komunalnych  
w okresie 36 miesięcy”, nr 
DK.271.1.5.2021.
Zamówienie zostało podzielone na trzy 
części :
1. część pierwsza dotyczy Sektora I  

i obejmuje gminy Santok, Kłodawa, 
Deszczno, Lubiszyn i Bogdaniec, 

2. część druga obejmuje Sektora II - 
północną część Gorzowa

3. część trzecia obejmuje Sektora III  - 
południową część Gorzowa.

W dniu 23 sierpnia 2021 roku nastąpiło 
otwarcie ofert. Do przetargu przystąpiło 
trzech oferentów.
Na Sektor I wszystkie trzy oferty, któ-
re wpłynęły do przetargu przewyż-
szają kwotę założoną przez Zamawia-
jącego. Najniższą cenę w wysokości  
41 347 200,38 złotych brutto zaofero-
wała Spółka Inneko, co i tak oznacza, 
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NOWY PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW
że oferta przewyższa kwotę którą za-
łożyło ZCG MG6. Firma Komunalnik 
zaoferowała 44 965 080,42 złotych 
brutto, a Konsorcjum firm reprezento-
wane przez Lidera Eneris Surowce S.A.  
49 788 920,46 złotych brutto (podane 
wartości dotyczą wskazanego okresu 
podstawowego).
Podobna sytuacja dotyczy ofert zło-
żonych na Sektor II. Wszystkie oferty 
przewyższają założoną przez ZCG MG6 
kwotę. Najniższą ofertę w wysokości  
42 976 486,45 złotych brutto przedsta-
wiła firma Komunalnik. Spółka Inne-
ko zaprezentowała cenę w wysokości  
43 708 136,48 złotych brutto. Nato-
miast konsorcjum firm reprezentowa-
ne przez Lidera Eneris Surowce S.A. 
51 469 988,95 złotych brutto (podane 
wartości dotyczą wskazanego okresu 
podstawowego).
Natomiast jeśli chodzi o Sektor III naj-
korzystniejszą ofertę złożyła Spółka 
Inneko w wysokości 45 145 993,85 
złotych brutto. Zaprezentowana cena 
mieści się w określonej kwocie jaką 
Zamawiający przeznaczył na realizację 
zamówienia. Firma Komunalnik zaofe-
rowała cenę w wysokości 48 160 293,90 
złotych brutto. Zaś konsorcjum firm 
reprezentowane przez Lidera Eneris 
Surowce S.A. przedstawiło najwyższa 

ofertę w wysokości 58 573 330,42 zło-
tych brutto (podane wartości dotyczą 
wskazanego okresu podstawowego).
Okres realizacji zamówienia podstawo-
wego obejmuje 36 miesięcy, natomiast 
okres objęty prawem opcji to możliwe 
kolejne 12 miesięcy. 
Nasza Spółka złożyła najkorzystniejszą 
ofertę na Sektor I oraz Sektor III. Obec-
nie Zamawiający weryfikuje i analizuje 
przedstawione oferty, które zostały zło-
żone w ramach ogłoszonego przetargu, 
a następnie ogłosi wybór wykonawcy 
do realizacji zdania.

Beata Zajączkowska

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
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uchwytów i stopni wejściowych, zapro-
jektowanych w sposób umożliwiających 
komfortowe i bezpieczne wejście i wyj-
ście z kabiny. 
Ładowarki pracujące w Chróściku mają 
codziennie ogrom pracy, której nie uła-
twiają drogi o różnej nawierzchni oraz 
spadki terenu. Dlatego tym bardziej cie-
szy, że do zespołu dołączył „Ważniak”, 
który wiele potrafi i jest ogromnym 
wsparciem. 

Małgorzata Szyndel 
Ewa Iwańska
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„WAŻNIAK” DOŁĄCZYŁ DO ZESPOŁU INNEKO INWESTYCJE

Damski team tworzony przez „Adę” i 
„Gosię”, nasze dwie ładowarki kołowe 
LiuGong pracujące w Chróściku, od 
niedawna ma męskie wspieracie „Waż-
niaka”. Specjalnością tej ładowarki są 
prace ziemne oraz załadunek tzw. odpa-
dów luźnych, czyli najprościej mówiąc 
złomu, szkła, czy paliwa RDF.    
Nowa ładowarka kołowa LiuGong 
877H (rocznik 2020) waży 24,5 tys. 
kilogramów. Jest wyposażona w łyżkę 
o pojemności 5,5m3 z opcją wysokie-
go wysypu. Dodatkowo komfort pracy 
zapewnia klimatyzacja, hydraulicznie 

podnoszona pokrywa silnika, czy ka-
mera cofania. Podobnie jak u „Ady” i 
„Gosi” kabina nie została okratowana, 
co ułatwia widoczność. 
Operatorzy pracujący w Inneko chwalą 
sobie nowy sprzęt. Komfortowa kabina, 
precyzyjnie dopasowany układ skrętu, 
wygodne fotele i dobra widoczność zza 
kierownicy, to najczęściej wymieniane 
udogodnienia. Na uwagę zasługuje rów-
nież ergonomia sterowania: pokrętła, 
przyciski i dźwignie zostały umieszczo-
ne dokładnie tam, gdzie najeży się ich 
spodziewać. Podobnie jest w przypadku 

POJAZD EKOBOHATERA ODNOWIONY EKOBOHATER

W lipcu nowe oblicze zyskał nasz fir-
mowy pojazd do zadań specjalnych, 
przewożący elektroodpady. Pojazdem 
kieruje nasz pracownik Arek, który 
odpowiedzialny jest za odbiór zużyte-
go sprzętu elektrycznego, zgłaszanego 
przez mieszkańców. 
Odnowa dotyczyła nowej obudowy na-
czepy oraz maski samochodu. Oprócz 
widocznego logotypu firmy i podsta-
wowych danych, projekt grafiki został 
wzbogacony o postać Ekobohatera. 
Oprócz pracy nad wyglądem samocho-
du, mechanicy zadbali też o naprawy 
techniczne, tak aby pojazd mógł służyć 
pracownikom INNEKO bez zastrzeżeń. 
Cieszymy się, że teraz nasz Ekobohater 
jest jeszcze bardziej widoczny na uli-
cach miasta radośnie obwieszcza zakres 
usług, jakie wykonujemy. 

Emilia Grzegorczyk
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INSTALACJA KOMUNALNAPANOWIE, WĘŻE W RĘCE
Dbałość o bezpieczeństwo, szczególnie 
to przeciwpożarowe, jest priorytetem 
spółki Inneko, a potwierdzeniem tego 
faktu są regularne przeprowadzane ćwi-
czenia z tego zakresu.  
W środę 25 sierpnia 2021 roku, o godzi-
nie 13:00, na terenie Instalacji Komu-
nalnej zawyły syreny ostrzegawcze.  Tak 
rozpoczęły się ćwiczenia przeciwpoża-
rowe z udziałem służb zewnętrznych. 
Zaaranżowany wybuch pożaru dotyczył 
miejsca magazynowania surowca do 
produkcji paliwa RDF. Przeprowadzo-
no sprawną ewakuację pracowników,  
a do gaszenia pożaru przystąpiła za-
kładowa grupa szybkiego reagowania. 
Ogień  został opanowany przed przy-
byciem jednostek PSP. Niestety, chwilę 
później pojawiło się następne ognisko 
zapalne w pobliżu kwatery na odpady 
niebezpieczne. Pierwsze wozy strażac-
kie pojawiły się już po 10 minutach od 
zgłoszenia zdarzenia i przystąpiły do 
gaszenia pożaru przy kwaterze na „nie-
bezpieczne”. Ćwiczenia koordynował 
przedstawiciel Państwowej Straży Po-
żarnej z Gorzowa Wlkp. a oprócz za-
wodowych strażaków udział w zadaniu 
wzięło kilka zastępów Ochotniczych 
Straży Pożarnych z okolicznych gmin. 
Akcję zakończono pełnym sukcesem  
o godz.15:00.  

Reakcja Biuletynu Zielony Gorzów
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EKOBIESIADA

To była piękna sobota! Pogoda dopisała 
w stu procentach, było smaczne jedze-
nie, radosne tańce i konkursy z nagro-
dami.  A wszystko w ramach doskonale 
przygotowanej przez dział marketingu, 
pod wodzą Moniki Piaskowskiej, EKO-
BIESIADY. Po rocznej przerwie spowo-
dowanej pandemią odbyła się się ona 
14 sierpnia. W uroczych, gościnnych 
progach ośrodka Azyl w Mironicach ba-
wiliśmy się prawie do samego rana. A w 
zasadzie do północy, ale zważywszy, że 
impreza rozpoczęła się około godziny 
16.00, to wszyscy byli raczej usatysfak-
cjonowani jej długością. Biesiadowanie 
zainicjowali prezes Łukasz Marcinkie-
wicz oraz wiceprezes Maciej Symery-
ak, którzy po krótkim podsumowaniu 

TOŚMY POEKOBIESIADOWALI!
ostatniego roku wręczyli okolicznościo-
we medale – Zasłużony dla INNEKO 
oraz nagrody pieniężne dla osiemnastu 
pracowników.  
Po części oficjalnej rozpoczęła się zaba-
wa. Ogromną popularnością cieszyły się 
zabawy integracyjne prowadzone przez 
przesympatyczną Anie Korsak z firmy 
Eventgo.pl. Muzycznie, dawką genial-
nie zagranych i zaśpiewanych dźwię-
ków, raczył nas zespół SAMMY SWOI, 
który dwoił się i troił, byśmy umęczeni 
tańcem imprezę opuszczali I trzeba 
przyznać, że udało im się to znakomicie. 
Tzw. gwoździem imprezy okazała się 
loteria fantowa! Każdy uczestnik biesia-
dy mógł wylosować sobie fantastyczną 
nagrodę, od młynków do pieprzu po 

sprzętu AGD. Kolejka do loteryjnego 
namiotu była długa, a radość z fantów 
ogromna.  
Dziękujemy wszystkim, którzy skorzy-
stali z zaproszenia i pojawili się w Mi-
ronicach. Takie spotkania są doskonałą 
okazja do wzajemnego poznania, kulu-
arowych rozmów i prawdziwej integra-
cji. Jesteśmy pewni, ze uczestnicy tego-
rocznej Ekobiesiady nie żałują wspólnie 
spędzonego czasu i już czekają na kolej-
ną, za rok. 
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym 
medalem pracownikom.

Sylwia B.
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PODAJ DALEJ INNEKO POMAGA

Nie po raz pierwszy włączyliśmy się 
w pomoc potrzebującym. Tym razem 
z prywatną inicjatywą wyszedł Wice-
prezes Zarządu Pan Maciej Symeryak, 
który przekazał dwa rowery młodzieżo-
we.  Takie sympatyczne i ekologiczne 
wsparcie otrzymało od nas Gorzowskie 
Centrum Pomocy Rodzinie, którego 
pracownicy  wskazali rodziny, którym 
taka niespodzianka mogłaby zrobić naj-
większą frajdę! I Obdarowaliśmy dwoje 
dzieci, z różnych rodzin, które o rowe-
rach wręcz marzyło!  Przekazanie miało 
miejsce z początkiem wakacji, czyli w 
idealnym czasie na rowerowe wyciecz-
ki. Wierzymy, że ten mały gest sprawił 
wiele radości podopiecznym GCPR. No 
i już niecierpliwie oczekujemy okazji by 
znów wywołać uśmiech na twarzy ko-
goś, kto potrzebuje pomocy. Wszak po-
maganie jest cool! Prawda? 

Emilia Grzegorczyk

LABORATORIUM MA 
SIĘ ŚWIETNIE
Z przyjemnością informujemy, że po-
myślnie zakończył się audyt Polskie-
go Centrum Akredytacji! Dzięki temu 
rozszerzyliśmy nasz zakres akredytacji  
o możliwość badania odpadów z więk-
szości grup katalogu odpadów (zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska w sprawie katalogu odpadów). 
Świadczymy usługi w zakresie badań 
wody pitnej z nowopowstałych przyłą-
czy wodnych oraz studni, przeznaczo-
nych dla celów własnych. 
Zajmujemy się również badaniem pró-
bek odpadów przeznaczonych do skła-
dowania oraz badaniem paliw alterna-
tywnych. 
Nasz profesjonalizm doceniły ostatnio 
przesympatyczne praktykantki z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Po-
litechniki we Wrocławiu. Przez ostatni 
miesiąc, pod czujnym okiem opieku-
nów, zdobywały one wiedzę praktyczną 
z zakresu analiz przez nas wykonywa-
nych, zapoznawały się ze specjalistycz-
nym sprzętem i analizatorami. 
Cieszy nas niezwykle, że do naszego 
zespołu dołączyli Remigiusz Brzytwa 
– młodszy technolog chemik oraz Ilona 
Dobrzańska pracująca na stanowisku 
administracyjno - biurowym. Nowym 
członkom zespołu życzymy sukcesów  
i zadowolenia z pracy! 
I jeszcze chcielibyśmy się pochwa-
lić nowymi nabytkami! Laboratorium 
wzbogaciło się o spektrorfotometr do 
analiz m.in. azotu, fosforu, magnezu, 
sodu, potasu, twardości, chemicznego 
zapotrzebowania tlenu w wodach i ście-
kach oraz wytrząsarkę która pozwoli 
sporządzać wyciągi wodne z odpadów

Kinga Hanczarek
Sylwia Beech

WIELKIE SPRZĄTANIE OCHRONA ŚRODOWISKA

Takie akcje to lubimy, doceniamy i 
wspieramy! Z dumą przedstawiamy ko-
lejnych bohaterów, którym leży na sercu 
los Naszej Planety.
 O pomoc zwrócił się do nas pracownik 
Leroy Merlin, który razem z Fundacją 
Nasza Ziemia zorganizował akcję sprzą-
tania Gorzowskich Muraw. Dzielna eki-
pa chwyciła worki w dłonie  i zebrała 
dwa kontenery odpadów!  Pomyśleli 
również o edukacji ekologicznej i przy 
okazji opowiadali o tym jak poprawnie 

segregować śmieci! Bijemy brawa orga-
nizatorom i już przygotowujemy się do 
kolejnej akcji, bo we wrześniu odbierać 
będziemy nieodpłatnie odpady, które 
zbiorą dzieci i młodzież z gorzowskich 
szkół i przedszkoli, w ramach Sprzą-
tania Świata, organizowanego przez 
Urząd Miasta.  Jesteśmy pewni, że bę-
dzie to bardzo owocne i udane przedsię-
wzięcie. 

Emilia Grzegorczyk
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Mamy zaszczyt ogłosić zwycięzców  
w konkursie wakacyjnym INNEKO. 
Spośród licznie nadesłanych prac wy-
braliśmy, aż trzy zwycięskie fotografie, 
które otrzymują nagrody – vouchery 
do pizzerii Tutti Santi. Dziękujemy za 
udział, gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w kolejnych konkursach dla 
Pracowników.

Emilia Grzegorczyk

NOWE ŻYCIE NA EMERYTURZE PRACOWNICY

28 lipca 2021 pożegnaliśmy naszego 
sympatycznego współpracownika, pana 
Jana. Zarząd Spółki Inneko w podzięko-
waniu za owocną współprace postano-
wił wręczyć naszemu „emerytowi” upo-
minek, a od całej załogi mamy życzenia: 

Na zdjęciu Robert Tankiewicz

Na zdjęciu Karolina Rzepecka, Dariusz Majewski, Aleksandra JaszczyszynNa zdjęciu Agata Sobecka

Z okazji przejścia na eme-
ryturę pragniemy złożyć 

najserdeczniejsze życzenia, 
dużo zdrowia, szczęścia, 
pomyślności i wiele chwil 

wytchnienia

Redakcja Biuletynu
Zielony Gorzów

MARKETING
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KISZONE BURAKI NA ODPORNOŚĆ
Czy wiesz, że burak naprawdę ma lecz-
nicze właściwości. Zawdzięcza ją beta-
lainom - tym samym barwnikom, które 
występują m.in. w szpinaku. Dzięki nim 
mamy lepszą odporność, wolniej się 
starzejemy i zapobiegamy wystąpieniu 
nowotworów. Szklanka soku z buraków 
potrafi zdziałać cuda: uchroni przed ka-
tarem, uwolni od zgagi, obniży ciśnienie 
krwi i doda sił.
Dzisiaj prosty przepis na kiszone buraki 
Składniki:
• 4 kg buraków,
• 5 l przegotowanej wody,
• 8 ząbków czosnku,
• 6 listków laurowe,
• 4 łyżki soli,
• kilka ziarenek ziela angielskiego,
• kilka ziarenek czarnego pieprzu.

W razie potrzeby możemy użyć więcej 
lub mniej listków laurowych, czy ziela 
angielskiego.
Buraki myjemy i obieramy ze skórki. 
Następnie buraki kroimy w plasterki  
i wkładamy do słoja.
Do słoików wkładamy listki laurowe, 
czosnek, pieprz czarny i ziele angiel-
skie. Całość zalewamy wodą wymiesza-
ną z solą. Słoje zamykamy i odstawiamy 
na tydzień.
Jak zacznie się fermentacja, zbieramy 
pianę, zakręcamy słoik i odstawiamy  
w chłodne miejsce.
Pamiętajmy o tym, że przed rozpoczę-
ciem się fermentacji, buraki w słoikach 
muszą być w temperaturze pokojowej.

Babcia Grażynka

PRZEPIS


