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Nasze korzyści
INNEKO powstał Gorzowski Klaster morządu terytorialnego.
Klaster ma pomóc naszym spółkom
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CZOŁEM ZAŁOGA!
Przyszła wiosna, zrobiło się ciepło, chce
się żyć! Słońce towarzyszyło nam podczas
naszych ostatnich eventów – „Wymień
Odpady na Kulturalne Wypady” (akcji
zakończonej wielkim sukcesem) i golfowego turnieju na rzecz Tomasza Golloba.

Konkurs
dla kreatywnych
Pracownik naszej spółki, który opracuje
najlepszą technologię odzysku tektury,
ma szansę na 10 000 złotych nagrody!
Zachęcamy do udziału w konkursie. Szukamy pomysłu, który pozwoli nam na
skuteczne, szybkie i mechaniczne oddzielenie pianki od tektury. Mamy możliwość
realizacji zlecenia na dużą skalę, jednak
prace ręczne nie przyniosą oczekiwanego
efektu. Stąd pomysł na konkurs.
Liczymy na kreatywność naszych pracowników. Wszystkie pomysły prosimy
(w formie pisemnej) do końca maja kierować do Rafała Oczko lub Jakuba Czupryńskiego. Rozwiązania, które zyskają
zainteresowanie i szansę na ich przeanalizowanie pod względem korzyści, będą
wyróżnione nagrodą w wysokości 300
złotych. Nagroda główna to aż 10 000
złotych. Rozstrzygnięcie konkursu do 10
czerwca.

WSTĘPNIAK
Nieco mniej promiennie było podczas
majówki na polu golfowym, ale mimo
to wydarzenie przyciągnęło na Zawarcie
wielu mieszkańców Gorzowa i okolic. To
już jednak przeszłość, a przed nami nowe
wyzwania, działania i cele. Przeczyta-

cie o nich w nowym wydaniu Zielonego
Gorzowa, w którym znalazła się również
garść podsumowań. Miłej lektury!
Filip Praski

AKTUALNOŚCI

Golfiści zagrali dla Tomasza Golloba
5 maja na Polu Golfowym „Zawarcie”
odbył się charytatywny turniej golfowy
„Gramy dla Mistrza Tomasza Golloba”.
Dochód z imprezy został przeznaczony
na rehabilitację byłego reprezentanta gorzowskiej Stali i Indywidualnego Mistrza
Świata z 2010 roku. W turnieju wzięło
udział 12 zespołów, a najlepiej spisał się
Gollob Team #1, w składzie: Bill Gaszyński, Michał Muchajer i Andrzej Utrata.
Drugie miejsce zajęła drużyna MJM #1, w

składzie: Kazimierz Ceglewski, Andrzej
Żdan, Bosse Wirebrand. Trzecie miejsce zajęła ekipa Garcarek #1, w składzie:
Janusz Hofman, Andrzej Szmit i Lech
Natkowski. W rywalizacji indywidualnej
I miejsce strokeplay brutto padło łupem
Billa Gaszyńskiego; I miejsce stableford
netto wywalczył Andrzej Szmit, a I miejsce stableford netto kobiet zdobyła Anna
Makowiecka.

Piknik pracowniczy
już w czerwcu
Z radością informujemy, że wyczekiwana
przez wielu pracowników impreza dojdzie
do skutku w czerwcu. Mowa o pikniku pracowniczym, który zaplanowaliśmy na 23
czerwca w Stanowicach. Zapraszamy z całymi rodzinami, przygotowaliśmy dla Was
wiele ciekawych atrakcji – konkurencje
sprawnościowe, dmuchane zamki dla dzieci, smaczny poczęstunek (będzie duuużo
jedzenia) i wiele niespodzianek.

Przed nami „Święto ulicy Teatralnej”
Święto naszej ulicy odbędzie się 16 czerwca. Do wspólnej zabawy z mieszkańcami
zachęcą wszystkie podmioty działające
w tej części Gorzowa. Możecie spodziewać się więc występów artystycznych,
licznych pokazów, prezentacji i masy
uśmiechu. Inneko przygotuje z kolei kreatywne warsztaty, stoisko naszego laboratorium i promocję pola golfowego.



WYZWAŃ NIGDY NIE BRAKUJE
Ogromna wiedza w zakresie przepisów prawnych i elegancki
garnitur to znaki rozpoznawcze mecenasa Sebastiana Lesia.
W tym wydaniu Zielonego Gorzowa przyjrzymy się bliżej jego
pracy w roli radcy prawnego Inneko.
Od kiedy jest pan związany ze spółką Inneko? Jak rozpoczęła
się ta współpraca?
Sebastian Leś: - Ze spółką jestem związany od co najmniej
ośmiu lat. Sama współpraca rozpoczęła się przy okazji odejścia
ze spółki poprzedniego radcy prawnego.
Jak wygląda pana praca, jakimi sprawami się pan zajmuje?
- Moja praca w Inneko polega na sprawdzaniu umów, przygotowywaniu szeregu dokumentów, reprezentowaniu w sądzie, spotykaniu się z prezesem zarządu, kierownikami poszczególnych
działów, jak również z samymi pracownikami.
Jak często gości pan w siedzibie Inneko przy Teatralnej?
- W spółce jestem kilka razy w tygodniu, codziennie zaś pracownicy mojej kancelarii wraz ze mną odpowiadają na maile
i telefony.
Jakie było dotąd największe wyzwanie, z jakim zmierzył się
pan w Inneko?
- Inneko na przestrzeni tych lat bardzo się zmieniło. Ze spółki,
która była skupiona tylko na gospodarowaniu odpadami (w wąskim tego słowa znaczeniu), stała się potężnym przedsiębiorstwem zwiększając zarówno zakres spraw, którymi się zajmuje,
jak i ilość pracowników. Pamiętam czasy, gdy zaczynałem współpracę z ówczesnym ZUO i większość spraw bieżących spółki
można było rozwiązać przy oraz w czasie przysłowiowej kawy.
Teraz, z uwagi na o wiele większą skalę działalności, wraz z moimi współpracownikami poświęcamy bardzo dużo czasu właśnie

WYWIADY
dla Inneko. O wiele
bardziej
skomplikowane są także
sprawy, którymi się
zajmujemy. Dla przykładu jako pierwsi
w Polsce z powodzeniem pomagaliśmy
spółce-córce Inneko
(Inneko RCS) przygotować się pod względem formalno-prawnym do zamówienia
in-house. Podobnie jako jedni z pierwszych w Polsce skutecznie
pomogliśmy spółce BEF przeprowadzić ją przez proces restrukturyzacji (postępowanie sanacyjne) oraz zawarcie układu z wierzycielami. Ponieważ, jak wspomniałem, Inneko jest dużą spółką z
szerokim spektrum spraw, to i wyzwań tak naprawdę nigdy nie
brakuje. Największymi były na pewno dwa opisane wyżej, ponieważ były to działania pionierskie i na podstawie nowych przepisów. Wymagały pełnego zaangażowania, wielu spotkań, pism,
konsultacji i nieprzespanych nocy. Z perspektywy czasu cieszy
jednak sukces i zdobyte doświadczenie.
Czy pracownicy firmy mogą zgłosić się do pana jeśli mają jakieś pytania i wątpliwości natury prawnej?
- Pracownicy spółki mogą się oczywiście do mnie zgłaszać jeżeli mają jakieś problemy natury prawnej. Na koniec
chciałbym podkreślić, iż cieszy mnie, że spółka się rozwija,
nie boi się nowych wyzwań, a pracownicy tworzą zgrany zespół. Mam nadzieję, iż będę miał możliwość jeszcze długo
pomagać spółce w realizacji kolejnych planów i zamierzeń.
Rozmawiał: Filip Praski

TWORZYMY ZGRANY TEAM
Osoby przychodzące do siedziby Inneko na wstępie wita jej
promienny uśmiech. Wszystkim pracownikom służy pomocą i dobrym słowem. Ten
dobry duch naszego zespołu to
Aleksandra Jaszczyszyn, która
wspólnie z Anitą Brzezińską
prowadzi sekretariat spółki. Jak
wygląda jej codzienna praca?
Od kiedy jesteś związana z Inneko?
- W Inneko jestem zatrudniona od kwietnia 2016 roku. Sekretariat Inneko, który prowadzę wspólnie z Anitką Brzezińską, oceniam jako miejsce wyjątkowe i jednocześnie nietypowe, biorąc
pod uwagę moje wcześniejsze doświadczenia. Swoją wyjątkowość
zawdzięcza między innymi naszemu Prezesowi, Panu Arturowi,
który jest bardzo kreatywnym i jednocześnie dynamicznym w realizacji swoich planów szefem. To sprawia, że bywają sytuacje,
w których trudno dotrzymać mu kroku. Kolejny energetyczny
wulkan to Pani Dyrektor Monika Piaskowska, która w pracy nie
pozwala zwolnić ani sobie, ani współpracownikom, jednocześnie
zawsze można liczyć na jej pomoc i wsparcie. W bezpośrednim
sąsiedztwie jest biuro Pani Dyrektor Moniki Cimochowskiej,
która w natłoku zadań nie zapomina o życzliwym słowie. Zatem

praca w naszym sekretariacie to przede wszystkim praca każdego dnia na sto procent, a może nawet i więcej.
Jak wygląda Twój typowy dzień w pracy?
- Nie ma typowego dnia, każdy dzień niesie ze sobą nowe, zaskakujące sytuacje. Mogę jednak przyznać, że w sekretariacie
Inneko niezmiennie panuje wspaniała atmosfera, której podstawą jest bardzo dobra komunikacja - można by rzec czytanie
w myślach między mną i Anitą Brzezińską, a także życzliwość
i wsparcie innych pracowników.
Nad czym najciężej w firmie zapanować?
- Każdego dnia odbieramy dziesiątki telefonów, tyleż samo korespondencji i innych informacji, które należy przetworzyć
i przekazać w odpowiednie ręce. Bywa nerwowo, zwłaszcza wtedy, kiedy okazuje się, że ktoś zapomniał o zrealizowaniu sprawy w terminie, oczekuje szybkiego rozwiązania, a procedury są
nieubłagane. Wtedy uśmiecham się bardziej niż zwykle i wydaje
się, że to działa, łagodzi nastrój rozmówcy. Nad czym najtrudniej
zapanować w firmie? Nad wszystkim można zapanować, kiedy
pracuje się w takiej ekipie, jak nasza. Tworzymy z Anitą zgrany team i dzięki temu sekretariat może funkcjonować sprawnie,
z korzyścią dla wszystkich pracowników spółki.
Rozmawiał: Filip Praski



GORZOWIANIE WYMIENILI ODPADY
NA 1000 BILETÓW
1380 kilogramów makulatury, 100 kilogramów plastikowych butelek, 200 kilogramów puszek aluminiowych i 2400 kilogramów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – to wynik
tegorocznej edycji akcji „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady”.
Impreza odbyła się 21 kwietnia na terenie targowiska Gorzowskiego Rynku Hurtowego i trwała sześć godzin. Zbiórce odpadów towarzyszył rodzinny piknik, a gorzowianie chętnie korzystali z zapewnionych przez nas atrakcji. Do samego końca wiele
działo się na dużej scenie, gdzie obserwowaliśmy pokazy taneczne, wokalne i muzyczne. Były też konkursy dla najmłodszych
i rozstrzygnięcie „Recycling Fashion Show” - konkursu na najciekawszą kreację z odpadów, któremu towarzyszył pokaz mody.
Co warto dodać, w tegoroczną akcję „Wymień Odpady na Kulturalne Wypady” zaangażowane były wszystkie gorzowskie firmy
związane z branżą wywozu, segregacji i przetwórstwa odpadów.
Dziękujemy naszym partnerom: firmom Laguna, Ragn-Sells,
Eneris Surowce, a także Gorzowskiemu Rynkowi Hurtowemu,
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Związkowi Celowemu Gmin MG6, sklepowi Żelazny, Radiu Plus Gorzów i wszystkim podmiotom, które przekazały bilety dla mieszkańców. Dziękujemy również Prezydentowi Miasta Gorzowa, który objął naszą imprezę
honorowym patronatem. Cieszymy się, że połączyliśmy siły na
rzecz ekologii i mieszkańców.
Filip Praski



FOTORELACJA

MAJÓWKA POD ZNAKIEM GOLFA
Początek maja upłynął nam pod znakiem golfa. Inneko, ekipa Pola Golfowego „Zawarcie” oraz Radio Gorzów zaprosiły
mieszkańców na majówkę. Chętni mogli skorzystać z bezpłatnej
akademii golfa, by zapoznać się z tą dyscypliną sportu i połknąć
„golfowego” bakcyla. Przygotowaliśmy również szereg atrakcji
dla najmłodszych: warsztaty laboratoryjne i kreatywne, zajęcia
z zakresu mody z Natalią Ślizowską, dmuchane zamki i trampoliny. Z kolei menadżer pola golfowego, Witold Siwko, zadbał o to,
by chętni odbyli przejażdżkę Melexem. Film z jednego z kursów
znajdziecie na fan page’u Inneko na Facebooku.
Filip Praski



FOTORELACJA

KONKURS: POCZTÓWKA Z WAKACJI

INNEKO

Choć mamy dopiero maj, już teraz ogłaszamy wakacyjny konkurs dla pracowników Inneko. Do wygrania będą atrakcyjne nagrody. Wystarczy, że na maila
marketing@inneko.pl prześlecie nam
swoje zdjęcie z urlopu. Zachęcamy do
przesyłania zdjęć z całymi rodzinami.
Wasze foty będziemy przyjmować od
15 czerwca do 5 września. Najciekawsze
„pocztówki z wakacji” zostaną nagrodzone m.in. aparatem fotograficznym, czytnikiem e-book oraz tabletem.
Filip Praski

„SENIOR” MOŻE WIĘCEJ
W naszej spółce kolejne pozytywne zmiany. Chcemy, by młodzi pracownicy rozpoczynający pracę, mieli jeszcze więcej
wsparcia i pomocy. Najprościej mówiąc
„dobrą duszę”, która wprowadzi w nowe
obowiązki, poradzi gdy zajdzie taka potrzeba i czasami podpowie co i jak...
Każdy pracownik naszego przedsiębiorstwa, który jest z nami minimum 5 lat,
może się włączyć w proces budowania samopomocy wśród świeżo zatrudnionych
osób. Chodzi o wypracowanie współpra-

cy, dzięki której współpracownicy będą
wymieniać się doświadczeniami oraz
wzajemnie szkolić. Dzięki temu, każdy
nowy pracownik, będzie miał swojego
„starszego” kolegę, który będzie zmotywowany do przekazania wiedzy przydatnej na stanowisku pracy.
Osoba, która zdecyduje się, by pełnić
funkcję „seniora”, musi wyróżniać się
dużo większą samodzielnością w pracy.
Doradzać młodszym kolegom, koordynować ich pracę, reagować, gdy zacho-



dzi potrzeba, oraz życzliwie służyć dobrą
radą. Dzięki temu stanie się wysokiej klasy specjalistą w swojej dziedzinie i będzie
mogła liczyć na dodatkowe comiesięczne wynagrodzenie. Obecnie w naszym
przedsiębiorstwie mamy dwóch „seniorów”.
Jeśli czujesz się na siłach, by wspierać
młodszych kolegów, skontaktuj się z naszym działem personalnym.
Ewa Sadowska

MERYTORYCZNA DYSKUSJA
O KLASTRACH ENERGII

Inneko oraz Gorzowski Klaster Energii 8
maja zorganizowali konferencję zatytułowaną „Klastry Energii jako impuls do
rozwoju lokalnej energetyki”. Wydarzenie
spotkało się z dużym zainteresowaniem
ze strony przybyłych gości. W jednym
miejscu zgromadziliśmy wielu ekspertów
i praktyków z branży OZE, biznesu, branży odpadowej, lokalnych samorządów,
jak również jednostek naukowo-badawczych.

GORZOWSKI KLASTER ENERGII
omówił możliwości ubiegania się o dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowań krajowych i zagranicznych. Ważnym
punktem dyskusji był głos przedstawiciela Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
z którym większość klastrów, jak i również producentów energii współpracuje
- mówi Marcin Zygmunt, koordynator
Gorzowskiego Klastra Energii.
W drugiej części spotkania goście mieli
możliwość dyskutowania nad problemami stojącymi przed branżą Odnawialnych
Źródeł Energii oraz samymi inicjatywami klastrowymi. Głównymi omawianymi tematami były gospodarka w obiegu
zamkniętym, energetyka rozproszona,
kwestie regulacyjno-prawne, jak również
techniczne aspekty funkcjonowania inicjatyw klastrów energii.
Filip Praski

- Uczestnicy docenili merytoryczny charakter spotkania. Podczas wydarzenia
dało się zauważyć ożywioną dyskusję zarówno podczas wykładów, jak i również
podczas rozmów w kuluarach.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się między innymi ze Strategią
Energetyczną Województwa Lubuskiego.
Przedstawiciel BOŚ Banku przedstawił narzędzia wsparcia dla inwestycji, natomiast
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego

PIERWSZA ZIMA ZA NAMI
Od sierpnia 2017 r. nasza najmłodsza spółkacórka, Inneko RCS, dba o czystość i przejezdność dróg w Gorzowie. - Nasze miasto jest
liderem, jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy
zlecenie w ramach nowej ustawy o in-house,
tym samym zapoczątkowaliśmy możliwość
realizowania zadań komunalnych przez spółki miejskie w tym trybie. Powierzenie zadania
in-house miejskiej spółce sprawia, że mamy
dzięki temu lepszą kontrolę, wyższej jakości
usługi, a przede wszystkim możliwość szybkiej reakcji na ewentualne potrzeby - chwalił
niemal przed rokiem Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.
Nasza ekipa nie zawiodła, a pierwszy zimowy
test mamy już za sobą. Sprzyjała nam łagodna zima, ale to nie uśpiło naszej czujności
i dlatego zawsze byliśmy w gotowości. A jaka
była droga RCS-u, czy łatwo było podpisać
kontrakt? - To nie jest jednak tak, że spółka
miejska dostaje ot tak, z wolnej ręki zlecenie.
Miasto postawiło przed Inneko RCS bardzo
restrykcyjne wymagania formalno-prawne

INNEKO RCS

i sprzętowe, aby zapewnić należyte wykonanie usługi. To jasno jest rozpisane w przetargu - tłumaczy Monika Cimochowska, prezes
spółki Inneko RCS.
Konieczne było też przeanalizowanie nowej
ustawy o zamówieniach in-house, powołanie
spółki celowej oraz wspólne działania z magistratem, które pozwoliły wygrać sprawę przed
Krajową Izbą Odwoławczą. Sporo wysiłku
kosztował nas też nabór kadry, przygotowania logistyczne oraz zakup sprzętu... Ale było
warto.
Byliśmy przygotowani na pracę w każdych
warunkach. Tymczasem łagodna zima, przypominająca często jesień lub wczesną wiosnę



spowodowała, że zużycie soli było znacznie
niższe od szacowanego. Choć należy zauważyć, iż łagodna zima to dobry okres dla nauki,
testowania naszych procedur, o tyle stanowi
to duże wyzwanie ekonomiczne, ponieważ
w ślad za mniejszą ilością kilometrów spadają
przychody spółki. Podsumowując, podczas
prowadzonych prac zużyliśmy ponad tysiąc
ton soli, prawie tysiąc ton piasku oraz dwie
tony chlorku wapnia. Bez względu na pogodę
w gotowości był jednak pełny skład kierowców wraz z flotą.
Dziękujemy wszystkim pracownikom zaangażowanym w tegoroczną akcję zima!
Ewa Sadowska

NA LUZIE

GDZIE WARTO PÓJŚĆ, CO WARTO ZOBACZYĆ?
W maju i czerwcu czeka nas sporo
ciekawych i nieodpłatnych wydarzeń w mieście. 26 maja Muzeum
Lubuskie im. Jana Dekerta przy
ul. Warszawskiej zaprasza o godz.
10:00 na „Śniadanie na trawie” spotkanie plenerowe z okazji setnej
rocznicy nadania praw kobiet w
Polsce. W programie liczne atrakcje dla pań, prelekcje czy bicie rekordu w malowaniu paznokci. 27
maja o 11:00 rozpoczyna się festiwal „Kresoviana 2018”, czyli XXVI
Spotkania Wykonawców Piosenki
Kresowej im. Piotra Frankowa. A
już 7 czerwca startuje święto miasta, czyli Dni Gorzowa 2018! Imprezę otworzy jubileuszowa, XXX
edycja festiwalu Romane Dyvesa.
Na dużej scenie na błoniach nadwarciańskich dla mieszkańców
zagrają i zaśpiewają m.in. Andrzej
„Piasek” Piaseczny, Michał Szpak,

fot. www.facebook.com/DniGorzowa

zespół Cree, Łukasz Łyczkowski & 5
Rano i Mesajah. Podczas wydarzenia widoczne będzie również Inneko

– nasz namiot znajdziecie w okolicach
dominanty.
Filip Praski

PRZERWA W PRACY…
CHWILA DLA TWOJEGO BIURKA
Ten wątek będzie przydatny dla naszych pracowników
administracji. Często łapiemy się na tym, że nie wiedząc
czemu nagle na naszym biurku trudno znaleźć długopis,
a kubek przykleił się do stosu zbędnych notatek… Przerwa to świetny moment na uporządkowanie dokumentów i przyborów biurowych.
Takie krótkie porządki pomagają też przeanalizować,
co udało się już zrobić, a co jeszcze czeka na nas tego
dnia. Dlatego po posprzątaniu biurka, powinniśmy na
nim pozostawić wyłącznie te rzeczy, z których będziemy
jeszcze korzystać, lub nad którymi będziemy pracować.
Warto przy tym pamiętać o motywacji. Docenić to, co
już zrobiliśmy i zaplanować dalszą kolejność zadań. Czasami okazuje się, że natłok spraw „na wczoraj” może nas
przytłoczyć… Spokojnie wtedy najlepiej zacząć od priorytetów. Reszta przyjdzie sama...
Ewa Sadowska
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