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chociażby do przewożenia i podstawie-
nia pojemników na odpady.
Spółka Inneko RCS korzysta również 
z elektrycznego samochodu marki Re-
nault. Nasza flota się stale powiększa,  
a to wpływa pozytywnie na jakość usług 
i wizerunek Firmy.

z obsługi pojazdu Krzysztof Skrzyn-
kowski – z-ca kierownika ds. logistyki. 
Ponadto w dziale Wywozu Odpadów 
do dyspozycji jest również w pełni 
elektryczny bus marki MAN, który 

służy pracowni-
kom na co dzień, 

Cały świat małymi krokami wkracza  
w erę elektromobilności. W naszej 
Spółce ekologia jest istotnym aspektem 
działalności. Stałe inwestycje, rozwój 
sprawiają, że stajemy się nowoczesną  

i stabilną Firmą. Jednym z tych kroków 
jest powiększanie Firmowego taboru  
o nowe pojazdy. Tym razem uwagę po-
świećmy pojazdom w pełni elektrycz-
nym w Inneko. 
Niedawno na ulice miasta wyjechała 
elektryczna śmieciarka marki Volvo,  
w zabudowie Ekocel. Ten pojazd te-
stowany był przez naszych Pracowni-
ków przez dwa tygodnie. „Cicha praca  
i komfort”, tak opisuje wrażenia  

Ostatnie wydarzenia utwierdziły nas 
w tym, że miłośnikom gry w golfa nie 
straszna jest zła aura, piłki zawraca-
jące w powietrzu… czy zjeżdżające  
z greenu. Każda pogoda jest dobra, je-
śli gra się z sercem. 34 śmiałków w wy-
jątkowo ciężkich warunkach spotkało 
się podczas turnieju z cyklu Pneumat. 
Winter Cup Turniej WOŚP. Przyświe-

cał temu bardzo szczytny cel, dlatego 
nawet wiatr wiejący z prędkością około  
40 km/h nie był problemem.
Oczywiście nie zabrakło licytacji na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Za gorące serca dziękujemy 
wszystkim darczyńcom i licytującym!
Bardzo pozytywnie i dla odmiany  
w przepięknym słońcu udało się ro-
zegrać Walentynkowy turniej z cyklu 
Pneumat Winter Cup. Kolejny raz mie-
liśmy komplet uczestników. Spotkanie 
było też okazją do puszczenia zaległego 
światełka do nieba.
Warto przypomnieć, że Pole Golfowe 
„Zarawcie” już od pięciu lat wspiera 
seniorów z naszego miasta. To dla mich 
organizujemy bezpłatne golfowe po-
niedziałki. Zapraszamy w Godzinach  
1230 - 1400 i przypominamy, by zabrać ze 
sobą kartę seniora!  
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ELEKTROMOBILNE 
INNEKO

GOLFIŚCI GRAJĄ Z  
WIELKIM SERCEM
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Ciekawy pomysł zrodził się w głowach 
pracowników Inneko Sp. z o.o., którzy 
starają się uświadamiać jak ważne jest 
dbanie o środowisko naturalne już naj-
młodsze dzieci.
W ramach akcji Inneko Dobry Sąsiad, 
która jest skierowana do mieszkańców 
Chróścika zamówiono specjalne tabli-
ce ekologiczne z minigrami oraz cieka-
wostkami ekologicznymi. 
Pierwszym przedsięwzięciem mającym 
na celu poprawę komfortu życia miesz-
kańców osiedla był montaż siłowni ze-
wnętrznej na placu w pobliżu kościoła. 
Kolejną inicjatywą są wspomniane ta-
blice ekologiczne, które znajdują się  
w tym samym miejscu, co przyrządy do 
ćwiczeń. 
Tablice są dedykowane dla dzieci. Dają 
możliwość aktywnego spędzenia czasu 
na świeżym powietrzu dla całych ro-
dzin, a przy tym mają również wymiar 
edukacyjny. Rodzice korzystają z siłow-
ni, a dzieci z tablic edukacyjnych/
Motywem przewodnim tablic 
jest oczywiście ekologia. Łącz-
nie powstało ich trzy. Na jednej  
z nich znajduje się minigra związana  
z właściwą segregacją odpadów. Druga 
to koło fortuny, które zawiera pytania 
dotyczące ekologii, a trzecia obfituje  
w ciekawostki ekologiczne.
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INNEKO DOBRYM 
SĄSIADEM

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ
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30 LAT MINĘŁO...
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Zadania produkcyjne w Zakładzie 
Instalacji Komunalnej nie należą  
do najłatwiejszych. Dlatego nasz zespół 

tworzą odpowiedzialni i kompetent-
ni pracownicy. Jednym z nich jest pan  
Andrzej Piaskowski. Z Inneko współ-
pracuje już od czterech lat.
Pierwsze zadania realizowane przez 
pana Andrzeja dotyczyły produkcji. Po 
dwóch latach nabył on dodatkowe umie-
jętności i został weryfikatorem. Teraz 
bez jego udziału nie odbędzie się rozła-
dunek żadnej śmieciarki. Jego głównym 
zadaniem jest kontrola zgodność zade-
klarowanego odpadu z tym faktycznie 
przywiezionym. 
Pan Andrzej wspomaga również 
mieszkańców, którzy dostarcza-
ją odpady do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych  
(PSZOK). To on wskazuje właściwe 
miejsce ich umieszczenia i przy okazji  

edukuje z zasad segregacji. Pan An-
drzej początkowo obawiał się podjęcia 
obowiązków weryfikatora. Do nowych 

zadań podszedł 
jednak bardzo od-
powiedzialnie. Po-
głębił swoją wie-
dzą o odpadach  
i zakładzie, dzięki 
czemu szybko stał 

się „prawą ręką” Technologa.  
W ostatnim czasie w Zakładzie Insta-
lacji Komunalnej pojawiło się kilka 

nowych inwestycji. Dzięki nim praca 
jest łatwiejsza i bardziej bezpieczna. 
Wraz z początkiem roku udało się za-
kupić przyczepę hakową Pronar do 
ciągnika Case. Jest ona wykorzy-
stywana do transportu wewnątrzza-
kładowego. Do przechowywania  
i dystrybucji ON zakupiony został 
zbiornik Master 5000S, a wewnątrz bu-
dynku IK zadbano o wszystkie oprawy 
oświetleniowe. W zależności od potrzeb 
wymieniono uszkodzone, zamontowano 
nowe oraz umyto wszystkie pozostałe. 
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NASZ CZŁOWIEK 
Z CHRÓŚCIKA
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Przede wszystkim…. dużo CIERPLIWOŚCI i WYROZU-
MIAŁOŚCI, tak niezbędnej do znoszenia nas facetów, oraz 
pogody ducha i uśmiechu, którym to, codziennie i bardzo 

skutecznie nas „zarażacie” ;)

Darek

Zero mycia, zero prania, zero szycia, gotowania. 
Dziś Dzień Kobiet, drogie panie, tysiąc kwiatów na śniadanie. 

A od jutra do roboty, resztę dnia świętują chłopy ;)

Piotr

Drogie kobiety,
Facetom sylwetkę dają rowery,

Lecz Wam niech ją dają mini Coopery;
Nie martwcie się także już o wasz biust,

Bo na każdy biust znajdzie się gust,
Cudowny uśmiech i buzię miłą

Z pewnością dostrzeże Robert de Niro;
Kalendarz zamknijcie, PESEL wyrzućcie;

Kobiety jak wino na jednej uczcie;
W głowach bełtają kozakom największym,
Męskim, uroczym i najprzystojniejszym;
Życzymy więc dzisiaj, nieskromnie może,

Aby na co dzień, w świątecznej porze,
Na wasze rozkazy, na wasze znaki,

Byli z Wywozu Odpadów chłopaki!!!

Załoga Działu Wywozu Odpadów
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DROGIE PANIE,
W DNIU WASZEGO ŚWIĘTA

NAJLEPSZE ŻYCZENIA

OD MĘSKIEJ CZĘŚCI ZAŁOGI 

Życzę Kobietom żeby każdy mężczyzna wiedział co Panie 
mają na myśli.

Krzysztof
Dzisiaj Kobiety z Inneko świętują,

a mężczyźni niespodziankę Im szykują,
gorące śląc życzenia 

zdrowia, radości i marzeń spełnienia.
   Łukasz

Z okazji Dnia Kobiet najlepsze życzenia, żeby wino, 
czekolada i pizza odchudzały, a u fryzjera zawsze czekał 

wolny termin ;)

Bartek

Wszystkim wspaniałym Kobietom z INNEKO najserdeczniej-
sze życzenia składa dział IT.

Drogie Panie życzę Wam chwili dla siebie: na kawę z przy-
jaciółką, wyjście do kina, gorącą kąpiel, wieczór z książką. 

Przez to być lepszą mamą, żoną, partnerką… po prostu 
szczęśliwą Kobietą!

Maciej

Z okazji tego szczególnego dnia, chciałbym życzyć naszym 
Paniom spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malut-
kich jak i troszkę większych. Pamiętajcie, że świat bez Was, 

byłby jak ogród bez kwiatów. 
Łukasz
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