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GOT PNP
SP. Z O. O.

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

ENERI
SP. Z O.O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

CZOŁEM ZAŁOGA!
Lato w pełni – część z naszej kadry pracowniczej już w tym miesiącu zdecydowała się na wypoczynek, inni wakacje
zaplanowali w sierpniu. Góry, morze,
zagranica, jezioro czy po prostu działka
– każdy sposób jest dobry, by „naładować

Inneko
„Wzorową Firmą”
To spore wyróżnienie, które motywuje do
dalszego działania. A co najważniejsze,
to ukoronowanie pracy całego naszego
zespołu! Inneko otrzymało tytuł Najlepszego Przedsiębiorstwa Województwa
Lubuskiego w Konkursie „Wzorowa Firma”. W nasze ręce trafił również certyfikat potwierdzający, że należymy do grona
najlepszych firm w Polsce. To nasz wspólny sukces!

Inneko RCS
na planie
teledysku
Gorzowski piosenkarz i idol nastolatek Dawid Kwiatkowski pod koniec czerwca kręcił
w Gorzowie swój najnowszy klip. W realizacji teledysku wzięła udział polewaczka
Inneko RCS i jeden z naszych kierowców,
Bartek Pisarewicz, który zadbał o to, by
ulica była odpowiednio nawodniona i tym
samym ładnie świeciła na zdjęciach.

Nowe, lepsze
życie Innki
Innka to młoda kotka, którą ktoś prawdopodobnie porzucił pod składowiskiem w
Chróściku. Pracownicy RIPOK-u szybko
zaprzyjaźnili się ze zwierzątkiem i zaczęli
ją dokarmiać. W siedzibie przy Teatralnej zdecydowaliśmy, że kociakowi trzeba
dać nowy dom. Innka trafiła pod opiekę
weterynarza i szczęśliwie wydała na świat
potomstwo, które obecnie ze swoją mamą
nabiera sił w domu Moniki Piaskowskiej.
Dzięki ofiarności i wielkiemu sercu pani
dyrektor, kotki wkrótce znajdą kochających opiekunów.

WSTĘPNIAK
akumulatory” w rodzinnym gronie i z
zimnym napojem w ręku. Z tego miejsca
przypominam Wam o naszym konkursie
„Pocztówka z wakacji”. Nie zapomnijcie
uwiecznić na zdjęciu w jaki sposób wypoczywacie. Czekamy na Wasze „pocztów-

ki” do 5 września – wysyłajcie je na adres
mailowy: marketing@inneko.pl. Autorzy
najciekawszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody!
Filip Praski

AKTUALNOŚCI

Wspomogliśmy
Hospicjum
Świętego Kamila
W czerwcu Inneko wzięło udział w
dwóch miejskich imprezach - sztandarowych Dniach Gorzowa oraz Święcie Ulicy

Teatralnej. W trakcie tych wydarzeń prowadziliśmy zbiórkę na rzecz Hospicjum
Świętego Kamila. Jak poinformował dyrektor placówki, Marek Lewandowski, zebraliśmy łącznie 4 tysiące 287 złotych i 95
groszy! Serdecznie dziękujemy wszystkim
mieszkańcom, którzy chętnie wrzucali
pieniądze do hospicyjnych puszek.

Radni zapoznali się z naszą działalnością
Czerwcowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku
Województwa Lubuskiego odbyło się w
siedzibie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach. Rajcy, oprócz
omówienia ważnych dla województwa

spraw, zapoznali się z informacją na temat
działalności Inneko, którą przedstawił
prezes Artur Czyżewski. Ponadto grupa
zwiedziła cały kompleks w Stanowicach,
a przewodnikiem była prezes GOT-u, Justyna Kmietowicz.

Zmiany personalne w naszym zespole
W lipcu dowiedzieliśmy się, że z naszego zespołu odchodzi prezes Inneko RCS i dyrektor finansowy Grupy Kapitałowej Inneko, Monika Cimochowska. Ale to nie koniec
zmian, bo w firmie pojawiły się nowe osoby. To Adam Nowicki - kierownik ds. logistyki, oraz Wioletta Tkaczuk, która zasiliła sekretariat.

Drodzy Pracownicy INNEKO - Koledzy, Koleżanki
To zawsze trudne, bardzo trudne pożegnać się. Dlatego mówię „do zobaczenia”, a nie
„żegnajcie”. Porównując życie zawodowe menadżera do wspinaczki w górach, alpinista jak i menadżer obiera cel, po jego zdobyciu przychodzi moment ogromnej satysfakcji i spełnienia, jak również refleksji. W historii mojej wędrówki przyszedł czas na
zmianę i nową wspinaczkę, choć piękne są te góry, które zostawiam…
Chciałabym podziękować Wszystkim za wspólną pracę w INNEKO.
Był to dla mnie ciekawy zawodowo czas, pełen wyzwań oraz realizacji fantastycznych
projektów. Dzięki pracy w Grupie Kapitałowej INNEKO miałam okazję poznać wyjątkowych ludzi, a każdy z Was w sposób szczególny pozostawił ślad w moim sercu.
Życzę Wam dalszych sukcesów, pozostania na obranym kursie i dużo wytrwałości w
realizacji postawionych celów.
Mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję współpracować, tymczasem
przede mną kolejne wyzwania zawodowe, których postanowiłam się podjąć. Jestem
przekonana, że dzięki doświadczeniu zdobytemu w INNEKO łatwiej będzie zdobyć
kolejne szczyty.
Bez Was Drodzy Pracownicy INNEKO nic nie byłoby możliwe, dlatego z całego serca
dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście, oraz wsparcie.
Monika Cimochowska



CIEKAWA FIRMA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
Pani Elżbieta Dera to jeden z najbardziej doświadczonych pracowników administracji w spółce Inneko. Od wielu lat prowadzi dział księgowości i jest przy ul. Teatralnej niepodważalnym autorytetem. Pani
Ela powoli myśli już o emeryturze, ale jak mówi, z naszą spółką będzie
bardzo ciężko się rozstać.
W Inneko pracuje pani od 2007 roku, czyli 11 lat. To dużo czy
mało?
- Z uwagi na specyfikę firmy to dużo. Branża jest ciekawa, ale poznanie
firmy zajęło mi sporo czasu. Przy tym musiałam wdrożyć się bardzo
szybko, bo mój poprzednik ciężko zachorował i nie było obsady w roli
głównego księgowego. A jak wiemy, marzec to okres przygotowywania
bilansu, to był dla mnie ogromny sprawdzian. Najprawdopodobniej
gdybym się nie wyrobiła, poprzedni prezes nie przedłużyłby ze mną
umowy. Na szczęście przy pomocy koleżanek z księgowości wyrobiłam się z moim zadaniem i jestem w Inneko do dziś. To ciekawa firma
z ciekawymi ludźmi, a dla mnie to fajna życiowa przygoda.
Dodam też, że moje pojawienie się w firmie zbiegło się z okresem inwestycyjnym. W 2008 roku zakupiliśmy gospodarstwo w Stanowicach.
Było to pewne wyzwanie, bo musieliśmy wystąpić o przeróżne kredyty
preferencyjne, a branża rolna wiąże się z różnymi dopłatami do odsetek. Przeszliśmy trudną drogę. W 2008 roku rozpoczął się również
okres inwestycyjny na Chróściku. Dzięki Justynie Kmietowicz pozyskiwaliśmy fundusze i bardzo dobrze oceniam naszą współpracę i jej
zaangażowanie. Dziś pani Justyna jest prezesem spółki zależnej - GOT
PNP.
W Inneko cały czas coś się dzieje. Doszliśmy do obecnego etapu, gdzie
znowu trwa okres inwestycji na Chróściku, które podyktowane są nowymi przepisami.
Jest pani jednym z najbardziej doświadczonych pracowników naszej spółki. Jak ocenia pani jej rozwój na przestrzeni lat?
- Moim zdaniem, rozwój jest dynamiczny przez cały czas. Jesteśmy

WYWIADY

spółką miejską, przez to wszyscy na nas spoglądają. Miasto ma ogromny dozór, musimy wiele rzeczy raportować do magistratu, nasza Rada
Nadzorcza również rozlicza nas ze wszystkich działań. Moim zdaniem, nasz rozwój jest widoczny. Sercem całego zakładu jest RIPOK
w Chróściku. Chcielibyśmy go rozwijać, rozbudowywać, ale dotykają
nas ograniczenia obszarowe, brakuje nowych gruntów pod inwestycje.
To ogromne wyzwanie dla obecnego zarządu Inneko.
Warto również dodać, że w kontekście rozwoju w firmie pojawiło się
wielu młodych ludzi, na których stawiamy.
Pani dział obejmie opieką również nową spółkę, która zajmie się
administrowaniem cmentarza. To duże wyzwanie dla pani działu?
- Założenie jest takie, że wszystkie spółki zależne ma prowadzić
spółka-matka, czyli żeby księgowość była zcentralizowana tutaj przy
Teatralnej. Wspomaga nas nieco dział kontrolingu w postaci Piotra
i Bartka, gdzie próbują przejmować część obowiązków, ale to nie do
końca wystarcza. W obliczu powołania nowej spółki rozmawiamy już
z panem prezesem na temat ewentualnego wsparcia dla działu księgowości.
Myśli pani już o emeryturze?
- W listopadzie będę mogła przejść na emeryturę, ale jeszcze nie podjęłam decyzji czy to zrobię. Jest wiele czynników. Na pewno chciałabym doprowadzić 2018 rok do końca, żeby zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe przez Radę Nadzorczą i Zgromadzenie Wspólników.
A jeśli chodzi o emeryturę, to nie będę raczej narzekać na nadmiar
wolnego czasu. Na pewno znajdą się nowe wyzwania, niezwiązane z
pracą zawodową. Będę miała dużo czasu dla wnuczki i na realizację
swoich pasji. Odejść jednak będzie ciężko, bo w Inneko pracuje grupa
wspaniałych, otwartych i zaangażowanych ludzi. Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim pracownikom spółki Inneko za wspólne
lata, a szczególnie tym z działu księgowości i działu kontrolingu.
Rozmawiał: Filip Praski

JAK NAUCZYCIEL – ZNAM KAŻDEGO
Ciężko w to uwierzyć, ale obecne Inneko zaczynało jako mała firma,
mieszcząca się w dwóch pokojach. Te czasy doskonale pamięta pani
Ewa Dąbrowska, pracownik z 26-letnim stażem, która opowiedziała
nam o początkach firmy i swojej drodze zawodowej.
Pani Ewo, z firmą związana jest pani od 26 lat, więc jest pani pracownikiem z najdłuższym stażem w naszej spółce. A czy na Chróściku są
inni pracownicy, którzy mogą pochwalić się może nie taką samą, ale
podobną liczbą przepracowanych lat?
- Nie ma tutaj nikogo, kto pracowałby tak długo jak ja, ale nie brakuje tu
ludzi, z którymi znamy się jak „łyse konie”. To około siedmiu osób, które
są w firmie ponad 10 lat. Niektórzy pracują tu już 17 lat.
Jak obecne Inneko wyglądało na samym początku, ćwierć wieku
temu?
- Zaczynaliśmy na ulicy Teatralnej. Cały ówczesny Zakład Utylizacji
Odpadów mieścił się w dwóch pokojach. W jednym pokoju siedziała
główna księgowa i dyrektor, a w drugim pokoju siedziało trzech pracowników. Z latami się wszystko rozwijało i rozrastało, dochodzili kolejni ludzie.
Teraz Inneko jest dużą, miejską spółką, z kilkoma siedzibami. A jak
pracowało się w czasie, gdy personel można było zliczyć na palcach
jednej ręki?
- Kiedyś lepiej znało się ludzi. Teraz nie znam praktycznie nikogo z administracji przy ulicy Teatralnej. Po zmianie na stanowisku prezesa były
duże roszady osobowe, zresztą nie bywam już przy Teatralnej. Kiedyś
moja praca wyglądała w taki sposób, że cztery godziny spędzałam w

centrum miasta, a po otwarciu RIPOK-u jeździłam na cztery godziny
również tam. Teraz pracuję tylko na Chróściku.
A od kiedy jest pani na stałe na Chróściku? Miejsce jest wszak specyficzne i niektórym praca może tu nie odpowiadać…
- Pracuję tu w trybie ośmiogodzinnym od około dziesięciu lat. Praca tu
to kwestia przyzwyczajenia. Najgorszy jest pierwszy raz tutaj. I ciężko
wrócić tu po urlopie. Nie każdemu odpowiadają te warunki, ale mimo
to jest wiele osób, które pracują tu od dłuższego czasu.
Jak wyglądają pani typowy dzień pracy?
- Zaczynam pracę o 5:50, a o 13:50 wychodzę do domu. Zajmuję się wydawaniem środków ochronnych, takich jak: maski, rękawice gumowe
czy bawełniane wkładki oraz wydawaniem ubrań roboczych. Do moich
obowiązków wliczone jest również sprzątanie, parzenie kawy i sporządzanie stanu magazynowego środków ochronnych.
Czyli każdy pracownik - zarówno ten doświadczony, jak i początkujący, ma z panią styczność.
- Wszyscy muszą przeze mnie przejść. Jak nauczyciel - znam każdego z
nazwiska (śmiech).
Po 26 latach praca w Inneko nadał sprawia pani satysfakcję?
- Człowiek wszystkich tutaj zna i ciężko byłoby stąd odejść. Ale nie
ukrywam, że myślę już o zasłużonej emeryturze, bo praca fizyczna potrafi zmęczyć…
Rozmawiał: Filip Praski



PIKNIK PRACOWNICZY W STANOWICACH

FOTORELACJA

To była bardzo relaksująca sobota w pracowniczym gronie. 23 czerwca kadra Inneko spotkała się w Stanowicach, gdzie odbył się
tradycyjny, coroczny piknik. Wydarzenie rozpoczęło się od przemówień zarządu – prezes Artur Czyżewski jasno nakreślił co udało nam się dotąd wspólnie zrealizować, a jakie cele stoją przed
nami na najbliższe miesiące i lata. Piknik był również okazją do
podsumowania sezonu zimowego w wykonaniu Inneko RCS.
Prezes spółki Monika Cimochowska wręczyła ponadto wyróżnienia najlepszym pracownikom. Chwilę po tym dyplomy uznania z rąk kierownika RIPOK-u, Krzysztofa Kołeckiego, otrzymali
również pracownicy składowiska w Chróściku. A później był już
tylko czas na zabawę i integrację, które wypadły znakomicie, co
doskonale oddają poniższe zdjęcia.
Filip Praski



ŚWIĘTOWALIŚMY NA ULICY TEATRALNEJ
Święto Ulicy Teatralnej na stałe wpisało się do harmonogramu
miejskich imprez. W tym roku event odbył się 16 czerwca i jak
zwykle przyciągnął wielu mieszkańców Gorzowa, nie tylko naszych sąsiadów z ulicy Teatralnej. Nowością w wykonaniu Inneko był charytatywny kiermasz, który rozłożyliśmy na podwórku przy naszym budynku. Znalazły się na nim ciekawe gadżety,
sprzęty RTV/AGD i przydatne w domu przedmioty. Zainteresowanie gorzowian przeszło nasze oczekiwania, a dzięki tej formie aktywności mieliśmy świetną okazję, by bliżej poznać się z
mieszkańcami.
Filip Praski



FOTORELACJA

INWESTUJEMY W NASZE
Nasza spółka inwestuje i intensywnie się
rozwija. Spośród siedmiu nowych inwestycji trzy z nich zostały już zrealizowane,
dwie są w trakcie, a kolejne jeszcze przed
nami.

INNEKO

zbędnym elementem do prawidłowego
funkcjonowania instalacji, stała się budowa nowej kwatery. Zadanie jest już mocno zaawansowane.

Ukończono budowę nowej kompostowni.
Te inwestycje są następstwem konieczności dostosowania eksploatowanych
obecnie przez nas instalacji do nowych
uwarunkowań prawnych. Dodatkowo
umożliwią nam one wyprodukowanie
pełnowartościowego kompostu, a więc
rozszerzenie asortymentu oferowanych
przez nas produktów. Zadanie zostało
zrealizowane w oparciu o dofinansowanie
z NFOŚiGW (do 85 % kosztów kwalifikowanych) oraz pożyczkę z WFOŚiGW.
Wartość inwestycji: 3 658 120,00 zł.

W oparciu o dofinansowanie i pożyczkę z
NFOŚiGW powstanie nowy PSZOK. Realizacja inwestycji pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
miasta i gminy, w sposób bezpieczny dla
środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców. Istotnym jego elementem będą
pomieszczenia warsztatowe, które wspomogą naprawy sprzętów związanych z logistyką Punktu Selektywnej Zbiórki a być
może również będą elementem gdzie będziemy dawać drugie życie niesprawnym
produktom elektrycznym.

Gotowa jest już też przepompownia odcieków. Jest to element niezbędny do
uregulowania gospodarki odciekami wytwarzanymi na składowisku odpadów w
kontekście budowy nowej kwatery składowania. Wraz z pożyczką WFOŚiGW
wydaliśmy na ten cel 1 197 717,68 zł.

Głównym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, ich magazynowania we
właściwy sposób oraz docelowego zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Kolejne zadania są już w trakcie. W związku z wyczerpującą się pojemnością składowania obecnie eksploatowanej kwatery
odpadów innych niż niebezpieczne, nie-

Przed nami także planowane inwestycje.

rozbudowy i modernizacji obecnej linii
jest ograniczenie odpadów kierowanych
do składowania poprzez zwiększenie
stopnia odzysku surowców wtórnych.
W kontekście zwiększonego strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych i
selektywnie zbieranych niezbędnym jest
rozbudowanie i zmodernizowanie instalacji o dodatkowy punkt rozładunku odpadów oraz dodatkowe urządzenia separujące wraz z systemem przenośników.
W naszych planach jest też modernizacja linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF. Elementem niezbędnym do
przeprowadzenia modernizacji sortowni
odpadów jest przeniesienie w inną lokalizację linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF. W wyniku tego uzyskamy
dodatkową wolną przestrzeń w obszarze,
w którym zostanie rozbudowana sortownia odpadów. Dodatkowo zlokalizowanie
produkcji paliw w innym miejscu w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo
przeciwpożarowe.

Główna to modernizacja linii do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych. Celem

Dariusz Koniec
Ewa Sadowska

FUNDUSZ STYPENDIALNY POMÓGŁ UCZNIOM
W roku szkolnym 2017/2018 powstał z
inicjatywy Prezesa Zarządu fundusz stypendialny. Został on ustanowiony w celu
zapewnienia najlepszym uczniom wywodzącym się z rodzin pracowników spółki
Inneko możliwości rozwijania ich pasji
i zainteresowań oraz by wspierać ich w
budowaniu przyszłej ścieżki kariery naukowej i zawodowej. Celem programu
stypendialnego jest wspieranie młodych

ludzi wykazujących wyjątkowe uzdolnienia i zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobowego
stypendystów.
W roku szkolnym 2017/2018 z funduszu
stypendialnego skorzystało 5 uczniów,
w ramach funduszu przyznaliśmy stypendia na łączną kwotę 4500,00 złotych
brutto. Otrzymane fundusze stypendyści
przeznaczyli na rozwijanie swoich umie-

jętności w dziedzinach sportowych, plastycznych i muzycznych. Cieszy nas to, że
mogliśmy pomóc i być jednocześnie częścią ich rozwoju edukacyjnego.
W roku 2018/2019 planujemy kontynuację programu. O szczegółach dowiecie się
w kolejnych numerach naszego czasopisma.
Mirosława Wachowska

POLEĆ PRACOWNIKA I ZGARNIJ KASĘ
Przypominamy, że nadal w procesie rekrutacji wykorzystujemy program rekomendacji pracowników. Zachęcamy
wszystkich do aktywnego wsparcia procesu zatrudnienia nowych pracowników

w Inneko. Za polecenie pracownika oferujemy premię w wysokości 500 zł brutto.
W bieżącym roku w ramach programu
rekomendacji zatrudniliśmy 6 osób, tym
samym dokonaliśmy wypłaty dla osób



polecających na kwotę 3000 zł brutto.
Program nadal kontynuujemy i zapraszamy do udziału.
Mirosława Wachowska

NOWE USŁUGI
W SŁUŻBIE MIESZKAŃCOM
Od września nowa spółka - Inneko SPZ,
rozpocznie administrowanie cmentarzem. To już kolejny in-house, dzięki któremu grupa kapitałowa Inneko realizuje
zadania ważne i potrzebne miastu oraz
mieszkańcom.
Podczas majowej sesji Rady Miasta Monika Cimochowska, prezes Inneko RCS,
oraz Monika Piaskowska, dyrektor ds.
koordynacji grupy kapitałowej Inneko,
przedstawiły radnym projekt administrowania Cmentarzem Komunalnym w
Gorzowie. Wszystko wskazuje na to, że
po zakończeniu procedury przetargowej
in-house, nasza nowo powstała spółka
podejmie się tego zadania.
Głosy o tym, że cmentarz przy ul. Żwirowej powinien być administrowany przez

INNEKO SPZ

miasto, poprzez zakład budżetowy czy
spółkę, pojawiają się już od dawna. Choć
żadna umowa nie została jeszcze podpisana, cały czas trwają przygotowania, zarówno do negocjacji, jak i realizacji tego
przedsięwzięcia.
W Polsce znaczna większość cmentarzy
jest już zarządzana przez zakłady budżetowe czy komunalne spółki miejskie, bardzo
rzadko są to spółki prywatne. Najnowsze
trendy mówią też o powrocie usług związanych z zarządzaniem cmentarza do miasta. To pozwala na pełną kontrolę i współpracę. Poprawa efektywności zarządzania
ma doprowadzić m.in. do polepszenia
estetyki tego miejsca, poprzez sukcesywną renowację nawierzchni alejek, poprawę wizualną miejsc pochówków przy

LETNIE WYZWANIE

INNEKO RCS

Wraz z nadejściem wiosny pracownicy spółki Inneko RCS rozpoczęli
prace związane z utrzymaniem czystości dróg. Najpierw trzeba było
pozamiatać piach i sól z jezdni. Wszystkie prace prowadzone są systematycznie, tak aby wypracować możliwie najlepszy efekt i cieszyć
mieszkańców czystością.
Inneko RCS lada moment będzie świętować swój roczek. W
tym czasie nasi pracownicy dali się poznać zarówno podczas zadań, które skutkują zimowym utrzymaniem przejezdności oraz letnim sprzątaniem miejskich dróg.
- Nasze zamiatarki pracują 24 godziny na dobę. Staramy się,
aby harmonogram dopasować do potrzeb. Pracujemy też
w nocy, by możliwie wypośrodkować zadania. To nie jest
łatwe, bo z jednej strony mamy na względzie ciszę nocną,
a z drugiej toczące się w mieście prace remontowe i godziny szczytu, które powodują utrudnienia i korki - tłumaczy
Monika Cimochowska, prezes Inneko RCS.
Co warto podkreślić, w ramach powierzonych obowiązków, nasi pracownicy nie zajmują się kanalizacją deszczową. W ostatnim czasie w mediach pojawiła się taka błędna informacja: - Nasze zamiatarki mają za zadanie m.in.
usuwanie nieczystości, liści czy gałęzi, które potencjalnie
mogą blokować wpusty kanalizacyjne. To zadanie robimy
codziennie, zgodnie z harmonogramem. Dodatkowo jeśli
widzimy, że zamiatarka nie jest w stanie oczyścić wpustu,
to wtedy aktywujemy naszych technicznych pracowników,

którzy ręcznie je oczyszczają. Natomiast co trzeba podkreślić, Inneko
RCS nie zajmuje się samą kanalizacją deszczową - przypomina prezes
Cimochowska.
Ewa Sadowska

IDEALNE MIEJSCE SPOTKAŃ
Na polu golfowym stanął profesjonalny namiot sferyczny. Instalacja została zakupiona
przez Urząd Miasta w ramach projektu promocji gospodarczej, który realizuje Gorzów i
ościenne miejscowości.
Pole golfowe to idealne miejsce spotkań.

głównych arteriach czy powstanie stacjonarnej mapy elektronicznej pomagającej
odszukać dany nagrobek. Widzimy też
potrzebę remontu bramy cmentarnej,
boksów śmietnikowych, chcielibyśmy też
zadbać o miejską kaplicę, aby odzyskała
swój blask. Konieczne jest też wdrożenie
systemu lepszej ściągalności opłat.
- Do prawidłowego przeprowadzenia postepowania w ramach procedury in-house oraz prowadzenia dalej powierzonych
zadań, po przeanalizowaniu możliwych
rozwiązań, zdecydowaliśmy o powołaniu
nowej spółki - tłumaczy Artur Czyżewski,
prezes Inneko. - Dzięki temu zyskujemy
transparentność działań i większą efektywność - dodaje.
Prezesem nowo powstałej spółki została
Karolina Rzepecka.
Ewa Sadowska

POLE GOLFOWE

Dlatego decyzja o włączeniu się w promocję
gospodarczą i biznesową regionu okazała się
strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu przybywa
osób, które interesują się nauką gry w golfa.
Największym powodzeniem cieszą się organizowane przez miasto śniadania biznesowe. W



sumie odbyły się już dwa tego typu spotkania.
Ich uczestnicy oprócz tego, że budują kontakty biznesowe, to również chętnie zapoznają się
z ofertą naszego pola golfowego.
Ewa Sadowska

NA LUZIE

PRZERWA W PRACY… AROMAT, KTÓRY DAJE MOC
Umila przerwy w pracy, pobudza do działania. Dla większości z nas to pierwsza rzecz, którą robimy po przyjściu
do miejsca zatrudnienia. Aż 75 % Polaków deklaruje, że
pije kawę. Połowa zaś rozpoczyna od niej dzień w pracy.
Kawa - mocne espresso, aksamitne cappuccino, delikatna kawa latte i wiele innych rodzajów z dodatkiem
mleka, śmietanki, czekolady czy przypraw. Już sam jej
aromat wprowadza nas w doskonały nastrój…
Kawosze wiedzą, że nic tak nie wpływa na rozruszanie
mózgu, jak poranna przerwa na kawę. Warunek jest jeden - nie spędzamy jej samotnie. Efektywne przerwy w
pracy powodują, że jesteśmy bardziej zadowoleni i zrelaksowani, mamy lepsze pomysły i szybciej rozwiązujemy problemy. Gdy dodamy do tego filiżankę aromatycznej kawy, sukces murowany.

Warto pamiętać też,
że dwie filiżanki zielonej kawy dziennie
przyspieszają spalanie tkanki tłuszczowej. Ponadto poprawią perystaltykę
jelit, dzięki czemu
jest bardzo popularna wśród osób
przebywających na diecie odchudzającej. Picie kawy ma
też zalety w kontaktach biznesowych - wspólna „mała
czarna” zwiększa szansę na porozumienie.
Wniosek jest jeden, kawę z umiarem warto pić w dobrym towarzystwie, a już na pewno podczas przerwy w
pracy.
Ewa Sadowska

KORYCKI I ŻUKOWSKA ZAŚPIEWAJĄ W GORZOWIE
Inneko oraz Fundacja Folk24 i Gorzowski Okręgowy Związek
Żeglarski zapraszają na koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej „Na pożegnanie lata”. Doskonale znany zarówno
miłośnikom żeglowania, jak i rosyjskich klimatów duet, wystąpi 23 sierpnia na Scenie Letniej Teatru im. Juliusza Osterwy.
Podczas koncertu usłyszymy zarówno rosyjskie ballady Bułata
Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego i Żanny Biczewskiej, jak
i piosenki autorskie oraz piosenki żeglarskie, autorstwa zarówno
Koryckiego, jak i innych znanych żeglarskich bardów.
Andrzej Korycki to członek legendarnego zespołu Stare Dzwony,
od początku lat 80-tych wykonawca współczesnych piosenek żeglarskich. Zasłynął w środowisku żeglarskim przede wszystkim
jako twórca utworów: „Magda”, „Yacht Rock&Roll”, „Struna za
struną”, „Chciałem być żeglarzem”, „Fale”, „Załoga”, „Cyklady”,
„Rejs tawerną”, „Plasterek cytryny i ja”. Od wielu lat występuje w
duecie z Dominiką Żukowską.
Andrzej Korycki i Dominika Żukowska obok repertuaru morskiego, fascynują się też twórczością trzech wybitnych postaci
ballady rosyjskiej: Bułata Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego oraz Żanny Biczewskiej. Podczas koncertów - zarówno po
rosyjsku, jak i w polskich tłumaczeniach - duet wykonuje wiele
wspaniałych pieśni tych artystów, takich jak: „Modlitwa”, „Pożegnanie Polski”, „Aleksander Siergiejewicz Puszkin”, „Piosenka
o piechocie”, „Niebieski balonik”, „Droga na Smoleńsk”, „Pieśń
gruzińska”, „Ostatni trolejbus”, „Trzy miłości”, „Reinkarnacja”,
„Konie”, „Бродяга”, „О, мой cынок”, „Kozacka przypowieść”,
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„Миленький ты мой”, „Эх загулял”.
Zapowiada się, jak zawsze w przypadku tego duetu, wieczór pełen wzruszeń, emocji, radości i celebrowania wspólnego śpiewania, albowiem nie ma takiej osoby, która na koncercie tej dwójki
nie nuciłaby choć pod nosem.
Koncert odbędzie się 23 sierpnia - start zaplanowano na godzinę
19:00. Bilety na to wydarzenie kosztują 30 złotych i można je nabywać w Info Kiosku w centrum handlowym Askana.
Kamil Piotrowski
Filip Praski
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