
Powrót do korzeni, 
czyli realizacja przez 
naszą spółkę zadań 
potrzebnych dla mia-
sta, okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Po tym jak INNEKO RCS z sukcesem prze-
jęło pierwsze zadania in-house, przyszła pora na kolejne 
wyzwania. To administrowanie cmentarzem komunal-
nym i wywóz odpadów.

Największą gorzowską nekropolią od września zarządza 
spółka INNEKO SPZ. - Do prawidłowego przeprowa-
dzenia postępowania w ramach procedury in-house 
oraz prowadzenia dalej powierzonych zadań, po prze-
analizowaniu możliwych rozwiązań, zdecydowaliśmy 
o powołaniu nowej spółki - tłumaczy Artur Czyżewski, 
prezes Inneko. - Dzięki temu zyskujemy transparen-
tność działań i większą efektywność - dodaje. Prezesem 
nowej spółki jest Piotr Nowak zaś dyrektorem Karolina 
Rzepecka. 

Chcemy, by nasz cmentarz był godnym i zadbanym  
miejscem. To należy się mieszkańcom. Potwierdzają to 
też najnowsze trendy, które wskazują, że powrót usług 
związanych z zarządzaniem cmentarza do miasta, jest 
właściwym kierunkiem. To pozwala na pełną kontrolę 
i współpracę. 

Przed nami sporo wyzwań. Trzeba zadbać o polepszenia 
estetyki tego miejsca, poprzez renowację nawierzchni 

alejek, poprawę wizu-
alną miejsc pochów-
ków przy głównych 
arteriach czy powsta-
nie stacjonarnej mapy 
elektronicznej poma-
gającej odszukać dany 
nagrobek. Jest też po-
trzeba remontu bramy cmentarnej, boksów śmietniko-
wych czy kaplicy. Pracownicy INNEKO SPZ mają rów-
nież za zadanie wdrożenie systemu lepszej ściągalności 
opłat.  

To jednak nie koniec wyzwań. Od października INNE-
KO wspólnie z firmą Laguna przejmie odbiór odpadów 
z rejonu Zawarcia, Zakanala, Nowego Miasta i osiedla 
Staszica. To logistycznie olbrzymie wyzwanie, z któ-
rym zmierzymy się pierwszy raz. Choć przetarg został 
rozstrzygnięty już kilka tygodni temu, Związek Celowy 
Gmin  MG 6 nie mógł podpisać umowy. Do Krajowej 
Izby Odwoławczej wpłynęło bowiem odwołanie firmy 
Remondis, która dotychczas odbierała śmieci z tego 
regionu miasta. Ostatecznie Krajowa Izba Odwoław-
cza oddaliła to postępowanie. Czeka nas zatem kolejny 
sprawdzian, do którego intensywnie się przygotowuje-
my. 

Ostatnie lata to czas intensywnych zmian w funkcjono-
waniu naszej spółki . Jednak nieustannie się rozwijamy, 
pomimo napotykanych trudności. Ciężka praca i zgrany 
zespół są najlepszą szansą naszego sukcesu. Szczególnie 
cieszy fakt, że mieszkańcy Gorzowa dostrzegają nasze 
zaangażowanie - i o to przecież chodzi!     

Ewa Sadowska
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ZAŁOŻYLIŚMY KLASTER INNEKO

Na początku września b.r. z  inicjatywy 
INNEKO powstał Gorzowski Klaster 
Energii. Z  inwestycjami na poziomie po-
nad 40 mln zł, jest to jeden z największych 
klastrów w  Polsce. Nasz klaster wyróżnia 
też to, że tworzą go m.in. spółki, które od 
2016 roku produkują już energię elektrycz-
ną. Wiele z innych tego typu porozumień 
znajduje się na razie w fazie koncepcyjnej.
Skąd klaster?
Pomysł  na powołanie klastra energetycz-
nego przyniósł do Inneko Marcin Zyg-
munt, na co dzień pracujący w Bioenergy 
Farm, spółce–córce Inneko.
– Otrzymałem zadanie by znaleźć roz-
wiązanie, które umożliwiłoby podniesienie 
rentowności naszej farmy fotowoltaicznej, 
zarządzanej przez naszą spółkę Eneri. Ponie-
waż ostatnio Ministerstwo Energii zmieniło 
przepisy regulujące rynek Odnawialnych 
Źródeł Energii, zmieniając jego zasady 
działania, przyjrzałem się tym przepisom 
i znalazłem informację nt. klastrów energii. 
Przedstawiłem zarządowi pomysł założenia 
takiego klastra, korzyści jakie przyniesie on 
nie tylko Eneri, ale pozostałym naszym jed-
nostkom – BEF czy Laboratorium – i otrzy-
małem zadanie jego wdrożenia – mówi 
Marcin Zygmunt.
Czemu służą klastry?
Celem klastra jest rozwój tzw. energetyki 
rozproszonej. Służą one poprawie lokalne-
go bezpieczeństwa energetycznego zapew-
niając optymalne warunki organizacyjne, 
prawne i fi nansowe. Klastry energii sprzy-
jają też wdrażaniu najnowszych technolo-
gii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne. 
Umowę klastra mogą zawrzeć osoby fi -
zyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, 

instytuty badawcze, a  także jednostki sa-
morządu terytorialnego. 
Kto z nami?
W  skład naszego klastra weszły jak do-
tąd, oprócz Inneko i naszych dwóch spół-

ek – BEF i  Eneri – spółki: Neo Energy 
– wytwórca energii pochodzącej z  bio-
gazu wysypiskowego z  Chróścika, Ene-
ris Surowce – fi rma Grupy Eneris, jedna 
z  największych, prywatnych fi rm branży 
komunalnej w Polsce, a także Gorzowskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
– będące odbiorcą energii. Trwają rozmo-
wy z  kolejnymi partnerami. Funkcję ko-
ordynatora Gorzowskiego Klastra Energii 
pełni Krajowy Instytut Energetyki Roz-
proszonej sp. z o.o. z Warszawy.

Nasze korzyści
Klaster ma pomóc naszym spółkom 
w  osiągnięciu lepszej pozycji rynkowej 
oraz stworzyć możliwości, jakie niesie 
nowe prawo o  rozproszonych źródłach 

energii. To również szansa dla, zawie-
szonego na razie projektu uruchomienia 
zgazowywacza. Bariery technologiczne 
tej instalacji wstrzymały na razie prace 
badawcze. Czy uda się ponownie do tego 
wrócić? Czas pokaże.
Przewagą rozwiązań klastrowych jest wy-
korzystanie synergii, bo wartość wynika-
jąca ze współpracy jest większa niż suma 
indywidualnych działań. Tyle teorii.
Co dalej?
– W  październiku złożyliśmy wniosek do 
pilotażowego programu Ministerstwa Ener-
gii. Jeśli dostaniemy certyfi kację, w ramach 
programu będziemy mogli starać się o do-
fi nansowania z dedykowanych programów 
wsparcia Klastrów Energii. Pilotaż pozwoli 
nam również w  pewien sposób formować 
przyszły kształt funkcjonowania klastrów 
w Polsce. Rozmawiamy też z kolejnymi za-
interesowanymi współpracą lub przyłącze-
niem się do GKE. Obecnie mamy podpisany 
list intencyjny m.in. z Enea Operator S.A. 
– dodaje Marcin Zygmunt.Bioenergy Farm Stanowice Neo Energy Chróścik

Farma fotowoltaiczna Eneri
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CZOŁEM ZAŁOGA!
Niezmiernie miło powitać mi Was w na-
szym biuletynie po wakacyjnym okre-
sie. Jak udały się Wasze letnie wypra-
wy? „Akumulatory” naładowane? Ja w 
tym roku postawiłem na góry i jeziora 
- szczególnie te pierwsze pozwoliły mi 

zapomnieć na chwilę o trudach dnia co-
dziennego, miejskim zgiełku i wszelkich 
obowiązkach… Zapominamy już jednak 
o błogim relaksie i eskapadach, bo przy-
szedł wrzesień, a wraz z nim szkoła i nieco 
chłodniejsza aura (która na razie jest i tak 

bardzo przyjazna!). Pora zakasać rękawy, 
wyznaczyć sobie nowe cele i przystąpić do 
ich realizacji. Zanim jednak rzucicie się w 
wir pracy, zapraszam do lektury. 

Filip Praski 
Redaktor naczelny

Rusza budowa  
nowej kwatery
Już wkrótce na Chróściku pojawi się nowa 
kwatera. We wrześniu został rozstrzyg-
nięty przetarg na realizację tego zadania. 
Została wyłoniona firma, która przedsta-
wiła najkorzystniejszą ofertę. Czekamy 
na podpisanie umowy z wykonawcą. Po 
dopięciu wszelkich formalności firma bę-
dzie miała około 14 dni na rozpoczęcie 
prac. Naszym zamiarem jest ukończenie 
budowy nowej kwatery do końca bieżące-
go roku.

Kontynuacja programu stypendialnego
Nadszedł nowy rok szkolny, a wraz nim 
miła wiadomość dla wszystkich naszych 
pracowników oraz ich uzdolnionych dzie-
ci. Decyzją prezesa Artura Czyżewskiego 
w roku szkolnym 2018/2019 będziemy 
kontynuować program stypendialny, czy-

li program przyznania stypendium edu-
kacyjnego dla najbardziej uzdolnionych 
dzieci naszych pracowników. Zachęcamy 
wszystkich pracowników do skorzystania 
z tej możliwości. Szczegóły nt. programu 
w Dziale Personalnym.

Trwa współpraca z Natalią Ślizowską

Inneko  
na LinkedIn
Nasza firma coraz bardziej widoczna w 
mediach społecznościowych! Po odświe-
żeniu naszego fan page’a na Facebooku 
nadszedł czas na obecność w nowym za-
kątku sieci. Tym razem postawiliśmy na 
LinkedIn, czyli międzynarodowy serwis 
społecznościowy, specjalizujący się w 
kontaktach zawodowo-biznesowych. W 
wyszukiwarce serwisu wystarczy wpisać 
naszą nazwę, by odnaleźć profil spółki. 

Sportowe  
Pożegnanie  
Wakacji  
z Inneko
Ostatnia sobota sierpnia była bardzo pra-
cowita dla naszej maskotki Innekusia. 
Smok podczas Sportowego Pożegnania 
Wakacji na nadwarciańskich błoniach 
rozdawał najmłodszym mieszkańcom 
upominki i gadżety, ale przede wszystkim 
edukował pod kątem ekologii i ochrony 
środowiska.

Inneko przekazało do 
pracowni Natalii Ślizow-
skiej 22 parasolki, które z 
gorzowską projektantką 
pojechały na Pol’and’Rock 
Festival. Parasolki posłu-
żyły do tworzenia desig-
nerskich kreacji z odpa-
dów i surowców wtórnych 
podczas warsztatów pro-
wadzonych w trakcie im-
prezy.
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DZIECI CZUJĄ SIĘ TU JAK NA SWOIM PODWÓRKU

Mija rok, od kiedy instruktor golfa Waldemar Popek objął dziecięcą 
sekcję w Gorzowskim Klubie Golfowym „Zawarcie”. I choć dla niego 
samego golf nie był miłością od pierwszego wejrzenia, dziś nie wy-
obraża sobie bez niego życia, a swoją wiedzę na temat tej dyscypliny 
przekazuje najmłodszym. Praca z gorzowskim narybkiem zaowoco-
wała już pierwszymi sukcesami…
Panie Waldemarze, na początek proszę opowiedzieć, jak zaczęła się 
pana przygoda z golfem? 
- To było blisko 20 lat temu. Na obozie UNESCO pewien Duńczyk 
zaprosił mnie na zajęcia z golfa, by pokazać mi technikę gry. Odmó-
wiłem. Po roku ten sam kolega z Danii przyjechał i tym razem mnie 
namówił. Miesiąc później wylądowałem nad morzem na polu Golf & 
Relax Łukęcin i tak historia potoczyła się dalej.
Kiedy rozpoczął pan współpracę z Polem Golfowym „Zawarcie” i 
tutejszą młodzieżą?
- Dokładnie rok temu menadżer pola, pan Witold Siwko, zapropono-
wał mi udział w tym projekcie, po wcześniejszej rozmowie na temat 
szkolenia młodzieży w klubie. Przedstawiłem mu swoją wizję funkcjo-
nowania takiej sekcji. Została ona zaakceptowana. Z dziećmi po raz 
pierwszy spotkaliśmy się we wrześniu ubiegłego roku. 
Jak ocenia pan nasze pole w porównaniu z innymi obiektami w Pol-
sce? 
- Od dwóch lat to pole jest coraz lepsze i na tle innych obiektów jest 
dobrze utrzymane, a czasami nawet utrzymane lepiej. Widać to w tym 
roku chociażby na przykładzie sąsiednich pól.  Pole treningowe do po-
lepszenia gry u nas w zupełności wystarcza, ale trzeba umieć z niego 
korzystać. Warto jednak zaznaczyć, że nasze pole jest wymagające i 
niejeden golfista się o tym przekonał. 
Pana podopieczni odnoszą wiele sukcesów, jest więc teraz okazja 
by je przybliżyć. 
- Ten rok oceniam wyłącznie pod kątem rozwoju golfowego moich 
podopiecznych. Pierwszym dużym sukcesem organizacyjnym i spor-
towym była Mała Liga Golfa. Cykl turniejów, który wyłonił mistrzów 
w każdej kategorii wiekowej.  Nie byłoby Małej Ligi w takiej oprawie, 
gdyby nie zaangażowanie (w tym finansowe) rodziców, pracowników 
pola i sponsorów zewnętrznych. W ciągu ostatniego roku szczególnie 
mówiliśmy o trójce „3M” – Martynie, Marku i Maksie, którzy zrobili 
ogromne postępy. Sukcesem jest na pewno utworzenie sekcji golfowej 
dzieci po czterech latach nieobecności. Sekcja się rozwija. Dzięki In-
neko i menadżerowi Witoldowi Siwko ma to ludzką twarz – dzieci tu 
chętnie przebywają. Wszystkich rodziców stać na to, by ich pociechy 
tu trenowały. Pole jest bardzo otwarte i dzieci mają tu wiele udogod-
nień. Najważniejsze, że czują się tu jak na swoim podwórku. A już 
idzie kolejna grupa młodych i utalentowanych i fajnie się to układa. 
Warto jednak zaznaczyć, że zatrzymanie się na jednym polu ogranicza 
rozwój, dlatego nasi podopieczni muszą jeździć na różne turnieje w 

Polsce. W tej sprawie prowadziłem już rozmowy z prezesem Inneko. 
W tym roku trójka juniorów młodszych - Martyna, Marek i Maks 
- brała udział w największym i najstarszym ogólnopolskim cyklu 
turniejów golfowych Audi Tour, które odbywały się na Kalinowych 
Polach, Binowo Park, Lisiej Polanie, Modrym Lesie oraz w finale na 
Lisiej Polanie pod Warszawą. Zajęli tam odpowiednio 12, 7 i 10 miej-
sca w klasyfikacji generalnej w swojej grupie hcp. Jest to ich ogrom-
nym sukcesem. Ponadto dwóch naszych juniorów, Marek Putresza i 
Maksymilian Kazikowski, reprezentowało nasze województwo na 
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w golfie w Bytomiu na polu 
Armada.
Dzieciom i młodzieży łatwiej jest opanować grę w golfa, niż doro-
słym? 
- Przypuszczam, że tak. Oni nie mają żadnych zahamowań. Dłużej 
muszą uczyć się opanowania pewnych ruchów, ale końcowy efekt jest 
zadowalający. 
Jakie cele trenerskie stawia pan sobie na przyszły rok? 
- W mijającym sezonie skupialiśmy się na podstawowej nauce. Teraz 
trzeba doskonalić umiejętności i wprowadzać dzieci w życie turnie-
jowe. Nadszedł czas, żeby duża grupa juniorów (ok. 15 osób) wystar-
towała w ogólnopolskich turniejach, m.in. Audi Tour. Staramy się też 
o organizację jednego z turniejów tego prestiżowego cyklu.  A to ma 
związek z polem, rodzicami, nauką… Potrzebne jest też wymierne 
wsparcie organizacyjne związane z wyjazdowymi turniejami dzieci 
(głównie transport).

Rozmawiał: Filip Praski

WYWIAD



Oprócz zastępu Państwowej Straży Pożarnej, aktywne były rów-
nież jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Kłodawy, San-
tocka, Janczewa, Bogdańca oraz Witnicy, które wchodzą w skład 
Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Poza sprawdzeniem jak 
strażacy poradziliby sobie w wypadku pożaru, została również 
wykonana stymulacja przerwy dostawy wody, w trakcie której 
kilka pojazdów zostało ustawionych w lesie i za ich pomocą do-
starczano na wysypisko wodę z odległego o dwa kilometry stru-
myka. To świetny sprawdzian dla naszych pracowników. Takie 
ćwiczenia pokazują, że zawsze trzeba być czujnym. 

Kaja Udyrysz 

FOTORELACJAĆWICZYMY DLA NASZEGO BEZPIECZEŃSTWA
W sierpniu na składowisku odpadów w Chróściku odbyły się coroczne ćwiczenia przeciwpożarowe.  W treningu wzięło udział 45 
strażaków z siedmiu zastępów.  
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FOTORELACJASZANTY I BALLADY NA POŻEGNANIE LATA
Wielu mieszkańców regionu do dziś z rozrzewnieniem wspo-
mina Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Keja”, który cyklicznie od-
bywał się nad jeziorem Lipie w miejscowości Długie. Święto 
muzyki szanty zniknęło jednak z kulturalnej mapy wojewódz-
twa lubuskiego kilka lat temu. Wśród miłośników tego gatun-
ku pozostała pustka, którą postaraliśmy się choć w części wy-
pełnić koncertem Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej.  
Wydarzenie przyciągnęło przed Scenę Letnią gorzowskiego tea-

tru około 150 osób! Uczestnicy koncertu oprócz żeglarskich nut 
wysłuchali również folkowych ballad znanych rosyjskich bardów 
i autorskich kompozycji duetu naszych gości. Był to wyjątkowy i 
magiczny wieczór, który z pewnością zapadnie w pamięci zarów-
no samym artystom, jak i zgromadzonej publiczności.   

Filip Praski
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DZIECI ZEBRAŁY  
PONAD 54 TONY ODPADÓW
Inneko podsumowało akcję edukacyjną 
„Zielona Szkoła - Zielone Przedszkole” za 
rok szkolny 2017/2018. Ponownie okaza-
ło się, że najmłodsi potrafią świetnie dbać 
o środowisko. W tej edycji przedsięwzię-
cia wzięły udział 64 placówki, w tym 35 
szkół i 29 przedszkoli.  
Przypomnijmy, podczas akcji „Zielona 
Szkoła - Zielone Przedszkole” dzieci zbie-
rają surowce wtórne, w tym makulaturę i 
nakrętki oraz baterie i zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. 

Dzięki naszej akcji w roku szkolnym 
2017/2018 zebrano ponad 54 tony od-
padów,  w tym ponad 17 ton makulatury 
zmieszanej, 5 ton kartonu, 12 ton gazet, 4 
tony nakrętek, 8 ton baterii i blisko 5 ton 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego.
Najwięcej odpadów zebrała Szkoła Pod-
stawowa w Wawrowie, ale za tegoroczną 
zbiórkę słowa uznania należą się wszyst-
kim uczestniczącym w akcji dzieciom! 
Poniżej prezentujemy listę placówek, któ-
re były najaktywniejsze w tej edycji akcji:

I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Wawrowie
II miejsce – Miejskie Przedszkole nr 20 
w Gorzowie
III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 4 
w Gorzowie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Janczewie 
V miejsce – Miejskie Przedszkole Integra-
cyjne nr 27 w Gorzowie
VI miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Nowym Kurowie
VII miejsce – Przedszkole Miejskie nr 29 
w Gorzowie
VIII miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Kłodawie 

Filip Praski

Nasz zespół tworzy coraz więcej znako-
mitych specjalistów, którzy dostrzegają 
potencjał Inneko i zdecydowali się wes-
przeć nasze działania. Cieszymy się, że 
jesteście razem z nami!
Rada Nadzorcza Spółki Inneko SPZ  na 
podstawie podjętej uchwały powołała na 
stanowisko Członka Zarządu i jedno-
cześnie Prezesa Zarządu Piotra Nowaka. 
Został on szefem niedawno powstałej 
spółki, która od września administruje 
cmentarzem komunalnym. To ogromne 

INNEKOWITAMY NA POKŁADZIE

Według szacunków, w Kirgistanie żyje bli-
sko 200 tysięcy bezdomnych psów. Miej-
scowe schroniska nie są w stanie przyjąć 
wszystkich zwierząt bez domu, a w dodat-
ku Kirgistan jest jednym z najuboższych 
państw byłego Związku Radzieckiego. W 
związku z tą sytuacją dziewięcioro Po-
laków postanowiło udać się do tej czę-
ści świata na ekspedycję naukową, która 
miała na celu przeprowadzenie szkolenia 
kirgiskich lekarzy weterynarii i wymia-
nę doświadczeń w zakresie ograniczania 
populacji bezdomnych psów. Veterinary 
Expedition Kyrgyzstan 2018 to projekt, 
który narodził się w głowach osób reali-
zujących w Polsce projekt MOPSiK.
W ramach trwającej od 23 czerwca do 
14 lipca ekspedycji zaplanowane zostało 
m.in. przeprowadzenie szkolenia teore-
tycznego oraz praktycznego chętnych 

WSPARLIŚMY WETERYNARZY  
Z KIRGISTANU

lekarzy weterynarii, członków Kirgiskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Polacy 
przywieźli ponadto do Kirgistanu sprzęt 
niezbędny do operacji - igły, nici chirur-
giczne czy autokla-
wy. Inneko dołożyło 
swoją małą cegiełkę 
do tej inicjatywy w 
postaci przekazania 
blisko 50 plecaków 
dla kirgiskich wete-
rynarzy.  

Filip Praski 

Dziękujemy  
za użyczenie  

i możliwość wyko-
rzystania zdjęć  

z ekspedycji. 

wyzwanie, za realizację którego trzyma-
my kciuki.  
Wraz z początkiem września dołączyła do 
naszego zespołu także Beata Zajączkow-
ska, która została Kierownikiem Działu 
Kontrolingu. Jesteśmy przekonani, że jej 
doświadczenie w zakresie finansowo-
ekonomicznym przyniesie świetne efekty 
w działalności całej Grupy Kapitałowej 
a wiedza, umiejętności i zaangażowanie 
będą służyły pozostałym członkom Inne-
ko.  

Nasz zespół wspierają również: w Dziale 
Księgowości Sandra Kozdra na stanowi-
sku pomoc księgowa, RIPOK Chróścik 
- Karolina Wieczorek jako specjalista ds. 
ewidencji oraz w Dziale Marketingu Ra-
fał Pietkiewicz, który został specjalistą 
ds. infrastruktury IT. Liczymy, że nowi 
pracownicy  wniosą  do naszego zespołu 
nowe spojrzenie oraz ciekawe pomysły i 
życzymy im wielu sukcesów i satysfakcji z 
pełnionej funkcji.

 Ewa Sadowska
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BIOENERGY FARMZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA  
SANACYJNEGO W BIOENERGY FARM
To informacja, na którą czekaliśmy od 
dłuższego czasu! We wrześniu decyzją 
sądu zakończyło się postępowanie sana-
cyjne w spółce-córce Bioenergy Farm. To 
niezwykle ważna wiadomość, bo dopiero 

to wraz ze świeżo uzyskaną decyzją śro-
dowiskową na spalanie paliwa alternatyw-
nego RDF daje podstawy do uruchamia-
nia i testowania instalacji, co czeka nas w 
najbliższych miesiącach. Przypomnijmy, 

GOT PNP  
AKREDYTOWANYM OŚRODKIEM INNOWACJI
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park 
Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. pozy-
tywnie przeszedł weryfikację Minister-
stwa Przedsiębiorczości i Technologii, 
uzyskując jako jedyny Park Technolo-
giczny w województwie lubuskim status 
„Akredytowanego Ośrodka Innowacji”, 
świadczącego usługi proinnowacyjne. 
System akredytacji został stworzony 
przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i 
Technologii w celu efektywnego wyko-
rzystania potencjału Ośrodków Innowa-
cji świadczących proinnowacyjne usługi 
na rzecz przedsiębiorców. Akredytowany 
ośrodek innowacji może być wykonawcą 
usług proinnowacyjnych świadczonych na 
rzecz przedsiębiorców, którzy ubiegają się 
o dofinansowanie w ramach wdrażanego 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości poddziałania 2.3.1 „Proinno-

procedura sanacji w Bioenergy Farm 
została wdrożona w lipcu 2016 roku, ze 
względu na bardzo trudną sytuację eko-
nomiczną spółki.

Filip Praski

GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY

wacyjne usługi IOB dla MŚP” Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na 
dofinansowanie mogą liczyć nowatorskie 
pomysły związane z wdrożeniem u przed-
siębiorcy innowacji produktowej lub pro-
cesowej o charakterze technologicznym, 
realizowane w ramach Krajowych Inteli-
gentnych Specjalizacji. 
Akredytacja dotyczy m.in. usług dorad-
czych w zakresie innowacji (doradztwo, 
pomoc i szkolenia w zakresie transferu 
wiedzy, nabywania i ochrony wartości 
niematerialnych prawnych oraz korzysta-
nia z nich, korzystania z norm i regulacji, 
w których są one osadzone) oraz wspar-
cia innowacji (udostępnienie przestrzeni 
biurowej, banków danych, zasobów bi-
bliotecznych, badań rynku, laboratoriów, 
znakowanie, testowanie i certyfikację ja-
kości w celu opracowania bardziej efek-

tywnych produktów, procesów i usług). 
Maksymalny udział dofinansowania wy-
nosi: 
- do 70 proc. wartości wydatków kwali-
fikowanych dla przedsiębiorców, których 
całkowita kwota pomocy na usługi dorad-
cze w zakresie innowacji i usługi wsparcia 
innowacji nie przekracza 200 tys. euro 
dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym 
trzyletnim okresie, 
- do 50 proc. wartości wydatków kwali-
fikowanych dla pozostałych przedsiębior-
ców.
Przedsiębiorstwa zainteresowane szcze-
gółowymi zasadami ubiegania się o 
wsparcie zapraszamy do kontaktu z Biu-
rem Projektu pod numerem tel.: 95 781 
70 84. Można też napisać maila na adres: 
biuro@gotechnology.pl.

Justyna Kmietowicz



…I ZNOWU  DO SZKOŁY!
Uczymy się przez całe życie. Zdobywanie wiedzy i no-
wych umiejętności jest więc dla naszych dzieci zupełnie 
naturalne i dobrze znane. Zawsze jest to jednak wyzwa-
nie, któremu musi sprostać cała rodzina.
Nowa pani, nowa klasa, nowa ławka i plecak. Sporo tego 
jak na sam początek września. Rozpoczęciu roku szkol-
nego zawsze towarzyszy sporo emocji - od wyprawki po 
pytania o nową nauczycielkę czy szkołę. Każdy rodzic 
zadaje sobie kilka pytań: Jak być wsparciem, ale i jak 
zachęcać dziecko do samodzielności? Jak dodawać od-
wagi, ale nie zawieść? Jak przeorganizować życie i jaki-
mi wartościami się kierować, by nasza pociecha mogła 
rozwijać się możliwie najlepiej? Jak nie pogubić się w 
natłoku obowiązków domowych i służbowych?
Podpowiadamy… wydarzenia notujcie w kalendarzu, 
a codzienne priorytety ustalajcie na bieżąco. Warto pa-
miętać, że dziecko potrzebuje granic i limitów - to daje 
mu poczucie bezpieczeństwa. Dla nas motywuje to po-
rządek i pomaga zapanować nad chaosem. Jeśli zasto-

sujemy się do tych kilku praktycznych rad okaże się, 
że została też chwila czasu na przyjemności, ale i łado-
wanie akumulatorów. Całość dopełni dobry sen, który 
przełoży się też na naszą efektywną pracę.
Powodzenia!  

Ewa Sadowska

NA LUZIE

GDZIE WARTO PÓJŚĆ,  CO WARTO ZOBACZYĆ? 
W tym wydaniu „Zielonego Gorzowa” powracamy do przeglądu 
najciekawszych, bezpłatnych wydarzeń w naszym mieście. Co 
czeka nas w drugiej połowie września? 
We wtorek, 18 września, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub-
liczna zaprasza na spotkanie ze znaną podróżniczką i pisarką, 
Beatą Pawlikowską. Wydarzenie zatytułowane „Życie jest wol-
nością” odbędzie się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Po-
czątek o godzinie 16:30 w Filii nr 1 przy ulicy Kombatantów 2. 
Z kolei w głównej siedzibie biblioteki przy ulicy Sikorskiego 107, 
w czwartek 20 września, odbędzie się wystawa „Fotografie i pa-
miątki po Włodzimierzu Korsaku”. Wydarzenie organizowane 
jest z okazji 45. rocznicy śmierci związanego z Gorzowem przy-
rodnika, podróżnika i pisarza. 
21 września w piątek rusza propozycja dla miłośników muzyki 
elektronicznej, czyli czwarta edycja DYM Festiwal. Dwudniowy 
event odbędzie się w kilku lokalizacjach. W programie znajdzie-
cie spektakl teatralny, wystawę oraz koncerty, które zaprezentują 
ciekawi, poszukujący artyści ze sceny lokalnej oraz specjalnie za-
proszeni goście. 
Dzień później, od godziny 13:00 do 18:00 w Galerii Askana goś-
cić będzie STUU, czyli czołowy polski youtuber, który może po-
chwalić się liczbą ponad 3 milionów subskrypcji na najpopular-

niejszym serwisie do publikowania filmów. Będzie więc okazja 
do wspólnego zdjęcia i wzięcia autografu. 
23 września w niedzielę Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, 
Nadwarciańskie Towarzystwo Upowszechniania Dziedzictwa 
Kulturowego i Wojewódzki Związek Pszczelarski w Gorzowie za-
praszają na „Jarmark Miodny”, który odbędzie się na dziedzińcu 
pod Spichlerzem przy ulicy Fabrycznej 1-3. Początek o godzinie 
10:00. 
Miłośnicy historii powinni sobie zapisać w kalendarzu datę 28 
września, ponieważ o godzinie 17:00 w Klubie Kultury MCK 
Zodiak przy ul. Słonecznej 62a odbędzie się „Wieczornica histo-
ryczna”. Spotkanie będzie poświęcone rocznicy wybuchu II Woj-
ny Światowej i wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszają: 
Klub Seniora Pogodna Jesień oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
A na koniec coś dla fanów motoryzacji. 29 września w sobotę 
Centrum Handlowe NoVa Park zaprasza na premierę nowej 
Mazdy 6 w japońskim stylu. W programie przewidziano m.in. 
subtelny taniec gejsz, pokazy walk samurajów, zajęcia z kaligra-
fowania, kącik kreatywny dla najmłodszych oraz jazdy testowe.       

Filip Praski
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