
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.

MAMY DRUŻYNĘ
Poczynania przed turniejem…
Inicjatywa pomysłu zrodziła się w gło-
wach Panów Krzysztofa i Wiesława, od 
pomysłu do realizacji. Misję tę otrzymał 
Marcin Piotrowski, na co dzień aktywny 
piłkarz, który przelał swoją pasję na nas, 
zaraził zaangażowaniem. 
Aby jednak godnie reprezentować bar-
wy INNEKO musieliśmy się odpowied-
nio przygotować. Dawne boisko druży-
ny Kłos Małyszyn, za sprawa wspólnej, 
ciężkiej pracy zmieniło się w Nasze bo-
isko. Wspólne treningi pozwalały nam 
lepiej się poznać, wzajemnie docenić 
umiejętności oraz określić swoje miej-
sce w składzie.

Dzień wyjazdu
Sprawna organizacji transportu pomi-
mo upału przekraczającego 30 st. C. Jak 
grać o 15:00 gdy z nieba leje się żar? 
Byliśmy dzielni… Kto jak nie MY…? 
 Formuła pikniku bardzo nam odpo-
wiadała, liczne atrakcje sportowe, „ża-
gańskie dziki”, turniej siatkówki, tenis 
stołowy i dodatkowo dobre zaplecze ku-
linarno – gastronomiczne. 

Pierwszy mecz
Po prezentacji drużyn, sędzia w osobie 
Pana Wiesława, rozpoczął zawody. Na-
szym rywalem okazała się Zorza Ka-
dłubia, w składzie z „nieposkromionym 
Lopezem”. Tuż po pierwszym gwizdku 
sędziego, goście przeszli do zmasowa-
nego ataku a pierwsza  połowa zakoń-
czyła się bezbramkowym remisem, za 
sprawą dobrych interwencji naszego 
bramkarza Wojtka. Druga połowa roz-
poczęła się dynamicznie, chwila odpo-
czynku pozwoliła na szybką regenerację 
sił i korektę ustawienia zespołu. Skład-
ne akcje zmusiły rywala do błędu jakim 
była ręką w polu karnym, po którym sę-
dzia zawodów podyktował rzut karny, 
po wcześniejszej konsultacji VAR. Źle 
wykonany karny nie odebrał nam chęci 
do dalszych ataków, czego następstwem 
był piękny GOOOLLL  zdobyty przez 
Marka. Spotkanie zakończyło się zasłu-
żona wygraną INNEKO, może skrom-
nie, ale to nasz pierwszy mecz. 

Drugi mecz…
Mecz o wszystko, to dla tej chwili tu je-
steśmy. Przywitanie z drużyną, która po-
znaliśmy lecz na innej płaszczyźnie niż 
piłka kopana. Sędzia bezstronny, któż 
by inny niż Pan Wiesław, profesjonali-
sta. 
Rozegrany wcześniej mecz pozwo-
lił nam szybko ułożyć grę i zyskać 
optyczną przewagę na boisku. Pierwsza 
połowa szybko dobiegła końca, roz-
poczęła się ostatnia część naszego tur-
nieju. Tuż na początku drugiej połowy 
wyśmienitym strzałem popisał się sam 
kapitan, umieszczając piłkę w okienku 
bramki rywali, tym samym dając nam 

upragnione prowadzenie. Zdobytą prze-
wagę utrzymaliśmy do samego końca, a 
nasz bramkarz Wojciech zachował czy-
ste konto w całym turnieju.
Wydarzenie to połączyło całość załogi 
INNEKO, pracowników różnych dzia-
łów oraz lokacji.
Podziękowania całej drużynie, wszyst-
kim razem i każdemu z osobna:
Wojciech Wejman, Bartosz Brojecki, 
Mariusz Sztuba, Adam Nowicki, Marcin 
Zygmunt, Marek Burliński, Marcin Pio-
trowski, Piotr Nowak

Dariusz Majewski

SPORT



UCZYMY JAK BYĆ EKO
Pracownicy Inneko, we współpracy  
z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim, 
realizowali projekt pn. Eko biuro. Dla 
nas to wspaniałe doświadczenie… cie-
szymy się, że tematy „odpadowe” nie są 
obojętne urzędnikom.
Projekt obejmował cykl spotkań/prelek-
cji dotyczących odpadów, recyklingu 
oraz segregacji. Rozmawialiśmy o tym 
dlaczego warto być eko, co się dzieje 
z odpadami, jak wygląda składowisko 
oraz ile czasu potrzebują poszczególne 
opakowania aby się rozłożyć.
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EKOBOHATER RUSZYŁ Z KOPYTA

Podczas spotkań nie obyło się bez burz-
liwych dyskusji i wielu pytań. To tylko 
potwierdza, że temat jest ważny i nasze 
prelekcje maja sens.
Liczymy na kontynuację projektu. 
Mamy nadzieję, że kolejne przedsię-
biorstwa pójdą w ślad za urzędnikami  
z LUW-u i również postawią na to, by 
być eko.

Paulina Nowicka

16 lipca br. na gorzowskich osiedlach 
dało się zaobserwować wzmożony 
ruch. To Ekotropiciele wyruszyli by po 
raz pierwszy skontrolować zawartość 
pojemników na odpady. Akcja Zostań 
Ekobohaterem swój początek miała 
pierwszego lipca, natomiast zgodnie  
z założeniami regulaminu - po dwóch 

tygodniach nastąpiła pierwsza kontrola  
i ocena zaangażowanych altan.
Tropiciele segregacji i porządku wzię-
li pod lupę nie tylko jakość selektu, ale 
również czystość w samej altanie oraz 
jej bliskim otoczeniu. Wyniki poznać 
będzie można już za dwa tygodnie - 
pojawią się one w jednym z `okienek` 

tablicy. Przypominamy, że w niedalekiej 
przyszłości Ekobohater wraz ze swoimi 
zielonymi pomocnikami - rozdadzą na-
grody kwartalne, którymi będą między 
innymi kubek czy ekologiczne torby na 
zakupy.

Sandra Brzezińska

INNEKO NA DNIACH GORZOWA
W tym roku ponownie można było spo-
tkać nas na Dniach Gorzowa. Zielone 
stoisko Inneko niezmiennie promieniało 
pozytywną energią! Najmłodsi odwie-
dzający innekowski kącik mogli między 
innymi przeistoczyć się w bajkowe po-
staci przy pomocy magicznego pędzla 
Moniki, rozwiązać ekologiczne krzy-
żówki posiłkując się wiedzą niezastą-
pionego Jarosława lub wymalować coś 
pięknego pod okiem Rafała. Natomiast 

ci nieco starsi bardzo chętnie wykręcali 
sobie nagrody na kole fortuny. Jednak 
nie o same przyjemności chodziło! W 
tym roku cały dochód ze zbiórki prze-
znaczony został dla naszych merdają-
cych gorzowskich Azorków. Do zoba-
czenia w przyszłym roku!

Sandra Brzezińska

O MAŁY WŁOS
Ostatni kwartał na składowisku odpadów  
w Chróściku obfitował w niebezpieczne 
wydarzenia. 
Pierwszy incydent pożarowy miał miej-
sce 23 kwietnia na separatorze optycz-
nym NIR 4. Zatarte łożysko spowo-
dowało rozgrzanie materiału do tego 
stopnia iż mógł wystąpić pożar. Zagro-
żenie to wykrył mechanik Przemysław 
Kapuściński. Podjęto działania polega-
jące na schłodzeniu urządzenia. 
Druga sytuacja wydarzyła się 24 czerw-
ca na separatorze metali żelaznych 
Fe, usytuowanym bezpośrednią przed 
zsypem do rozdrabniacza końcowego 
Weima. Natychmiastowa akcja gaśni-
cza Radosława Hulanickiego sprawi-
ła, że zarzewie ognia zostało ugaszone  

a miejsce pożaru objęto całodobowym 
monitoringiem. Dziękujemy za zaan-
gażowanie, otwarte umysły i szybką 

reakcję naszym pracownikom. Panowie, 
dobra robota!

Marcin Piotrowski

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

EKOBOHATER

EDUKACJA EKOLOGICZNA

EVENTY

RIPOK



MIEJSCE MAGAZYNOWANIA I SKŁADOWANIA 
POD KONTROLĄ KAMER 
Wprowadzenie wizyjnego systemu kon-
troli miejsca magazynowania lub skła-
dowania odpadów obowiązuje na mocy 
nowelizacji ustawy o odpadach z 20 
lipca 2018 r., w związku z nasilającym 
się zjawiskiem pożarów odpadów, które 
wystąpiły zwłaszcza w pierwszej poło-
wie ubiegłego roku.
Obowiązek ten dotyczy zainstalowania, 
uruchomienia i prowadzenia rejestra-
cji obrazu przy pomocy kamer zloka-
lizowanych tak, aby obraz obejmował 
miejsca magazynowania lub składowa-
nia odpadów. Prowadzenie monitoringu 
funkcjonuje od 22 lutego 2019 r. 
Nowelizacja ustawy o odpadach upo-
ważniła ministra środowiska do okre-
ślenia w drodze rozporządzenia szcze-
gółowych wymagań dla prowadzenia 
wizyjnego systemu kontroli miejsc 
magazynowania lub składowania odpa-
dów, a ponadto minimalnych wymagań 
dla urządzeń technicznych wizyjnego 
systemu kontroli. Rozporządzenie ma 
również określać wymagania w zakresie 

przechowywania i udostępniania zapisa-
nego obrazu. Niestety do dzisiaj przepi-
sy wykonawcze nie zostały ogłoszone. 
Mimo braku rozporządzenia wykonaw-
czego Inneko przystąpiło do realizacji 
w/w obowiązku, dzieląc jego wykona-
nie na dwa etapy. Etap I obejmuje in-
stalację 36 kamer na terenie instalacji, 
gdzie zlokalizowana jest hala sortowni, 

biologicznej stabilizacji oraz kompo-
stowni pryzmowych.
Natomiast wykonanie II etapu monito-
ringu tj. instalacja kamer na terenie skła-
dowisk przewidywana jest w III kwarta-
le 2019 r. 

Marta Rusewicz 
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NIE SAMĄ PRACĄ ŻYJE CZŁOWIEK
Kochani dziękujemy, że kolejny raz z 
całymi rodzinami, aktywnie włączy-
liście się w nasz pracowniczy piknik. 
Było super… ale to tylko dzięki Waszej 
obecności!
Ponownie okazało się, że pole golfowe 
jest świetnym miejscem do odpoczyn-
ku. W przepięknym zielonym klimacie, 
chyba każdy z nas złapał chwilę wy-
tchnienia i pomyślał, że nie sama pracą 
żyje człowiek.
Pikniki Inneko, to świetna okazja, żeby 
się lepiej poznać oraz docenić najlep-
szych pracowników. To właśnie do 
nich trafiły specjalne podziękowania 
i nagrody. Wyróżnienia za realizację 
obowiązków z ponadprzeciętnym zaan-
gażowaniem i wysoką jakością pracy. 
To uznanie za dyspozycyjność i niesza-
blonowe działania w sytuacjach awa-
ryjnych. Mamy nadzieję, że nagrodzeni 
pracownicy w dalszym ciągu będą wzo-
rem dla kolegów po fachu a otrzymane 
nagrody wzmocnią motywację do kolej-
nych działań.
Podobnie jak w ubiegłym roku, każdy 
z uczestników pikniku, miał szansę na 
wygraną w naszej loterii. Jedni dostali 
drobny upominek a szczęśliwcy nowy 

telewizor czy rower. Najważniejsza była 
jednak dobra zabawa… a tej nie brako-
wało. 
Cieszymy się, że z przygotowanych 
przez nas atrakcji chętnie korzysta-
ły dzieci. Ich uśmiechnięte buzie, to 
najlepsza nagroda. O tym, że było też 

smacznie, chyba nie trzeba wspominać, 
bo zapach który unosił się nad polem 
golfowym, mówił sam za siebie.
Mamy nadzieję, że w podobnym skła-
dzie spotkamy się również za rok!

Ewa Iwańska    

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Źródło: unsplash.com

MONITORING

PIKNIK
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TURNIEJ W MARSZOWIE SPORT
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KILKA RAD DLA KUDŁATYCH PRZYJACIÓŁ
Jak wszyscy już odczuliśmy na własnej 
skórze, od jakiegoś czasu nawiedzają 
nas duże upały. O ile większość osób 
bardzo się z tego cieszy (w końcu mamy 
wakacje:)), to właściciele zwierząt już 
nie tak bardzo. Każdy gorący dzień dla 
posiadaczy czworonogów to ogromne 
wyzwanie jak odpowiednio zabezpie-
czyć psa np. przed udarem cieplnym lub 
poparzeniem łapek. Oto kilka rad jak 
można wspomóc kudłatych przyjaciół w 
te ciężkie dla nich dni:
• dłuższe spacery odbywamy tyl-

ko rano i wieczorem, najlepiej w 
miejscach zacienionych i po nie na-
grzanej nawierzchni np. po trawie 
a nie po chodniku (w razie wątpli-
wości możemy przyłożyć rękę do 
nawierzchni – jeśli nam będzie się 
wydawać za gorąca to dla psich ła-
pek na pewno taka będzie),

• zapewniamy psu stały dostęp do 
świeżej wody,

• jeśli piesek mieszka w domu/miesz-
kaniu najlepiej zasłonić okna, żeby 
pomieszczenia się nie nagrzewały i 

pozostawić mu wybór pomieszcze-
nia , w którym będzie czuł się naj-
bardziej komfortowo,

• jeśli pies ma do dyspozycji ogród 
należy się upewnić, czy jest w nim 
odpowiednio dużo cienia, w którym 
pies może się schronić, oraz nie 
krzyczeć na pieska , gdy wykopie 
dziurę w naszym pięknym traw-
niku, żeby zapewnić sobie trochę 
więcej chłodu ;)

• absolutnie, pod żadnym pozorem, 
nie można zostawiać  psa w nagrza-
nym samochodzie i najlepiej unikać 
przywiązywania psiaków pod skle-
pami gdy udajemy się na zakupy,

• ważną rolę w ochronie psa odgry-
wa jego okrywa włosowa, która w 
naturalny sposób w dużym stopniu 
odpowiada za odpowiednie utrzy-
manie temperatury ciała, dlatego 
należy o nią odpowiednio dbać, nie 
może być np. posklejana czy zgolo-
na do „zera”,

• w sklepach zoologicznych może-
my nabyć różne akcesoria, które 

FUNDUSZ 
STYPENDIALNY

ułatwią schłodzenie psiaka np. mata 
chłodząca czy szelki chłodzące.; 
ceny zaczynają się już od 20 zł, a 
więc koszt niewielki w porównaniu 
do komfortu naszych przyjaciół. 

Ze zdjęcia pozdrawia Was moja adopto-
wana z „Azorków” Majka i jej pomysły 
na upalne dni :)
Ja również pozdrawiam i życzę Wam 
i Waszym czworonożnym przyjaciołom 
bezpiecznych i mniej upalnych wakacji.

Marzena Hryniak

Miło nam poinformować o kolejnej, 
już trzeciej edycji funduszu stypendial-
nego, który powstał w roku szkolnym 
2017/2018  z inicjatywy prezesa naszej 
spółki Artura Czyżewskiego. 
Fundusz stypendialny ustanowiony zo-
stał w celu zapewnienia najlepszym 
uczniom wywodzącym się z rodzin pra-
cowników spółki Inneko możliwości 
rozwijania ich pasji i zainteresowań oraz 
by wspierać ich w budowaniu przyszłej 
ścieżki kariery naukowej i zawodowej. 
Celem programu stypendialnego jest 
wspieranie młodych ludzi wykazują-
cych wyjątkowe uzdolnienia i zapew-
nienie optymalnych warunków kształce-
nia i rozwoju osobowego stypendystów. 
W roku szkolnym 2017/2018 z fundu-
szu stypendialnego skorzystało pięciu 
uczniów, w ramach funduszu przyznali-
śmy stypendia na łączną kwotę 4500,00 
zł. brutto.
W edycji 2018/2019 stypendium zostało 
przyznane 9 uzdolnionym uczniom na 
łączną kwotę 9 tyś. zł. 
Otrzymane fundusze stypendialne sty-
pendyści przeznaczyli na rozwijanie 
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swoich umiejętności w dziedzinach 
sportowych, plastycznych i muzycz-
nych. Cieszy nas to, że mogliśmy po-
móc i być jednocześnie częścią ich roz-
woju edukacyjnego. 
W roku 2019/2020 planujemy konty-
nuację programu, zachęcamy zatem 
wszystkich naszych pracowników do 
zapoznania się ze szczegółami progra-
mu i składania wniosków. 
O dokładnych terminach składania 
wniosków będziemy informować Was 
na bieżąco. 

Mirosława Wachowska

EDUKACJA

OWOCOWY DZIEŃ
Zachęcamy wszystkich naszych pra-
cowników do korzystania z naszej pi-
lotażowej akcji, w ramach programu, 
który planujemy w najbliższym czasie 
wdrożyć pod hasłem „INNEKO Przyja-
zne Rodzinie”. 
W ramach tego programu raz w miesią-
cu dla każdego pracownika  mamy owo-
ce – jabłko. 

Zapraszamy do częstowania się jabł-
kiem w myśl hasła:

„JABŁKO DLA KAŻDEGO – OWO-
CE ZJADAMY MOC WITAMIN W 

SOBIE MAMY”. 
Owocami częstujemy w ostatnim tygo-
dniu miesiąca. 
Pierwszą edycję mieliśmy w maju, dru-
gą w czerwcu a kolejna przed nami. 
Mamy nadzieję, że akcja Wam się 
spodobała. 
Życzymy smacznego.

Mirosława Wachowska 

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Źródło: pixabay.com
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ZIELONY KAPTUREK TEŻ UCZY JAK BYĆ EKO

NAUKOWE PÓŁKOLONIE LATO 2019
W KLUBIE MŁODEGO WYNALAZ-
CY jak co roku odbywają się naukowe 
półkolonie. Bogaty program zajęć w la-
boratoriach KMW, gwarantuje pięć dni 
niezapomnianej i fantastycznej zabawy. 
Kto jak kto, ale My wiemy jak ciekawie 
i radośnie spędzać czas z młodymi wy-
nalazcami.  
W naszym klubie ma miejsca na nudę. 
Nauka, eksperymenty i poznawanie 
świata, to nasza specjalność. Dzieci, 
które spędzają z nami letni wypoczynek 
nabywają nowych umiejętności, zyskują 
ciekawe kontakty oraz mają szansę choć 
trochę poznać świat nauki. To o wiele 
lepsze niż gry na smartfonie, czy kolej-
na bajka obejrzana w sieci.      
W naszym programie zaplanowaliśmy 
m.in. budowanie oraz programowanie 
robotów LEGO MINDSTORMS EV3, 
tworzenie zapachowych artystycznych 
mydełek, kolorowa chemia, drukowanie 
3D i wiele innych atrakcji. 

Dbamy o naszych klubowiczów naj-
lepiej jak możemy. Dzieci codzien-
nie dowożone są z miejsca zbiórki  
w Gorzowie Wlkp. do Klubu Młodego 
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Wynalazcy w Stanowicach. Zapewnia-
my fachową opiekę oraz wyżywienie. 

Natalia Jaśkiel

Cały świat jest w naszych rękach 
Właśnie o tym ta piosenka 
Możesz dbać o cały świat 

Chociaż masz niewiele lat”

 XI Przegląd Teatrzyków Ekologicznych 
„Zielony Kapturek” przeszedł do 
historii. Wciąż mamy przed oczami 
występy wszystkich artystów. Jeszcze 
długo będziemy wspominać dopracowa-
ne do perfekcji scenki, cudne stroje, no  
i oczywiście małych aktorów.
Poza segregacją śmieci, czy dbaniem 
o naszą wspólną przestrzeń życiową, 
dzieciaki poruszyły temat smogu. Trze-
ba przyznać, że wiedza ekologiczna 
przedszkolaków może zawstydzić nie-
jednego dorosłego. Bardzo to cieszy  
i daje nadzieję na to, że młode pokole-
nie będzie niosło tę wiedzę przez lata  

i dalej ją pogłębiało. 
Wszystkim zaangażowanym pięknie 
dziękujemy, zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy i już niecierpliwie czekamy 

na kolejną edycję. Wszystko ku chwale  
i ochronie matki Ziemi!

Paulina Nowicka

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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NA ZAPIECKU W INNEKO

Lato, lato, lato czeka! A właściwie to już pięknie się toczy ! I choć pogoda kaprysi 
i zadziwia feerią swoich odcieni to jest to czas, który kochają fascynaci domowych 
przetworów, do których z całą pewnością należy Babcia Grażynka. Rytuałem jej 
piątkowych letnich poranków jest wyprawa po dobra wszelakie na ryneczek przy 
Jerzego, a popołudnia w kuchni przepełniają zapachy, które zwalają z nóg (pozy-
tywnie oczywiście) nawet przechodniów na ulicy :) 
No ale wystarczy tych pochwał, pora na konkrety.  Na tapetę bierzemy maliny! To 
jedne z najsmaczniejszych owoców, na dodatek najmniej kalorycznych i bardzo bo-
gatych w potas, wapń, magnez i żelazo. Mają także duże stężenie wit. C. W dwóch 
słowach – samo zdrowie! Babcia Grażynka proponuje wspaniałą i bardzo prostą 
konfiturę z malin. 
Najważniejsze jest to, że do jej wykonania wybieramy owoce świeże, jędrne i czy-
ste – by nie trzeba było ich płukać. Proporcje owoców do cukru – kg cukru na kilo-
gram malin.
Proces gotowania rozpoczynamy od syropu który powstanie z połączenia 1/3 cukru 
z 0.5 l wody. Do niego partiami dodajemy owoce i resztę cukru cały czas mieszając. 
Ważne, by podczas gotowania ( na małym ogniu ) robić dłuższe przerwy, by dać 
szanse malinkom wchłonąć dobrze cukier z syropu. Słoiki należy dobrze wyparzyć 
i do tak przygotowanych wlewamy gotową konfiturę. Zakręcamy i… już! 
Smacznego :)
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KONFITURA MALINOWA - PRZEPIS BABCI GRAŻYNKI

Kolejny zapieckowy sezon za nami. 
Spotkania odbywały się z reguły w drugi 
i czwarty wtorek miesiąca. Nie sposób 
w kilku zdaniach opisać wszystkiego 
co działo się przez ostatni rok.  Odby-
ło się kilkaset spotkań z niezwykłymi 
osobami. Naszymi gośćmi byli m.in. 
Piotr Chara – fotografik, regionalista,  
Sylwia i Michał Michalakowie, którzy 
przez 2.5 roku przejechali 17 afrykań-
skich krajów, czy Jan Grzegorczyk, pi-
sarz z Poznania. Organizowane były też 
spotkania wyjazdowe; np. na wystawę 

Fridy Kahlo do Poznania, do Opery na 
Zamku w Szczecinie, do Poznania na 
wystawę świetnego rzeźbiarza Roma-
na Kosmali czy wystawę „Akt” trzech 
najlepszych fotografików, do Słońska 
do Parku Narodowego „Ujście Warty”. 
Zapieckowe spotkania przybierały też 
niekiedy formę warsztatów. W czerwcu 
gościem była Monika Piaskowska, któ-
ra mimo upiornej temperatury, z pasją i 
wielką cierpliwością zdradzała klubowi-
czom tajniki scrapbookingu. Spotkanie 
to odbyło się na naszym polu golfowym, 

które zawsze z radością gości zapiecko-
wych przyjaciół. „Na Zapiecku w Inne-
ko” to ukochane i dopieszczane „dziec-
ko” Pani Barbary Schroeder, która już 
od 18 lat klub prowadzi i jest inicjatorką 
i organizatorką wszystkich jego działań. 
W kolejnym sezonie spotkania zapiec-
kowe będą odbywać sie w wyremonto-
wanej sali edukacyjnej w budynku przy 
ul. Teatralnej 49.
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