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INNEKO NADAL DLA SGO5
Gdy w 2015 roku Gminy zrzeszone w Związku Celowym Gmin SGO5, a mowa tu o Strzelcach Krajeńskich, Dobiegniewie, Starym
Kurowie i Zwierzynie, ogłosiły chęć poszukania innego partnera do obsługi utylizacji
śmieci i odpadów, sytuacja nie była wesoła.
Gminom zależało na znacznym obniżeniu

INNEKO

– przejmie i zmodernizuje obsługę punktu
przeładunkowego w Dobiegniewie
– utrzyma ceny za przyjęcie odpadów biodegradowalnych, komunalnych mieszanych oraz segregowanych do 31 grudnia
2018 roku, z zastrzeżeniem możliwego podwyższenia jedynie w przypadku zmiany

www.inneko.pl

Nowi pracownicy
W ostatnim czasie do załogi Inneko
dołączyły dwie nowe osoby. Są to
Pani Monika Piaskowska oraz Pan
Witold Siwko. Witamy serdecznie na
pokładzie.
Pani Monika reprezentuje właściciela i jako Pełnomocnik Zarządu d.s.
Koordynacji Grupy Kapitałowej Inneko zajmuje się doradztwem i kordynacją bieżących działań wszystkich podmiotów Grupy.
Z kolei Pan Witold Siwko od marca
przejął funkcję managera Pola Golfowego Zawarcie i jako czynny zawodnik będzie szeroko promował golfa
i pole golfowe.

Porozumienie
ze Związkami

Sygnatariusze umowy o współpracy pomiędzy SGO5 a Inneko

kosztów obsługi gospodarki odpadami oraz
na uniezależnieniu się od wyłącznie jednego odbiorcy odpadów. Utrata tego partnera
przez Inneko wiązałaby się z pogłębieniem się
kłopotów finansowych firmy, a przez to także
firm zależnych.
Renegocjacje umowy i prace nad nowym porozumieniem trwały kilkanaście miesięcy. Był
to długi i trudny proces. Zaangażowani w niego byli wicemarszałek województwa lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, prezydent Gorzowa
Jacek Wójcicki, burmistrzowie i wiceburmistrzowie gmin SGO5 oraz radni sejmiku, jak
również zarząd i pracownicy spółki Inneko.
Nowe porozumienie podpisano pod koniec
stycznia b.r. Inneko w ramach współpracy
z SGO5 m.in.:
– zrealizuje na własny koszt transport odpadów biodegradowalnych, komunalnych
mieszanych oraz segregowanych ze stacji
przeładunkowej w Dobiegniewie do instalacji
w Chróściku
– zrealizuje na własny koszt transport odpadów selektywnych ze stacji przeładunkowej
w Dobiegniewie do instalacji w Chróściku

GOT PNP
SP. Z O. O.

zdj. Łukasz Kulczyński / UM Gorzów

przepisów powszechnie obowiązujących,
a mających wpływ na wysokość tej ceny
w szczególności w przypadku zmiany lub
wydania nowego obwieszczenia Ministra
Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie
ze środowiska na rok 2017 (M.P.2016.718),
– będzie wspierać merytorycznie SGO5 w organizacji transportu, taboru i pojemników.
Natomiast SGO5 będzie realizował swoje zadania w oparciu o zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubuskiego, który zakłada przypisanie SGO5
do regionu północnego z RIPOK spółki Inneko, znajdującym się w Chróściku.

Zakończył się spór zbiorowy ze
Związkami Zawodowymi. Związki
zaakceptowały propozycje Zarządu
Inneko. Zarząd wyszedł naprzeciw
oczekiwaniom ZZ w zakresie rozszerzenia dostępu do odzieży roboczej.

Wastrol bez szkody
W ramach restrukturyzacji Grupy
Kapitałowej Inneko zlikwidowano,
przynoszącą straty spółkę Wastrol.
Zajmowała się ona odbiorem i zagospodarowaniem odpadów przemysłowych na terenie Wielkopolski.
Co ważne, likwidacja tej spółki nie
przyniosła jednak szkody jej klientom, gdyż ich obsługę kontynuuje
Inneko.

– „Najważniejszy dla spółki Inneko jest fakt
obopólnej zgody na dalsze rozwijanie współpracy w ramach jednego regionu wszystkich
gmin SGO5. Ze swojej strony zaprosiliśmy
przedstawiciela Związku Celowego Gmin
SGO5 do udziału w posiedzeniach Rady
Nadzorczej Inneko, a równocześnie zaoferowaliśmy dodatkowe usługi” – mówił po podpisaniu porozumienia prezes Inneko sp. z o. o.
Artur Czyżewski.

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

ENERI
SP. Z O.O.
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Zbliża się rozruch
W maju zaplanowano rozruch instalacji elektrociepłowni Bioenergy Farm. Czy tak się stanie zależy
to od tego czy wykonawcy poszczególnych elementów inwestycji złożą oświadczenia o gotowości ich części instalacji do rozruchu
oraz czy Urząd Dozoru Technicznego zezwoli na tę próbę. Termin
zależy też od uzyskania decyzji
środowiskowych dla spalania RDF,
obecnie oprotestowanego przez
grupę mieszkańców Stanowic.
Podstawowym celem tego rozruchu jest wykazanie przez
uczestników procesu inwestycji,
że poszczególne elementy instalacji osiągają parametry zawarte w kontrakcie. Równie ważne
jest też dokonanie odbioru przez
Urząd Dozoru Technicznego, który
jeśli rozruch przebiegnie właściwie
wyda zezwolenie na przekazanie
instalacji do eksploatacji.

Prekursorzy „sanacji”
Postępowanie sanacyjne wprowadziła 1 stycznia 2016 r. ustawa
„Prawo restrukturyzacyjne” oraz
zmieniona ustawa „Prawo upadłościowe”.
Nowe rozwiązania mają pomóc
przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwić przeprowadzenie postępowania naprawczego w oparciu o cztery procedury:
o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i postępowania sanacyjnego.
Z tego ostatniego, które pozwala
na zastosowanie szczególnych instrumentów prawnych, jak m.in.
możliwość odstąpienia od niekorzystnych dla dłużnika umów, możliwość sprzedaży zbędnych składników majątkowych ze skutkiem
sprzedaży egzekucyjnej, od lipca
ub. roku korzysta także Inneko, restrukturyzując swoją spółkę-córkę
– Bioenergy Farm w Stanowicach.
Jesteśmy jedną z pierwszych firm
w Polsce, które skorzystały z takiego rozwiązania.
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NIE BIOMASA A RDF
Bioenergy Farm Stanowice Sp. z o.o. jako
spółka celowa została powołana z dniem
26 listopada 2013 r. głównie do przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie
i późniejszej eksploatacji
elektrociepłowni i suszarni. Realizację rozpoczęto
w 2014 r., a projekt, kosztował nas ok. 34 miliony
złotych. Niestety brakowało
finansowania, przesuwał się
termin uruchomienia i ostatecznie bank skierował obsługę kredytową do departamentu „kredytów trudnych”,
co także nie ułatwiło zadania.

BEF
również aktywne poszukiwanie partnerów
biznesowych. Ponadto toczą się intensywne
prace mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania instalacji, co jest warunkiem jej
dodatniego zbilansowania. W tym celu
zostanie wykonany test, a po jego pozytywnym zakończeniu modernizacja
istniejącego pieca na biomasę do spalania, produkowanego przez Inneko,
paliwa RDF. Jeśli działania te przyniosą spodziewane rezultaty, otworzy to
przed firmą szansę na zasadniczą poprawę sytuacji ekonomicznej elektrociepłowni, co tym samym zredukuje
konieczność ponoszenia wydatków
na obsługę poręczonych przed laty
kredytów w Banku BGK.

Po uruchomieniu w marcu
2016 r., okazało się, że w obec– „Obok korzyści jakie daje zmiana
nej sytuacji ekonomicznej (spapaliwa, z takiego za które musimy
dek cen produktu, wzrost cen
płacić, na takie, które mamy za darsurowca) zakład przez najbliżmo, kolejną widzimy w zmieniasze kilka lat generowałby ponad
jących się uwarunkowaniach jeśli
3 mln. zł strat rocznie (stojąc
chodzi o produkcję surowca. Szutylko 2 mln.). Aby uniknąć upakamy kontrahenta strategicznego,
dłości spółki, która oznaczałaby
który dostarczałby komponentów
także duże kłopoty dla Innedo suszenia, jak i odbierał gotowy
brakuje
ko, Bioenergy Farm Stanowice Paliwa RDF nam nie
produkt. Dlatego najważniejszy
Sp. z o.o. rozpoczęła proces naprawczy czyli jest teraz odbiór techniczny instalacji, bo bez
„sanacji”. Realizuje ją w imieniu sądu p. Leszek tego na razie nie możemy niczego oferować”
Kozłowski, przy dużym wsparciu spółek: Inne- – mówi Tadeusz Karwasz, wiceprezes GTBS,
ko oraz GOTECH. Po blisko roku BEF zbliża nadzorujący w BEF procesy techniczne rozrusię do osiągnięcia sprawności technicznej in- chu nowej instalacji.
stalacji, uzyskania pozwoleń Urzędu Dozoru
Technicznego, niezbędnych do rozruchu ca- Jak widać szanse na wyjście z trudnej sytuacji
łości. Uzyskanie tych dokumentów umożliwi są coraz większe. Czekamy zatem na dobre
Inneko nie tylko uruchomienie instalacji, ale wieści ze Stanowic.

SŁOWO PREZESA
Szanowni Państwo
Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer
Biuletynu Informacyjnego dla Grupy Kapitałowej Inneko. Chcemy by był on dodatkowym
źródłem bieżących i rzetelnych informacji
o istotnych wydarzeniach, wyzwaniach, szansach, sukcesach ale też i zagrożeniach, jakie
dotyczą spółki, jak i całej grupy kapitałowej.
Mimo, że dziś zdobywamy wiedzę głównie
poprzez nośniki elektroniczne – zachęcam
do odwiedzania naszej strony internetowej

INNEKO
– postanowiliśmy uruchomić także Biuletyn
drukowany, by dotrzeć z wieściami do tych
z Państwa, którzy nadal wolą poczytać coś na
papierze.
Biuletyn będzie ukazywał się raz w miesiącu.
Mamy nadzieję, że włączycie się do redagowania tego pisma. Czekamy na Państwa informacje, artykuły, pomysły. Można je zostawiać w
skrzynce w siedzibie Inneko, wysyłać tradycyjną pocztą lub mailem.
Artur Czyżewski – Prezes Zarządu

Zarząd składa wszystkim Państwu życzenia spokojnych,
rodzinnych, dobrych świąt Wielkiej Nocy.
Artur Czyżewski – Prezes Zarządu i Seweryn Stuła – Wiceprezes Zarządu
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NASZE PROJEKTY

INNEKO

Dział marketingu Inneko organizuje różne akcje promocyjne i edukacyjne mające na celu
m.in. szerzenie wśród mieszkańców wiedzy o segregacji odpadów, o działalności Inneko, pokazujące jak ważnym dla nas i naszego środowiska jest właściwe zagospodarowanie tego co
zużywamy na co dzień. Działania te prowadzone są poprzez kilka ciekawych projektów.
EkoReaktywator
Jest odpowiedzią na zmiany w prawie, które
nakładają na firmy zajmujące się odpadami,
konieczność przyjrzenia się im pod kątem
możliwości ich dalszego wykorzystania,
użycia, zanim trafią do utylizacji. Stąd pomysł na „Ekoreaktywator”, czyli miejsce
gdzie trafiają rzeczy komuś niepotrzebne,
a jeszcze sprawne i mogące dalej służyć innemu właścicielowi.
– „Stworzyliśmy taką platformę wymiany.
Na profilu Inneko na Facebooku można
się dowiedzieć co aktualnie jest do wzięcia.
Przyjmujemy te produkty bezpłatnie i również bezpłatnie je wydajemy. Dzięki temu
działające żelazko, pralka dostają jakby
drugie życie” – opowiada Żaneta Domarecka, koordynatorka projektów w Dziale marketingu Inneko.
Projekt ruszył w październiku 2016 r. i ma już
grono swoich fanów. Do marca b.r. właścicieli zmieniło ponad 40 produktów. Mieszkańcy najczęściej pytają o ceramikę, urządzenia
elektryczne i elektroniczne, sprzęt AGD –
pralki, lodówki, telewizory, artykuły dla dzieci, np. rowerki.
Projekt się rozwija. Promowany jest w mediach lokalnych oraz przy wydarzeniach,
które organizuje lub współorganizuje Inneko sp. z o. o.
Wymień Odpady
na Kulturalne Wypady
Raz w roku, podczas Dnia Ziemi (22 kwietnia) mieszkańcy mają możliwość wymiany
surowców wtórnych na bilety do różnych
miejsc kultury, rozrywki, sportu, lokali gastronomicznych. W zamian za dużą ilość
oddanej makulatury, plastikowych butelek,
metalowych puszek itp. można pójść za
darmo do kina, na koncert czy do restauracji. Żeby dostać taki bilet należy przekazać
odpowiednią ilość danego surowca. Instytucje, które współpracują z Inneko przy
tym projekcie za przekazane bilety otrzymują w zamian promocję w mediach obsługujących to wydarzenie. Kolejna wymiana
odpadów na garść kultury już za chwilę.
Inneko Dobrym Sąsiadem
Ten projekt trwa od ponad 10 lat, ale rok
temu zmieniono jego formułę – to ukłon
w kierunku mieszkańców osiedla Chróścik,

gdzie mieści się nasz zakład, m.in. z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
– „Takie sąsiedztwo nigdy nie jest mile widziane, dlatego postawiliśmy na szeroką
akcję informacyjną i współpracę z mieszkańcami, która ma pomóc przekonać ich
do nas, dać im wiedzę na temat tego co tam
robimy, dlaczego nasza praca jest ważna.
Przy okazji też się poznajemy” – mówi Żaneta Domarecka.
W ramach projektu „Inneko Dobrym Sąsiadem” organizowane są regularne spotkania z mieszkańcami, na których zbierane są
informacje o tym, co ich nurtuje, w jakich
projektach chcieliby z Inneko współpracować. Organizowane są akcje mikołajkowe
dla dzieci, prowadzona jest współpraca przy
upiększaniu osiedla. Raz na kwartał pojawia się gazetka „Inneko Dobrym Sąsiadem”,
gdzie można znaleźć informacje o tym, co
ciekawego wydarzy się w najbliższej okolicy,
a raz do roku mieszkańcy Chróścika biorą
też udział w Dniach Otwartych (ok. 5 czerwca), podczas których mogą zwiedzić zakład,
poznać go od środka, dowiedzieć się więcej
o tym, co się w nim dzieje.
– „Z roku na rok rośnie świadomość tego co
robimy w zakładzie Chróściku. W ubiegłym
roku miałem okazję osobiście oprowadzać
po zakładzie grupę mieszkańców Gorzowa
i po wycieczce, z zadowoleniem, obserwowałem ich reakcje, pozytywne komentarze
na temat tego co właśnie zobaczyli” – mówi
Rafał Pawlak, kierownik zakładu w Chróściku.
Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole
W ramach tego projektu Inneko utworzyło
specjalny punkt skupu surowców, w którym
szkoły i przedszkola otrzymują atrakcyjne
ceny za oddane surowce: baterie, zakrętki,
makulaturę itp. Zarobione pieniądze placówka przeznacza na różne cele edukacyjne. Akcja zbiórki trwa cały rok szkolny, na
koniec roku zbiórka jest podsumowywana,
wyceniana i środki są przelewane na konta placówek. Poprzednio organizowany był
konkurs i tylko zwycięzca otrzymywał nagrodę w formie dofinansowania, ale zmieniono formułę by więcej placówek mogło
z tej akcji otrzymać pieniądze.
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Zbliża się Światowy
Dzień Ziemi
Największe ekologiczne święto świata obchodzone jest w 192 krajach.
Ideę zapoczątkowano na konferencji
UNESCO w 1969 r. W Polsce obchody odbywają się od 28 lat. W 2009 r.
zgromadzenie ogólne ONZ ustanowiło dzień 22 kwietnia świętem Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi,
znanym dzisiaj, jako Światowy Dzień
Ziemi. Inneko znów aktywnie włączy
się w jego obchody, podczas nich realizujemy m.in. projekt „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady” a także
promujemy inne akcje realizowane
przez Grupę (więcej o nich w artykule „Nasze projekty”).

Skrzynka korytarzowa
W siedzibie Inneko, przy ulicy Teatralnej 49, na korytarzu pod tablicą
ogłoszeń, wisi specjalna skrzynka
na korespondencję. Do niej można
wrzucać pytania do Prezesa, Zarządu, jak i innych działów. Uwagi,
pomysły na działalność firmy także
mile widziane. W dobie problemów
kadrowych na Poczcie Polskiej wydaje się to ciekawym pomysłem na
rozszerzenie działalności biznesowej
Inneko o kolejne usługi dla mieszkańców. „Skrzynka korytarzowa”
w każdym bloku?

Golfowy Dzień Dziecka
Już ogłaszamy, iż na Polu Golfowym
Zawarcie, 4 czerwca, odbędzie się
impreza dla dzieci, z okazji Dnia
Dziecka. Będzie dużo zabawy z golfem i wokół golfa. Dlatego już dziś
zachęcamy do zaplanowania sobie
tego dnia na wyjście z pociechami
i spędzenie go na polu golfowym.
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ZAWARCIE NOWE OTWARCIE

Połączenie klubów
golfowych
W sobotę, 25 marca, na Polu Golfowym Zawarcie odbyło się walne
zebranie członków dwóch działających dotąd klubów – Gorzowskiego Klubu Golfowego Zawarcie
oraz Zawarcie Golf Club, na którym
ogłoszono ich połączenie. Negocjacje trwały od kilkunastu miesięcy, a zabiegał o to połączenie od
początku Prezes Inneko – Artur
Czyżewski. To jego osobisty sukces.
Na zebraniu postanowiono przyjąć
nazwę Stowarzyszenie Gorzowski
Klub Golfowy Zawarcie oraz powołano Zarząd klubu. Prezesem Zarządu został Waldemar Brzeziński,
wiceprezesami Marek Januszonek
i Tomasz Utrata. Do Zarządu weszli także: Danuta Freiherr, Maciej
Klofta, Tomasz Mazur i Witold Siwko. Ten ostatni, od marca b.r. objął
funkcję menedżera Pola Golfowego Zawarcie. Kapitanem klubu został Jacek Uchański.

Skorzystamy
z „in-house”?

zdj. BePi

Urząd Miasta zaprosił nas do złożenia bez przetargu oferty na realizację zadania utrzymania w czystości i przejezdności dróg lokalnych
w okresie całorocznym. Daje ona
możliwość wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia z wolnej ręki w zakresie
tzw. zamówień „in-house”. Zgodnie
z tą procedurą samorząd może zlecać zadania „swoim” firmom, które
powołał do realizacji zadań na rzecz
mieszkańców, bez konieczności stosowania procedur zamówień publicznych. Zlecenie „in-house” jest
dużą szansą, stojacą przed spółką.
Także tutaj czeka nas procedura
odwoławcza, która rozstrzygnie
się w połowie kwietnia. Jeśli nasza
oferta zostanie przyjęta przejmiemy
do realizacji obsługę całorocznego
utrzymania czystości na drogach.
O projekcie z tym związanym pt.
„Lato–Zima” więcej w artykule obok.

Od marca b.r. nowym menadżerem pola golfowego Zawarcie jest pan Witold Siwko. Plany
i zamierzenia nowego gospodarza są bardzo
ambitne i szerokie. Patrząc na jego energię
wierzymy, że wiele z nich uda się szybko zrealizować. W klubie już spotykają się seniorzy,
ruszyła akcja propagująca golf wśród młodzieży „Szukamy Olimpijczyka” (przypomnijmy,
że golf znów powrócił na olimpiadę). W programie pojawiło się „wprowadzenie treningów golfowych” dla wszystkich – grających
i początkujących. Czekają nas dni otwarte,
spotkania z golfem z okazji Dnia Matki, Dnia
Dziecka, Dni Gorzowa, a także wiele akcji niekoniecznie związanych bezpośrednio z tym
sportem. Nowy menago szykuje także zmiany
w systemie sprzedaży, szkolenia dla pracowników z obsługi klienta i nowy cennik. Zamierza
też ruszyć z ofertą do hoteli i zawiązać klub dla
lokalnego biznesu. Oczywiście golf to także
turnieje, nie tylko te dla profesjonalistów czy
amatorów, ale też dla mieszkańców. Czy dojdzie do rywalizacji samorządowców z dziennikarzami, golfistów Zielonej Góry i Gorzowa
przed derbami żużlowymi, czas pokaże.
Wiosną nowego menedżera i jego zespół
czekają też poważne prace pielęgnacyjne i rewitalizacyjne. Jak mówi pan Siwko, pole po
zimowaniu nie jest w najlepszym stanie, wy-

Seniorzy trenują na polu golfowym

maga bieżącego utrzymania i zasiewów, ale też
i większych poprawek. Niestety po jego wybudowaniu zbyt krótko „dojrzewało”. Powinno
przez rok od zasiania traw spokojnie sobie
czekać, niestety skrócono ten czas do 6 miesięcy, co nie wpłynęło dobrze na jakość traw.
Stąd konieczne są prace rewitalizacyjne. Będą
prowadzone na bieżąco.
Dobrą wiadomością dla zarządzającego (i dla
nas) jest to, że po latach, dwa gorzowskie
kluby golfowe wreszcie połączyły się w jeden
(więcej w dziale „wiadomości”), co pozwoli
na pewno zintensyfikować działania i pomoże
w szybszym rozwoju golfa w Gorzowie.
Wiosna już dotarła, zapraszamy zatem do
spotkań z golfem na Polu Golfowym Zawarcie, przy ul. Śląskiej 52.

„LATO-ZIMA” SZANSĄ
Pod projektem „Lato-Zima” kryje się utrzymanie czystości i przejezdności dróg w okresie
zarówno letnim, jak i zimowym. O ile w okresie letnim to głównie usuwanie wszelkich
zanieczyszczeń z dróg publicznych, a więc pyłów, ziemi, piachu, przystrzyganie traw, które
gdzieś się pojawią, o tyle w okresie zimowym
dochodzi do tych zadań jeszcze usuwanie
śniegu oraz posypywanie dróg solą i piaskiem.
Inneko ma szansę przejąć tę usługę. Szansa
pojawiła się dzięki zmianom w ustawie Prawo
o zamówieniach publicznych (więcej o procedurze „in-house” obok).
– „Projekt „Lato-Zima” wpisuje się bezpośrednio w większą strategię firmy. I tak
jak pierwotnie Inneko kojarzone jest ze
składowiskiem odpadów, ich odbiorem,
selekcją i sprzedażą oraz działaniami marketingowymi i edukacyjnymi podnoszącymi
wiedzę o ekologii i kształtującymi proekologiczne postawy, to ten projekt rozszerza
nasze usługi o kolejne elementy szeroko rozumianego utrzymania czystości w mieście”
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– mówi Rafał Pawlak, kierownik zakładu
w Chróściku.
Przekłada się to korzystnie biznesowo. Zarówno Inneko szuka nowych możliwości zarobku,
a miasto szuka oszczędności, więc taka współpraca staje się dla obu stron bardzo korzystna. Inneko ma do tego odpowiednie zaplecze,
zarówno sprzętowe, jak i kadrowe i do takich
zadań jest dobrze przygotowane.
Pod okiem pana Jacka Jasiewicza, na terenie
zakładu w Chróściku będzie tworzona baza
dla sprzętu i ludzi, niezbędnych do realizacji
projektu „Lato-Zima”. Jeśli wszystkie etapy
ofertowe zostaną przeprowadzone pomyślnie
z dniem 1 sierpnia Inneko sp. z o.o. rozpocznie realizację tego projektu. W związku z tym
firma zatrudni dodatkowych 14 pracowników,
w okresie letnim, głównie będą to kierowcy,
którzy zasiądą za kierownicami zamiatarek
i polewaczek. W okresie zimowym dojdzie
jeszcze kilkanaście osób do obsługi pługopiaskarek i solarek.

