
W październiku nasza spółka podjęła się nowego wy-
zwania w służbie mieszkańcom Gorzowa. Wspólnie 
z firmą Laguna przejęliśmy odbiór odpadów z rejonu 
Zawarcia, Zakanala, Nowego Miasta i osiedla Staszica. 
Jesteśmy przekonani, że skrupulatne przygotowania 
pozwolą nam profesjonalnie wykonać to olbrzymie wy-
zwanie logistycznie. Obecnie, bez znanych z lat ubie-
głych trudności i sporego zamieszania, zakończyliśmy 
harmonijnie wymianę 4400 pojemników na obsługiwa-
nym przez nas terenie.

Udało się to dzięki współpracy z firmą Remondis i czaso-
wemu dzierżawieniu pojemników od dotychczasowego 
odbiorcy odpadów. W ten sposób zadbaliśmy o komfort 
mieszkańców, czystość i uniknęliśmy zbędnego bała-
ganu. Do wszystkich spółdzielni trafiły też informacje 
o zmianach i możliwych czasowych niedogodnościach 
dla mieszkańców, za które z wyprzedzeniem serdecznie 
przeprosiliśmy.

- Przed nami dostawa nowych śmieciarek, która odbę-
dzie się niebawem - zapowiada prezes Inneko, Artur 
Czyżewski.

Nowe zadanie to kolejni nowi pracownicy naszej spółki 
- kierowcy, ładowacze, dyspozytorzy… Cieszymy się, że 
razem z nami dbacie o czysty Gorzów!
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GOT PNP 
SP. Z O. O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

ENERI 
SP. Z O.O.

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

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

Choć zima w tym roku pojawiła się dość późno, załoga 
spółki Inneko RCS już od 1 listopada pracuje całodo-
bowo. Dla porównania, w roku 2017 pierwszy, poważny 
atak zimy nastąpił w nocy z 13 na 14 listopada i wtedy 
konieczny był wyjazd piaskarek na gorzowskie ulice. W 
tym roku minusowe temperatury zaczęły dokazywać 
mieszkańcom dopiero pod koniec listopada, jednak eki-
pa RCS-u już od dłuższego czasu była przygotowana do 
akcji „Zima”. Na wypadek poważnych opadów, minu-
sowych temperatur i konieczności szybkiego doprowa-
dzenia ulic do stanu używalności, w odwodzie pozostaje 
10 pługopiaskarek, 2500 ton soli, 60 ton chlorku wapnia 
oraz na bieżąco piasek do wykonywania mieszanki, w 
zależności od warunków, rodzaju opadu i temperatury. 

- Przygotowujemy również ciągnik pod akcesoria, tj. 
pług i posypywarkę, do miejsc trudno dostępnych dla 
pojazdów ciężarowych. Mamy również podpisaną umo-
wę na monitoring pogodowy z Instytutem Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej. Z wyprzedzeniem otrzymujemy 
informacje meteorologiczne - relacjonują przedstawi-
ciele RCS-u.

Do obsługi nasza spółka-córka ma ponad 290 kilome-
trów dróg, które znajdują się w ośmiu miejskich strefach. 

W każdej ze stref wyznaczono rangi dróg, w zależności 
od priorytetu w odśnieżaniu. W pierwszej kolejności 
odśnieżane będą drogi tranzytowe. W dalszej kolejności 
pługi i piaskarki ruszą na drogi dojazdowe do tranzytó-
wek, dalej drogi komunikacyjne między osiedlami i na 
końcu drogi osiedlowe. 

Jak już wspomnieliśmy, wszyscy pracownicy Inneko RCS 
od początku listopada pracują w trybie 24-godzinnym. 
Oznacza to, że muszą w każdej chwili być przygotowani 
na szybką reakcję wobec zmiennych warunków pogodo-
wych. Trzymamy kciuki, by takich nagłych sytuacji było 
jak najmniej. 

ZIMA NAM NIE STRASZNA
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WSTĘPNIAK

AKTUALNOŚCI

CZOŁEM ZAŁOGA!
Coraz bliżej święta! Lada chwila rozpocznie 
się przedświąteczne szaleństwo, ale w cza-
sie korków na ulicach, ogromnego tłoku w 
centrach handlowych i wielkiej „zadymy” w 
kuchni nie zapomnijcie co jest w tym okre-
sie najważniejsze. A mam tu na myśli ro-
dzinne ciepło, odpoczynek i wspólnie spę-
dzone chwile z najbliższymi, których często 

nie wiedzieliśmy bardzo długo. W imieniu 
Zarządu spółki, kadry dyrektorskiej oraz 
swoim życzę Wam, Drodzy Pracownicy In-
neko, niezapomnianych świąt spędzonych 
w pięknej, podniosłej atmosferze. Niech 
ten świąteczny czas będzie zapamiętany na 
długo i niech wniesie do Waszego życia jak 
najwięcej pozytywnych zmian. Z kolei na 

nowy, 2019 rok, życzę Wam zawodowego 
spełnienia, wielu sukcesów, jak najwięcej 
uśmiechu i jak najmniej trosk. 
A całej spółce Inneko życzę jeszcze lepszych 
wyników, niż w mijającym roku.

Filip Praski 
Redaktor naczelny

Choinka dla najmłodszych z Inneko
Nasza spółka tradycyjnie przygotuje za-
bawę choinkową dla dzieci pracowników 
i najmłodszych mieszkańców Chróścika 
oraz Stanowic. Impreza odbędzie się 
5 stycznia 2019 roku w centrum roz-
rywkowym Fun Jump. Na milusińskich 
będzie czekać Mikołaj z upominkami, 
poczęstunek, zabawa w lasertag i inne 
atrakcje. Początek wydarzenia o godzi-
nie 10:00. Serdecznie zapraszamy. 

Pierwsza Eko Biesiada

Kwitnie nasza  
współpraca  
z Marszowem
Dwa lata temu spółka Inneko, Zakład 
Zagospodarowania Odpadów Marszów 
oraz Celowy Związek Gmin CZG-12 
rozpoczęły wspólne działania pod nazwą 
„Stowarzyszenie RIPOK Równe Szanse”, 
którego celem jest tworzenie podstaw dla 
przejrzystych reguł prawnych w obszarze 
ochrony środowiska. Do Stowarzyszenia 
dołączyła również spółka GWDA z siedzi-
bą w Pile. Współpraca między członkami 
Stowarzyszenia to przede wszystkim nie-
bywale ważna dla nas wymiana doświad-
czeń. Taka wymiana odbywa się na wielu 
płaszczyznach. Mówimy o współpracy na 
poziomie zarządczym, managerskim, ale 
także (a może przede wszystkim) wśród 
pracowników, których bezpośrednio do-
tyczy wykonanie zadań. Aby wymiana 
mogła przynosić wymierne efekty, organi-
zowane są wspólne spotkania. Tematyka i 
ich charakter zależą od potrzeb zaintere-
sowanych. Spośród spotkań, które już się 
odbyły, wymieńmy spotkanie działów od-
powiedzialnych za utrzymanie ruchu oraz 
spotkanie poświęcone tematyce pożarów 
i zabezpieczania składowisk. Ostatnie 
miesiące upłynęły pod hasłem omawiania 
zmian w ustawie odpadowej i w związku z 
tym zostały zorganizowane wspólnie dwa 
szkolenia. Pierwsze z nich odbyło się w 
Marszowie, a prowadzącym był mecenas 
Maciej Kiełbus. Drugie szkolenie, które 
odbyło się w Gorzowskim Ośrodku Tech-
nologicznym w Stanowicach, poprowa-
dził doktor Jędrzej Bujny. W szkoleniach 
udział wzięli przedstawiciele Inneko, ZZO 
Marszów oraz CZG-12. 

Wspieramy czworonogi  
w trudnym czasie
Pracownicy Inneko już wiele razy udowadniali, że los zwierząt nie jest nam obcy. W tej 
kwestii absolutnie nic nie uległo zmianie. Dlatego też w tym roku ponownie włączyli-
śmy się w akcję „Świąteczna paczka dla schroniaczka”, organizowaną przez wolontariu-
szy gorzowskiego schroniska dla zwierząt „Azorki” wspólnie z przytuliskiem w Witnicy i 
gorzowskim inspek-
toratem Ogólnopol-
skiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt 
Animals. Do końca 
listopada zbieraliśmy 
dary dla czworono-
gów (karmę suchą i 
morką, ciepłe koce, 
smycze czy zabawki) 
do naszego „Maga-
zynu Gwiazdorów”, 
a w grudniu wszyst-
kie prezenty trafią do 
potrzebujących mi-
lusińskich. 

To nowe wydarzenie na imprezowej ma-
pie spółki Inneko. 7 grudnia, w piątek, 
zorganizowaliśmy pierwszą Eko Biesiadę 
dla męskiej części naszego personelu. To 
inicjatywa prezesa, Artura Czyżewskiego. 
Biesiada zorganizowana została na wzór 
tradycyjnego święta górniczego „Barbór-

ka”, bo poniekąd my również jesteśmy z 
branży wydobywczej. Było piwo, golonka, 
wodzirej, kawały i duża ilość śmiechu! Ży-
wimy nadzieję, że wydarzenie przypadło 
do gustu wszystkim panom pracującym w 
Inneko i stanie się naszą nową tradycją. 
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LUBIĘ PRZEBYWAĆ Z LUDŹMI
Ciężko wyobrazić sobie naszą firmę bez pana Ryszarda - konser-
watora, który zawsze służy pomocą, uśmiechem i miłym słowem. 
Zachęcamy do lektury wywiadu, który przedstawia pana Ryszarda 
od nieco bardziej prywatnej strony. 

Na początek proszę powiedzieć od kiedy pracuje Pan w Inneko i jak 
rozpoczęła się Pana przygoda z naszą firmą.
- W Inneko pracuję od kwietnia 2013 roku. Najpierw trafiłem na pole 
golfowe i byłem z tego powodu niezmiernie szczęśliwy. Była to fajna 
praca, bo miałem dużo kontaktu z przyrodą - zajączkami, sarenką, ku-
kułkami. W roku 2017 zostałem przeniesiony na ulicę Teatralną. Tu z 
kolei trafiłem na fajnych ludzi. Zmieniłem środowisko na diametral-
nie inne, ale równie miłe.
Czym zajmował się Pan na polu golfowym? 
- Pielęgnacją zieleni w bardzo szerokim spektrum. Przede wszystkim 
dbałem o to, by zieleń pięknie wyglądała. Były też np. prace w stylu 
układania krawężników, ścieżek. Wszystko dla ludzi, by to pięknie 
wyglądało i by związać to z tym zielonym krajobrazem. 
A czym zajmuje się Pan obecnie w głównej siedzibie Inneko przy 
Teatralnej? Jak wygląda Pana typowy dzień pracy?
- Jestem konserwatorem. Każdy chyba wie z czym się to wiąże. Do 
tego dochodzi praca w magazynie i przyjmowanie zużytego sprzętu. 
Niekiedy trzeba tam poświęcić wiele czasu – sprzęty trzeba zważyć, 
posegregować, podzielić i przygotować do wywiezienia. A poza tym 
czasem trzeba też wymienić żarówkę. 
Czy zdarzają się w pracy sytuacje, które Pana zaskakują?
- Trudno jest mnie zaskoczyć, ze względu na wiek i bagaż doświad-
czeń. Ale były dwie zaskakujące sytuacje - in minus i in plus. Przerazi-
łem się ilością rzeczy, które są tu przywożone. Produkujemy ogromną 
ilość elektrośmieci. Co prawda mam już dystans do tego, ale w przy-
szłości ludzkość może mieć z tym problem. A na korzyść zaskoczyła 
mnie starsza pani, która dostarczyła do nas pewną drobną rzecz. Pani 
przyszła o kulach. To był dla mnie szok. Oczywiście pozytywny. Po-
stawiło mnie to do pionu, że są jeszcze ludzie, którzy coś w sobie mają. 
To budujące. 
Idąc dalej - czy jest jakaś czynność w zakresie Pana obowiązków, 
której nie jest Pan w stanie wykonać?
- Staram się wszystko robić jak najlepiej, ale jak to w życiu - nie zawsze 
się udaje. Ogólnie jednak mogę powiedzieć, że dużo rzeczy potrafię 
zrobić, ale na pewno znajdą się prace, których nie uda mi się wyko-
nać. 
Ale zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że określenie „Złota Rączka” 
bardzo do Pana pasuje?  
- „Mała Złota Rączka”, może nie chińska, ale mała. 

Jak ocenia Pan ekipę administracyjną, pracującą przy Teatralnej?
- Dla mnie jest to zupełnie nowe środowisko. Z natury jestem do ludzi 
ustosunkowany życzliwie. Dlatego też staram się to okazywać poprzez 
nawiązywanie rozmowy. Może nie zawsze jest to najmądrzejsza roz-
mowa, ale przynosi to efekt. Cieszy mnie, gdy mogę u kogoś wywołać 
na twarzy uśmiech. Najważniejszy w pracy jest kontakt z drugim czło-
wiekiem. Bo tak naprawdę, w pracy spędzamy 1/3 naszego życia. Jeśli 
zbabramy te osiem godzin, to wpłynie to negatywnie na naszą rodzi-
nę, na nasz dorobek życiowy. A jak dzień się otworzy fajnie, z fajnymi 
ludźmi, to jest OK. Nie jestem chodzącym ideałem, ale mam nadzieję, 
że ze wszystkimi się dobrze dogaduję. 
Co Pan najbardziej lubi w swojej pracy? 
- Zdecydowanie kontakt z ludźmi. Nie mam jakichś ulubionych czyn-
ności, bo swoje obowiązki wykonuję wręcz rutynowo. Ale sprawia mi 
to przyjemność. 
Czym interesuje się Pan poza pracą? Ma Pan jakieś hobby?
- W młodości dzięki znajomym zakochałem się w muzyce. I to mi 
zostało do dziś. Doszedłem do takiego stanu, że przy odpowiednim 
nastroju i muzyce, a słucham dużo różnej muzyki, potrafię się prze-
nieść do innego świata. Muzyka pozwala przywoływać wspomnienia, 
wydarzenia z przeszłości. Lubię z tym odpłynąć, dzięki temu wypo-
czywam i się relaksuję. 
Do kiedy zamierza Pan pracować w Inneko? 
- Poczekajmy jeszcze chwilę. Zbliżam się nieuchronnie do wieku 65 
lat, ale lubię przebywać z ludźmi. Każdy wie, w jakim świecie żyjemy. 
Na pewno skorzystam z przysługujących mi świadczeń, bo nie ma na 
co czekać, a ze zdrowiem różnie bywa. Ale w Inneko chciałbym zostać. 
Mam nadzieję, że pozwoli mi na to zdrowie i że kierownictwo spółki 
wyrazi chęć dalszej współpracy.

WYWIAD



Fundusz stypendialny działa w Inneko od roku szkolnego 
2017/2018. Powstał z inicjatywy Prezesa Zarządu, Artura Czy-
żewskiego. W poprzednim roku skorzystało z niego pięcioro 
młodych ludzi, wywodzących się z rodzin pracowników naszej 
spółki. Natomiast w bieżącym roku szkolnym, liczba uczniów 
wzrosła do dziewięciu osób! W tym wydaniu postanowiliśmy za-
prezentować wszystkich stypendystów oraz ich pasje. 

OSKAR HULANICKI - Witam, z tej strony Oskar Hulanicki. 
Uczęszczam do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów 
w Gorzowie Wielkopolskim. Trenuję piłkę ręczną i korzystam z 
programu stypendialnego Państwa firmy. Piłkę ręczną trenuję od 
pięciu lat w drużynie UKS „Miś” Gorzów Wielkopolski. Co roku 
zdobywam wraz z kolegami z drużyny mistrzostwo wojewódz-
twa lubuskiego, co daje nam możliwość grania na szczeblu mi-
strzostw Polski. Moim największym osiągnięciem na tego typu 
zawodach jest brązowy medal MP z 2015 roku oraz wicemistrzo-
stwo kraju w piłce ręcznej plażowej z 2018 roku. Od tego roku 
reprezentuję również barwy Stali Gorzów II. Zespół ten gra w III 
lidze i daje mi duże możliwości rozwojowe przy dużo bardziej 
doświadczonych zawodnikach. 

EMMA KANE - Nazywam się Emma Kane, mam 10 lat i chodzę 
do V klasy szkoły podstawowej. Od szóstego roku życia gram 

na fortepianie. Uczęszczam do Szkoły Muzycznej w Gorzowie 
Wlkp., gdzie uczę się w klasie IV. Bardzo lubię muzykę i wciąż 
rozwijam swoje zainteresowania. Podczas ćwiczeń na fortepianie 
pomaga mi mama i jestem jej za to bardzo wdzięczna. Jestem 
laureatką konkursów pianistycznych dla dzieci w Pyrzycach, 
Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Dzięki zdobytym nagrodom 
oraz bardzo dobrym wynikom w nauce, otrzymałam stypendia 
szkolne oraz stypendium Pana Prezesa Artura Czyżewskiego, 
które mogę przeznaczyć na rozwijanie mojej pasji muzycznej. 
Poza muzyką bardzo lubię czytać, a moim ulubionym bohate-
rem jest Harry Potter. Lubię go tak bardzo, że przeczytałam już 
wszystkie osiem części tego cyklu. Kiedy tylko mogę spędzam 
czas aktywnie - jeżdżę na rolkach na nowym, gorzowskim skate 
parku, latem dużo czasu spędzam z koleżankami na podwórku, a 
jesienią i zimą chodzę na basen. Pozdrawiam, Emma.

MICHAŁ KOWALSKI - Michał Kowalski, lat 14. Od czterech 
lat intensywnie trenuje 
siatkówkę (15 godzin 
treningów tygodniowo). 
Kapitan drużyny GSZS 
Gorzów Wlkp. w katego-
rii do lat 14, przyjmujący 
w pierwszym składzie w 
GSZS Gorzów Wlkp. w 
kategorii do lat 16 oraz 
przyjmujący w pierw-
szym składzie kadry wo-
jewództwa lubuskiego. 
Zdobył wyróżnienie na 
Turnieju Nadziei Olim-
pijskich w Twardogó-
rze. Brązowy medalista 
Lubuskiej Gimnazjady 
w sezonie 2017/2018, 
trzykrotny medalista 
Lubuskiej Olimpiady 
Młodzieży.

WIKTORIA KRUPA - Uczennica V klasy Szkoły Podstawowej 
nr 17 w Gorzowie Wlkp. 
(klasa sportowa siatkarska) 
i IV klasy Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. W. J. Ciesiel-
skiego (przedmiot główny 
– fortepian). W roku szkol-
nym 2017/2018 ukończyła 
obie szkoły z wyróżnieniem. 
Wiktoria uwielbia wszystkie 
zwierzęta, lecz najbardziej 
psy i koty. W domu ma kun-
delka przygarniętego z go-
rzowskiego schroniska dla 
zwierząt. Lubi się uczyć, śpie-
wać i grać w gry planszowe, 
a w wolnym czasie tworzy 
biżuterię z koralików.

FOTORELACJANASI STYPENDYŚCI W OBIEKTYWIE
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NADIA MIKOŁAJEWICZ 
- Mam na imię Nadia i je-
stem uczennicą IV klasy 
Szkoły Podstawowej nr 15 
w Gorzowie Wielkopol-
skim. Nieźle radzę sobie z 
matematyką - brałam już 
udział w kilku konkursach. 
Należę do 45. Gorzow-
skiej Drużyny Harcerzy i 
Zuchów „Płomienie”. Od 
najmłodszych lat pływam. 
Kolejny już rok doskonalę 
swoje umiejętności pływa-
ckie pod kierunkiem tre-
nerów z Zespołu Szkół Mi-
strzostwa Sportowego.

MAJA PIOTROWSKA - Nazywam się Maja Piotrowska, jestem 
uczennicą IV klasy szkoły podstawowej. Bardzo lubię malować 
i tańczyć. W wolnych chwilach bawię się z mamą i tatą oraz ze 
swoją siostrą. Moją pasją jest gra na gitarze i dlatego postanowi-
łam zdawać do szkoły muzycznej. Rok temu się to udało. Dziś 
już jestem w II klasie i pragnę nadal się rozwijać. Pozdrawiam i 
dziękuję za „pieniążki”, które od Waszej firmy otrzymałam.

MARCIN RUSEWICZ - Nazywam się Marcin Rusewicz, mam 

14 lat. Pasjonuję się żużlem. Moje zainteresowania to sport i hi-
storia. Przez siedem lat trenowałem piłkę nożną, a przez ostatni 
rok trenuję piłkę ręczną. Jestem również redaktorem w gazetce 
szkolnej. 

MARTYNA RUSEWICZ - Mam na imię Martynka. Chodzę 
do klasy IIIA i mam 
9 lat. Interesuję się 
karate i zwierzętami. 
Lubię, gdy mój pies 
Maja gryzie mnie 
w nogę. I lubię też 
jeździć na łyżwach. 
Razem z klasą we 
wtorki jeździmy na 
lodowisko. 

PIOTR SZTUKIEL 
- Moja przygoda ze 
sportem zaczęła się, 
gdy miałem 6 lat. 
Wtedy kolega zara-
ził mnie grą w piłkę 
nożną - od tego cza-
su gram nie tylko w 
piłkę, ale i koszyków-
kę, piłkę ręczną i siat-
kówkę. Wszystkiego, 
co umiem, nauczy-
łem się sam na po-
dwórku i boiskach. 
Inspirację czerpię 
oglądając mecze. W szkole podstawowej, do której uczęszczam, 
biorę udział w turniejach szkolnych i międzyszkolnych. Teraz 
gram dodatkowo w klubie pozaszkolnym pod okiem mojego na-
uczyciela od W-F-u, co w efekcie dało mi granie z innymi klu-

bami. Interesuję się nie tylko sportem, ale również militariami i 
historią. Brałem udział w zawodach strzeleckich, gdzie zająłem 
trzecie miejsce.  
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DBAMY O CMENTARZ
1 listopada, podczas corocznych uroczy-
stości na Cmentarzu Komunalnym przy 
ul. Żwirowej, odbyło się oficjalne po-
świecenie wyremontowanej kaplicy. Na-
sze starania o możliwość organizowania 
w tym miejscu pochówków wraz z mszą 
świętą nareszcie doszły do skutku.
To było wyjątkowe zwieńczenie naszej 
kilkumiesięcznej pracy i starań o popra-
wę wizerunku tego miejsca. Kolejny raz 
działania, które podjęliśmy w służbie i z 
myślą o mieszkańcach Gorzowa, przynio-

sły bardzo pozytywny efekt. Zadań było 
znacznie więcej. - Pozostałe działania 
remontowe skupione były dotychczas na 
budynku, w którym znajdują się biura. 
Przeprowadziliśmy gruntowny remont 
toalet publicznych, a także odmalowali-
śmy elewację - informuje Karolina Rze-
pecka, dyrektor generalny Inneko SPZ.
Działa już też strona internetowa poświę-
cona gorzowskiej nekropolii - cmentarz-
gorzow.pl. Oprócz regulaminu oraz cen-
nika, zawiera ona informacje dotyczące 

kolejnych zmian. Dodatkowo w zakładce 
„harmonogram pogrzebów” można od-
naleźć wszystkie zaplanowane na cmen-
tarzu pochówki.
Wiosną czekają nas kolejne prace. To 
m.in. odnowienie części boksów śmiet-
nikowych i ławeczek. Prace rozpoczną się 
od obiektów zlokalizowanych przy głów-
nej alei oraz Alei Zasłużonych. Kolejnym 
elementem zmian będzie zakup i montaż 
zewnętrznego infokiosku. W planach jest 
także monitoring.

W lipcu pisaliśmy o ukończonej już 
przepompowni odcieków. Jest to ele-
ment infrastruktury, niezbędny do 
uregulowania gospodarki odciekami 
wytwarzanymi na składowisku odpa-
dów, potrzebny do funkcjonowania 
nowej kwatery składowania. Ta będzie 
gotowa już niebawem. Wraz z pożyczką 
WFOŚiGW wydamy na ten cel w sumie 
1 197 717,68 zł.

Budowa nowej kwatery była konieczna 
ze względu na wyczerpującą się pojem-
ność składowania obecnie eksploatowa-
nej infrastruktury. Inwestycja stałą się 
zatem niezbędnym elementem umożli-
wiającym prawidłowe funkcjonowanie 
instalacji.

Zabiegamy też, by powstał nowy 
PSZOK. W lipcu złożyliśmy wniosek o 
dofinansowanie. To zadanie bezpośred-
nio przełoży się na usprawnienie i ulep-
szenie systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi na terenie miasta i 
gminy. Jego ważnym elementem są po-
mieszczenia warsztatowe, które wspo-
mogą naprawy sprzętów związanych z 
logistyką Punktu Selektywnej Zbiórki. 
Cały projekt ma stworzyć optymalne 
warunki do selektywnego zbierania od-
padów komunalnych, ich magazynowa-
nia we właściwy sposób oraz zagospo-
darowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Zespół realizujący projekt to: Marta 
Rusewicz, Grzegorz Kozłowski, Marcin 
Piotrowski, Krzysztof Kołecki i Dariusz 
Koniec.

INNEKOPRACUJEMY NAD NOWĄ KWATERĄ! 
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INNEKOBEZPIECZEŃSTWO 
TO PODSTAWA!

GKE OTRZYMAŁ CERTYFIKAT!
Nasz Klaster zakończył proces certyfika-
cji i otrzymał ten prestiżowy dokument w 
Ministerstwie Energii w Warszawie. 
Gorzowski Klaster Energii to porozu-
mienie blisko 10 spółek i instytucji, które 
integrują i wspierają lokalnych producen-
tów i odbiorców energii oraz instytucje 
naukowe zainteresowane promowaniem 
energetyki ekologicznej.
- Rozwój idei klastrów energii prowadzi 
do stabilnych dostaw energii i samowy-
starczalności energetycznej na poziomie 
gminy czy powiatu. To jednocześnie 
szansa na większe bezpieczeństwo ener-
getyczne na poziomie lokalnym - powie-
dział wiceminister energii, Grzegorz To-
biszowski, podczas ogłoszenia wyników 

GORZOWSKI KLASTER ENERGII

II konkursu na Certyfikat Pilotażowego 
Klastra Energii.
- Gorzowski Klaster Energii posiada trzy 
niezależne źródła energii, opartej o bio-
masę i paliwo alternatywne, energię so-
larną oraz redukcję gazów cieplarnianych. 
Łącznie ma blisko siedem MWat energii 
cieplnej i elektrycznej, a zrealizowane in-
westycje przekraczają 45 mln zł - wylicza 
Artur Czyżewski, lider GKE.
Konkurs pokazał, że w Polsce nie brakuje 
ciekawych pomysłów związanych z lokal-
ną gospodarką energetyczną. - Wyłonie-
nie pilotażowych klastrów energii ułatwi 
dalszą komunikację pomiędzy Minister-
stwem Energii a społecznościami lokal-
nymi tak, aby wypracować najbardziej 

racjonalne ramy prawne dla dalszego 
rozwoju klastrów - stwierdził minister 
Tobiszowski. Podkreślił, że prowadzony 
będzie cykliczny monitoring funkcjo-
nowania klastrów, a uzyskany certyfikat 
ułatwi aplikowanie o środki w Programie 
Operacyjnym Infrastruktura i Środowi-
sko. 
Do II edycji konkursu zgłosiły się 84 kla-
stry z 14 województw. Ich przedstawiciele 
prezentowali dotychczasowe działania 
oraz plany dalszego rozwoju, a także od-
powiadali na pytania ekspertów. Certyfi-
kat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 
33 klastry z 13 województw. Sześć najlep-
szych klastrów otrzymało certyfikat z wy-
różnieniem.

źródło: www.gov.pl

TESTUJEMY INSTALACJĘ BIOENERGY FARM
We wrześniu zakończyło się trwające od 
2016 roku postępowanie sanacyjne w 
spółce-córce Bioenergy Farm. Rozstrzyg-
nięcie sądu okazało się dla nas bardzo po-
myślne. Ten krok oraz uzyskana decyzja 
środowiskowa na spalanie paliwa alterna-
tywnego RDF dały nam możliwość uru-
chamiania i testowania instalacji. Choć 

efekty naszej pracy nadal nie są jeszcze 
oczywiste, to bezwzględnie ważne jest, iż 
wspólnie wykonaliśmy ogrom pracy. Co 
ważne, pojawiają się też potencjalni part-
nerzy. W planach spółki jest produkcja 
pelletu. To biopaliwo jest coraz bardziej 
popularne. Przybywa właścicieli nieru-
chomości, którzy decydują się właśnie 

na ten rodzaj ekologicznego ogrzewania. 
Mamy zatem szansę stać się konkuren-
cyjnym producentem. Niewykluczone, że 
jeśli nasze plany się powiodą, następnym 
krokiem będzie prywatyzacja BEF-u, któ-
ra wpisuje się w strategię powrotu grupy 
kapitałowej do korzeni i spraw komunal-
nych.

BIOENERGY FARM

16 października nasi pracowni-
cy RIPOK-u przeszli instruktaż 
z obsługi defibrylatora. Każdy z 
pracowników pod nadzorem in-
struktora (którym był ratownik 
medyczny) samodzielnie nauczył 
się wykonywać czynności resuscy-
tacyjne. Firma przeprowadzająca 
instruktaż dostarczyła do ćwiczeń 
fantomy oraz defibrylatory.
Zarząd Inneko zakupił na wypo-
sażenie Zakładu w Chróściku de-
fibrylator oraz torbę medyczną. 
Defibrylator został umieszczony 
w miejscu ogólnodostępnym dla 
wszystkich pracowników, aby móc 
służyć w sytuacjach zagrażających 
życiu.




