
BIOENERGY FARM
STANOWICE SP. Z O.O.

GOT PNT 
SP. Z O.O.

INNNEKO ENERGIA 
SŁONECZNA SP. Z O.O.

INNEKO RCS
SP. Z O.O.

INNEKO SPZ
SP. Z O.O.

ZOSTAŃ EKOBOHATEREM
Poszukiwanie gorzowskich Ekobohate-
rów trwa w najlepsze. „Ekotropiciele” 
monitorują altany śmietnikowe obsługi-
wane przez naszą spółkę. Sprawdzają, 
między innymi, czy odpady są właści-
wie segregowane, a także czystość we-
wnątrz i na zewnątrz altan. 
Na tablicach Ekobohatera, umieszczo-
nych na altanach, pojawiły się już ko-
lejne rankingi. Rywalizacja sprawiła, że 
troska o wygląd miejsc odbioru odpa-
dów jest coraz większa. Zainteresowa-
nie całą akcją również rośnie, o czym 
świadczą choćby świeże nasadzenia ro-
ślin przy niektórych altanach. Wzrasta 
też ekologiczna świadomość mieszkań-
ców Gorzowa, co cieszy chyba najbar-
dziej. 
Z ciekawostek – Ekobohater, którego 
barwny profil w mediach społeczno-
ściowych staje się coraz bardziej popu-
larny, kusi dodatkowymi konkursami! 
Kilka dni temu zakończył pierwszy,  
o wdzięcznej nazwie „Zaskoczenie przy 
śmietniku”, polegający na przesyłaniu 
zdjęć  utrwalających jego tytuł. Po-
mysłowość gorzowian przeszła nasze 
najśmielsze oczekiwania, nagrodzone 
fotki można oczywiście zobaczyć na 

fejsbukowym profilu – miłej zabawy:)  
Kolejna zabawa będzie polegała na 
wytypowaniu najbardziej oryginalne-
go imienia dla naszego Ekobohatera! 
Wszak on wciąż bezimienny i bardzo 
zazdrości wszelkiej maści Supermanom 
i Batmanom. Pomóżmy naszemu eko
-ulubieńcowi! Nagrodami w tej zabawie 
będą wykrywacze mocy baterii i nie-
zwykłej urody zgniatarki do puszek. Jest 
o co walczyć! Ślijcie w świat informacje 
o konkursie, zapraszajcie znajomych do 

polubienia profilu Ekobohatera, na bie-
żąco wspierajcie nasze wspólne INNE-
KOwe akcje. 
Przypomnijmy, kampania Zostań EKO-
BOHATEREM zakończy się w grud-
niu, a główną nagrodą jest nowa altana 
śmietnikowa lub gniazdo pojemników 
półpodziemnych.

Sylwia Beech

EKOBOHATER



WITAMY W ZESPOLE
Z dniem 2 września 2019 roku do gro-
na pracujących w naszej Spółce dołą-
czyła nowa osoba.
Do Zespołu Kadr i Płac dołączyła Pani 
Małgorzata Klejbach. Pani Małgo-
sia  swoim doświadczeniem i wiedzą 
będzie wspierać procesy kadrowo-pła-
cowe w roli Referenta ds. kadr i płac. 
Mamy nadzieję, że jej wiedza w za-
kresie zarządzania zasobami ludzkimi 
oraz bogate doświadczenie w zakresie 
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EMERYTURY NADSZEDŁ CZAS

doradztwa kadrowego w jednej z naj-
większych firm w Polsce przyniesie wy-
mierne efekty w tym obszarze w naszej 
Spółce. 
Małgosi życzymy dużo dobrego, pozy-
tywnej energii i samych tylko sukcesów 
w realizacji postawionych przed nimi 
zadań. 
Witamy w Zespole.

Mirosława Wachowska

Człowiek w swym życiu etapów ma 
wiele, są narodziny, szkoła i wesele,  
a kiedy staje u bram dorosłości zaczyna 
pracę ku swej radości. Ta praca daje mu 
satysfakcję, chociaż nie zawsze Szef ma 
rację. Są chwile miłe, radości i smut-
ku, człowiek raz jest duży a raz malut-
ki, lecz wszystko swój koniec ma, także  
i praca nie wiecznie trwa. Wtedy to 
człowiek myśli z zachwytem: nareszcie 
jestem EMERYTEM.
W lipcu mieliśmy okazję i zaszczyt 
podziękować naszym pracownikom 
zarówno z Inneko jak i z Inneko RCS 
za ich zawodowe lata pracy spędzone  
w naszych Spółkach, albowiem zasłuże-
nie odeszli na emeryturę.  
Chwile takie jak te powodują zwykle, 
że staramy się dokonać podsumowań  
i oprócz ciężkiej pracy, chwil radosnych 
i smutnych są również i inne rzeczy na 
które warto zwrócić uwagę a jest to min. 
wdzięczność wszystkich tych współ-
pracowników, którym nasi już emeryci 
służyli swoją wiedzą, doświadczeniem  
i wsparciem. 
Panom Piotrowi Burynowi, Henryko-
wi Majdzie oraz Janowi Ulm życzymy 
samych tylko radosnych, pogodnych  
i szczęśliwych chwil i oby czas spędzo-
ny na emeryturze był znakomity :)

Mirosława Wachowska

Dobiegły końca realizowane w naszej 
Spółce praktyki i staże studenckie.  
Swoją praktykę zawodową w miesiącu 
lipcu realizowała w Dziale Księgowo-
ści studentka Wydziału  Ekonomicznego 
kierunku Finanse i Rachunkowość Aka-
demii im. Jakuba z Paradyża w Gorzo-
wie Wlkp. oraz w naszym Laboratorium 
badawczym w Stanowicach swój staż 
studencki odbyła studentka Wydziału 

Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu.  Staż był 
organizowany w ramach funduszy euro-
pejskich. 
Mamy nadzieję, że studenci zdobyli nie-
zbędną wiedzę i doświadczenie, pozna-
li środowisko zawodowe oraz nauczyli 
się radzić sobie w wymagających sytu-
acjach. Podczas kilku tygodni praktyk 
zapoznali się ze strukturą organizacyjną 

Grupy Kapitałowej oraz zakresem zadań 
Działów i jednostek organizacyjnych,  
w których praktyki realizowali a wska-
zówki i instrukcje Opiekunów praktyk 
pomogły im w realizowaniu postawio-
nych przed nimi zadań na stanowiskach 
praktyk. 

Mirosława Wachowska

PRAKTYKANCI I STAŻYŚCI W NASZEJ FIRMIE

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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W OBLICZU WYZWANIA
Zespół laboratorium w Stanowicach ma 
ręce pełne roboty. Rozszerzamy zakres 
akredytacji o nową metodę i wciąż wy-
konujemy badania morfologiczne od-
padów w różnych częściach Polski. Za 
nami też kilka zmian personalnych. Jed-
nym słowem – dzieje się…
Jeśli ktoś myśli, że praca w laborato-
rium jest mozolną nudą - to oprócz tego, 
że ulega stereotypom - sporo traci. Na-
sza jednostka nieustannie podejmuje 
nowe wyzwania i szuka kolejnych pół 
rozszerzenia działalności. To zajmuje 
sporo czasu, wymaga dyscypliny i cią-
głego doskonalenia, ale daje też ogrom 
satysfakcji.
Pracownicy laboratorium przygotowu-
ją się obecnie do corocznego audytu 

Polskiego Centrum Akredytacji. Trzy-
majcie kciuki, ponieważ w planach jest 
rozszerzenie zakresu akredytacji o nową 
metodę oraz kody odpadów. Chodzi  
o to, by wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom klientów i sprostać wymaganiom 
polskiego prawa. To wiąże się z mnó-
stwem analiz. Część pracy wykonała już 
dzielna załoga laboratorium w składzie 
Magdalena Miziniak, Marek Burliński 
i Konrad Szafraniak. Teraz pozostały 
ostatnie szlify dokumentacji, którą zwe-
ryfikują audytorzy.
Wciąż wykonujemy badania morfolo-
giczne odpadów w różnych częściach 
Polski. Ekipa technologów – Konrad 
Szafraniak i Marek Burliński prze-
mierzają polskie drogi, aby wykonać 

zlecenia dla klientów i idzie im świet-
nie. 
Na koniec kilka zmian personalnych. 
Zakończyliśmy współpracę z Katarzy-
ną Woźniak. Na pokładzie powitaliśmy 
natomiast Karolinę Baran, absolwentkę 
ZSTiO w Gorzowie Wlkp. Być może 
znacie się już, bo wcześniej odbyła  
u nas praktykę uczniowską oraz staż. 
Witamy i życzymy wielu sukcesów.  

Ewa Iwańska
Kinga Hańczarek
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MAMY ODNAWIALNĄ ENERGIĘ
W sierpniu spółka Eneri zmieniła nazwę 
na Inneko Energia Słoneczna Sp. z o.o. 
Aktualnie ze względu na wciąż rosnące 
ceny energii elektrycznej fotowoltaika 
staje się coraz bardziej opłacalnym źró-
dłem energii. To dla nas duża szansa, 
którą chcemy maksymalnie wykorzy-
stać.
Farma Inneko ma powierzchnię 2 ha na 
naturalnym nachyleniu stoku w stro-
nę południową (optymalne warunki), 
składa się z 4150 pojedynczych paneli 
o mocy 240 kV/każdy. Podzielona jest 
na 32 sekcje, na których zainstalowane 
są tzw. inwertery, które zamieniają prąd 
stały generowany przez panel na zmien-
ny, który używamy w gniazdkach.
Spółka produkuje energię od 2016 roku, 

a w 2018 ze względu na znakomite wa-
runki pogodowe (duża ilość słońca, 
bezchmurne lato i jesień) pobity został 
rekord produkcji energii, który wyniósł 
ponad 1000 MWh/rok. Obecny rok rów-
nież jest obiecujący, Jeśli warunki dopi-
szą, padnie kolejny rekord.
Zasadniczym problemem fotowoltai-
ki jest konieczność jej zużycia w danej 
chwili. Rozwiązaniem tego problemu są 
magazyny energii, gdzie jest ona  gro-
madzona wtedy gdy świeci słońce,  
a zużywana gdy jest najbardziej potrzeb-
na np. w nocy. Obecne przepisy nałoży-
ły na odbiorcę energii (operatora sieci) 
konieczność odbioru energii z mikoro-
instalacji przydomowych. Forma rozli-
czenia opiera się na zasadzie 80/100 (sto 

procent wyprodukowanej energii trafia 
do sieci, natomiast odbiorca odzyskuje 
ją w 80 % np. w okresie zimowym.)
Wraz z popularyzacją fotowoltaiki, 
technologia ta jest ciągle doskonalona, 
na wartości zyskuje też jej efektywność. 
Ze względu na rosnące ceny za energie 
elektryczną, odnotowuję się również 
wzrost cen za energię elektryczną sprze-
dawaną przez spółkę, co znacząco po-
prawiło opłacalność.
Obecnie trwają prace nad możliwością 
bezpośredniej sprzedaży energii,  wy-
produkowanej ze słońca  Spółką wcho-
dzącym w skład grupy kapitałowej In-
neko.

Ewa Iwańska
Marcin Zygmunt

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

LABORATORIUM

ENERGIA
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ZOSTAŃ EKOBOHATEREM EKOBOHATER

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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PIERWSZY PROJEKT INNEKO FOUNDATION INNEKO FOUNDATION

Najmłodszy członek Naszej rodziny,  
INNEKO FOUNDATION, pomimo 
„młodego wieku”, aktywnie rozpoczął 
swoją działalność mającą na celu m.in. 
promowanie postaw i zachowań ekolo-
gicznych oraz oddziaływanie w tym za-
kresie na rzecz ustawodawstwa. Pierw-
szy krok - pozyskanie dofinansowania 
na realizację polsko-niemieckiego pro-
jektu w ramach Funduszu Małych Pro-
jektów (FMP) Programu Współpracy 
INTERREG VA Brandenburgia-Polska 
2014-2020.
Droga do sukcesu
Od pomysłu szybko przeszliśmy do ak-
tywnego działania. Pierwsze zadanie - 
pozyskanie partnera po stronie niemiec-
kiej. I tu z pomocą przyszli pracownicy 
Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu „Pro Europa Viadrina”, 
za co serdecznie dziękujemy. Kon-
sultacje, spotkania i udało się - mamy 
partnera a nawet dwóch: Arbeitsinitia-
tive Letschin e.V. oraz Amt Barnim
-Oderbruch. Wspólny wysiłek zespołu 
projektowego zaowocował złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu pt.: 
„MARZYCIELE RECYKLINGU“/
„DIE TRÄUMER DES RECYCLIN-
GS“.
Trochę czekaliśmy ale dobre wiadomo-
ści w końcu nadeszły - Euroregionalna 
Komisja Oceniająca zatwierdziła Nasz 
wniosek do dofinansowania. 
Podpisanie umowy na realizację projek-
tu nastąpiło w biurze Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Euro-
pa Viadrina”:
Projekt od „środka”
Realizacja projektu została zaplanowana 
na 16.04.2019 - 30.09.2019 r. 
Głównym celem projektu jest integracja 
oraz wymiana doświadczeń i dobrych 
praktyk w zakresie gospodarki odpada-
mi i recyklingu pomiędzy Partnerami 
oraz uczestnikami projektu. 
Celem pośrednim projektu jest 
edukacja ekologiczna w zakresie 

kształtowania świadomości społecznej 
z zakresu wiedzy o recyklingu oraz 
gospodarce o obiegu zamknię-
tym. Będzie to służyło rozwojowi  
i intensyfikacji transgranicznej infor-
macji, komunikacji i kooperacji między 
Partnerami, a w przyszłości również 
instytucjami publicznymi na obszarze 
wsparcia. 
W ramach realizacji projektu  
INNEKO FOUNDATION zorganizo-
wało polsko-niemiecką konferencję  
pt.: „MARZYCIELE RECYKLINGU“. 
Konferencja odbyła się w dniu 
18.04.2019r. w Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie 
Wlkp., o czym pisaliśmy w numerze 19 
Naszego Biuletynu. 
Obecnie zespół projektowy przygoto-
wuje polsko-niemiecką publikację pod-
sumowującej tematykę konferencji oraz 
mającą na celu popularyzację wiedzy  
z zakresu gospodarki odpadami i recy-
klingu (gospodarka o obiegu zamknię-
tym). Artykuł ukaże się w Gazecie 
Prawnej we wrześniu tego roku, zachę-
camy wszystkich do lektury. 

A co po projekcie?
Już w chwili obecnej wspól-
ne działania Partnerów zaowo-
cowały nawiązaniem współpracy  
z Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oder-
land (EMO) ze Strausberga. Entsor-
gungsbe-trieb Märkisch-Oderland 
(EMO) działa na terenie powiatu Mär-
kisch-Oderland (MOL) wypełnia-
jąc obowiązki publicznego operatora  
w zakresie gospodarki odpadami. Pod-
jęta współpraca ma na celu wymianę 
dobrych praktyk w zakresie gospodar-
ki odpadami oraz recyklingu - gospo-
darka o obiegu zamkniętym (networ-
king) co będzie stanowiło podstawę do 
przyszłej współpracy w zakresie opra-
cowania analizy porównawczej funk-
cjonujących systemów gospodarki odpa-
dami w Polsce i w Niemczech, trendów  
w zakresie zmian. Liczymy, że nawiąza-
na współpraca przełoży się w przyszło-
ści na realizację kolejnych projektów.

Katarzyna Kozłowska 

Projekt pt.: „MARZYCIELE RECYKLINGU“/„DIE TRÄUMER DES RECYCLINGS“ jest współfinansowany  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia 
Polska 2014 - 2020 oraz Budżetu Państwa.

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Od lewej: Artur Czyżewski - Prezes Zarządu Inneko Foundation oraz Krzysztof 
Szydlak - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa 
Viadrina”



W tym roku lato skończyło się z dnia na 
dzień. Niewykluczone, że w podobny 
sposób pożegnamy się z jesienią. Inneko 
RCS nie traci czasu i już przygotowuje 
się do akcji zima.
Okres zimowego utrzymania dróg za-
wsze jest wyzwaniem. Szykujemy 
sprzęt, gromadzimy zapasy m.in. soli 
i organizujemy ekipę. Nigdy do końca 
nie wiemy jednak z czym przyjdzie się 
nam zmierzyć. Zimowa aura rządzi się 
bowiem swoimi prawami. Nasze do-
tychczasowe doświadczenia pokazały, 
że dajemy radę, jednak żebyśmy mogli 
powiedzieć „my się zimy nie boimy”, 
musimy działać z wyprzedzeniem.
To też okazja do tego, by podsumować 
nasze letnie zadania. To oczywiście 
realizowanie harmonogramu oczysz-
czania mechanicznego dróg przez za-
łogę operatorów zamiatarek ulicznych,  
a także ręczne oczyszczanie pasm  
i zatok postojowych, opasek bezpie-
czeństwa oraz utrzymanie drożności 

wpustów ulicznych. Mieliśmy co robić, 
bo i aura była wymagająca. Podczas 
upałów wyjeżdżaliśmy na ulice pole-
waczką, natomiast w trakcie burz skut-
kujących spływaniem mas ziemnych na 
drogi, do zadań wkracza ekipa z łado-
warką i pojazdami specjalistycznymi. 

Szczerze mówiąc poszło nam naprawdę 
dobrze i za to serdeczne podziękowania 
dla naszej ekipy. Trzymajcie za nas 
kciuki jesienią i zimą! 

Ewa Iwańska
Artur Pankowski
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INNEKO RCSWIEŚCI Z RCS-u

…dzieję się jak zawsze bardzo dużo. 
Oprócz tego, że trawa nadal zielona,  
a górki i pagórki bez zmian we wrześniu 
zmieniają się godziny otwarcia, obecnie 
obowiązującymi są: od 9:00 do 20:00. 
Natomiast jeśli chodzi o newsy spor-
towe to jednym z ciekawszych jest na 
pewno rozstrzygnięty już Briju Ladies 
Golf Tour. Jak nazwa wskazuję- jest to 
cykl wydarzeń sportowych wyłącznie 
dla Pań. Jedna z dodatkowych nagród 
była iście kobieca, a mianowicie był 
to voucher na dwa noclegi z zabiegami 
dla zwyciężczyni i jej dwóch koleżanek 
w Ostoi Chobienice. Serdecznie gratu-
lujemy zwyciężczynią oraz życzymy 
ponownych sukcesów. W ślad za Pania-
mi ruszyli Panowie, którzy 1 września 
również rozegrali swój turniej o nazwie  
Gentlemen GT. Na dokładkę można do-
dać, że 10 września odbył się Finał NO 
PROBLEM Golf Liga. Były to już ostat-
nie zmagania „świeżych” golfistów, któ-
rzy przez cały sezon nabrali mnóstwo 
golfowego doświadczenia i pewności 
siebie. Pole Golfowe ZAWARCIE ser-
decznie zaprasza do gry, zarówno tych 
doświadczonych, jak i początkujących, 
którzy szukają nowych wrażeń i cieka-
wego sportu dla siebie.

Sandra Brzezińska

A NA POLU GOLFOWYM...

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

POLE GOLFOWE



PRZYDATNE SKRÓTY KLAWISZOWE

POWRÓT PO URLOPIE
Powrót do pracy po urlopie bywa trud-
ny. Każdy z nas pewnie odczuł to na 
własnej skórze.. Po kilku dniach laby, 
późnego wstawania, nocnych atrakcji  
i wiatru we włosach musimy zmierzyć 
się z szarą rzeczywistością. Jest kilka 
zasad, których stosowanie może nam 
skutecznie pomóc w zażegnaniu pourlo-
powej traumy. 
Po pierwsze – wysypiajmy się! Zdro-
wy sen gwarantuje łatwiejszą pobud-
kę i zdecydowanie lepsze nastawienie 
do pracy. Poza tym wysypianie bardzo 
wpływa na przemianę materii, co zna-
czy że pomaga w utrzymaniu właściwej 
wagi. Po letnich gastronomicznych sza-
leństwach powinniśmy o tym pamiętać:) 
Po drugie – nie oszukuj się,  że w ciągu 
jednego czy dwóch dni  będziesz  w sta-
nie nadrobić zaległości, które powstały 

podczas twojej nieobecności. Działaj 
więc systematycznie i bez paniki. Ona 
wszak zawsze bardzo złym doradca jest! 
Po trzecie – bez względu na nawał 
obowiązków, rób sobie małe przerwy.  
W ciągu ośmiogodzinnego dnia pra-
cownikowi biurowemu przysługuje 15 
minut przerwy, a także 5 minut odpo-
czynku co godzinę.  Wyjdź zatem na 
zewnątrz, zaczerpnij powietrza,  zrób 
kilka ćwiczeń oddechowych, uraduj oko 
zielenią.  To na pewno pomoże! 
No i korzystaj z weekendów najbardziej 
aktywnie jak się da! Porządki w domu 
zrobisz jesienią.  A póki lato trwa – we-
dług mądrego Pana Kleksa -  biegaj, 
skacz, lataj, pływaj, w tańcu, w ruchu -  
wypoczywaj! ;)

Sylwia Beech
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Używając odpowiednio skrótów kla-
wiszowych możesz znacząco uspraw-
nić wydajność, szybkość i poprawność 
wykonywanej pracy przy komputerze. 
Równocześnie możesz obniżyć zmę-
czenie, poprawić komfort pracy i lepiej 
koncentrować się na wykonywanym 
aktualnie zadaniu. Jeśli spędzasz przed 
komputerem sporo czasu i jesteś z nim 
związany zawodowo, nauka skrótów 
klawiszowych to podstawa. Polecam za-
poznać się z listą, którą przygotowałem 
specjalnie dla Ciebie!
Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego 
pliku, obrazu albo fragmentu treści
Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pli-
ku, obrazu albo fragmentu treści
Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub 
wyciętego pliku, obrazu albo fragmentu 
treści
Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich 

plików w katalogu lub całej treści doku-
mentu
Ctrl + Z – cofanie danej akcji (np. usu-
nięcie pliku lub tekstu)
Alt + Tab – podgląd otwartych okien. 
Klikając Tab, można się między nimi 
przełączać
Alt + F4 – zamykanie aplikacji lub ak-
tywnego okna
Win + L – zablokowanie komputera  
i przejście do ekranu logowania
Ctrl + Scroll (rolka w myszce) - po-
zwala na przybliżanie (do góry) oraz od-
dalanie (na dół) ekranu monitor

Dodatkowo w Windows 10
Win + PrintScreen – tworzenie zrzu-
tu ekranu automatycznie zapisywanego  
w katalogu Obrazy/Zrzuty ekranu
Przyjemnej Pracy 

Rafał Pietkiewicz

WIEŚCI Z SPZ-u
W sierpniu zakończyliśmy budowę 
ossarium. Jest to miejsce pamięci  osób, 
które nie mają już swoich opiekunów 
oraz  szczątków osób, które zostały od-
kryte podczas prac remontowych na te-
renie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
To druga mogiła zbiorowa na gorzow-
skim Cmentarzu. Zlokalizowana jest na 
obrzeżach Nekropolii.

Karolina Rzepecka

POŻEGNANIE
Smutna wiadomość dotarła do nas  
w ostatni weekend wakacji. Niespodzie-
wanie dla nas wszystkich odszedł od nas 
do świata wieczności jeden z naszych 
cenionych pracowników Pan Bolesław 
Szymczak. 
W Inneko pracował od kwietnia 2016 
roku na stanowisku Sortowacz odpa-
dów. Pożegnaliśmy go wszyscy podczas 
ceremonii pogrzebowej 7 września. 
Najbliższym, rodzinie i znajomym 
składamy najszczersze kondolencje. 

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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NALEWSKA ŚLIWKOWA BABCI GRAŻYNKI

W ostatnich miesiącach prowadzone 
były prace remontowe w sali edukacyj-
nej znajdującej się na parterze budynku 
przy ul. Teatralnej 49. Z przyjemnością 
zawiadamiamy, że remont i moderniza-
cja sali zostały zakończone z sukcesem.
Sala całkowicie zmieniła swój wygląd, 
wymienione zostały okna i drzwi, zosta-
ła położona nowa instalacja elektryczna, 
co pozwoliło na zbudowanie nowocze-
snej sieci przyłączy audiowizualnych. 
Salka zyskała nowoczesny, przyjemny 
charakter dzięki jasnym kolorom ścian 
i podłóg, oświetleniu oraz wygodnym 
krzesłom i stołom. 
Mamy nadzieję, że odnowiona sala bę-
dzie dobrze służyła pracownikom naszej 
spółki, zarówno do celów służbowych 
jak i rekreacyjnych. Zachęcamy do 
przedstawienia pomysłów jak chcieliby-
ście wykorzystywać odnowioną salkę. 
Ślijcie je na adres a.jaszczyszyn@inne-
ko.pl. 

Aleksandra Jaszczyszyn 
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... I PO REMONCIE

Lato powoli odchodzi. Choć tem-
peraturowo trochę nam dało  
w kość, to wspominać będzie-
my je jednak ciepło. szczególnie  
w długie zimowe wieczory, któ-
re najlepiej smakują z kieliszecz-
kiem rozgrzewającego napoju  
w dłoni. Jako że w ogrodzie Babci Gra-
żynki śliwek bez liku, dziś proponujemy 
Wam przygotowanie naleweczki wła-
śnie z tych mega smacznych i zdrowych 
owoców. Śliwki zawierają bardzo dużo 
błonnika, dlatego mogą być świetnym 
rozwiązaniem problemów trawiennych. 
A któż ich czasami nie miewa:)

Przygotowanie:
Do pięciolitrowego słoja wrzucamy 
około 2 kilogramy śliwek, bez pestek 
oczywiście. By nadać aromat naszej 
naleweczce warto wrzucić do słoja 

rodzynki – małą paczuszkę i kilka 
goździków. Oczywiście nie obejdzie się 
bez cukru. Pół kilograma białego, lub 
odrobinę więcej trzcinowego, powinno 
spełnić swoje zadanie. Zalewamy to 3 li-
trami alkoholu, około 70 %. Zamykamy  
i odstawiamy w ciemne miejsce.  
Po 6 tygodniach zlewamy płyn, od-
stawiamy, owoce zaś ponownie za-
sypujemy cukrem na 2 tygodnie co-
dziennie mieszając tak, by cukier się 
całkowicie rozpuścił. Następnie mie-
szamy oba płyny, filtrujemy przez 
gazę, zlewamy do butelek i po około  
3 tygodniach możemy raczyć się zdrową 
i bardzo smaczną nalewką. Z umiarem 
oczywiście :) 

Na zdrowie!!

Babcia Grażynka
Sylwia Beech Źródło: unsplash.com
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