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GOTOWI DO ZIMY INNEKO RCS

Pługopiaskarka Inneko RCS

Nasza piaskarka w akcji

Inneko RCS gotowe do akcji „Zima”

Za Inneko RCS sezon letni, który prze-
biegł  bardzo udanie. Wszystkie zadania, 
które postawiono przed spółką i  jej pra-
cownikami, zostały zrealizowane. Doda-
liśmy też coś od siebie. Dotąd na przykład 
nie było w mieście małej zamiatarki, któ-
ra umożliwia dotarcie do trudniejszych, 

proces. Zabezpieczonych jest 2500 ton 
soli i 48 ton chlorku wapnia oraz piasek.
– Zaczynaliśmy w sierpniu, skromnie. Kil-
ka maszyn i sześć osób. Ja, prezes Monika 
Cimochowska oraz kierowcy: Emil Baryła, 
Krystian Górski, Marek Plich, Maciej To-
maszewski. Dziś zespół Inneko RCS po-

węższych przejazdów, dróg osiedlowych. 
Zakupiono taką. „Balbina”, bo tak ją na-
zwano, wzbudziła w  mieście spore zain-
teresowanie, a  nawet zyskała sympatię 
mieszkańców.
Teraz czeka nas trudniejszy etap – zimo-
wy.
Zima pierwszy raz dała o  sobie znać 
w Gorzowie w nocy z 13 na 14 listopada. 
Wtedy to temperatura spadła na tyle ni-
sko, że koniecznym był wyjazd piaskarek 
na ulice miasta. Był  to dla Inneko RCS 
swego rodzaju test gotowości do akcji 
„Zima”. Sprzęt się sprawdził, ludzie też. 
Jak mówi Monika Cimochowska prezes 
Inneko RCS, firma do zimy była gotowa 
już  w  październiku. Wtedy to kierowcy 
przechodzili testy, objeżdżali trasy, spraw-
dzano sprzęt. Wszystko zadziałało. Na ten 
moment spółka dysponuje 15 jednostka-
mi sprzętu, w  tym 10 pługopiaskarkami 
z nowym oprzyrządowaniem do posypy-
wania dróg, co znacząco usprawnia ten 

większył się pięciokrotnie i  liczy 30 osób 
– wylicza Jacek Jasiewicz, dyrektor pro-
dukcji Zakładu Gospodarki Odpadami 
RIPOK w Chróściku, wdrażający w Inne-
ko RCS projekt „Lato-zima”.
Teraz Inneko czeka wyzwanie, bo do ob-
sługi jest 290,56 km dróg, które znajdują 
się w ośmiu miejskich strefach, w których 
wyznaczono każdej drodze rangę, w  za-
leżności od priorytetu w odśnieżaniu. 
W pierwszej kolejności odśnieżane będą 
drogi o  najwyższym standardzie – czyli 
drogi tranzytowe (1p – standard pierwszy 
podwyższony). W dalszej kolejności płu-
gi i piaskarki ruszą na drogi wpływające 
w  znaczący sposób na możliwość dojaz-
du do dróg tranzytowych (1z – standard 
pierwszy zwykły), dalej drogi komunika-
cyjne między osiedlami (2  – drugi) i  na 
końcu drogi osiedlowe (3 – trzeci).
– Konkretne czasy na usunięcie śniegu 
od momentu zakończenia opadów zależą 
głównie od standardów danych dróg. Przy-

kładowo czas na usunięcie śniegu na dro-
dze ujętej standardem 1 podwyższonym 
wynosi do 4 godzin – wyjaśnia Michał 
Słoma logistyk w Inneko RCS.
W okresie zimowym podwyższoną goto-
wość ma nie tylko sprzęt, ale i kierowcy. 
Wszyscy pracownicy Inneko RCS pozo-
stają do dyspozycji firmy 24 godziny na 
dobę, w tygodniu i w weekendy. Oznacza 
to, że w  tym czasie nie mogą  planować 
żadnych dalszych wyjazdów, urlopów, bo 
wezwanie do pracy może być w  każdej 
chwili – w środku nocy, czy na przykład 
w trakcie wigilii.
– Mamy nadzieję, że tych nagłych wezwań 
jednak nie będzie wiele, i  Wigilii nikomu 
nie przerwiemy – mówi Monika Cimo-
chowska, prezes Inneko RCS. Śledzimy na 
bieżąco zaawansowane prognozy pogodo-
we, które dziś są naprawdę bardzo wiary-
godne. Ich sprawdzalność mieści się nawet 
w  granicach dziewięćdziesięciu kilku pro-
cent, co pozwala nam w miarę efektywnie 
planować działania. Co nie oznacza, że 
pogoda nie może nas zaskoczyć. Taka to 
już praca – dodaje.
Trzymamy zatem kciuki za Inneko RCS, 
by pogoda nie dała im się zbytnio we zna-
ki, choć oczywiście za śniegiem tęsknimy 
i na niego czekamy.
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LABO MAŁO ZNANE LABORATORIUM

Nasze Laboratorium Badawcze, będąc w Sta-
nowicach pozostaje nieco z boku firmowego 
życia, co nie znaczy, że jest jednostką mało 
znaczącą, wręcz przeciwnie.
Powstało w  2003 r., a  Certyfikat Akredyta-
cji Laboratorium Badawczego nr AB 769 
otrzymało w  2006 r. Od początku działało 
na terenie RIPOK-u na Chróściku, stąd jego 
głównym zadaniem były badania na zlecenie 
zakładu. Gdy w 2013 r. zespół przeniósł się do 
Stanowic, a z dofinansowania UE zakupił no-
woczesny sprzęt, w  tym m.in. spektometry 
czy chromografy, rozpoczął się nowy etap.
Dziś Laboratorium prowadzi szereg usług 
zarówno dla INNEKO, jak i  na zewnątrz, 
także komercyjnych, m.in. morfologia i testy 

kilka potrzebnych urządzeń, m.in. termo-
blok i młynek kriogeniczny.
Mimo natłoku zadań, które po przejściu 
na urlopy macierzyńskie trzech pracownic, 
pozostali musieli wziąć na swoje barki, La-
boratorium angażuje się także w akcje edu-
kacyjne i  charytatywne prowadzone przez 
Inneko (głównie w weekendy – za co dzięku-
jemy!). Dymiące chrupki czy doświadczenia, 
które zaprezentowali pracownicy podczas 
np. Święta ulicy Teatralnej, robiły furorę. 
Jak podkreśla Kinga Hanczarek, która od lata 
pełni obowiązki kierownik, zespół Laborato-
rium jest zgrany i panuje tu dobra atmosfera. 
Bez tego nie dałoby się pracować, zwłaszcza 
tu gdzie są, zdani cały dzień tylko na siebie. 
Obecnie w Laboratorium są zatrudnieni:
Katarzyna Waldmann – kierownik, Aga-
ta Wilman – technolog-chemik, Katarzyna 
Woźniak – technolog-chemik (wszystkie 
na urlopie macierzyńskim), Kinga Hancza-
rek – p.o. kierownika, specjalista ds. jakości, 
technolog-chemik, Magdalena Miziniak 
– specjalista ds. technicznych, technolog-
-chemik, Małgorzata Kaniutok – techno-
log-chemik (zastępstwo), Marek Burliński 
– technolog-chemik, Konrad Szafraniak – 
technolog-chemik.

Od lewej: Konrad Szafraniak, Marek Burliński

Od lewej: Kinga Hanczarek, Magdalena Miziniak  
oraz Małgorzata Kaniutok 

zgodności odpadów, badania ścieków, anali-
zy fizyko-chemiczne m.in. paliw z odpadów 
(RDF) i  z  biomasy, analizy gleby i  osadów 
ściekowych czy badanie środowiska pracy 
(stężenia pyłów, hałasu).
Praca w Laboratorium to głównie praca w te-
renie, spotkania z klientami, pobieranie pró-
bek (dlatego trudno ich złapać w komplecie 
– przyp. red.). Badania i analizy laboratoryj-
ne też zajmują sporo czasu, do tego docho-
dzi jeszcze cała masa sprawozdań, wyników, 
podsumowań.
W  najbliższym czasie chcieliby poszerzyć 
ofertę o  badania wód pitnych oraz zakupić 

Zdrowych, spokojnych, 
rodzinnych 

świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego 

Nowego Roku 2018 
życzą

Prezes Zarządu 
oraz Kadra Menedżerska 

Grupy Kapitałowej INNEKO

W Wiśle o RIPOK-ach
W  obliczu ciągle zmieniającego 
się prawa odpadowego, zaktuali-
zowanych wojewódzkich planów 
gospodarki odpadami oraz uwol-
nienia środków unijnych na gospo-
darkę odpadami w nowej perspek-
tywie finansowej, także nasz RIPOK 
staje przed nie lada wyzwaniem. 
O  nowych zadaniach dla RIPOK-
-ów, ale także o „in-house” 22 i  23 
listopada, rozmawiali w  Wiśle, na 
6. Ogólnopolskim Zjeździe RIPOK, 
organizowanym przez firmę EKO-
RUM, także reprezentanci INNEKO. 
Poza dyskusjami, odczytami, wy-
mianą doświadczeń, delegaci od-
wiedzili też instalację mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania 
odpadów KOMART w Knurowie.

Rodzinnych i Dobrego

Drodzy Czytelnicy, Szanowni Pań-
stwo. Za Wami, kolejny, jubileuszo-
wy rok działalności spółki. Rok 
bardzo trudny, bo pełen wyzwań, 
nowych projektów, zmian, które ge-
nerowały sukcesy, ale też napięcia 
i  poważne zagrożenia. Na ostat-
niej stronie przeczytacie podsumo-
wanie tego roku, widziane moimi 
oczami - osoby z  zewnątrz. Moim 
zdaniem sukcesy przeważyły zdecy-
dowanie nad momentami trudny-
mi i  życzę Państwu, by kolejny rok, 
2018, był już tylko lepszy. Dla firmy 
i  przede wszystkim dla Państwa. 
Ale zanim wszyscy w  ten nowy rok 
wkroczymy, życzę spokojnych, ro-
dzinnych, białych (mam nadzieję) 
świąt Bożego Narodzenia i  wspa-
niałej zabawy sylwestrowej. Dzię-
kuję również za te minione miesiące 
z  Biuletynem i  mam nadzieję, że 
będziecie towarzyszyć „Zielonemu 
Gorzowowi” w  kolejnych wyda-
niach.

Kamil Piotrowski
Redaktor naczelny



ZIELONY GORZÓW   GRUPA INNEKO  

3

INNEKODZIEŃ Z ZIELONYM 
MIKOŁAJEM

ZIELONY GORZÓW 
Nr 9 / XII 2017
Biuletyn Informacyjny Grupy  
Kapitałowej Inneko | www.inneko.pl 
Redaktor naczelny: Kamil Piotrowski
Współpraca: Kinga Hanczarek, Marzena 
Hryniak, Joanna Lodzińska, Monika 
Piaskowska, Paulina Szaja, Mirosława 
Wachowicz, Mariusz Sztuba
Wydawca: INNEKO Sp. z o.o. ul. Teatralna 
49, 66-400 Gorzów Wlkp. 
Kontakt: biuletyn@inneko.pl 
Produkcja: Agencja InviniW Placówce Wsparcia Dziennego... ... i na Starym Rynku

Dzień św Mikołaja mieliśmy bardzo intensyw-
ny. Już od samego rana witały nas na Teatralnej 
dwa Mikołaje, Zielony i Czerwony, które skła-
dały pracownikom życzenia i wręczały skrom-
ne podarki. Ale tego dnia to my rozdawaliśmy 
częściej prezenty, niż je otrzymywaliśmy. 
Zaczęło się przed południem w  Placów-
ce Wsparcia Dziennego dla dzieci w  wieku 
przedszkolnym z  rodzin bezrobotnych i nie-
wydolnych wychowawczo. Nasz Zielony Mi-
kołaj, wraz z reprezentacją Inneko, spotkał się 
tam z cudownymi maluszkami w wieku 3 do 5 
lat. Jak to przy takiej okazji były piosenki, były 
rozmowy z  Mikołajem no i  oczywiście pre-
zenty, ufundowane przez Inneko, m.in. gry, 
słodycze. Panie opiekunki opowiedziały nam 
jak sobie radzą, jak zbierają środki na działal-
ność, bo tego zawsze brakuje. Inneko zaofero-
wało placówce dalszą współpracę i wsparcie, 
a Państwa też namawiamy do wpłat na konto 
Stowarzyszenia Opiekuńczego „O  uśmiech 
dziecka” 64 8363 0004 0000 5584 2000 0001. 
Przy wyjściu otrzymaliśmy od dzieci piękne 
karty świąteczne, ręcznie robione.
W  samo południe, wraz z  tłumem przed-
szkolaków z  gorzowskich przedszkoli deko-
rowaliśmy na placu pod katedrą jedenaście 
choinek, z  których każda została wcześniej 
przygotowana i przystrojona przez pracowni-
ków Inneko, m.in. w piękne zielone kokardy 
z  naszym logo. Dzieci z  kolei przygotowały 
w przedszkolach własne ozdoby, które zawisły 
na choinkach. Efekt przepiękny, warto pójść 
i  podziwiać. W  trakcie dekorowania nasz 
Zielony Mikołaj częstował dzieci cukierkami. 
Klimat był iście świąteczny, szkoda, że pogoda 
się nie dopasowała.
Ostatnim akcentem dnia św. Mikołaja była 
wizyta w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzo-
wie, gdzie delegacja Inneko spotkała się z pod-
opiecznymi, dziećmi i młodzieżą w wieku 7-18 

lat. Tym razem Inneko ufundowało prezenty 
w postaci powerbanków, plecaków, notesów.
Był to bardzo intensywny dzień, dzień pełen 
pozytywnej energii ale i wzruszeń, który dał 
nam do myślenia. Z  pewnością wizyty we 
wspomnianych placówkach nie będą ostat-
nimi, zamierzamy kontakt utrzymać i  dalej 
w  miarę  naszych możliwości, wspierać pod-
opiecznych i ich opiekunów. Cieszymy się, że 
Was poznaliśmy!
Za ogrom pracy włożony w zbieranie fun-
duszy, przygotowywanie i  pakowanie masy 
prezentów i  wreszcie za ciężką pracę tego 
dnia podziękowania należą się zespołowi 
marketingu: Monice Piaskowskiej, Paulinie 
Szai, Joannie Lodzińskiej, Jarosławowi Mi-
kołajewiczowi oraz Marzenie Hryniak, Mo-
nice Kowalskiej i Bartoszowi Brojeckiemu.

Przygotowaliśmy dużo prezentów

Zielony Mikołaj i jego świta

Zmiany w dyżurach 
Praktyka kilku pierwszych dyżurów 
Zarządu w biurze terenowym przy 
RIPOK-u wykazała, że regularne 
terminy spotkań nie do końca są 
potrzebne. Dlatego stałe dyżury 
zlikwidowano. Z prezesem Inneko 
na Chróściku nadal każdy może się 
spotkać, trzeba jednak wcześniej 
taką chęć rozmowy zgłosić, albo 
bezpośredniemu przełożonemu, 
albo telefonicznie (95 722 53 85) lub 
mailowo (biuro@inneko.pl) do biu-
ra zarządu Inneko, by można było 
ustalić termin. Z kolei bez zmian 
pozostały dyżury Działu Kard. Nadal 
na Chróściku każdego 11-go dnia 
miesiąca, w godzinach 13:00-15:00 
będzie można załatwić sprawy pra-
cownicze.

Zmiany w strukturze
Drobna korekta nastąpi w strukturze 
organizacyjnej Inneko. Z połączenia 
dwóch działów powstanie „nowy” - 
Dział Inwestycji, Monitoringu i Ana-
liz Środowiskowych, który będzie 
podlegać Działowi Produkcji, a nie 
jak dotąd Zarządowi Spółki. Z kolei 
Mariusz Sztuba, dotychczas pracu-
jący w Dziale Monitoringu i Analiz, 
wraz z prowadzonymi przez siebie 
projektami (EMAS i ZSEiE) przejdzie 
do Działu Marketingu. To kolejna 
zmiana mająca na celu usprawnie-
nie funkcjonowania spółki.

Z darami dla zwierzaków
Tuż przed szóstym grudnia repre-
zentacja Zielonych Mikołajów z  In-
neko dotarła z prezentami do schro-
niska dla zwierząt „Azorki” na Za-
warciu. Ta wizyta to podsumowanie 
spontanicznej akcji, która z  inicjaty-
wy Marzeny Hryniak narodziła się na 
Teatralnej kilka tygodni wcześniej, 
a której celem było zorganizowanie 
wsparcia dla porzuconych zwierza-
ków. Za zebrane pieniądze zakupio-
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GRUPA INNEKOTO BYŁ ROKno koce, kołdry, zabawki, kagańce, 
smycze, szelki, derki, oraz ponad 100 
kg karmy. Akcję będziemy kontynu-
ować, apelujemy też do Państwa 
- jeśli możecie - przygarnijcie psa 
lub pomóżcie w  inny sposób, np. 
przynosząc jakąkolwiek żywność – 
karmę, kaszę, ryż. W  zimie bardzo 
pożądany jest też olej spożywczy.

Smok w przedszkolu
Nasz Smok Innekuś, wraz z  pra-
cownikami Inneko odwiedził 23 
listopada Przedszkole Miejskie nr 3 
w  Gorzowie Wlkp. W  ramach akcji 
edukacyjnej dotyczącej segregacji 
odpadów i zachowań proekologicz-
nych, Paulina Szaja poprowadziła 
z  przedszkolakami zabawy i  gry, 
opowiedziała też o  tym, co to zna-
czy być eko. Wtórował jej dzielnie 
nasz Smok Innekuś, nowa postać, 
obok Pana Bateryjki, zaangażowana 
w  nasze akcje charytatywne i  edu-
kacyjne.

Bohater w TV
Witold Siwko, menedżer naszego 
pola golfowego, był na początku 
grudnia gościem programu TV Go-
rzów i Teletop pt. „Gorzowski Bo-
hater w Askanie”. Cykl przedstawia 
różne ciekawe postaci działające w 
mieście, w biznesie, kulturze, spo-
rcie, itp. W programie Witold Siwko 
opowiadał o golfie, polu golfowym, 
o tym co się w Zawarciu działo do tej 
pory i jakie są plany na przyszłość, a 
że jak wiemy, szef pola potrafi opo-
wiadać, wypadło to bardzo cieka-
wie. Zapis odcinka można obejrzeć 
na stronie tvgorzow.pl.

Nowa szefowa MG-6
W listopadzie Zarząd Związku Celo-
wego Gmin MG-6 powołał nowego 
dyrektora. Została nim Katarzyna 
Szczepańska. Jak podają media, 
od kilkunastu lat jest aktywnym 
samorządowcem. Pracowała m.in. 
w Lubniewicach, Rogach, Deszcznie 
i Sulęcinie - ostatnio na stanowisku 
zastępcy burmistrza Lubniewic.

W  kilku słowach o  najważniejszych zdaniem 
redaktora projektach, wydarzeniach i  sukce-
sach w  Grupie Kapitałowej INNEKO, które 
udało się zrealizować i osiągnąć, mimo trudnej 
sytuacji finansowej i  przede wszystkim we-
wnętrznej. Protest części załogi, konflikt z no-
wym wiceprezesem, który miał łagodzić spór, 
a  jeszcze go zaognił, kreowany zły wizerunek 
w  prasie, audyty, przesłuchania i  ogólna ner-
wowa atmosfera z początku roku, nie pomaga-
ły. Jednak Inneko przetrwało i szło do przodu, 
realizując kolejne, nieprawdopodobne wyda-
wałoby się projekty. Niektórzy, przecierali oczy, 
ale tu cudu nie było, była ciężka praca!

Styczeń – Porozumienie z SGO5 
To jeden z największych sukcesów firmy, choć 
przeszedł prawie bez echa. Mało kto zdawał 
sobie sprawę w jak niekorzystnej sytuacji sta-
nęłoby Inneko i  mieszkańcy, gdyby nie pod-
pisano porozumienia. Bez niego Inneko nie 
mogłoby realizować jakichkolwiek inwestycji. 
Tylko dzięki temu porozumieniu możliwe 
było też, tak ważne dla gorzowian, utrzymanie 
stałych cen na odbiór odpadów aż do końca 
roku 2018.

Marzec – Połączenie klubów golfowych
A jednak się dało! Oto, po miesiącach nego-
cjacji stało się coś, czego nie udało się dokonać 
latami. To wydarzenie, choć skromne, miało 
jak się okazało, duże znaczenie. Połączenie 
klubów i  przyjście nowego menedżera pola 
golfowego, sprawiło, że bardzo szybko zaczęło 
się tam dziać więcej i bardziej. Wyniki za ma-
rzec i  kwiecień sięgnęły nawet ponad 1000–
krotnego wzrostu.

Kwiecień – Mamy in-house
Wygraliśmy odwołanie przed KIO. To dało 
zielone światło projektowi „Lato-zima”. Po-
wstała spółka Inneko RCS. Za ten rodzaj „in–
house” chwalą i nagradzają nas do tej pory, bo 
byliśmy pierwsi w kraju. Wielu chce się od nas 
uczyć. Warto to odnotować.

Czerwiec – 25 lat minęło
W tym roku przypadł piękny jubileusz, ćwier-
ćwiecza działalności firmy. Świętowano go, już 
pod nową nazwą, w gospodarstwie agrotury-

stycznym, na pikniku pracowniczym. Kto był, 
wie, że udane to były urodziny.

Sierpień – Ruszył projekt „Lato–zima” 
Nasze zamiatarki, w  nocy 1 sierpnia, wyje-
chały na ulice Gorzowa. Klęski nie było, co 
wróżyło wielu, wręcz przeciwnie. Wszystko 
odbyło się sprawnie i zgodnie z planami. Bra-
wo! Dodam, że na Chróściku wdrożono nową 
macierz kompetencji i  kilka, przynoszących 
spore oszczędności pomysłów. Za co też wiel-
kie brawa.

Wrzesień – Klaster energetyczny
Inneko, wraz z  innymi firmami, powołało 
pierwszy w  Gorzowie, jeden z  największych 
w kraju – klaster energetyczny. Jest pomysłem 
na podniesienie rentowności naszej spółki 
Eneri, ale też na nowy biznes. Dodajmy, że 
jako jeden z nielicznych już produkuje ener-
gię!

Październik – Przetwarzamy ZSEiE
Projekt przetwarzania ZSEiE ruszył co prawda 
pod koniec września, ale w październiku ob-
jawił swój potencjał. Do końca roku, skromny 
2 osobowy zespół przerobi ok. 9 ton sprzętu! 
Strzał w dziesiątkę!

Grudzień – Rekordowe wyniki
Oficjalnych wyników jeszcze nie ma, ale wy-
gląda na to, że pod względem przychodów 
będzie to rok rekordowy! Zasługa to wielka 
działu sprzedaży, który ciężko pracował na 
ten wzrost przez cały rok. To także zasługa 
pracowników Chróścika i  ich pomysłów na 
oszczędności oraz efekt działalności chary-
tatywnej marketingu, bo jak cię widzą, tak 
z tobą współpracują. Niestety lwia część efek-
tów tej pracy pójdzie na spłatę zobowiązań, po 
chybionych projektach, głównie BEF, ale efek-
ty ciężkiej pracy załogi widać i to jest fakt.


