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służy wyłącznie potrzebom naszej flo-
ty. Mamy nadzieję, że na przestrzeni 
czasu otworzymy się na klientów ze-
wnętrznych i wówczas weźmiemy pod 
uwagę budowę większej stacji – dodaje  
Ł. Marcinkiewicz. 
Stacja z paliwem CNG, stanęła na te-
renie spółki przy ul. Podmiejskiej  
w Gorzowie Wlkp. Inwestycja koszto-
wała 60 tys. złotych.  

W Polsce dotychczas powstało  zale-
dwie 25 stacji CNG. Rynek ten jest 
już za to dobrze znany w Niemczech, 
Brazylii czy Argentynie. W Gorzowie 
nowa inwestycja będzie służyła przede 
wszystkim pojazdom komunalnym In-
neko, przeznaczonym do odbioru od-
padów, które są napędzane tym rodza-
jem paliwa. Liczymy jednak na to, że 
wkrótce to się zmieni. – Obecnie stacja 

Pierwsza w Lubuskiem stacja do na-
pełniania pojazdów paliwem CNG 
powstała w Gorzowie, dzięki naszej 
spółce. Inneko  idzie z duchem czasu, 
otwiera się na nowe inwestycje i szuka 
kolejnych ekologicznych rozwiązań.
CNG, czyli sprężony i magazynowany 
pod wysokim ciśnieniem gaz ziemny, 
jest jednym z najbardziej ekologicznych 

paliw, które znajduje się na rynku. Dzię-
ki niemu obniżenie emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery jest naprawdę 
realne. - Podczas spalania wytwarza 
się blisko 100 procent mniej pyłów niż 
w przypadku oleju napędowego. To nie 
wszystko, bo o 30 procent mniej jest też 
tlenków azotu i dwutlenku węgla. Pali-
wo CNG jest to gaz ziemny, sprężony 
pod wysokim ciśnieniem 20-25 barów – 
tłumaczy Łukasz Marcinkiewicz, prezes 
Inneko.

Firma INNEKO zaangażowana jest  
w niesienie pomocy Ukrainie. Już  
26 lutego z naszej firmy wyjechał 
pierwszy transport najpotrzebniejszych 
rzeczy dla uchodźców przebywających 
w Przemyślu. Przekazaliśmy w nim  aż 

100 kompletów kołder i poduszek oraz 
120 koców, a dzięki wsparciu i ogrom-
nej chęci niesienia pomocy przez miesz-
kańców naszego miasta udało się zebrać 
tysiące najpotrzebniejszych artykułów 
oraz zorganizować ich transport. Mo-
nika Piaskowska, dyrektor działu mar-
ketingu, została koordynatorem zbiórek  
w Gorzowie Wlkp. z ramienia Prezy-
denta Miasta, a magazyn Inneko zapeł-
niał i wciąż zapełnia się systematycznie 
darami. 
Zorganizowaliśmy również  akcję - Ko-
biety Kobietom, podczas której zbierali-
śmy podpaski dla potrzebujących kobiet 
z Ukrainy.  Jesteśmy dumni z zaanga-
żowania zarówno pracowników Naszej 
firmy, jak i wszystkich ludzi dobrego 

serca. Pamiętajmy, że mieszkańcom 
Ukrainy i tym, którzy przed wojną 
uciekli do Polski, wciąż potrzebna jest 

pomoc. Dlatego dziękujemy wszystkim 
z całego serca, ale nie zwalniamy! Wie-
rzymy, że dobro wraca.
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Wiosna to czas porządków. Dlatego 
właśnie wiosną, zapraszamy mieszkań-
ców miasta i okolic do wzięcia udziału 
w akcji Wymień Odpady na Kulturalne 
Wypady. 23 kwietnia 2022 r., po dwulet-
niej przerwie spowodowanej pandemią 
koronawirusa,  odbyła się jej 8. edycja. 
Gorzowianie nie zawiedli i tłumnie od-
wiedzali plac Gorzowskiego Rynku 
Hurtowego przy ulicy Targowej, który 
był miejscem akcji. Kolejki do punk-
tów selektywnej zbiórki wydawały się 
nie kończyć. W zamian za odpowiednią 
ilość posegregowanych odpadów z jed-
nej z frakcji - papier, plastik i metale lub 
elektroodopady, można było otrzymać 

bilet na wydarzenie kulturalne, sporto-
we czy voucher do lokalu gastronomicz-
nego. A wszystko to dzięki partnerom 
akcji, których było ponad 60. W sumie 
do gorzowian trafiło ponad 2 000 wej-
ściówek, miedzy innymi do filharmo-
nii, teatru, kin, na 
koncerty, na me-
cze sportowe, ba-
sen czy zajęcia dla 
dzieci i dorosłych. 
Te kilka sobot-
nich godzin było 
też doskonała okazją do zaprezentowani 
naszych rodzimych artystów. Na scenie 
miedzy innymi prezentowali się młodzi 

adepci sceny ze Studia Teatralnego dzie-
ci i młodzieży, działającego przy teatrze 
im. Osterwy w Gorzowie, kwartet per-
kusyjny, Orkiestra Dęta Siedlice oraz 
Jarosław Pikuła w programie: „W obję-
ciach czasu”.

Nie zabrakło również stoisk EKO edu-
kacyjnych, przygotowanych przez La-
boratorium badawcze spółki Inneko, 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny, 
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta, firmę Elektro Recykling, Zwią-
zek Celowy Gmin MG6 czy Nadleśnic-
two Skwierzyna. Jak zawsze niezawod-
ni byli przedstawiciele Policji i Straży 
Pożarnej.
A teraz najważniejsze! W ciągu czte-
rech godzin zostało zebranych: 7 200 kg 
elektroodpadów, 400 kg plastiku, 2100 
kg makulatury oraz 100 kg aluminium. 
Te liczby robią wrażenie! I pozwalają 
wysnuć wniosek, że świadomość ekolo-
giczna mieszkańców Gorzowa jest coraz 
większa. A to bardzo cieszy. 
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9 kwietnia braliśmy udział w akcji, Go-
rzowski Rajd Wielkanocny, której cha-
rytatywnym celem  była zbiórka pienię-
dzy na inteligentną pompę insulinową 
dla Michała, podopiecznego Stowarzy-
szenia „Można Samemu”. Na polu gol-

fowym „Zawarcie” stworzyliśmy „Zie-
loną Strefę Inneko” dla najmłodszych 
mieszkańców naszego miasta. Mieliśmy 
przyjemność gościć ponad 200 dziecia-
ków, które radośnie stawiały czoła przy-
gotowanym przez nas zadaniom. Hitem 
okazał się tor przeszkód, który trzeba 
było pokonać przepychając zabawkowa 
śmieciarkę, przy okazji wzbogacając 
wiedzę z zakresu segregacji odpadów. 
Zabawa była przednia, a my mamy sa-
tysfakcję z faktu wzięcia udziału w tej 
ciekawej, miejskiej świątecznej akcji. 
Ale to nie jedyna inicjatywa, w której 
ostatnio braliśmy udział. Byliśmy pa-
tronem i fundatorem nagród w konkur-
sie plastycznym „Przedszkolaka Rady 
na Odpady”. Wsparliśmy IV Między-
regionalny Konkurs Wiolonczelowy, 
przekazaliśmy nagrody w Derbach 
Matematycznych. Nasz zespół pod 
czujnym okiem eksperta Dariusza Ma-
jewskiego z działu sprzedaży, wery-
fikował i oceniał wiedzę uczestników  

w V Międzyszkolnej Grywalizacji pod 
nazwą „Jak dbam tak mam”. 
Ponad 100 młodych artystów zaprezen-
towało się na scenie MCK w ramach 
XII Wojewódzkiego Przeglądu Teatrzy-
ków Ekologicznych „Zielony Kaptu-

rek”. To nie tylko 
artystyczne wyda-
rzenie, ale przede 
wszystkim lekcja 
ekologii! Cieszy-
my się, że mo-
gliśmy po raz 
kolejny być czę-
ścią tego wyda-

rzenia. Paulina Nowicka z działu mar-
ketingu zasiadała w jury i pomagała w 

niezwykle trudnym wyborze najlepsze-
go przedstawienia. Wszystkim zespo-
łom gratulujemy udanych występów.
Nie mogło nas też zabraknąć podczas 
VIII Sprzątania Brzegów Warty. Wspar-
liśmy tę akcję przekazując kontenery, 
worki na śmieci, rękawice oraz zapew-
niając zagospodarowanie zebranych od-
padów. Jak zwykle mieszkańcy Gorzo-
wa zrobili świetną robotę oczyszczając 
zaśmiecone tereny, łącząc się w słusznej 
sprawie i dając tym samym wzór do na-
śladowania. Szkoda tylko, że takie akcje 
wciąż są bardzo potrzebne. Świadczy 
to tylko o tym, że potrzeba ekologicz-
nej edukacji na szeroką skalę jest wciąż 
ogromna…
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Parki, skwery, ścieżki spacerowe i bie-
gowe – Gorzów Wlkp., te jedno z naj-
bardziej zielonych polskich miast. Wraz 
z nadejściem wiosny  nabiera  jeszcze 
więcej barw. Swój udział mają w tym 
pracownicy naszej spółki, która od lat 
wspiera ekologię i zrównoważony roz-
wój miasta. 
Ulica Tetralna w Gorzowie, zaraz po 
centrum, stała się jedną z najpiękniej-
szych i najweselszych lokalizacji w 
mieście. Wraz z nadejściem wiosny, 
na skwerze nieopodal Inneko zakwitły 
przepiękne wiosenne kwiaty. Żonkile, 
krokusy… cieszą nasze oczy. To zasłu-
ga osób, które jesienią włączyły się do 
akcji „Kolorowy Trawnik”. Efekty są 
imponujące!
Gorzów z roku na rok coraz bardziej 
angażuje się w ekologię. Kolejne kilo-
metry ścieżek rowerowych są tego naj-
lepszym przykładem. Tworzą one coraz 
bardziej spójny system komunikacji, 

który motywuje do tego, by przesiąść 
się na ten „zielony” środek transpor-
tu. Ważne, że coraz 
bardziej sprzyja ku 

temu infrastruktura. Bo oprócz tego, że 
można się swobodnie przemieszczać, 

jest też możliwość bezpiecznego pozo-
stawienia jednośladu. 
Jedną z ostatnich inicjatyw, są nowe 
stojaki rowerowe, które zamontowano 
przed siedzibą Inneko przy ul. Teatral-
nej. Mogą korzystać z nich pracownicy 
oraz osoby odwiedzające firmę. Okazuje 
się, że inwestycje w takie proekologicz-
ne rozwiązania cieszą się dużym uzna-
niem. To podwójne dobro – wsparcie 
środowiska oraz zdrowego trybu życia. 
Oby więcej takich drobnych, pozytyw-
nych inicjatyw, które zmieniają naszą 
codzienność! 

Planowanie każdej inwestycji, czy mo-
dernizacji instalacji, rozpoczyna się 
od zapoznania się ze światowymi tren-
dami i innowacjami w dziedzinie no-
woczesnych technologii stosowanych  
w gospodarce odpadami. 
W tym właśnie celu, w kwietniu br. uda-
liśmy się do Lublina, gdzie mogliśmy 
zobaczyć prototypową linię demonstra-
cyjną, obsługiwaną przez amerykań-
skiego robota sortującego firmy AMP 
Robotics, wyposażonego w sztucz-
ną inteligencję. Dzięki odpowiednim 

algorytmom maszyny tego typu „uczą 
się” rozpoznawać wybrane materiały, 
wykorzystując wizyjny system kompu-
terowy i uczenie maszynowe do rozpo-
znawania  kolorów, tekstur, kształtów, 
rozmiarów, wzorów, a nawet kodów 
kreskowych. Jednoramienny robot może 
wykonać do 80 pobrań na minutę i do-
celowo zastąpić 
człowieka w sorto-
waniu ręcznym.
Bez wątpienia 
współpraca ludzi  

i robotów to przyszłość i skuteczne na-
rzędzie w zwiększaniu stopnia odzysku 
odpadów, ale podchodząc świadomie do 
wykorzystywania nowych technologii 
pragniemy jednak uspokoić, że mimo 
tego, że roboty nie chorują i mogą pra-
cować 24h/dobę… na ten moment nie 
planujemy ich zakupu. 
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Witajcie Kochani!
Nadszedł mój ulubiony kulinarnie czas 
w roku. Uwielbiam grillować i karmić 
potrawami z grilla moją rodzinę i przy-
jaciół! Ale nie o mięsie chce dziś Wam 

napisać! Bo przecież wiadomo, że kieł-
baska czy karkówka powinny mieć do-
datkową oprawę na talerzu. Jako doda-
tek do grillowanych potraw polecam 
najszybszą i przesmaczną sałatkę, której 
przygotowanie zajmie Wam napraw-
dę kilka minut. Nie licząc gotowania 
jajek oczywiście, bo głównie z jaj ona 
się składa. A zatem – 5-6 ugotowanych 

na twardo jajek, pokrojonych w kostkę 
wrzucamy do miseczki. Dodajemy do 
tego pęczek rzodkiewek, również po-
krojony w kostkę i posiekany pęczek 
szczypiorku (no chyba, że potraficie po-

kroić szczypiorek 
w kostkę). Następ-
nie dodajemy sól  
i pieprz do smaku, 
suto okraszamy 
sosem z majonezu 
i jogurtu natural-

nego, z przewagą jogurtu oczywiście, 
i… gotowe!! Niektórzy dodają jeszcze 
ser żółty i szynkę. Wtedy sałatka jest 
bardziej treściwa. Jednak ja wolę jej 
wersję light, jest wtedy idealnym do-
datkiem do cięższych dla wątroby mięs. 
SMACZNEGO!! No i pięknej wiosny 
życzę! Na zewnątrz i w sercach!

Babcia Grażynka
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PYSZNA SAŁATKA
NA GRILLA


