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Klub Sportowy Stal Gorzów, Szkoła Koszykówki „Kangoo Kids”, Laboratorium Inneko, Radio Plus czy
Holistic Centrum. Będzie też coś dla
żołądka, bo na naszej imprezie mają
pojawić się foodtrucki.
Do tego czeka nas zupełna nowość –
„Recycling Fashion Show”, czyli pokaz mody śmieciowej, który będzie
rozstrzygnięciem naszego konkursu
Bioenergy Farm Stanowice

GOT PNP
SP. Z O. O.

morządu terytorialnego.
Kto z nami?
W skład naszego klastra weszły jak dotąd, oprócz Inneko i naszych dwóch spół-

www.inneko.pl
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pilotażowego programu Ministerstwa Energii. Jeśli dostaniemy certyfikację, w ramach
programu będziemy mogli starać się o dofinansowania z dedykowanych programów
wsparcia Klastrów Energii. Pilotaż pozwoli
nam również w pewien sposób formować
przyszły kształt funkcjonowania klastrów
w Polsce. Rozmawiamy też z kolejnymi zainteresowanymi współpracą lub przyłączeniem się do GKE. Obecnie mamy podpisany
list intencyjny m.in. z Enea Operator S.A.
– dodaje Marcin Zygmunt.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

CZOŁEM ZAŁOGA!

WSTĘPNIAK

Sporo dzieje się ostatnio w naszej firmie,
a to za sprawą wielu inicjatyw skierowanych do lokalnej społeczności. Podsumowanie tych działań znajdziecie w świeżutkim numerze „Zielonego Gorzowa”, który
właśnie trzymacie w rękach. Nowy skład
redakcyjny włożył wiele pracy w to, by firmowy biuletyn jeszcze bardziej odpowiadał Waszym potrzebom. Oprócz tematów

typowo pracowniczych postawiliśmy też
na nieco luzu i odskoczni od codziennej
pracy - warto więc doczytać wydanie do
końca. Biuletyn to jedno, ale z tego miejsca zapraszam Was też do śledzenia naszych poczynań na firmowym fan page’u
Inneko na Facebooku. Lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie posty tam zawarte,
bo w dzisiejszych czasach jeśli danej fir-

Błyskawiczna akcja
na składowisku
odpadów w Chróściku

pomoc. Ogień został stłumiony, a teren
zabezpieczony.

Sobota, 24 marca, była wyjątkowo pracowitym dniem na składowisku odpadów
w Chróściku. Na kwaterze zawierającej
odpady komunalne, pracownicy i strażacy zmagali się z pożarem. Sytuację udało
się opanować w około 1,5 godz. Pierwsza
na miejscu interweniowała ekipa przeciwpożarowa spółki Inneko (Dariusz
Szajek, Marcin Staniszewski, Marcin Piotrowski). Dotychczasowe przygotowania
i ćwiczenia okazały się bardzo skuteczne
i potwierdziły, że warto się szkolić. Dziękujemy za sprawną i szybką reakcję! Błyskawicznie naszych pracowników wsparli
strażacy m.in. z Gorzowa, Lubiszyna i
Deszczna, którym również dziękujemy za

AKTUALNOŚCI

Babski
wieczór
Bez rajstop i goździków, ale za to przy
smacznie zastawionym stole i w dobrym
humorze - tak przebiegło tegoroczne
spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Impreza
odbyła się w domku klubowym na Polu
Golfowym „Zawarcie”. Panie powitał
prezes Inneko Artur Czyżewski, który
w imieniu wszystkich Panów, złożył serdeczne życzenia. Dobry nastrój udzielił
się wszystkim - były konkursy z nagrodami i tańce. W całej spółce Inneko pracuje
46 kobiet. To nieco ponad 1/3 wszystkich
pracowników firmy.

Mali pacjenci
otrzymali prezenty
od naszej firmy
Teatr Za Jeden Uśmiech z Krakowa w
marcu przyjechał do Gorzowa, by zaprezentować małym pacjentom szpitala przy
ul. Dekerta widowisko artystyczne pt:
„Świerszcz Maurycy i Banda Komara”. Po
przedstawieniu aktorzy obdarowali dzieci upominkami, m.in. zestawami kredek
i mazaków od spółki Inneko. Mamy nadzieję, że nasze upominki umiliły dzieciom trudne chwile.

my nie ma w przestrzeni Internetu, to tak,
jakby nie było jej wcale.
Przed nami ważne wydarzenia – opisywana na pierwszej stronie akcja „Wymień
Odpady na Kulturalne Wypady” i majówka na polu golfowym. Do zobaczenia na
Zawarciu!
Filip Praski

„Recycling Fashion Show” - taką nazwę
nosi nowy konkurs Inneko. Gorzowska
spółka zachęca mieszkańców do stworzenia kreacji z odpadów i surowców wtórnych. 10 najlepszych prac zakwalifikuje
się do drugiego, finałowego etapu konkursu, który rozstrzygnięty zostanie podczas znanej w mieście akcji „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady” 21 kwietnia.
Nagrody dla zwycięzców są atrakcyjne,
bo wygrać można maszynę do szycia oraz
trzygodzinny kurs-szkolenie pod okiem
Natalii Ślizowskiej, torebkę od projektantki i zestaw do decoupage.



RAZEM IDZIEMY DO PRZODU

WYWIAD

W marcu minął rok odkąd w naszym zespole pojawiła się Monika Piaskowska, dyrektor ds. koordynacji działań w grupie kapitałowej Inneko. Rozpoczęła z nami współpracę w niezwykle
trudnym czasie, gdy zmagaliśmy się z wieloma konsekwencjami
związanymi z niewłaściwą komunikacją wewnątrz spółki. Co już
udało się zrobić, a jakie wyzwania jeszcze przed nami? - o tym w
rozmowie z Moniką Piaskowską.
W maju poznaliśmy wyniki audytu komunikacji. Było dużo
do zrobienia. Na jakim etapie jesteśmy?
Monika Piaskowska: - Nieustannej pracy nas sobą, rozwoju,
chęci, wyrozumiałości, pierwszych sukcesów i optymizmu – tak
chyba najtrafniej mogę opisać naszą sytuację dotyczącą wzajemnych relacji. Ciężko wszyscy razem na to pracujemy.
Sporo czasu trzeba było poświecić też na „pracę papierkową”?
Audyt wykazał, że brakuje sporo dokumentów dotyczących
wewnętrznych procedur.

my bony towarowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, upominki dla osób odchodzących na emeryturę oraz
świąteczne paczki dla dzieci do 14. roku życia. Dofinansowujemy imprezy kulturalno-oświatowe organizowane dla pracowników oraz przygotowujemy zabawy choinkowe dla dzieci. Są też
pożyczki na cele mieszkaniowe, wsparcie finansowe dla kursów i
szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności pracowników,
szkolenia i kursy menadżerskie oraz możliwość uczestnictwa
pracowników w konferencjach, sympozjach i prelekcjach.

- Trudno mówić o brakach, jeśli pewnych dokumentów nigdy
nie było. To prawda, mieliśmy sporo wyzwań, za których realizację dziękuję m.in. Mirce Wachowskiej z działu personalnego.
Audyt wskazał też na wysoką ocenę dokumentów strategicznych dla spółki, które przygotował prezes Czyżewski.
- Po pierwsze potwierdzono, że nasz prezes Czyżewski jest solidnym menadżerem. Po drugie wskazano, że plotkarska atmosfera
(to mamy już za sobą) mogła przyczynić się do wielu pomówień.
Po trzecie... i chyba najważniejsze - audyt wskazał ścieżkę dobrych zmian, z których skorzystaliśmy.

Nowością jest też program rekomendacji pracownika. Na
czym to polega?
- Najprościej mówiąc, za każdego poleconego pracownika,
pracownik polecający może uzyskać premię w wysokości 500
zł brutto. I to się sprawdza. Mamy dzięki temu zaufanych pracowników, a tym samym i nagrodzonych. To, z czego także się
cieszę, to program stypendialny – tzw. stypendium edukacyjne
Prezesa Zarządu Spółki Inneko dla dzieci pracowników szczególnie uzdolnionych. Nasi pracownicy mają też szansę na premie uznaniowe kwartalne dla pracowników administracyjnych,
miesięczne dla pracowników podstawowych oraz lojalnościowe
za obecność w pracy. Sprawnie zarządzamy też wynikami pracy
poprzez oceny kwartalne dla Kadry Zarządzającej oraz pracowników podstawowych.

Plotkowanie wydaje się dość naturalne i w pewien sposób
przypisane do ludzkiej natury. Często kobiety żartują nawet,
że panowie plotkują częściej. To jak jest?
- Normalnie. Dyskutujemy na różne tematy. Opowiadamy i
wymieniamy się poglądami. Jemy razem śniadania i budujemy
dobre relacje. To, o czym mówił audyt to plotka, która zdominowała właściwą komunikację i przekaz informacji. Tego już nie
ma, choć jak wszędzie czasami zdarzają się nieporozumienia. To
normalne.
W spółce jest sporo nowych twarzy. Zmiany były konieczne?
- Zmiany były bezwzględnie konieczne. Jesteśmy spółką komunalną, która ma współpracować z miastem i dla miasta. Postawiliśmy na rozwój naszego przedsiębiorstwa i znacznie przyspieszyliśmy... Szczerze mówiąc, zostali z nami najlepsi pracownicy,
którzy podjęli wyzwanie zmian. Dołączyli do nas potrzebni i
równie zmotywowani ludzie. Widzę w nas duży potencjał i myślę, że razem podejmiemy kolejne wyzwania.

Sporo tego...
- To tylko część - zapewniam, a chętnych do zgłębienia tematu
zapraszam do naszego działu personalnego. Trudno o wszystkim
opowiedzieć w kilku zdaniach.
W Gorzowie coraz częściej mówi się o licznych akcjach społecznych i charytatywnych organizowanych przez Inneko.
Skąd taki trend?

Na rynku coraz trudniej o nowych pracowników. Praktycznie
w Gorzowie nie ma bezrobocia, więc Inneko musi być konkurencyjne. Jaki klucz wybraliście?

- To inicjatywa naszych pracowników. To coraz bardziej aktywny
dział marketingu i wsparcie wszystkich osób, które mają wielkie
serducha. Pomagamy jeżom, psiakom w schronisku, wspieramy
seniorów, osoby bezdomne... ogrom tego. Korzystamy z możliwości, które daje nam powtórne wykorzystanie odpadów - czyli
w większości rzeczy nowych, nadających się do użytku i po prostu pomagamy potrzebującym i niesiemy radość. To daje największą motywację do pracy, której wszystkim nam życzę.

- Z ludźmi i dla ludzi! Zadbaliśmy o rozbudowanie atrakcyjnego
pakietu świadczeń socjalnych. Dofinansowujemy „wczasy pod
gruszą”, krajowy i zagraniczny wypoczynek dzieci i młodzieży
w formie zorganizowanej (od 3 do 18 lat), krajowe lub zagraniczne leczenie sanatoryjne. Zadbaliśmy o wsparcie dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, życiowej lub w
wypadkach losowych. Dla naszych pracowników przygotowuje-

Rozmawiała: Ewa Sadowska



PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA
ODPADÓW Z INNEKO
Pod koniec marca zorganizowaliśmy na ulicy Sowińskiego
przedświąteczną zbiórkę domowych sprzętów, wychodząc z założenia, że wielu mieszkańców w tym czasie zdecyduje się na
przedświąteczne porządki. W rozpropagowaniu akcji pomogli
nam pracownicy Gorzowskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego, którzy rozwiesili plakaty informacyjne w należących do GTBS-u budynkach. W godzinach popołudniowych
zbieraliśmy sprzęt RTV, AGD, ubrania, wózki dziecięce, zabawki,
akcesoria łazienkowe i kuchenne. Pomimo niesprzyjającej pogody (było zimno, wilgotno i padał śnieg) mieszkańcy odpowiedzieli na nasz apel, dzięki czemu do magazynu przy Teatralnej
trafiło wiele przedmiotów i urządzeń. Zebraliśmy m.in. zmywarkę, frytkownicę, odtwarzacz dvd, gofrownicę, toster i odzież. Na
tym akcja jednak się nie zakończyła. Jej kolejnym etapem będzie
kiermasz, z którego dochód zostanie przekazany dla Hospicjum
Świętego Kamila w Gorzowie. W czasie wyprzedaży w magazynie Inneko stanie puszka do kwestowania, a każdy, kto znajdzie
coś dla siebie, będzie musiał wrzucić do niej określoną kwotę. O
dacie kiermaszu poinformujemy już niebawem.
Filip Praski



FOTORELACJA

Ławki i kontenery od Inneko na „Fyrtlu”
W nocy z soboty na niedzielę 17 marca spłonął domek dla dzieci na tzw. „Fyrtlu”, czyli miejscu spotkań mieszkańców osiedla
Staszica. Społecznicy momentalnie zaplanowali akcję odbudowy tego miejsca. Inneko przyłączyło się do inicjatywy poprzez
udostępnienie pojemników na odpady. Decyzją prezesa Artura
Czyżewskiego nasza firma wykonała również dwie estetyczne
ławki, które w sobotę 24 marca trafiły na miejsce docelowe. Ich
budowę koordynował Rafał Oczko. Ze względu na procedury,
społecznikom nie udało się postawić w marcu nowego domku
dla najmłodszych na „Fyrtlu”, ale miejsce to zostało gruntownie
wysprzątane i teraz czeka na finalizację wszelkich pozwoleń.
Filip Praski
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KODEKS ETYCZNY INNEKO W PIGUŁCE
Kodeks etyczny jest zbiorem zasad i reguł,
które przyświecają działalności naszej
firmy. Jest spisem wartości, które składają się na kulturę organizacyjną naszego przedsiębiorstwa, kształtowaną przez
pracowników, klientów i otoczenie. Poniżej opisujemy najważniejsze elementy
kodeksu.
Wszystkie zapisy w kodeksie określają
postawy i zachowania, które są najistotniejsze w obszarach: ekonomicznym,
społecznym i kulturowym. Zobowiązują
nas do ich przestrzegania niezależnie od
pełnionego stanowiska.
Standardy etyczne dotyczą wszystkich
pracowników spółki Inneko. Promujemy etykę, przestrzegamy praw człowieka
i ochrony środowiska, wspólnie jesteśmy
odpowiedzialni za cel przestrzegania
wartości etycznych. Podstawowe zasady,
którym hołdujemy, bez względu na zajmowane stanowisko czy różnorodność
poglądów, to: uczciwość, pracowitość
i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, jakość i innowacyjność
własnej pracy, otwarta współpraca dla
dobra wspólnego, budowanie i utrzymywanie zaufania wśród współpracowników
i partnerów biznesowych oraz szacunek,
wyrozumiałość i pomoc.

INNEKO

W spółce Inneko dbamy o najwyższe
standardy pracy. Oznacza to, że respektujemy i realizujemy przepisy prawa pracy
oraz bezpieczeństwa i higieny, podejmujemy dialog z wybieraną radą przedstawicieli pracowników, przestrzegamy zakazu
dyskryminacji, zapewniamy swoim pracownikom godziwe i regularne wynagrodzenie oraz możliwości rozwoju, ciekawe
i ambitne wyzwania oraz bardzo dobre
warunki pracy.
W ramach przeciwdziałania korupcji naszym obowiązkiem jest przestrzeganie
zasad uczciwej konkurencji, zapobieganie
przekupstwu i nielegalnym płatnościom.
Nasza spółka to zbiór wielu indywidualności,
dlatego
nie zawsze można
wykluczyć sytuacje sporne. Jak zatem rozwiązujemy
problemy? Pracownik ma obowiązek
zgłaszać wszelkie
uchybienia w przestrzeganiu
zasad
Kodeksu Etycznego
do swojego bezpośredniego przełożonego.
Kadra

kierownicza jest zobowiązana do zapewnienia pomocy i wsparcia każdemu pracownikowi i rozpatrzy każdy zgłoszony
przypadek. W przypadku w/w sytuacji
w firmie przeprowadzone zostaną czynności wyjaśniające. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do
osób dopuszczających się nieodpowiedniego postępowania, łamiącego normy
etyczne lub obyczajowe, będą wyciągane
konsekwencje dyscyplinarne zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Filip Praski

grodzeń netto dla pracowników podstawowych RIPOK wyniósł 291,68 zł a w
latach 2016-2017 - 505,93 zł. W tym roku
spółka chce przeznaczyć na podwyżki dla
wszystkich pracowników kolejne 180 tys.
zł, pierwsze większe wynagrodzenie zasadnicze pracownicy otrzymają za m-c
lipiec 2018 wraz z wypłatą w sierpniu br.
Zapowiedziany wzrost jest jednak uzależniony od sytuacji finansowej spółki.
Spotkanie było też okazją do omówienia
przygotowanych i wdrażanych procedur,
które sprzyjają coraz lepszym relacjom
wewnątrz spółki. To m.in.:
kodeks etyczny, procedura
komunikacji zewnętrznej i
wewnętrznej oraz polityka
antymobbingowa i antydyskryminacyjna. Przedstawiono
też nową ofertę ubezpieczeń
grupowych. Obecnie korzystamy z usług firmy PZU, jednak oferta GENERALI wydaje

się być bardziej korzystna. Do wyboru
zaproponowano dwa warianty ubezpieczeń: pierwszy - stawka 57,50 zł i drugi ze
stawką 65,00 zł.
Podczas spotkania zapowiedziano też
przeprowadzenie ankiety, badającej poziom satysfakcji pracowników, pod hasłem „TWÓJ PUNKT WIDZENIA”. O jej
wypełnienie wszyscy pracownicy zostaną
wkrótce poproszeni. Wszystkie opinie
zostaną przekazane anonimowo i będą
poufne.
Ewa Sadowska

NASZE SPRAWY
Bieżąca sytuacja spółki, analiza wynagrodzeń, zapowiedź tegorocznych podwyżek
i ankiety pracownicze - to jedne z głównych tematów marcowego spotkania z
pracownikami RIPOK. Dobre informacje dotyczące sprzedaży oraz odczuwalny
wzrost wynagrodzeń, świadczą o konsekwencji w podejmowanych decyzjach i
determinacji w dalszym rozwoju spółki.
W tym roku spółka zainwestuje m.in. w
budowę kompostowni, kwatery na odpady inne niż niebezpieczne wraz z przepompownią odcieków, powstanie kwatera
na azbest oraz instalacja do odzysku szkła
z możliwością doczyszczania kompostu.
Są to przedsięwzięcia, które oprócz tego
że usprawnią pracę, pozwolą na dalszy
rozwój przedsiębiorstwa i zwiększą kwestie bezpieczeństwa.
Inwestycje w nowe technologie i umiejętności motywują do kolejnych podwyżek
dla naszych pracowników. Dla przykładu:
w latach 2012-2015 średni wzrost wyna-



MAJÓWKA PO DRUGIEJ STRONIE WARTY
To będzie jedna z najciekawszych propozycji pierwszych dni maja w Gorzowie i
okolicach. Inneko zaprasza wszystkich
mieszkańców na majówkę na Polu Golfowym „Zawarcie”. Atrakcji będzie co
niemiara, ale najważniejszą z nich będzie
możliwość darmowej nauki gry w golfa.
– Chcemy zaprezentować gorzowianom
golf jako sport i formę spędzania wolnego
czasu na świeżym powietrzu. Podczas naszej majówki będzie możliwość spróbowania gry nie tylko na strzelnicy, ale również na polu, dlatego warto do nas zajrzeć.
Będziemy uczyć zarówno starszych, jak i
młodszych – mówi menadżer Pola Golfowego „Zawarcie”, Witold Siwko.
Oprócz tradycyjnej gry przewidzieliśmy
przejażdżki meleksem, pokaz profesjonalnej gry w golfa oraz grilla. Będą też
dmuchańce, co z pewnością zadowoli
dzieci. Kolejną atrakcją dla milusińskich
będzie możliwość wykonania doświadczeń i eksperymentów, a wszystko dzię-

POLE GOLFOWE

ki Laboratorium Inneko, które wystawi
się na polu golfowym 1 maja. Będzie to
świetna okazja, by poobcować z nauką i
przekonać się, że chemię i fizykę można
polubić i nie musi się ona kojarzyć tylko z
nudną lekcją w szkole.
Majówka na Polu Golfowym „Zawarcie”
odbędzie się w dniach 1-3 maja. Zapraszamy w godzinach 11:00-17:00, zabierzcie ze sobą członków rodziny i przyjaciół,
będzie się działo!
Filip Praski

NOWY SEZON NA POLU
Nadchodząca wiosna, a także dalsza część
roku obfitować będzie w ciekawe wydarzenia na Polu Golfowym „Zawarcie”.
Po raz pierwszy zorganizowany zostanie cykl turniejów dla początkujących
golfistów,  który będzie miał na celu integrację „świeżych” i mniej aktywnych
golfistów z tymi już grającymi. Ale przede
wszystkim zmotywuje ich do poszerzania
swojej wiedzy na temat turniejów, reguł
gry w golfa, a także podwyższania swoich golfowych umiejętności. Turnieje te
będą się odbywać we wtorkowe popołudnia, zgodnie z terminarzem: 27.03.2018,
03.04.2018, 01.05.2018, 05.06.2018,
03.07.2018, 07.08.2018.
W nadchodzącym sezonie swoje umiejętności pokażą również uczestnicy Golfowej
Szkółki Juniorskiej. Specjalnie dla nich
stworzono Małą Ligę Golfową, w której
młodzi golfiści będą ze sobą rywalizować.
W trakcie ligi odbędzie się również obóz
golfowy, na którym juniorzy będą podnosić swoje umiejętności sportowe,
Kolejną nowością promującą golfa, nie
tylko w Gorzowie, ale w całej zachodniej
Polsce, będzie Lubuska Liga Golfa, organizowana na trzech polach golfowych
województwa lubuskiego. Nasze pole,
wspólnie z Kalinowe Pola Golf Course i
Przytok Golf & Resort stworzyło cykl tur-

niejów rozgrywanych na każdym z trzech
pól, z finałem w Kalinowych Polach pod
Świebodzinem. Na najlepszego zawodnika cyklu czeka nagroda w postaci rocznego prawa do gry na wszystkich polach
biorących udział w zawodach.
W nadchodzącym sezonie Pole Golfowe
„Zawarcie” powtórnie zorganizuje ligę
golfową dla czynnych golfistów. Dream
Burger Golf Liga to cykl turniejów, w których zawodnicy przez cały sezon golfowy zbierają punkty, a zwycięzca zostanie
wyłoniony w październiku, po turnieju
finałowym. Atrakcyjne nagrody przyciągają na ten turniej nie tylko gorzowskich
golfistów, ale też gości z okolicznych pól
golfowych. Pierwszy turniej z cyklu odbędzie się już 21 kwietnia.
Pole Golfowe „Zawarcie” wspiera również
akcje charytatywne. Dzięki udostępnieniu
obiektu na organizację turnieju charytatywnego „Gramy dla Mistrza Tomasza
Golloba” wspomoże zbieranie funduszy
na leczenie sportowca, który przez wiele
lat reprezentował Gorzów jako żużlowiec.
Imprezę będą również wspierać gwiazdy
ze świata sportu. Turniej odbędzie się 5
maja.
Dzień Matki i Dziecka będzie dniem poświęconym rodzinie, dlatego serdecznie
zapraszamy wszystkich do udziału. Szcze-



gólnie mamy, które na co dzień poświęcają się swoim dzieciom i często zapominają
same o sobie.
Dni otwarte planowane są ponadto w
terminach: 01.07.2018., 15.08.2018. i
01.09.2018.
Seniorskie poniedziałki oraz studenckie
czwartki to kolejne akcje promocyjne
Pola Golfowego „Zawarcie”, które będą
kontynuowane również w tym sezonie.
Zajęcia dla seniorów odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 12:30 i są całkowicie bezpłatne. Studenckie czwartki
to cykl zajęć dla studentów wszystkich
gorzowskich uczelni, które zakończone
będą turniejem o Puchar Dziekana Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej
w Gorzowie. Każde zajęcia trwają dwie
godziny, a ich koszt wynosi każdorazowo
5 zł od osoby.
Poza golfem na Polu Golfowym „Zawarcie” organizuje się również inne imprezy.
Jedną z nich będzie West Horizon – jednodniowy event motoryzacyjny, otwarty
dla zwiedzających. Wszystkie prezentowane tuningowane auta będą stały na zielonej murawie pola golfowego. Wszystkich miłośników tuningu zapraszamy 9
czerwca.
Karolina Czabara

PRZERWA W PRACY…
NAJEPIEJ SMAKUJE NA SŁODKO
Zazwyczaj, gdy sięgamy po pierwszą
kostkę myślimy - no dobra, tylko jedna!
Gdy zjadamy kolejną - myślimy o grzesznej przyjemności. Obalamy mit. W pracy
warto się poddać pokusie i zjeść kilka kostek czekolady.
Zazwyczaj o czekoladzie myślimy przez
pryzmat licznych kalorii i kolejnych kilogramów, które wiosną trzeba będzie
zrzucić. Takie myślenie to błąd, bo np.
jedzenie gorzkiej czekolady o zawartości
kakao co najmniej 70% zmniejsza ryzyko
chorób krążenia. Nie ma co ukrywać, to
także duża przyjemność, która zapewnia
szybki przypływ energii. Dobry nastrój
idzie też w parze z wieloma cennymi dla
naszego organizmu substancjami. Wśród
nich są m.in.: magnez, cynk, selen, żelazo,
potas, fosfor, wapń czy miedź. Dodatkowo zwiększa się wydzielanie serotoniny,
substancji odpowiedzialnej za przypływ
energii i dobry nastrój.
Najmniej kalorii ma czekolada gorzka,
więcej mleczna i z orzechami. Dlaczego
wato podjadać ją właśnie w pracy? To

NA LUZIE
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szybka przekąska, która daje odrobinę
przyjemności a zjedzona przed południem, ma szansę nie odłożyć się w po-

staci dodatkowych kilogramów, lecz spalić podczas służbowych obowiązków.
Ewa Sadowska

GDZIE WARTO PÓJŚĆ, CO WARTO ZOBACZYĆ?
Nie samą pracą człowiek żyje. W wolnym czasie warto
zaplanować wyjście z domu z bliskimi, bo nasze miasto
oferuje wiele ciekawych i nieodpłatnych imprez i inicjatyw. Co będzie działo się w najbliższych dniach? 16
kwietnia Klub Kultury MCK Jedynka zaprasza o 17:30
na spotkanie z Marią i Bogdanem Gontami „Nie tylko
zagranica. Polska – palce lizać”. Dzień później o godzinie
11:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
akcja „Cała Polska bada słuch” – zaplanowano prelekcję multimedialną połączoną z bezpłatnym badaniem
słuchu. Z kolei o 18:00 książnica zaprasza na spotkanie
autorskie z aktorem, satyrykiem i legendą polskich mediów Jackiem Fedorowiczem. 22 kwietnia warto zajrzeć
do muzeum przy ul. Warszawskiej – o godz. 17:00 odbędzie się „Pokaz współczesnej mody damskiej z elementami tradycyjnej, ręcznie wykonywanej szydełkiem

ZIELONY GORZÓW
Nr 12/IV 2018

koronki koniakowskiej”. Zaprasza autorka Bogna Sterna, a warto dodać, że pokaz uświetni akompaniament
fortepianowy Przemysława Raminiaka. 25 kwietnia coś
dla fanów Stanleya Kubricka - o 12:00 w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece” wykład pt.: „Odyseja kosmiczna 2001 - pół wieku później”, a o 17:00 pokaz filmu o tym samym tytule. 29 kwietnia w centrum
handlowym Nova Park odbędzie się Międzynarodowy
Dzień Tańca, a w jego ramach od godziny 12:00 pokazy
tańca break dance i hip hop oraz tańca współczesnego.
Zaplanowano również krótkie lekcje tańca dla wszystkich chętnych, gry, zabawy i konkursy. Organizatorzy
zapowiadają też rozstawienie stoiska dj’skiego z profesjonalnym dj’em, na którym swoich sił będą mogli spróbować wszyscy widzowie.
Filip Praski
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