
Grupa kapitałowa Inneko nieustan-
nie się rozwija i świadczy coraz więcej 
usług dla mieszkańców. Jednocześnie 
funkcjonujemy w niepewnym czasie, 
w związku z pandemią wirusa SAR-
S-Cov2. W takiej sytuacji manager  
z dużym doświadczeniem to ogromne 
wzmocnienie naszej drużyny. Jak Pan 
ocenia powołanie do Zarządu Grupy 
Kapitałowej  Inneko Sp. z o.o.?
Maciej Symeryak (MS): Na początku 
chciałbym podziękować Prezydento-
wi Gorzowa oraz Radzie Nadzorczej 
Inneko za docenienie mojego dorobku 
zawodowego oraz doświadczenia w or-
ganach nadzorczych spółek miejskich  
i powołanie mnie do Zarządu Inneko. To 
bardzo mocno motywuje mnie do jesz-
cze cięższej pracy, ale jestem świadomy, 
że żaden manager wiele nie osiągnie 
bez współpracy ze zgranym i zaanga-
żowanym zespołem ludzi.  Ze wzglę-
du na obecne zobowiązania zawodowe 
obowiązki Wiceprezesa Zarządu Inne-
ko obejmę 1 czerwca, ale odbyłem już 
szereg spotkań z pracownikami i mogę 
już teraz potwierdzić, że jest to zespół  
z ogromną wiedzą, bardzo zmotywowa-
ny, chętny do współpracy oraz gotowy 
do podejmowania nowych wyzwań. 
Branża komunalna nie jest Panu 
obca. Przez blisko 3 lata zasiadał Pan 
w Radzie Nadzorczej Zakładu Utyli-
zacji Odpadów, poprzednika Inneko.
MS: Tak, zgadza się. Przez 3 lata za-
siadałem w Radzie Nadzorczej ZUO 
Sp. z o.o., dlatego dużo łatwiej będzie 
mi płynnie objąć codzienne obowiązki. 
Poza tym wiem, że pracujemy dla spo-
łeczeństwa i bardzo ważne jest znale-
zienie takiego rozwiązania, aby przed-
siębiorstwo funkcjonowało prawidłowo 
oraz mogło się rozwijać, ale żeby nie 
odbywało się to kosztem mieszkańców 
naszego regionu.
Nie jest to jedyne doświadczenie z bran-
żą komunalną, ponieważ zasiadałem 
również w Radzie Nadzorczej MZK Sp. 
z o.o. Obecnie jestem przewodniczącym 
Rady Nadzorczej Gorzowskiego Rynku 
Hurtowego S.A. 
Chciałbym podkreślić, iż w czasie 
kiedy byłem przewodniczącym Rady 

Nadzorczej MZK Sp. z o.o. miałem 
okazję poznać i ściśle współpracować  
z obecnym Prezesem Inneko, panem 
Łukaszem Marcinkiewiczem, który 
wtedy był Wiceprezydentem Gorzowa 
Wlkp. Współpraca układała się wzoro-
wo i jestem głęboko przekonany, że tak 
będzie i teraz. 
Za jakie obszary działania naszej gru-
py kapitałowej jest Pan odpowiedzial-
ny w szczególności?
MS: Rozwój spółki w ostatnim okresie 
jest bardzo dynamiczny. Powstała m.in. 
spółka Inneko RCS Sp. z o.o. zajmują-
ca się czystością i przejezdnością dróg 
miejskich czy spółka Inneko SPZ, któ-
ra administruje Cmentarzem Komunal-
nym. Bardzo dużą i ważną inwestycję 
prowadzi Gorzowski Ośrodek Techno-
logiczny przy ul. Targowej 9. Biorąc to 
wszystko pod uwagę, poza ścisła współ-
pracą z Prezesem Zarządu w głównej 
działalności spółki związanej z gospo-
darką odpadami, odpowiedzialny będę 
przede wszystkim za wszystkie spółki 
zależne. 
Nowa osoba w zarządzie każdej or-
ganizacji to również szansa na nowe, 
świeże spojrzenie. Czy ma Pan już 
pierwsze pomysły? 
MS: Tak, pierwsze pomysły i rozwiąza-
nia w niektórych obszarach działalności 
Inneko już mam, ale obecnie chciał-
bym skupić się na poznaniu załogi, 

codziennym funkcjonowaniu oraz dia-
gnozie problemów. Dopiero wtedy będę 
chciał zaproponować pewne działania  
i rozwiązania, które pomogą w funkcjo-
nowaniu przedsiębiorstwa oraz jego dal-
szym rozwoju.
A po godzinach? Jakie są Pańskie naj-
większe pasje, zainteresowania? 
MS: Po godzinach najważniejsza jest 
moja rodzina, której staram się po-
święcać każdą wolną chwilę. Od po-
nad 20 lat jestem szczęśliwym mę-
żem i ojcem dwójki dzieci.  Żona 
Aneta pracuje w Sądzie Okręgowym  
w Gorzowie Wlkp. Syn Sebastian to 
tegoroczny maturzysta w I LO przy 
ulicy Puszkina. Córka Agnieszka to 
uczennica ALMS w Gorzowie Wlkp. 
oraz koszykarka w AZS AJP. To wła-
śnie oni wspierają mnie w każdej sytu-
acji i zawsze mogę na nich liczyć. Po-
nadto uwielbiam podróże oraz polskie 
góry. Oczywiście w towarzystwie moich 
najbliższych!
Jaki będzie 2021 rok? 
MS: Chciałbym aby był to ostatni już 
rok z koronawirusem. Żebyśmy wróci-
li do normalności, przestali martwić się 
o swoich bliskich i byli zdrowi. I tego 
właśnie wszystkim życzę!

Rozmowę przeprowadził 
Kamil Bednarz

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

GOT PNT 
SP. Z O.O.

INNNEKO ENERGIA 
SŁONECZNA SP. Z O.O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

INNEKO SPZ
SP. Z O.O.

ROZMOWA Z MACIEJEM SYMERYAKIEM WICEPREZESEM INNEKO
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Ekipa Wywozu Odpadów Inneko świet-
nie radzi sobie z opróżnianiem pojem-
ników podziemnych zainstalowanych 
przez Związek Celowy Gmin MG-6 na 
gorzowskim „Kwadracie”. Nasi pracow-
nicy zyskali uznanie zarówno mieszkań-
ców miasta jak i mediów. Mówili o nas 
nawet w Teleekspresie!  
Specjalna śmieciarka na opróżnienie 
prawie trzymetrowego wkładu potrze-
buje 10 minut. Tak zwanym HDS-em 
ogromny wkład jest przenoszony pod 
odpowiednim kątem. Na jego odbiór 
czeka nasza śmieciarka. Zanim jednak 
do jej wnętrza trafi zawartość pojemni-
ków,  trzeba otworzyć specjalną zapad-
nię. Do tego konieczna jest precyzja  
i konkretne umiejętności naszej eki-
py. Jak widać szkolenia się opłaciły, 
bo profesjonalnie zorganizowana akcja 
przykuwa uwagę mieszkańców, którzy 
chwalą pomysł. 
Pojemniki podziemne na gorzowskim 
„Kwadracie” są przełomem w gospo-
darce odpadami. Dzięki nim nasze oto-
czenie jest bardziej estetyczne, łatwiej 
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„KWADRATOWE” WYZWANIE
utrzymać czystość, no i sam rozwiązuje 
się problem nieprzyjemnego zapachu 
wydostającego się z altan śmietniko-
wych. 
Zamontowane pojemniki są „głębokie” 
na trzy metry. Boczne wymiary każde-
go z nich wynoszą 170 x 170 cm. Po 

zewnętrznych stronach zamontowa-
no instalacje na odpady zmieszane, po 
środku na papier, plastik, szkło oraz na 
bioodpady. W sumie jest ich sześć.     
Inwestycja kosztowała 425 tys. złotych.

Ewa Iwańska

DZIAŁ SPRZEDAŻYZMIANY DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Pierwszy kwartał roku był bardzo in-
tensywnym okresem dla pracowników 
Działu Sprzedaży. Dzięki szerokiej 
kampanii informacyjnej w mediach 
oraz zaangażowaniu przedstawicieli 
handlowych INNEKO, dotarliśmy do 
większości właścicieli nieruchomo-
ści niezamieszkałych. Przemodelowa-
nie organizacji  pracy zespołu sprze-
dażowego pozwoliło na sprawne  
i szybkie przygotowywanie ofert han-
dlowych, co miało przełożenie na wy-
soką liczbę zawartych umów. Koordy-
nacja prac z działem Wywozu Odpadów 
pozwoliła klientom na płynne przejście 

z systemu miejskiego na komercyjny 
tj. podstawienie nowych pojemników  
i kontynuację odbioru odpadów. 
Dlaczego?
Na podstawie uchwały Zgromadze-
nia Związku Celowego Gmin MG-6 nr 
XIV/67/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r., 
nieruchomości niezamieszkałe zostały 
wyłączone z systemu odbierania od-
padów komunalnych Od marca 2021 r. 
W konsekwencji właściciele nieru-
chomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, od 1 marca 2021 r. zobo-
wiązani byli do zawarcia niezależnej 
umowy na odbiór odpadów z wybranym 

operatorem.
Nieruchomości niezamieszkałe – czyli 
jakie?
Nieruchomości niezamieszkałe to ta-
kie nieruchomości, na których nie za-
mieszkują mieszkańcy, a powstają  
w nich odpady komunalne. Są to nie tyl-
ko nieruchomości wykorzystywane se-
zonowo przez ich właścicieli (np. domki 
letniskowe), ale również urzędy, teatry, 
przychodnie, szpitale, zakłady rzemieśl-
nicze, magazyny, sklepy, biura, ogródki 
działkowe, instytucje itp.
Co to oznacza?
Dla właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych to dodatkowe obowiązki. 
Od 1 marca 2021 r. każdy właściciel 
tego typu nieruchomości musi zawrzeć 
indywidualną umowę na odbiór odpa-
dów komunalnych z uprawnionym ope-
ratorem i powiadomić o tym związek 
MG-6.  CZG MG-6 będzie dokonywał 
kontroli, czy właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej zawarł umowę na od-
biór odpadów i czy zadeklarowana ilość 
i częstotliwość odbiorów faktycznie od-
powiada potrzebom danej nieruchomo-
ści.

Monika Piaskowska
Dariusz Koniec

WYWÓZ ODPADÓW
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PANDEMIA - TRUDNY CZAS DLA MARKETINGU MARKETING

Spółka Inneko od wielu lat działa  
w oparciu o dewizę „efektywni w służ-
bie mieszkańcom”. Rok 2020 różnił się 
znacząco od lat ubiegłych, w związku 
z sytuacją epidemiologiczną. Pomimo 
trudności udało się zrealizować wiele 
cennych inicjatyw. Był to okres wspar-
cia lokalnych społeczników, pomocy 
wielu instytucjom przeżywającym kry-
zys w związku z pandemią, pojawiły 
się nowe formy współpracy z lokalny-
mi przedsiębiorcami. Przykładem może 
być projekt realizowany we współpracy 
z Radiem Plus, mający na celu pomoc 
małym gorzowskim firmom poprzez 
ufundowanie im przez Spółkę kampanii 
reklamowej.  Angażowaliśmy się rów-
nież w pomoc hospicjum Św. Kamila, 
DPS nr 1 oraz Wielospecjalistycznemu 
Szpitalowi Wojewódzkiemu. Odwiedzi-
liśmy samotnych i ciężko chorych wrę-
czając im paczki żywnościowe, cyklicz-
nie obdarowywaliśmy bezdomnych, 
pomagamy również zwierzętom. 
Inneko to nie tylko działalność chary-
tatywna ale przede wszystkim zaanga-
żowanie w edukacje ekologiczną. Z tą 

dewizą rozpoczęliśmy pracę w bieżą-
cym roku.  Zoptymalizowaliśmy zasady 
projektu „ Zostań Ekobohaterem”, kon-
centrując nasze działania na przekazy-
waniu mieszkańcom prostych komuni-
katów dostosowanych do ich potrzeb.
Przełomowym projektem naszego 
działu jest stworzony przez nas proto-
typ interaktywnego kosza ulicznego.                
”Gaduła”, bo tak został nazwany pojem-
nik, ma czynnie, a w zasadzie dźwięko-
wo, zachęcać mieszkańców Gorzowa do 
właściwej segregacji odpadów ale także 
zmobilizować do dbałości o wspólną 
przestrzeń miejską.
W tym roku w ramach realizacji pro-
gramu „Inneko Dobry Sąsiad” planu-
jemy rozbudowę  siłowni na otwartej 
przestrzeni w Chruściku. Na zagospo-
darowanym terenie pojawią się  tablice 
ekologiczne, które będą pełniły funkcję 
edukacyjną dla najmłodszych użytkow-
ników tego terenu.
Przed nami wiele inicjatyw społecznych 
mających na celu dbałość o nasze lokal-
ne środowiska. Inneko bierze czynny 
udział w wielu akcjach pod wspólnym 

hasłem  „Gorzów czyste miasto”. Nasze 
zaangażowanie nie ogranicza się tylko 
do bezpłatnego zagospodarowania od-
padów ale również do aktywnego udzia-
łu naszych pracowników w tego typu 
wydarzeniach.
Pandemia nauczyła szybkiej adaptacji 
naszych działań  do zmiennej sytuacji  
panującej w Polsce. Wiele naszych prio-
rytetowy działań uległo przesunięciu 
z powodu coraz to nowych obostrzeń. 
Brak możliwości kontaktu bezpośred-
niego zastąpiono zintensyfikowaną 
działalnością w mediach społecznościo-
wych. Edukacja w formule konkursów 
w social mediach, wsparta udziałem 
lokalnych mediów została pozytywnie 
odebrana przez gorzowian.
Pomimo trudnego okresu związanego  
z pandemią, jesteśmy pełni optymizmu  
i liczymy, że jeszcze w tym roku spotka-
my się, jeśli nie na pikniku pracowni-
czym to chociaż na Ekobiesiadzie. 

Monika Piaskowska
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NOWI PRACOWNICYWITAMY W ZESPOLE
Misją naszego biuletynu jest pokazy-
wanie Wam tego, czego na co dzień,  
w ferworze pracy może nie zauważacie 
:) Dlatego z radością przedstawiamy 
Wam nowych członków naszej załogi!
Od 1 lutego 2021r. zespół INNEKO 
wzbogacił się o jedenaścioro  nowych 
pracowników:

• Annę Jędraszczyk
• Damiana Walkowiaka
• Ewelinę Szwed
• Marka Cłapka
• Pawła Dębnego
• Radosława Gajewę
• Adriana  Gedziona
• Bartłomieja Musiedlaka
• Łukasza Żuberka
• Emilię Grzegorczyk
• Waldemara Zarabskiego

Z niektórymi z nich udało nam się po-
rozmawiać  o pierwszych wrażeniach 
dotyczących pracy w naszym zespole. 
Przy okazji spotkań wręczyliśmy ze-
stawy upominkowe, złożone z przydat-
nych   gadżetów. Z radością donosimy, 
że postanowiliśmy uczynić z tego nową 

firmową tradycję i witać kolejnych 
członków Innekowej rodziny drobnymi 
upominkami właśnie! 
Naszych rozmówców pytaliśmy o od-
czucia w pierwszym dniu pracy. Cieszy 
nas, że wszyscy zgodnie potwierdzali, iż 
zostali ciepło przyjęci przez kolegów.
„Pierwszy dzień spędziłem z drugim 
operatorem w kabinie, który szkolił 
mnie w obsłudze i pokazywał co i jak, 
tak żebym po dwóch dniach sam mógł 
wsiąść do mniejszej ładowarki. Zosta-
łem dobrze przyjęty przez kolegów.”  - 
mówi Bartłomiej Musiedlak, operator 
pracujący na Instalacji w Chróściku. 
Poszukując stabilizacji i pewnego za-
trudnienia Bartłomiej Wybrał INNEKO 
i dzięki temu może widzieć się codzien-
nie ze swoją małą córeczką i żoną. 
Zabieganego Damiana Walkowiaka, 
naszego konserwatora, który dba o czy-
stość wokół firmy oraz wykonuje drob-
ne naprawy sprzętów spotkaliśmy przy 
porannych porządkach. Przyznaje, że 
początki nie były łatwe, ale szybko się 
wdrożył.
Na Polu Golfowym Zawarcie spotkali-
śmy Annę Jędraszczyk, która obsługu-
je recepcję. „Super atmosfera, bardzo 

fajni ludzie, super klienci i piękne miej-
sce”. Czyż nie brzmi to jak opis wyma-
rzonego miejsca pracy?
Ciekawi byliśmy opinii Eweliny Szwed, 
pracującej na stanowisku specjalisty ds. 
inwestycji. Ewelina nie pochodzi z Go-
rzowa, przypadek sprawił, że znalazła 
się w naszym gronie, jednak miło jest 
słyszeć, że wiąże swoją przyszłość z na-
szą Firmą. „Podoba mi się, że mogę wy-
jeżdżać w teren, założyć kalosze i pobie-
gać po placu budowy, coś podpatrzeć, 
dopowiedzieć, skontrolować.”
Emilia Grzegorczyk, która dołączyła 
do zespołu marketingu  przyznaje, że 
czuje się w naszej Firmie bardzo do-
brze a przez kolegów i koleżanki zosta-
ła przywitana z ogromną sympatią.  Co 
prawda branża jest dla niej nowością, 
ale z wielkim zaciekawieniem poznaje 
nowe miejsca, charakter i specyfikę pra-
cy w INNEKO.
Wszystkim nowych pracowników jesz-
cze raz serdecznie witamy na pokładzie, 
liczymy na  owocną współpracę i trzy-
mamy kciuki za sukcesy. 

Emilia Grzegorczyk

Zestaw upominkowy dla nowych pracowników Ewelina Szwed 
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NOWI PRACOWNICY

Anna Jędraszczyk

Bartołomiej Musiedlak Damian Walkowiak

Emilia Grzegorczyk
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RCS W LETNIM ANTURAŻU INNEKO RCS

Po zimowym czasie do RCS zawita-
ła wiosna.  Od 1 kwietnia załoga oraz 
sprzęt Spółki są gotowe do letniego 
utrzymania dróg w zakresie ich czysto-
ści i przejezdności.
W dużej mierze nasza letnia działalność 
skupia się na realizacji harmonogramu 
oczyszczania mechanicznego dróg przez 
operatorów zamiatarek ulicznych oraz 
na ręcznym oczyszczania pasm i zatok 
postojowych, opasek bezpieczeństwa 
oraz utrzymaniu drożności wpustów 
ulicznych przez ekipę mobilną. W razie 
upałów do działań dysponowani są ope-
ratorzy polewaczki ulicznej.
Podobnie jak zimą również latem zda-
rzają się nam tzw. pilne akcje. W przy-
padku wystąpienia masywnych opa-
dów deszczu lub silnych wiatrów RCS 
skupia się na utrzymaniu przejezdności 
dróg oraz na usuwaniu mas błotnych, 
gałęzi i innych przedmiotów z jezdni.  

Wówczas do zadań wykorzystywane są 
podstawowe siły i środki, a także łado-
warka. 
Dzięki działaniom INNEKO RCS  
w okresie letnim ulice w obrębie granic 

NA NASZYCH OCZACH POWSTAJE INKUBATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

GOT PNT

Wraz z początkiem wiosny powoli do-
biegają ku końcowi prace wyburzenio-
we i rozbiórkowe. Musimy przyznać, że 
Firma GOTECH idzie jak burza i Nasze 
wyobrażenia zaczynają nabierać real-
nych kształtów wraz z każdą wywrotką 
gruzu, która opuszcza plac budowy. 
Inkubator, czyli co?
To miejsce, w którym gorzowscy przed-
siębiorcy otrzymają wsparcie lokalowe, 
księgowe, szkoleniowe i nie tylko. To 
nowoczesne pomieszczenia biurowe  
z pełną bazą IT, strefą coworkingową, 
zapleczem socjalnym, które pozwolą na 
prowadzenie działalności w innowacyj-
nym środowisku, na korzystnych wa-
runkach i w dobrej lokalizacji. Dodatko-
wym atutem będzie wsparcie doradcze  
i finansowe dla nowatorskich pomy-
słów, oferowane przez Gorzowski Ośro-
dek Technologiczny. 
Projekt: „Stworzenie w Gorzowie 
Wielkopolskim inkubatora przed-
siębiorczości - Think Tank - sta-
nowiącego platformę wsparcia 
zawierającą zestaw proinnowa-
cyjnych, profesjonalnych usług 
dla lubuskich przedsiębiorstw”, 

dofinansowany jest z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Osi Priorytetowej 1 Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go - Lubuskie 2020, Regionalny Pro-
gram Operacyjny - Lubuskie 2020, Oś  
1. Gospodarka i innowacje, Działanie 

administracyjnych Gorzowa Wielkopol-
skiego są przejezdne i schludne.

Artur Pankowski

1.2. Rozwój przedsiębiorczości. Celem 
Projektu jest stworzenie prorozwojo-
wych warunków dla inkubacji przedsię-
biorstw z sektora MŚP, co przyczyni się 
do poprawy warunków dla rozwoju MŚP  
w woj. lubuskim.

Katarzyna Kozłowska 

Sami przyznajcie, widoki na Nasze miasto - przepiękne  A to dopiero początek.



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

INNEKO ENERGIA SŁONECZNA

7

INNEKO Energia Słoneczna jest naj-
starszą obecnie istniejąca spółką zależną 
w grupie kapitałowej. Została założona 
w listopadzie 2010 roku jako CRG Cen-
trum Remediacji Gruntów. Niecały rok 
później INNEKO (wtedy jeszcze jako 
Zakład Utylizacji Odpadów) odkupiło 
od ZECH UMWELT GMBH posiada-
ne przez nich udziały, stając się tym 
samym jedynym właścicielem Spółki.  
W 2012 roku zmieniono jej nazwę na 
Centrum Standaryzacji Biomasy.
W aktualnym kształcie Spółka funkcjo-
nuje od 2015 r. Wtedy właśnie jej dzia-
łalność skierowano w stronę produkcji 
i sprzedaży energii ze źródeł odnawial-
nych, wykorzystując w tym celu panele 
słoneczne. Zmieniono nazwę Spółki na 

Eneri, a w Stanowicach na powierzchni 
2,2 ha wybudowano instalację fotowol-
taiczną o mocy 1 MWh. Inwestycja była 
możliwa dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków LRPO. W 2019 r. – w celu ujedno-
licenia nazewnictwa spółek w ramach 
grupy kapitałowej – zmieniono nazwę 
Spółki na INNEKO Energia Słoneczna.
Podstawowe przychody Spółki pocho-
dzą z dwóch źródeł – sprzedaży wy-
produkowanej energii elektrycznej oraz 
sprzedaży praw majątkowych, tzw. 
„zielonych certyfikatów” na Towaro-
wej Giełdzie Energii. Posiadana przez  
INNEKO Energia Słoneczna instala-
cja fotowoltaiczna produkuje ok. 1000 
MWh energii rocznie. Za każdy mega-
wat wyprodukowanej energii Spółka 

otrzymuje jeden „zielony certyfikat”.
Działalność Spółki przyniosła w 2020 
r. ok. 90 tys. zł strat. Co może dziwić  
w przypadku instalacji fotowoltaicznej, 
strata ta związana jest w znacznej mie-
rze z pandemią Covid-19. O ile bowiem 
wirus nie stanowi zagrożenia dla proce-
su produkcji energii elektrycznej, o tyle 
wprowadzone przez Rade Ministrów 
obostrzenia w prowadzeniu działalności 
gospodarczej oraz ogólny spadek zamó-
wień w wielu zakładach produkcyjnych 
przełożyły się na znaczny spadek cen 
sprzedawanej energii elektrycznej. Ana-
liza średnich ważonych cen energii w 
latach 2019 – 2020 wykazała, że ceny te 
spadły w 2020 r. o ok. 57 zł/MWh netto. 
Skutkiem tego był spadek przychodów  
o ok. 60 tys. zł netto. 
W lutym 2021 r. doszło do zmiany  
w kadrze kierowniczej Spółki. W związ-
ku z rezygnacją ze stanowiska Marcina 
Zygmunta, na Prezesa Zarządu powo-
łano Bartosza Brojeckiego. Aktualnie 
poza bieżącą działalnością operacyjną, 
prowadzone są w Spółce prace formal-
ne związane z księgowym zamknięciem 
ubiegłego roku. Dodatkowo opracowy-
wana jest kompleksowa analiza sytuacji 
finansowej Spółki, która stanowić bę-
dzie punkt wyjścia przy opracowywaniu 
nowej strategii działalności, w tym po-
tencjalnych ścieżek rozwoju. 

Bartosz Brojecki

TOMASZ MACIEJEWSKI - WSPOMNIENIE POŻEGNANIE

Ze ogromnym smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o nagłej śmierci  nasze-
go pracownika, Pana Tomasza Macie-
jewskiego, związanego z naszą Spółką 
od 2011 roku. Pan Tomasz pracował  
w Dziale Utrzymania Ruchu, na stano-
wisku mechanika, zmarł w wieku 55 lat.
W sobotę, 10 kwietnia 2021 roku na 
Cmentarzu Komunalnym w Gorzowie 
Wlkp. Pracownicy Instalacji Komu-
nalnej INNEKO pożegnali  swojego 
Współpracownika, Przyjaciela, Kolegę 
– Człowieka, którego każdy zapamiętał 
uśmiechniętego, często żartującego, za-
wsze pozytywnie nastawionego do życia 
i   drugiego człowieka, niezwykle życz-
liwego i pomocnego.
Pan Tomasz po Wielkanocy wziął ty-
dzień urlopu. W poniedziałek miał 
wrócić do pracy. Czekaliśmy na jego 
powrót, na rozmowy podczas przerw, 
wspólną  kawę, jego opowieści, 

komentarze i życzliwe żarty. Niestety… 
już się nie doczekamy… Pozostaną jed-
nak miejsca, w których wykonana przez 
niego praca zostanie i będzie nam o nim 
przypominać. To są trwałe ślady obec-
ności Tomka wśród nas. Był solidnym 
pracownikiem, uczył młodych rzemiosła 
i specyfiki Zakładu. Żegnając Tomasza, 
koledzy wspominali: 
Jak Tomek był na zmianie, to zakład nie 
stawał, żadna awaria nie była groźna, 
Tomek znał zakład i ze wszystkim sobie 
radził. Solidny i oddany pracownik, do-
bry kolega, życzliwy człowiek. Znał się 
na robocie, szanował ludzi, wszyscy od-
wzajemniali jego szacunek. Był lubiany. 
Potrafił rozładować najtrudniejsze sy-
tuację, odpowiednio dobierając dowcip 
lub żart. Tomku…. Odszedłeś, ale w na-
szej pamięci zostaniesz na zawsze.

Krzysztof Kołecki

INNEKO ES
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SOSNOWE NALEWKI BABCI GRAŻYNKI
Witajcie Kochani! Doszły mnie słuchy, 
że moja rubryka w poprzednim wydaniu 
biuletynu cieszyła się wielką popularno-
ścią! Na fali powodzenia postanowiłam 
dziś podrzucić Wam kilka pomysłów 
na „procentowe napoje antycovidowe”! 
Poniżej znajdziecie przepisy na leczni-
czą nalewkę z sosny i domowy syrop 
z szyszek sosny. Gwarantuję Wam, że 
przydadzą się one w każdej domowej 
apteczce, bo to naturalne, świetne leki 
ziołowe na przeziębienie.
Nalewka z pędów sosny na ginie
Od 6 do 8 świeżo zebranych pędów so-
snowych (najlepiej nie dłuższych niż  
5 cm), włóż do słoja i przysyp 150 gra-
mami cukru, a następnie zalej ginem 
(0,5 l).
Zamknij słój i odstaw na 2 miesiące. 
Po dwóch miesiącach przefiltruj, a płyn 
wlej do butelki. Nalewka z sosny goto-
wa!
Nalewka z sosny na spirytusie
Około pół litra rozdrobnionych, mło-
dych pędów sosny włóż do słoja, prze-
sypując cukrem (0,5 kg). Następnie 

przykryj go czystą ściereczką i odstaw 
na 2-3 tygodnie w ciepłe miejsce, do 
momentu aż puszczą sok.
Zlej otrzymany syrop, a do pozostałych 
w słoju pędów wlej pół litra przegoto-
wanej, gorącej wody. Dzięki temu wy-
płuczesz pozostały na pędach syrop.
Dolej go do oddzielonego wcześniej sy-
ropu, odstaw na kilka godzin, przefiltruj 
i wymieszaj z 1 litrem spirytusu. Rozlej 
do butelek i odstaw na pół roku. Najle-
piej przechowuj je w ciemnej i chłodnej 
piwnicy.
Syrop z szyszek sosny
Świeże pączki sosnowe rozdrobnij  
i ułóż warstwami w słoiku, przesypu-
jąc obficie cukrem. Pozostaw na dwa 
tygodnie w temperaturze pokojowej, 
aż puszczą sok. Wtedy całość wymie-
szaj i zostaw na kolejne dwa tygodnie. 
Otrzymany w ten sposób syrop oddziel 
od rozdrobnionych pąków i przelej do 
butelki. Syrop sosnowy na przeziębienie 
gotowy!

Na zdrowie! 
Babcia Grażynka

PRZEPIS


