
GOT PNT
SP. Z O.O.

BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

ENERI
SP. Z O.O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

INNEKO SPZ
SP. Z O.O.

MARZYCIELE RECYKLINGU SPOTKALI SIĘ W LUBUSKIEM
Ogólnopolska konferencja branży odpa-
dowej w Gorzowie Wielkopolskim      zor-
ganizowana została przez INNEKO FO-
UNDATION.
18 kwietnia, po raz pierwszy w Gorzowie 
Wlkp. odbyła się konferencja branży odpa-
dowej pod hasłem „Marzyciele recyklingu/“/
DIE TRÄUMER DES RECYCLINGS“, 
współfinansowana z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ra-
mach Programu Współpracy INTERREG 
VA Brandenburgia Polska 2014 - 2020 oraz 
Budżetu Państwa. Partnerami projektu byli: 
Arbeitsinitiative Letschin e.V. oraz Amt 
Barnim-Oderbruch, głównym jego celem 
jest integracja oraz wymiana doświadczeń 
i dobrych praktyk w zakresie gospodarki 
odpadami i recyklingu pomiędzy Partnera-
mi oraz uczestnikami projektu. Celem po-
średnim projektu jest edukacja ekologicz-
na w zakresie kształtowania świadomości 
społecznej z zakresu wiedzy o recyklingu 
oraz gospodarce o obiegu zamkniętym.  
Gorzowskie spotkanie swoim patro-
natem objęli Marszałek Województwa  
Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, a także 
Prezydent Miasta Jacek Wójcicki, który kon-
ferencję otworzył.
Moderatorem był Aleksander Sobolewski 
– dyrektor Instytutu Chemicznej Przerób-
ki Węgla w Zabrzu, autor kilku monogra-
fii, ponad 180 publikacji naukowych oraz  
20 patentów branżowych w obszarach: kok-
sownictwo, energetyka oraz gospodarka 
odpadami. Wśród marzycieli recyklingu 
znaleźli się przedstawiciele wszystkich ko-
munalnych RIPOK-ów z województwa lu-
buskiego, gościem spotkania był też m.in. 
dyrektor Krajowego Forum Dyrektorów 
Zakładów Oczyszczania Miast Wojciech  
Janka. W konferencji uczestniczyli goście  
z Niemiec: oprócz przedstawicieli Partnerów 
projektu również przedstawiciele Entsor-
gungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) ze 
Strausberga, które działa na terenie powia-
tu Märkisch-Oderland (MOL) wypełniając 

obowiązki publicznego operatora w zakresie 
gospodarki odpadami; 
Marzyciele recyklingu to nie romantycy, któ-
rzy żyją tylko wśród swoich idei, nigdy nie 
zrealizowanych pomysłów, ale pozytywiści, 
którzy owszem, marzą, ale też twardo stą-
pają po ziemi i śmiało wprowadzają w ży-
cie rozwiązania, które pomogą im marzenia,  
w tym wypadku recyklingowe, realizować. 
Swoje prezentacje przygotowali: 
• Jacek Połomka – Prezes Zarządu Za-

kładu Zagospodarowania Odpadów 
sp. z o.o. w Marszowie, który marzył 
o zredukowaniu do zera ilości skła-
dowanego stabilizatu, czego efektem 
jest – jedyny w Polsce i unikalny w 
Europie! – odzysk szkła z frakcji pod-
sitowej. 

• Piotr Szewczyk – m.in. Przewodniczą-
cy Rady RIPOK, którego marzeniem 
było maksymalne wykorzystanie tego, 
co można uzyskać z części biologicznej 
trafiającej do RIPOK-u. Dziś Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komu-
nalnych „Orli Staw” sam zaopatruje się  
w energię i ciepło. 

Konferencja opierała się łącznie na pięciu 
prezentacjach. Oprócz wymienionych, osią-
gnięcia w zakresie utylizacji odpadów jed-
nego z najnowocześniejszych RIPOK-ów  
w Polsce prezentowała Joanna Siwek  
z Bielska-Białej. Jak gospodarować zasoba-
mi tak, by to gospodarowanie odbywało się 
w obiegu zamkniętym opowiedział  Tomasz 
Wojciechowski – Prezes Zarządu GWDA  
Sp. z o.o., w Pile. 
Gospodarze konferencji, w osobach Preze-
sa Zarządu INNEKO Artura Czyżewskiego 
oraz Dyrektor ds. koordynacji grupy kapi-
tałowej INNEKO Moniki Piaskowskiej, po 
krótkiej wizytówce spółki przedstawili mię-
dzy innymi pomysł na edukację dorosłych  
w zakresie poprawy selekcji odpadów – 
pierwszą w Polsce tablicę informacyjno-edu-
kacyjną o wymiennych modułach montowa-
ną na altanach śmieciowych.

Podczas dyskusji uczestnicy konferencji 
podkreślali rangę i potrzebę takich spotkań, 
ubolewali jednak nad brakiem zainteresowa-
nia inicjatywą ze strony rządowej czy mini-
sterialnej. Dlatego„ Marzyciele Recyklingu” 
wystosowali list do Premiera Morawiec-
kiego, w którym proszą m.in. o powołanie 
grupy doradczej, która mogłaby wspierać 
rządzących w przygotowywaniu dobrych 
rozwiązań, nie tylko prawnych, dla branży. 
W Gorzowie odczuwalna była także nie-
obecność przedstawicieli regionalnych i lo-
kalnych instytucji sprawujących nadzór nad 
gospodarowaniem odpadami. 
– Podczas konferencji „Marzyciele Recy-
klingu” przedstawiliśmy wiele tematów, 
które mogłyby pomóc rządowi, ministrom 
czy pracownikom różnych instytucji nadzo-
rujących naszą branżę w lepszym zrozumie-
niu jej problemów i potrzeb. Niestety, nikt  
np. z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, bardzo ważnej dla naszej dzia-
łalności instytucji, nie pojawił się w Gorzo-
wie, a szkoda, bo z pewnością pomogłoby to 
w zrozumieniu problemów branży i poszu-
kiwaniu odpowiednich rozwiązań – powie-
dział, podsumowując konferencję prezes In-
neko, Artur Czyżewski.

Sylwia Beech

KONFERENCJA
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ZOSTAŃ EKOBOHATEREM!

Tyle mówi się o ekologii, o tym jak 
ważna jest segregacja odpadów, re-
cycling, etc.… Tylko, że głównie się 
mówi, a niewiele robi. Ot, taka na-
sza polska przypadłość. Jeśli cho-
dzi o edukację młodego pokolenia to 
z tym jest nawet nieźle. Gorzej rzecz 
się ma w przypadku dorosłych. Dlate-
go postanowiliśmy zacząć działać na 
tym polu i poszukać najlepszej drogi do 
serc mieszkańców Gorzowa w kwestii 
śmieciowej. Nasi pracownicy ruszyli w 
miasto uzbrojeni w ankiety. Obserwa-
torzy z ramienia fi rmy przyglądali się 
bacznie śmietnikowym altanom na osie-
dlach. Okazało się, że faktycznie w te-
macie segregacji, a także podstawowego 

zachowania porządku jesteśmy w tzw. 
„lesie”. Bogatsi w doświadczenia kil-
ka miesięcy temu zawiązaliśmy grupę 
roboczą do wypracowania modelu idei 
komunikacji stałej z mieszkańcami. Po 
solidnej burzy mózgów narodził się pro-
jekt, pod wiele mówiącą nazwą – Zostań 
Ekobohaterem! Zakłada on konkurs dla 
użytkowników altan śmietnikowych. 
Od początku lipca, co miesiąc będziemy 
sprawdzać jak utrzymywany jest porządek 
w poszczególnych altanach i wyra-
żać swoja aprobatę, lub nie, specjal-
nymi symbolami, które będą widnieć 
na nowoczesnych tablicach informa-
cyjnych. Poza funkcją rankingową ta-
blice ekobohatera będą wyposażone 

w  moduły, w których umieszczane będą 
informacje o sposobach segregacji, har-
monogram wywozu odpadów czy sezo-
nowych akcjach specjalnych (np. wywo-
zie zniczy czy choinek). Jeśli konkurs to 
muszą być nagrody! Nagrodą główną 
w konkursie będzie piękna, nowa altana 
śmietnikowa lub gniazdo pojemników 
półpodziemnych. Mieszkańcy mogą 
również spodziewać się nagród kwartal-
nych w postaci promujących segregację 
gadżetów reklamowych! Cel szczytny, 
nagrody cenne. Jest o co walczyć!  

Sylwia Beech
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ACH, CO TO BYŁ ZA SKUP!!!
Z ogromną przyjemnością informuje-
my, że w czasie akcji „Wymień odpady 
na kulturalne wypady” padł kolejny re-
kord. W ciągu kilku sobotnich godzin,  
27 kwietnia, mieszkańcy Gorzowa  
i okolic przynieśli na plac GRH ponad 
5 Mg elektroodpadów, ponad 2,5 Mg 
papieru oraz około 0,5 Mg butelek i pu-
szek! Ilości robią wrażenie! Frekwencja 
przekroczyła nasze najśmielsze oczeki-
wania. To pokazuje, że żyjemy w coraz 
bardziej świadomym ekologicznie mie-
ście. 
Ogromne wrażenie zrobiły na nas su-
kienki zaprezentowane podczas Re-
cykling Fashion Show! Nie możemy 
się nadziwić kunsztowi projektantek  
i ich wyobraźni, doceniając jednocze-
śnie  niezwykłą grację modelek! Z nie-
cierpliwością oczekujemy efektu sesji 
zdjęciowej p. Karoliny Figiel, naszej 
zwyciężczyni.  Zdjęcia ukażą  się w 
wakacyjnym numerze ogólnopolskiego 
Magazynu Silcare!
Przy okazji chcielibyśmy pięknie po-
dziękować wszystkim pracownikom za-
angażowanym w realizację tego napraw-
dę dużego przedsięwzięcia. Wszyscy 

spisali się na 6+! Sprawna organizacja 
zapewniła szybką obsługę ! To dzięki 
Waszej pracy udało nam się rozdać po-
nad dwa tysiące różnego rodzaju wej-
ściówek, zaproszeń na imprezy kultu-
ralne i sportowe, a także voucherów do 
lokali gastronomicznych, które rozeszły 
się jak ciepłe bułki. Gdyby nie Wasze 
wielogodzinne poświecenie, impreza 
nie mogłaby się udać! W jedności siła 

i to udowodniliście, za co jeszcze raz 
ogromnie dziękujemy! 
Sukces tegorocznej edycji pozwala nam 
mieć nadzieję na jej kontynuację za rok. 
Czy padnie kolejny rekord? Jak to ma-
wiają młodzi – NO RACZEJ!! 

Zespól INNEKO
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MAJÓWKA... NAJLEPSZY CZAS NA GRĘ W GOLFA
Często mówimy o tym, że golf to sport 
dla każdego. Najlepiej świadczy o tym 
frekwencja podczas organizowanych 
przez nas imprez. Cieszymy się, że je-
steśmy coraz bliżej mieszkańców Go-
rzowa, którzy chętnie uczestniczą w na-
szych wydarzeniach.   
Na Polu Golfowym Zawarcie odbyła się 
już trzecia Majówka z Radio Gorzów 
95,6 FM. To tak naprawdę dni otwarte 
naszego pola golfowego. Zadbaliśmy  
o to, by nasi goście mogli poznać zasa-
dy gry w golfa i spróbować swoich sił. 
Jak zawsze były konkursy z nagroda-
mi. Dla najmłodszych atrakcje w po-
staci dmuchanych zamków i zjeżdżalni 
a starszych uczestników zaprosiliśmy 
na wystawę ciągników Fendt od Agro-
ma Gorzów Wlkp. oraz maszyn golfo-
wych. Dla fanów motoryzacji dealer 
BMW Bońkowscy Gorzów prezentował 
elektryczne BMW i3s, którymi moż-
na było pojechać testowo do miasta. 
Oprócz zajęć golfowych odbyły się też 
warsztaty kulinarne Studio Dobrego 
Smaku – ULTON prowadzone przez 
szefa kuchni z Restauracji Pocztowa 13, 
Bartłomieja Pawlikowskiego. Mieliśmy 
okazję zasmakować trzech dań w jego 
wykonaniu:

• Ziemniak z Ogniska/Piana z Kwaśnej 
Śmietany/Okrasa z Boczku/Dymka

• Karkówka Grillowana w Marynacie 
z Pasty Miso i Sosu Worchestershi-
re/ Sałata/Sos Winegret/Marynowana 
Cebula

• Naleśnik/Flambirowane Owoce/Mięta

Mniam… ślinka cieknie
Wszystkim pracownikom zaangażowa-
nym w organizację naszej golfowej ma-
jówki serdecznie dziękujemy!  

Ewa Iwańska 
Karolina Czabara

EVENTY

POLE GOLFOWE
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ZMIANY W WYNAGRODZENIACH
W poprzednim numerze pisaliśmy 
o zmianach dot. naszych wynagrodzeń. 
Nie było nic o szczegółach i terminach. 
Dziś możemy powiedzieć więcej i to 
znacznie więcej. 
Prezes Zarządu Inneko – Artur
Czyżewski zaakceptował wszyst-
kie zmiany zarówno w regulami-
nie pracy jak i wynagradzania. Dał 
tym samych „zielone światło” do 
działania działowi personalnemu. 
W związku z tym informujemy (a dla 
tych, którzy starają się być ze wszyst-
kim na bieżąco - przypominamy), 
że nowe regulaminy obowiązują od 
01 maja 2019 r. Jest to dobra wiadomość, 
ale pewnie większość jest ciekawych co 
i jak się dla nich zmieni. 
Wszystkie zmiany co do wynagro-
dzeń zostały już wprowadzone. Dział 
personalny pracuje na maksymalnych 
obrotach, żeby przekazać jak najszyb-
ciej każdemu pracownikowi jego poro-
zumienie zmieniające. Będzie na nim 
nowa stawka wynagrodzenia oraz inne 
dodatkowe informacje. Każdy dostanie 
też szczegółowe zestawienie wyjaśnia-
jące co dokładnie się zmieniło dla danej 
osoby w porównaniu do poprzednich 
warunków. Będzie ono tak szczegółowe, 
że pewnie nikt nie będzie chciał się już 
pytać o to w dziale personalnym. Gdy-
by jednak ktoś miał na to taką ochotę, to 

oczywiście może przyjść do siedziby fi r-
my przy ulicy Teatralnej lub zadzwonić. 
Dział kadr zaprasza wszystkich pra-
cowników, chcących rozwiać wszel-
kie wątpliwości. Jest to spora dawka 
informacji, która powinna uspokoić 
tych bardziej lub mniej zniecierpliwio-
nych. Jedno jest jednak pewne przed 
końcem maja każdy będzie już 
„po” zmianach i mamy nadzieję 
w o wiele lepszym nastroju.

Katarzyna Budzan

WSPÓŁPRACA I EDUKACJA
W lutym 2018 roku nasza spółka rozpo-
częła współpracę z Zakładem Karnym 
w Wawrowie w obszarze aktywizacji 
zawodowej osób skazanych. To obopól-
na korzyść. Osadzeni mają szansę na 
dodatkową resocjalizację a my wsparcie 
w utrzymaniu czystości w mieście i nie 
tylko… 
W ramach zawartej dwustronnej umowy 
z Zakładem Karnym o odpłatne zatrud-
nienie osób skazanych  w naszym zakła-
dzie produkcyjnym w Chróściku pracuje 
obecnie 7 osób. Swoje zadania wykonu-
ją na stanowisku sortowacza pracując na 
linii produkcyjnej ale i nie tylko. 
Osoby osadzone wspomagają również 
i inne obszary naszej działalności, jak 
chociażby dbają o utrzymanie porządku 
i czystości oraz właściwego wizerunku 
Polany Przyjaciół , wspierają także na-
szych pracowników w utrzymaniu ładu i 
porządku na placu manewrowym. 
Praca skazanych odbywa się pod tech-
nicznym i organizacyjnym nadzo-
rem naszych pracowników. Celem 

takiej formy zatrudnienia jest pozytyw-
ne odziaływanie resocjalizacyjne na po-
stawy osadzonych poprzez prace oraz 
umożliwienie osiągnięcia właściwych 
efektów ekonomicznych i korzyści spo-
łecznych w ramach działań dla lokalnej 
społeczności. 
Wszystko to umożliwiają przedsię-
biorcom ustanowione w tym zakresie 
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Źródło: www.freepik.com

WITAMY W ZESPOLE

Miło nam poinformować, że do naszego 
zespołu dołączyła Pani Sandra Brzeziń-
ska.
Na stanowisku pracownika ds. marke-
tingu, będzie wspierać zespół przy orga-
nizacji akcji i eventów, a także w bieżą-
cej działalności społeczno-edukacyjnej
W imieniu wszystkich pracowników 
Spółki życzymy Sandrze samych sukce-
sów na polu zawodowym i liczymy, że 
praca z nami da jej wiele satysfakcji. 

Paulina Szaja

przepisy przez ustawodawcę, tj. ustawa 
z dnia 28 sierpnia 1997 roku o zatrud-
nianiu osób pozbawionych wolności 
oraz przepisy wykonawcze do tej usta-
wy jak również kodeks karny wykonaw-
czy, który określa zasady zatrudniania 
tych osób.

Mirosława Wachowska

Źródło: www.vecteezy.com

KADRY

KADRY



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

MAJ W INNEKO RCS
Działalność INNEKO RCS  Sp. z o.o. 
w ramach letniego utrzymania dróg  
w okresie od kwietnia do października  
skupia się w dużej mierze na realizacji 
harmonogramu oczyszczania mecha-
nicznego dróg przez załogę operatorów 
zamiatarek ulicznych. 
Dodatkowo działalność INNEKO RCS 
polega na ręcznym oczyszczania pasm 
i zatok postojowych, opasek bezpie-
czeństwa oraz utrzymaniu drożności 
wpustów ulicznych przez załogę Ekipy 
Mobilnej.
Realizacja zadań to nie tylko planowe 
działania wynikające z harmonogramu. 
RCS realizuje zadania w trybie pilnym, 
podczas wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Podczas 
panujących wysokich temperatur i do 
działań dysponowani są operatorzy po-
lewaczki ulicznej. W przypadku wy-
stąpienia masywnych opadów deszczu 

lub silnych wiatrów RCS skupia się na 
utrzymaniu przejezdności dróg i droż-
ności wpustów ulicznych oraz na usu-
waniu mas błotnych, gałęzi i innych 
przedmiotów z jezdni, wówczas do za-
dań wykorzystywany jest sztab RCS od 
kardy koordynującej działania po kie-
rowców, operatorów i pracowników ob-
sługi technicznej. 
RCS w ramach dodatkowej działalności 
nie wynikającej z kontaktu z Miastem 
realizuje zadania transportu bliskiego na 
podstawie zleceń przekazywanych przez 
Dział Sprzedaży i Dział Wywozu Odpa-
dów. 
Dzięki działaniom INNEKO RCS  
w okresie letnim ulice w zakresie granic 
administracyjnych Gorzowa Wielkopol-
skiego są przejezdne i schludne.

Sylwia Beech

MY TEŻ JESTEŚMY Z TEATRALNEJ!
Już po raz piąty ul. Teatralna tętniła 
sztuką, muzyką, tańcem i wspólną za-
bawą. Kolejny raz instytucje działają-
ce przy Teatralnej zjednoczyły swoje 
siły i zaprosiły do wspólnej zabawy 
mieszkańców… Jak co roku byliśmy  
i My – ekipa z Inneko.
Na zorganizowanym przez naszych pra-
cowników stoisku edukowaliśmy całe 
rodziny. Przygotowaliśmy zagadki eko-
logiczne i grę XXL „Ekomania”. Ska-
kali po niej mali i duzi. Oczywiście pod 
czujnym okiem naszego kontrolingu:)
Dzieciaki miały niepowtarzalną okazję, 
aby nauczyć się robić slimy. Tak, tak to 
te kolorowe gluty do zabawy. Chętnych 
nie brakowało, a nasze laboratorium 
ze wsparciem Beatki Zajączkowskiej  
i Agatki Sobeckiej stanęło na wysokości 
zadania.

Co tu dużo mówić tego dnia towarzy-
szył na ogrom radości. Monika Kowal-
ska na buziach najmłodszych mieszkań-
ców wymalowała piękne kotki, tygryski  
i spidermany, a Anita Brzezińska  i Da-
rek Majewski wyczarowali balonowe 
zoo. Tacy jesteśmy zdolni!
Nie jest tajemnicą, że lubimy poma-
gać. Dlatego kolejny raz podczas akcji 
prowadziliśmy zbiórkę na rzecz go-
rzowskiego hospicjum. Uzbieraliśmy  
1164 złotych. Brawo Marzenko!
Serdecznie dziękujemy wszystkim pra-
cownikom Inneko, którzy zaangażowa-
li się w akcję. Gdyby nie Wy…. to nie 
wiem. :) 

Ewa Iwańska
Paulina Szaja

7

INNEKO RCS

EVENTY



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

ZIELONY GORZÓW
NR 19 / V - VI 2019

CZAS GRILLOWANIA - PRZEPIS NA MARYNATĘ BABCI GRAŻYNKI
Sezon grillowania rozpoczął się na dobre. Jako, że Babcia Grażynka jest zwolennicz-
ką prostych przepisów, proponuje Wam sprawdzenie marynaty opartej na ketchupie. 
Wszak buteleczka, czy słoiczek,  tego pomidorowego sosu na pewno znajduje się 
w lodówce każdego wielbiciela grillowania. 
Składniki:
• łyżka wody, 
• 6 łyżek oleju, 
• szczypta soli i pieprzu, 
• wyciśnięty przez praskę ząbek polskiego czosnku, 
• szczypta majeranku, 
• 8 sporych łyżek ketchupu, najlepiej łagodnego, 
Przygotowanie:
Składniki mieszamy w miseczce na gładką masę. W marynacie obtaczamy kotlety z 
karkówki i zostawiamy na 2- 3 godziny w lodówce. 
A po tym czasie wrzucamy na grill! Smażymy jak lubimy...
Ta zaprawa zawsze wychodzi, więc nawet jeśli po raz pierwszy przyjmować bę-
dziecie gości przy grillu możecie mieć pewność, że potrawa się uda! Doskonałym 
dodatkiem do mięsa jest nalewka, własnej roboty rzecz jasna :)
Smacznego i wesołej zabawy podczas grillowych wieczorów!
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