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NIE BĘDZIE REWOLUCJI - CZEKA NAS EWOLUCJA
Na początku grudnia Rada Nadzor-
cza powołała na stanowisko Prezesa 
Grupy Kapitałowej Inneko Łukasza 
Marcinkiewicza. Teraz to on popro-
wadzi naszą niemal 200 osobową dru-
żynę.

Wielu z nas zastanawia się co dalej. 
Jak zmieni się nasza spółka? 
Łukasz Marcinkiewicz (ŁM): Powo-
li mija pierwszy miesiąc mojej pracy  
w Inneko. To czas, który musiałem 
przeznaczyć na to, by dokładnie poznać 
najważniejsze zadania, które trzeba za-
mknąć wraz z końcem roku. Musze 
przyznać, że to trudny moment na prze-
jęcie sterów, bo konieczne jest szybkie 
domknięcie pewnych pilnych spraw. 
Cieszę się jednak, że udało mi się po-
znać już większość pracowników. To co 
mogę powiedzieć już teraz - na pewno 
nie przewiduję żadnej większej rewolu-
cji, a raczej ewolucję naszej spółki. Cele 
spółki są określone jasno i precyzyjnie. 
Natomiast, aby je w pełni realizować 
potrzebujemy ciągłego rozwoju i dosko-
nalenia.  
Na jaką działalność postawimy? Na-
sza spółka ma przecież wiele innych 
mniejszych tzw. spółek córek, spółek 
wnuczek… To ogrom różnego typu 
działań.
ŁM: Zajmujemy się m. in. zagospoda-
rowaniem odpadów, administrowaniem 
cmentarzem i utrzymaniem czystości w 
Gorzowie. Uważam, że realizujemy te 
zadania prawidłowo. Widzę z jak dużym 
zaangażowaniem przygotowana została 
tegoroczna „akcja zima”. Nasi pracow-
nicy stoją w blokach startowych, gotowi 
do tego, by gorzowianie możliwie naj-
mniej odczuli skutki zimowej aury, któ-
ra trzeba przyznać nieco nas rozpiesz-
cza… ale my nie tracimy czujności. 
Nie jest wykluczone, że w niedługiej 
przyszłości zajmiemy się również od-
śnieżaniem ścieżek rowerowych. Miesz-
kańcy miasta sygnalizują ten problem, 
więc trzeba będzie w przyszłości stawić 
mu czoła. Bez wątpienia jesteśmy też 
dobrym i solidnym miejskim odbiorcą 
odpadów. Za nami kolejny przetarg, do 
którego długo się przygotowywaliśmy  
i wiążemy z nim sporo nadziei. 

A co z cmentarzem? Jedna z naszych 
spółek jest jego administratorem. To 
zadanie będzie kontynuowane?
ŁM: Pokazaliśmy, że nie tylko potra-
fimy przejąć administrację i zarządza-
nie, dbamy o czystość, ale też słucha-
my potrzeb mieszkańców. Poczynając 
od większych remontów po chociażby 
możliwość wypożyczenia drobnego 
sprzętu, do tego by uporządkować groby 
bliskich. Gorzowska nekropolia potrze-
buje jeszcze doinwestowania i mam na-
dzieję, że to my wyznaczymy i zrealizu-
jemy te nowe zadania.  
Z czego przyjdzie nam zrezygnować? 
ŁM: Trudno po kilku tygodniach pracy 
cokolwiek wyrokować. Obawiam się, 
że jakiekolwiek decyzje po tak krótkim 
czasie mogłyby być zbyt pochopne. 
Pewna powściągliwość i ostrożność w 
tym zakresie jest bezwzględnie potrzeb-
na. Uczciwie, co nie będzie dla nikogo 
zaskoczeniem mogę powiedzieć, że na-
sza spółka-córka BioEnergy Farm od 
lat wielu osobom spędza sen z powiek. 
Wszyscy wiemy jak dużo wysiłku kosz-
towało naszych pracowników doprowa-
dzenie do testów rozruchowych. Co da-
lej, czas pokaże…
Pański poprzednik Artur Czyżewski 
bardzo podkreślał misję Inneko jako 
powrót do korzeni działalności spółki 
i zadania w służbie mieszkańcom. Czy 
ta misja ulegnie zmianie?
ŁM: Tak jak powiedziałem jesteśmy 
solidnym przedsiębiorstwem, które pro-
fesjonalnie zajmuje się utrzymaniem 
czystości i ten kierunek będziemy roz-
wijać i unowocześniać. Jesteśmy miej-
ską spółką i jak najbardziej musimy 
wsłuchiwać się w potrzeby gorzowian 
i starać się na nie odpowiadać. Tak od 
lat robi prezydent Jacek Wójcicki i to 
najlepszy sposób na dobrą współpracę  
i dalszy rozwój miasta.
Jest pan znanym i lubianym samorzą-
dowcem, wiceprezydentem, wicepre-
zesem… teraz naszym prezesem całej 
grupy kapitałowej Inneko. To duże 
wyzwanie. 
ŁM:To kolejne wyzwanie w mojej ka-
rierze zawodowej. Niezwykle odpo-
wiedzialne, bo faktycznie podjąłem 
się tego, by usiąść za sterami dużej, 

rozbudowanej grupy kapitałowej. Tutaj 
na pokładzie mamy wielu fachowców,  
z których doświadczenia i wiedzy może-
my korzystać. Trzeba bowiem pamiętać, 
że fundamentem i podstawą każdej do-
brej firmy są jej pracownicy.
A co z licznymi akcjami kulturalnymi, 
edukacyjnymi, społecznymi, charyta-
tywnymi? Inneko lubi pomagać…
ŁM:Owszem. Myślę, że są to bardzo 
ważne i szlachetne działania, które bę-
dziemy kontynuować. Naszym celem, 
jednym z wielu, jest edukacja ekolo-
giczna mieszkańców Gorzowa i pro-
mowanie postaw prośrodowiskowych. 
Równie ważna jest dobra komunikacja 
pomiędzy pracownikami Inneko - na co 
liczę i nad czym zamierzam nadal pra-
cować. Zależy mi abyśmy robili dobre 
projekty, byli fachowcami, a nasza spół-
ka, żeby dawała nam solidne i satysfak-
cjonujące zatrudnienie.
Jaki będzie 2020 rok?  
ŁM:Pracowity, pełen wyzwań… Myślę, 
że to czas, który pozwoli nam zawodo-
wo się lepiej poznać. Każdemu z osob-
na, życzę przede wszystkim, by był to 
dobry rok dla naszych rodzin, abyśmy 
pamiętali o tym co w życiu najważ-
niejsze i żebyśmy byli zdrowi – wtedy 
starczy nam i siły i czasu na wszystko… 
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Ewa Iwańska 
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WAŻNE INWESTYCJE ZA NAMI - PODSUMOWANIE 2019 R.
Rozbudowa sieci monitoringu, do-
kończenie budowy kwatery odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne, 
przygotowanie dokumentacji pod nowe 
inwestycje – to tylko niektóre zada-
nia inwestycyjne zrealizowane w 2019 
roku. Oprócz tych dużych były też  
i mniejsze, ale równie ważne. Docze-
kaliśmy się remontu i modernizacji sali 
konferencyjno-edukacyjnej. Pomiesz-
czenie, które mieści się na parterze bu-
dynku przy ul. Teatralnej pełni funkcję 
sali konferencyjno-szkoleniowej i dedy-
kowane jest pracownikom Spółki a tak-
że sali edukacyjnej przeznaczonej do za-
jęć podczas naszych spotkań z uczniami 
szkół. Prace remontowe ruszyły w maju 
i zakończyły się we wrześniu 2019 r. 
Bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o roz-
wój spółki, jest Zakład, w którym znaj-
duje się Instalacja Przetwarzania Od-
padów Komunalnych w Chróściku. 
Finiszu doczekała się budowa kwatery 
K3 w ramach „Rozbudowy składowi-
ska odpadów innych niż niebezpiecz-
ne i obojętne”. Uzyskane pozwolenie 
na użytkowanie K3 o powierzchni  
2,58 ha i pojemności 376 tys. m3, za-
kończyło realizację zadania i pozwoliło 
nam na rozpoczęcie użytkowania kwa-
tery. W ramach inwestycji wykonano 

infrastrukturę towarzyszącą, tj. prze-
pompownię odcieków, zbiornik odcie-
ków o pojemności 1800 m3, kanalizację 
odcieków łączącą zbiornik z siecią ście-
ków przemysłowych, drogi technolo-
giczne przy kwaterze, rozbudowaliśmy 
też sieć hydrantową zakładu doprowa-
dzając ją do obiektu K3. Za nami jest 
już rozbudowa sieci monitoringu wizyj-
nego realizowana zgodnie z zaleceniami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska  
z sierpnia 2019 r. Naszym głównym 
zadaniem była rozbudowa sieci moni-
toringu wód podziemnych o dodatko-
wy piezometr zlokalizowany w rejo-
nie kwatery K3 składowiska odpadów  
w Chróściku.

Przygotowano dokumentację projektową 
dotyczącą wykonania kwatery KnA5 
o powierzchni 0,25 ha, której następ-
stwem było uzyskanie pozwolenia na 
budowę składowiska odpadów niebez-
piecznych zawierających azbest. Po-
nadto uzyskano decyzję środowiskową 
dotyczącą budowy dwóch nowych kwa-
ter składowiska odpadów niebezpiecz-
nych (Kn3 i Kn4 o łącznej powierzchni  
0,5 ha) oraz wykonano koncepcję funk-
cjonalno-użytkową, która jest niezbędną 
do przeprowadzenia dalszego proce-
su inwestycyjnego. Mamy nadzieję, że  
w 2020 r. w/w przedsięwzięcia zostaną 
oddane do eksploatacji.

Marta Rusewicz

POŻEGNANIE ARTURA CZYŻEWSKIEGO
Grudzień 2019 r. to czas zmian w Gru-
pie Kapitałowej INNEKO. Po rezygna-
cji Pana Artura Czyżewskiego funkcje 
Prezesa Zarządu Spółki Inneko od dnia 
3 grudnia 2019 r. pełni Pan Łukasz Mar-
cinkiewicz. 
Pan Artur Czyżewski pełnił funkcję Pre-
zesa Zarządu Spółki INNEKO w okresie 
od  sierpnia 2015 roku do października 
2019r. Dnia 12 grudnia 2019 r. oficjal-
nie pożegnał się z pracownikami oraz 
bliskimi współpracownikami Grupy 
Kapitałowej INNEKO. Wyrazy uznania, 
podziękowania za trud, osiągnięte suk-
cesy, zaangażowanie w pracę oraz ży-
czenia pomyślności i dalszych sukcesów 
zawodowych oraz osobistych przekazali 
Panu Arturowi w imieniu pracowników 
Spółki  Pani Dyrektor Monika Piaskow-
ska, a w imieniu Rady Nadzorczej Spół-
ki Panowie Janusz Buraczewski i Jerzy 
Antczak.
Pan Artur Czyżewski przyjmując  
w 2015 roku funkcję Prezesa Zarzą-
du Spółki podjął ogromne wyzwanie 

restrukturyzacji spółki w trudnej dla 
niej sytuacji, działania zmierzające do 
poprawy jej kondycji finansowej oraz 
zmiany wizerunku. Rozpoczął się trud-
ny proces restrukturyzacji. Pan Artur 
Czyżewski pełniąc funkcje Prezesa nie 
bał się podejmować trudnych, często 
niepopularnych decyzji. Praca jaką wy-
konał wraz z zespołem pracowników 
oraz pomysły, które wdrożył spowo-
dowały, że Spółka INNEKO odzyskała 
stabilność finansową i może się rozwi-
jać.
Hasło „Efektywni w służbie miesz-
kańcom” przyświecało Panu Prezeso-
wi Czyżewskiemu w podejmowanych 
działaniach. Wspierał wiele projek-
tów na rzecz mieszkańców Gorzowa 
Wlkp. (m.in. akcja „Zielony Mikołaj”, 
„Wymień odpady na kulturalne wy-
pady”, „Zostań EKOBOHATEREM” 
czy organizacja miejskiej kolędy) jak  
i pracowników Grupy Kapitałowej  
INNEKO (stypendia dla uzdolnionych 
dzieci, szkolenia dla pracowników, 

EKOBIESIADA, spotkania integracyj-
ne np. na Polu Golfowym).
Szanowny Panie Arturze dziękujemy 
i życzymy wielu sukcesów

Aleksandra Jaszczyszyn

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

INWESTYCJE
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DZIAŁANIA MARKETINGOWE W 2019 ROKU
Spółka Inneko od lat działa w służbie 
mieszkańcom. W filozofii firmy chodzi 
przede wszystkim o to, aby być blisko 
gorzowian, wspierać oraz samodziel-
nie tworzyć lokalne inicjatywy. Pra-
cownicy zawsze bardzo chętnie biorą 
udział w eventach oraz wydarzeniach.
Rok 2019 był nie tylko pełen eventów, 
obfitował również w akcje charyta-
tywne na rzecz potrzebujących. Ale 
po kolei…

Sezon rozpoczęliśmy konferencją 
„Marzyciele Recyklingu”. 
Była to ogólnopolska konferencja dla 
specjalistów z branży odpadowej. Ce-
lem przedsięwzięcia było propagowanie 
wśród spółek zajmujących się odpadami 
nowatorskich rozwiązań technologicz-
nych i organizacyjnych. Spotkanie, któ-
re odbyło się pod patronatem prezydenta 
miasta Gorzowa Jacka Wójcickiego,  
było świetną okazją do wymiany do-
świadczeń. Jesteśmy niezmiernie dum-
ni, że możemy dzielić się swoją wiedzą, 
ale także czerpać ją garściami od innych 
by przekładać na nasz grunt.

Inneko sprawia, że ekologia staję się 
opłacalna
W kwietniowy kalendarz Spółki, jak co 
roku, wpisaliśmy imprezę WYMIEŃ 
ODPADY NA KULTURALNE WY-
PADY. Akcja cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród lokalnej spo-
łeczności. Gorzowianie, którzy tłumnie 
odwiedzali plac przy ulicy Targowej 
gdzie odbywała się impreza, oddawali 
surowce za które otrzymywali prezen-
ty. Wachlarz upominkowy był  bardzo 
szeroki, obejmował bilety na imprezy 
kulturalne, sportowe lub zaproszenia  
i voucher’y do lokali gastronomicz-
nych. Podczas wydarzenia zgarnąć 
można było również dodatkowe nagro-
dy za stworzenie ekologicznego stroju  
w ramach Recykling Fashion Show.  Po 
raz kolejny utalentowane gorzowian-
ki udowodniły, że z folii bąbelkowej, 
starych gazet, flizeliny ogrodowej oraz 
plastikowych nakrętek można stworzyć 
wytworny strój! Oglądając kolorowe  
i czasami zabawne zdjęcia z imprezy 
nie możemy zapominać o głównym celu 
przedsięwzięcia.  Jest nim uświadamia-
nie mieszkańców, że recykling, wła-
ściwa segregacja oraz branie odpowie-
dzialności za produkowane przez siebie 
odpady, to przyszłość nasza i naszych 
dzieci, nie wolno nam tego tematu lek-
ceważyć. 
…czym skorupka za młodu nasiąknie, 
tym na starość trąci!
Pracownicy Spółki doskonale o tym 
wiedzą  i bardzo chętnie przyjmują za-
proszenia od szkół i przedszkoli, ale też 
zapraszają do siebie. Starsze dzieci oraz 
młodzież często zaglądają na składo-
wisko odpadów w Chróściku. Dopiero 
tam zdają sobie sprawę z jak ogrom-
nym problemem odpadowym boryka się 
społeczeństwo XXI wieku. Natomiast 
maluszki, które chętnie biorą udział w 
prelekcjach szkolnych oraz zabawach 
edukacyjnych, dzielą się później swoją 
wiedzą z dorosłymi. Jest to więc dosko-
nały sposób na dotarcie do osób odpo-
wiedzialnych za segregację odpadów 
w ich domach. Co roku współtworzy-
my oraz współfinansujemy Regionalny 
Przegląd Teatrzyków Ekologicznych 
„Zielony Kapturek”. Pomagamy w ten 
sposób w integracji dzieci niepełno-
sprawnych z ich pełnosprawnymi ró-
wieśnikami, co odgrywa ogromną rolę 
w procesie właściwej edukacji młodych 
ludzi.

INNEKO z sercem na dłoni…
Nasi pracownicy zawsze chętnie włą-
czają się w akcje charytatywne.  Zaczy-
nając od „Paczki dla Schroniaczka” dla 
gorzowskich Azorków, poprzez zbiórkę 
dla Hospicjum Świętego Kamila, prze-
kazanie gadżetów na potrzeby „Teatru 

Wspieramy edukacje!
Z pewnością nikogo nie zdziwi, gdy 
padną teraz słowa: „Zielona Szkoła- 
Zielone Przedszkole”. Tradycyjnie or-
ganizujemy już tę akcję,  polegającą na 
zbieraniu surowców wtórnych, baterii 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego.
Gorzowskie przedszkolaki chętnie włą-
czają się też w „Przedszkolaka rady na 
odpady”. To konkurs promujący Świato-
wy Dzień Ziemi, propagujący proekolo-
giczne myślenie.

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

MARKETING
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INNEKO lubi się też dobrze bawić!
Nasza spółka jak co roku wzięła udział 
w kilku miejskich imprezach. Najwięk-
szymi z nich były „Dni Gorzowa” oraz 
„Święto Ulicy Teatralnej”. W trakcie 
obydwu imprez Inneko przygotowało 
mnóstwo atrakcji oraz zabaw, zarówno 
dla młodszych, jak i nieco starszych. 
Na kole fortuny można było wylosować 
extra podarunki a dzieciaki bardzo chęt-
nie przygotowywały swoje własne SLI-
ME, przy których produkcji pomagały 
dziewczyny z naszego Laboratorium 
w Stanowicach. W roku 2019 Inneko 
zostało również zaproszone do udziału  

w Lubuskim Pikniku Zdrowia, którego 
organizatorami byli Urząd Marszałkow-
ski Województwa Lubuskiego wspól-
nie z Wielospecjalistycznym Szpitalem 
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz 
innymi marszałkowskimi jednostkami 
ochrony zdrowia w Gorzowie. Na pik-
niku prezentowaliśmy swoją BIG grę 
plenerową, która cieszyła się ogromną 
popularnością. Cóż może być zdrow-
szego i bardziej edukującego niż gra na 
świeżym powietrzu, która przy okazji 
pomaga w kształtowaniu odpowiedniej 
kultury segregacji odpadów?  

W 2019r. Inneko tradycyjnie już brało 
udział w nagraniu  Miejskiego Utworu 
Świątecznego. Głosy naszych pracow-
ników wybrzmiewają radośnie w klipie 
filmowym. Oprócz spółki udział w te-
ledysku brały również władze miasta, 
samorządowcy, sportowcy oraz dzienni-
karze. 
…przede wszystkim w służbie miesz-
kańcom..
Potwierdziliśmy to biorąc udział 
chociażby w Mikołajkowym Biegu 
Gwiazdkowym, który odbył się 14 grud-
nia 2019 r. w Parku Kopernika. Spółka 
bardzo chętnie, po raz kolejny, wsparła 

za Jeden Uśmiech”, na prezentach od 
Zielonego Mikołaja kończąc. Rok 2019 
obfitował w dobre uczynki i zamykamy 
go pełni dumy i spełnienia. Grudzień 
minął nie tak dawno, więc można po-
wiedzieć, że ciągle słyszymy w uszach 
śmiech i radosne okrzyki dzieci na 
widok Zielonego Mikołaja. Maluchy  
z Placówki Wsparcia Dziennego, jak co 
roku, mogły podzielić się z Mikusiem 
swoimi małymi radościami, przekonać 
go, że były baaaardzo grzeczne oraz 
otrzymać słodkie upominki. Natomiast 
do Pogotowia Opiekuńczego, Mikołaj 
wysłał specjalną delegację Inneko, któ-
ra przekazała młodzieży xbox’a :) Tak, 
aby umilić im nieco wolny czas. Mamy 
nadzieję, że Zielony Mikołaj się spisał! 

inicjatywę Piotra Wilczewskiego, który 
w minionym roku zyskał bardzo ważną 
rolę ambasadora akcji „Zostań Ekobo-
haterem”. Działanie nowego ambasado-
ra świetnie wpisuję się w proekologicz-
ną filozofię firmy, dlatego nasz udział 
w biegu zdecydowanie będzie cyklicz-
ny. Co trzeba podkreślić, Mikołajkowy 
Bieg Gwiazdkowy ma tez ważny cel 
charytatywny – wspieramy dzieciaki,  
i to jest chyba najważniejsze!

Oprócz własnych akcji i inicjatyw za-
wsze zostawiamy otwarte drzwi spo-
łecznikom i działaczom z terenu Go-
rzowa. Każdy kto zgłasza się do nas  
o pomoc - otrzymuje ją.  Rok 2019 owo-
cował w wiele ciekawych i fajnych pro-
jektów, takich jak choćby  „Zwolnieni  
z teorii’ czy „Bieg Brzydkiego Swetra”.
Cóż… Za nami bardzo pracowity rok. 
Pełen wyzwań ale też związanej z nimi 
satysfakcji. Wierzymy, ze kolejny bę-
dzie nie mniej intensywny! Nie odpusz-
czamy i obiecujemy, że poziom pomocy 
i nasze zaangażowanie w służbie miesz-
kańcom jeszcze wzrosną! 

Sandra Brzezińska
Sylwia Beech

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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GALERIAROK 2019 W OBIEKTYWIE APARATU - RIPOK
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EDUKACJAUCZNIOWIE KLASY PATRONACKIEJ W GOT PNT
3 grudnia 2019r. uczniowie klasy  
o specjalności mechanik maszyn i urzą-
dzeń z Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Gorzowie Wlkp., którą to swym pa-
tronatem objęła Spółka Inneko uczest-
niczyli w zajęciach warsztatowych zor-
ganizowanych w Gorzowskim Ośrodku 
Technologicznym w Stanowicach.  Na 
zajęciach przedstawiono ofertę GOT 
oraz opowiedziano o realizowanych 
projektach. W ramach jednego z tych 
projektów budowane jest urządzenie do 
treningu inercyjnego. Uczniowie mogli 
więc zapoznać się z urządzeniem oraz 
spróbować swoich sił. W warsztatach  
z uczniami wzięli udział także przed-
stawiciele pracodawców. Przedstawiciel 
firmy GEODETA z Poznania zapre-
zentował nowe rozwiązania stosowa-
ne w geodezji, min. skaner geodezyj-
ny oraz dron. Pokaz tego urządzenia 
cieszył się sporym zainteresowaniem 

ze strony uczniów. Nie mniejszą cieka-
wością cieszył się również pokaz firmy 
LAMEL Technology z Gorzowa Wlkp. 
Firma ta zajmuje się produkcją folii  
i szkieł ochronnych na ekrany telefo-
nów komórkowych i innych urządzeń 
mobilnych. Przyszli mechanicy mieli 
możliwość wyciąć z folii ochronnej za-
bezpieczenie na ekrany i zaaplikować 
je na swoje telefony. Częścią warszta-
tów zorganizowanych dla uczniów były 
również zajęcia w Laboratorium druku 

3D. Tutaj uczniowie zapoznali się z za-
sadami działania drukarek 3D, poznali 
program do projektowania oraz mogli 
wykonać i wydrukować swoje projekty. 
Wizyta w Gorzowskim Ośrodku Tech-
nologicznym zakończyła się słodkim 
poczęstunkiem oraz małym prezentem 
od Mikołaja. Uczniowie wyjechali pełni 
nowych pomysłów i spojrzeń na techno-
logię. 

Mirosława Wachowska 

MARKETINGKOLĘDA MIEJSKA

POLE GOLFOWEGOLFOWY MIKOŁAJ

To już kolejna edycja Miejskiej Kolędy, 
w tym roku jednak wyjątkowa. Dzię-
ki zaangażowaniu wielu osób projekt 
ten gości już od dziesięciu lat w ser-
cu naszych mieszkańców. Inicjatywę 
wspólnego śpiewania zapoczątkowali 
dziennikarze Radia Plus Gorzów - Syl-
wia Beech oraz Roman Błaszczak. Od 
dwóch lat spółka INNEKO wspomaga 

wspólne kolędowanie dziennikarzy, po-
lityków, samorządowców oraz przedsta-
wicieli instytucji i stowarzyszeń. W tym 
roku, uczestnicy zaśpiewali piosenkę, 
którą kilka lat temu stworzył Andrzej 
Kozajda – muzyk, kompozytor, na-
uczyciel. „Pierwsza Gwiazdka” podbi-
ła serca nie tylko gorzowian, ale dzięki 
umieszczeniu jej na kanale YouTube 

obejrzało ją ponad 400 tyś osób. Naszą 
wspólną wersje tego świątecznego go-
rzowskiego przeboju nagrał i składał 
Hubert Zbiorczyk a teledysk powstał 
dzięki Łukaszowi Bernasowi. Cieszymy 
się, że możemy uczestniczyć w tym mi-
łym wydarzeniu.

Sylwia Beech

Tradycją stało się już spotkanie miko-
łajkowe Juniorów Gorzowskiego Klubu 
Golfowego Zawarcie. Dzieciaki wspól-
nie z rodzicami podsumowali mijający 
rok w atmosferze przedświątecznego. 
15 grudnia Pole Golfowe Zawarcie 
wypełniło się zapachem smakowitych 
świątecznych potraw, radosnymi roz-
mowami przy wspólnych zabawach gol-
fowych i oczywiście salwami śmiechu  
z powodu otrzymanych prezentów, któ-
re osobiście dostarczył gościom Zielony 
Mikołaj. Golf łączy ludzi a w zestawie-
niu z ciepłem i serdecznością, jakie nio-
są za sobą Święta Bożego Narodzenia, 
może zaoferować fajnie spędzony czas  
i całe tony dopaminy. Serdeczne podzię-
kowania za imprezę należą się rodzicom 
dzieciaków, którzy pomagali w przygo-
towaniach oraz Sponsorom i Partnerom! 


Sandra Brzezińska
Sylwia Beech
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W Gorzowskim Ośrodku Technologicz-
nym Parku Naukowo-Przemysłowym  
w 2019 roku zrealizowaliśmy większość 
z postawionych sobie zadań. Cieszymy 
się, że kolejne projekty służą przedsię-
biorczości, wspierają edukację, inno-
wacyjność oraz pomagają nawiązywać 
nowe kontakty i relacje.   
Za nami projekt pn. „Profesjonalizacja 
Gorzowskiego Ośrodka Technologicz-
nego Parku Naukowo-Przemysłowego 
w celu wdrożenia proinnowacyjnego 
modelu realizacji usług wsparcia dla 
MŚP”. W połowie grudnia podsumowa-
liśmy i zaprezentowaliśmy efekty jego 
realizacji. Jego głównym zadaniem było 
podniesienie konkurencyjności lubu-
skich przedsiębiorstw poprzez świad-
czenie kompleksowego pakietu proin-
nowacyjnych usług przez GOT PNP  
Sp. z o.o. Z czystym sumieniem może-
my powiedzieć, że stanęliśmy na wyso-
kości zadania.
Za nami także opracowanie koncepcji 
oraz złożenie wniosku o dofinansowanie 
projektu pt.: „Stworzenie w Gorzowie 
Wielkopolskim inkubatora przedsię-
biorczości - Think Tank - stanowiącego 
platformę wsparcia zawierającą zestaw 
proinnowacyjnych, profesjonalnych 
usług dla lubuskich przedsiębiorstw”. 
Chodzi w nim głównie o stworzenie 
prorozwojowych warunków dla inku-
bacji przedsiębiorstw z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw. Liczymy, że 
przełoży się to na poprawę warunków 

dla ich rozwoju w naszym regionie. Ten 
projekt planujemy zrealizować w latach  
2020 - 2023. 
Naszym dużym sukcesem jest zwięk-
szenie liczby klientów w zakresie in-
kubacji innowacyjnych start-upów 
oraz firm z sektora MŚP realizujących 
projekty badawczo-rozwojowe (B+R). 
Chodzi głównie o możliwość zwiększe-
nia ich innowacyjności oraz budowa-
nia przewagi konkurencyjnej na rynku. 
Powołaliśmy Fundację GOT PNP, której 
zadania polegają na wspieraniu rozwo-
ju przedsiębiorczości, innowacyjności, 
internacjonalizacji polskich przedsię-
biorstw, prowadzeniu działań na rzecz 
integracji europejskiej, rozwijania kon-
taktów, współpracy trans granicznej 
oraz oświaty, edukacji, kultury i sztuki. 
W ramach swojej działalności Funda-
cja pozyskała z Funduszu Małych Pro-
jektów (FMP) Programu Współpracy 
INTERREG VA Brandenburgia-Polska 
2014 - 2020 dofinansowanie na reali-
zację projektu „Zielona Chemia/GRÜ-
NE CHEMIE“, którego Partnerem po 
stronie niemieckiej jest Amt Barnim
-Oderbruch z Wriezen. To szansa na 
integrację społeczną, wymianę doświad-
czeń oraz nawiązanie ścisłej współpracy 
w zakresie wdrażania nowoczesnego 
oraz innowacyjnego, dualnego systemu 
edukacji dzieci i młodzieży, pomiędzy 
partnerami oraz uczestnikami projek-
tu. Do tego zadania wykorzystane są 
najnowsze narzędzia oraz technologie 

(VR rooms - VR Virtual Reality; Gra-
fika 3D i druk 3D; zdjęcia cyfrowe  
i praca z wideo; drony; gra wirtualna  
- segregacja odpadów). Celem pośred-
nim projektu jest edukacja ekologiczna 
dzieci i młodzieży w zakresie kształto-
wania świadomości społecznej dotyczą-
cej wiedzy o wykorzystaniu najnow-
szych zdobyczy technologii (dronów) 
w prowadzeniu monitoringu składowisk 
odpadów.
Cieszymy się z wprowadzenia do oferty 
Klubu Młodego Wynalazcy zajęć wy-
jazdowych, łączących technologie śro-
dowiskowe z Przemysłem 4.0 (zajęcia 
z robotyki i programowania oraz druku 
3D). Mamy też nowych pracowników, 
którzy wzmocnili nasz zespół: Barbara 
Maciąg - specjalista ds. relacji z przed-
siębiorcami, Marcin Wojtysiak - spe-
cjalista ds. finansów i projektów, Adam  
Bajon - inżynier optymalizacji proce-
sów.  

Katarzyna Kozłowska

GOT PNTINWESTUJEMY W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

INNEKO SPZINNEKO SPZ W ROKU 2019
Rok 2019 okazał się bardzo pracowity 
dla Inneko SPZ. Upłynął pod hasłem: 
Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz 
przebudowy… Pouzupełniano ubyt-
ki w alejkach, wyremontowano bramę  
nr 2 - wbrew pozorom zakres prac był 
bardzo rozległy i oprócz nadania no-
wego, świeżego wyglądu, poprawiono 
przede wszystkim poziom bezpieczeń-
stwa. Oczywiście nie można pominąć 
budowy nowego ossarium, które jest 
miejscem pamięci osób, nie mających 
już swoich opiekunów oraz szczątków 
odkrytych podczas prac remontowych 
na terenie Miasta Gorzowa Wielkopol-
skiego. 
Nasz cmentarz to nie tylko remonty  
i budowy, bardzo ważnym aspektem 
2019 roku stały się również swego ro-
dzaju usprawnienia i udogodnienia 

- przed 1 listopada wprowadzono wy-
pożyczalnię sprzętu ogrodniczego oraz 
stojaki na znicze, który ładnym i nada-
jącym się jeszcze do użytku zniczom - 
dają drugie życie i pozwalają, by zdobi-
ły kolejne groby.  Kaplica zyskała nowe 
krzesła oraz ogrzewanie. Są również 
prace, które zaczęte w roku 2019, kon-
tynuowane będą w kolejnym. Jest to np. 
przebudowa boksów śmietnikowych, 
która przygotowuję Nekropolię do 
zmiany przepisów dotyczących segre-
gacji odpadów. W roku 2020 część ist-
niejących boksów - zastąpiona zostanie 
pojemnikami. 

Karolina Rzepecka

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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BEFBIOENERGY FARM STANOWICE
Mijający rok był  bardzo pracowity dla 
osób zajmującym się projektem uru-
chomienia Bioenergy Farm Stanowice. 
Uzyskano niezbędne decyzje środowi-
skowe oraz koncesję na wytwarzanie 
energii eklektycznej. Trwają intensyw-
ne prace nad końcowym odbiorem in-
stalacji oraz przeprowadzeniem testów 
współspalania biomasy z RDF, które 
odbędą się w styczniu b.r. Pomyślne 
wyniki prób, determinować będą dalsze 
działania Zarządu Spółki określające 

przyszłość tej inwestycji. Jest to nie-
zwykle istotne zagadnienie w kontek-
ście zmian w przepisach dotyczących 
gospodarki odpadami w Polsce. Uru-
chomienie zakładu może w przyszłości 
rozwiązać problemy z zagospodarowa-
niem frakcji wysokokalorycznej odpa-
dów  z którymi boryka się branża. Jest 
to też  szansa dla wzmocnienia pozycji 
na krajowym rynku  dla całej grupy Ka-
pitałowej Inneko. 

Marcin Zygmunt

INNEKO ESINNEKO ENERGIA SŁONECZNA

INNEKO RCSZIMOWY CZAS W INNEKO RCS

2019 rok przyniósł nam zmianę nazwy 
spółki z Eneri na Inneko Energia Sło-
neczna. Zmiana ta miała na celu nie 
tylko uporządkowanie nazewnictwa 
w grupie kapitałowej Inneko ale tak-
że klarowne określenie zakresu dzia-
łalności spółki. Warunki pogodowe  
w okresie letnim oraz wysoka spraw-
ność instalacji pozwoliła na zadowalają-
cy poziom produkcji energii w bieżącym 

roku. Na pozytywny końcowy bilans 
wpływ miała również sytuacja na ryn-
ku energii elektrycznej (cena sięgająca  
280 zł/MWh) oraz wysokie ceny zielo-
nych certyfikatów. Plany na obecny rok 
2020 to zakup dzierżawionego terenu 
oraz zakończenie projektu otrzymanego 
z funduszy europejskich.

Marcin Zygmunt

Za nami pierwszy mroźny poranek. 
Dla wielu kierowców oznaczało to 
przymusowe skrobanie szyb, a dla pra-
cowników Inneko RCS sp. z o.o.  był 
to sygnał do rozpoczęcia „akcji zima”. 
Solarki poszły w ruch. Przygotowali-
śmy jak co roku - sól i piasek, dziesięć 
pługo – posypywarek i ładowarki. Nasi 
pracownicy są w gotowości 24 h/dobę. 
Inneko RCS Sp. z o.o dba podczas zi-
mowego utrzymania dróg o zapewnie-
nie  przejezdności ok. 215 km dróg. 
Teren ten podzieliliśmy na trzy standar-
dy odśnieżania. W pierwszej kolejno-
ści w utrzymaniu są drogi tranzytowe  

i główne ciągi komunikacyjne, po któ-
rych kursują autobusy na głównych li-
niach, a także mosty, wiadukty i ulice. 
W drugiej kolejności sklasyfikowane 
zostały ulice prowadzące do dużych 
osiedli, a trzeciej drogi osiedlowe. 
Zimowe oczyszczanie miasta przez 
RCS polega m.in. na mechanicznym 
usuwaniu śniegu i błota pośniegowego 
oraz likwidowaniu gołoledzi i śliskości  
z dróg i zatok autobusowych. Wyko-
rzystujemy do tego pługo-posypywarki  
z równoczesnym zastosowaniem środ-
ków chemicznych i uszorstniających. 
To niełatwa praca, bowiem również  

ręcznie usuwamy śnieg i błoto pośnie-
gowe z wąskich ulic śródmieścia w są-
siedztwie przejść dla pieszych. 
Dzięki wykwalifikowanej i doświad-
czonej załodze, 24-godzinej gotowości 
wyjazdowej, cyklicznemu monitoringo-
wi pogodowemu oraz utrzymaniu nieza-
wodności taboru, działalność RCS daje 
gwarancję łagodzenia skutków zimy na 
naszych gorzowskich drogach. Choć 
aura jak dotychczas jest dla nas łaskawa, 
nie tracimy czujności. Bezpieczeństwo 
jest dla nas największym priorytetem. 

Artur Pankowski
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PORADYŚWIĘTA, ŚWIĘTA...

7 grudnia 2019 roku zapisze się  
w historii INNEKO jako dzień, w któ-
rym po raz pierwszy na Ekobiesia-
dzie spotkali się pracownicy spółki,  
z prezesem Łukaszem Marcinkiewi-
czem na czele. Co prawda impreza pod 
taką nazwą odbyła się już w roku 2018, 
ale wtedy bawili się tylko panowie. 
W gościnnych progach restauracji Mo-
telu Pintal, przy muzyce serwowanej 
przez Piotra Korsaka a także jedne-
go z najlepszych w kraju akordeonistę 
Mariusza Ambrożuka, bawiliśmy się 
do późnych godzin wieczornych. Idea 
spotkania nawiązuje do popularnej  
w zagłębiu węglowym Barbórki. Oprócz 

znakomitej strawy dla ducha, nie obyło 
się bez tańców i całego mnóstwa kon-
kursów. Jednym z najbardziej spekta-
kularnych był  quiz muzyczny „Jaka to 
melodia”, podczas której biesiadnicy 
wykazali się nie lada wiedzą z zakresu 
muzyki filmowej. Jeśli konkursy, to zna-
czy, że były nagrody! Beczułki złotego 
napoju były tym, o co chętnie walczyli-
śmy. Poza tym każdy uczestnik imprezy 
opuścił ją z okolicznościowym kufel-
kiem ;) Jako że frekwencja była bardziej 
niż zadowalająca, pozostaje mieć na-
dzieję na podobne spotkanie integracyj-
ne u schyłku tego roku! 

Sylwia Beech

...i po świętach. Po szalonym, pew-
nie radosnym czasie fetowania, bezre-
fleksyjnego obżarstwa, nadszedł dzień 
powrotu do pracy i rzeczywistości...
dość szarej przyznajmy. Za oknem ni 
to zima, ni to jesień, nawet w telewizji 
nuda... Ale spokojnie Moi Mili, to tyl-
ko chwilowa niedyspozycja! Można 
sobie z nią bardzo łatwo poradzić. Wy-
starczy, że zastosujemy kilka prostych 
patentów. Po pierwsze - powróćmy do 
swojego rytmu dnia. Jeśli kilkudniowy 
urlop przyzwyczaił nas do leniucho-
wania w łóżku, spróbujmy wstawać  
o 15 minut wcześniej niż zazwyczaj.  
Da nam to chwilę by łagodnie przywi-
tać się z rzeczywistością, rozciągnąć 
mięśnie i delektować się ulubioną kawą.  
Dzień pracy planujmy dokładnie, dając 
sobie szansę na kilka minut odpoczyn-
ku, co kilka godzin, choćby na kolejną 
kawkę lub aromatyczną filiżankę zioło-
wej herbaty. Kolejna ważna kwestia to 
optymistyczne i radosne podejście do 
świata. Uśmiechajmy się! Do siebie, do 
współpracowników, do przechodniów 
na ulicy! Taki odwzajemniony uśmiech 
naprawdę może bardzo poprawić hu-
mor! Zmieńmy dietę, choćby na parę 
dni. Po sytych i obfitych biesiadach, 
warto do jadłospisu wpisać warzywa, 
owoce, a jeśli bez mięsa nie wyobraża-
cie sobie życia - sprawcie sobie paro-
war! Świetny wynalazek, polecam:) 
Kolejna kwestia to dobry wypoczynek! 
Najlepiej spędzić wolny czas na spa-
cerze! Nasze zwierzaki będą nam za to 
niezwykle wdzięczne. A jeśli nawet nie 
jesteście wytrawnymi piechurami, po 
kilku dniach delikatnego treningu nie 

będziecie już potrafili zbyt długo wy-
siedzieć na ulubionej kanapie przed 
telewizorem! Spacery wciągają, ostrze-
gam:) Wykorzystajcie też jak najpełniej 
weekendy! Trwa karnawał, czas zabaw, 
bali, prywatek. Szalejcie ile się da!  
Taniec poprawia kondycję, koordyna-
cję ruchów, pobudza endorfiny. Dlatego 

zamiast odtwarzać po raz kolejny ostat-
ni sezon „Tańca z Gwiazdami”, szokuj-
cie świat swoimi parkietowymi pląsa-
mi! Dobrej zabawy! I... dobrego roku,  
oczywiście :)

Sylwia Beech
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Kochani, przed nami Walentynki. Nic 
tak pięknie nie wyrazi Waszych uczuć 
jak własnoręcznie przygotowane cia-
sto… Ale jakie… Tort bezowy z malina-
mi to prawdziwa eksplozja smaku i roz-
kosz dla podniebienia! Ostrzegam, zbyt 
łatwe nie jest , ale czego się nie robi dla 
ukochanej osoby, prawda? A zatem…

Składniki:
Beza: 8 białek, 400g cukru, 3/4 łyżki 
octu winnego białego lub jabłkowego,  
1 łyżka mąki ziemniaczanej, 1 łyżka 
kawy rozpuszczalnej 
Krem: 300 ml schłodzonej śmietanki 
kremówki 36% lub 30%, 250g schło-
dzonego serka mascarpone, 1-2 łyżki 
cukru pudru, 2 łyżeczki cukru wanili-
nowego, 1 fix do śmietany, 2 łyżeczki 
kawy rozpuszczalnej, ok. 350 g malin
Przygotowanie:
Beza: Dwie blaszki wyłożyć papierem 
do pieczenia i na każdym papierze na-
rysować okrąg o średnicy 22cm. Biał-
ka przełożyć do suchej miski i ubijać 
mikserem, aż się spienią, ale jeszcze nie 
ubiją. Wtedy zacząć dodawać po łyż-
ce cukier, mieszać, aż masa będzie gę-
sta i lśniąca. Po dodaniu całego cukru 
ubijać jeszcze mikserem przez około  

10-12 minut, aż cukier całkowicie się 
rozpuści. Do piany z białek dodać ocet, 
mąkę ziemniaczaną, kawę i wymieszać 
mikserem na średnich obrotach przez 
około 30 sekund.
Połowę piany z białek wyłożyć na okrąg 
narysowany na papierze, wyrównać. 
Boki bezy można podnieść szpatułką 
lub nożem. Na środku bezy łyżką zro-
bić małe wgłębienie. Na drugi papier 
do pieczenia wyłożyć pozostałą pianę  
z białek, wyrównać. Blaszki wstawić 
do nagrzanego piekarnika. Bezy suszyć 
w temperaturze 110 C z włączoną funk-
cją termoobieg przez około 2,5 godzi-
ny. Po tym czasie wyłączyć piekarnik  
i bezy pozostawić w piekarniku do cał-
kowitego ostygnięcia. Ostygniętą bezę  
z wgłębieniem położyć na paterze.
Krem: Śmietankę kremówkę ubić  
z fixem, wanilią i cukrem pudrem. Do-
dać do niej serek mascarpone, kawę  
i wymieszać mikserem. Krem wymie-
szać jeszcze szpatułką, żeby wszystkie 
składniki dobrze się połączyły. Późnej  
podzielić go na dwie części, jedną tro-
chę większą od drugiej. Do większej ilo-
ści kremu dodać około 200-220 g malin 
i wymieszać łyżką. Krem z malinami 
wyłożyć na blat bezowy z wgłębieniem, 

wyrównać. Wierzch przykryć drugim 
blatem bezowym. Na wierzch tortu bez-
owego, na sam środek wyłożyć pozo-
stały krem, formują mały kopczyk i tort 
ozdobić malinami. Tort można podać od 
razu.

Ten deser będzie smakował każde-
mu! Szczególnie, gdy dodamy do nie-
go jeszcze jeden, absolutnie niezbędny 
składnik…. Serce! Z całego serca życzę 
smacznego!

Babcia Grażynka
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