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do nadchodzących uroczystości. A po-
między tym ciągłe spoglądanie w niebo  
i prognozy pogody – spadnie śnieg czy 
nie spadnie?
Po 22-giej na swoje trasy wyruszają eki-
py nocne. Marek, Artur lub Łukasz zwa-
ny przez wszystkich „Biegaczem”, mają 
do przejechania kilkadziesiąt kilome-
trów gorzowskich ulic, a do opróżnienia 
kilkaset śmietników. Szykujemy miasto 
na kolejny dzień . 
I tak codziennie, 7 dni w tygodniu, 365 
dni w roku. Ale żaden dzień nie jest taki 
sam. W RCS-ie oczekujemy niespodzie-
wanego, wyprzedzamy nadchodzące 
zdarzenia. I wiecie co? Bardzo to lubi-
my! 

codziennie wymagają kontroli, bo każdy 
z nich musi być cały czas przygotowany 
do zimowego wyjazdu. Do tego łado-
warka, ciągniki z zimowym osprzętem, 
w między czasie dostawa soli lub pia-

sku. Zawsze jeste-
śmy na posterunku, 
gotowi na każdy 
zwrot akcji. Dlate-
go nasze ulubione 
strony internetowe 
i programy to pro-
gnozy pogody :)

Kiedy inne działy i spółki INNEKO 
szykują się do wyjścia do domu, w 
RCS-ie zaczynamy drugą zmianę. I też 
zazwyczaj intensywnie. Deptaki, zle-
cenia z „miasta”, przygotowanie ulic 

Dzień w INNEKO RCS kończy się  
i zaczyna przed szóstą rano. Pracownicy 
nocnej zmiany wrócili ze swoich objaz-
dów. Jeżeli mieli szczęście, to zmiana 
minęła spokojnie. Jeśli jednak zawitał 
do nas śnieżny puch, to całą noc spędzi-
li bardzo pracowicie odśnieżając ulice, 
przystanki i deptaki. RCS nigdy nie śpi, 
a zima nie ma szans nas zaskoczyć. 
Zawsze dużo się dzieje, bo ilość usług 
jakie świadczymy dla mieszkańców 
i miasta jest ogromna. Deptaki, przy-
stanki, chodniki, parki i miejskie szale-
ty czekają na zwarte ekipy z INNEKO 
RCS. O szóstej odprawa, podział zadań 
i ruszamy w miasto.
Zaraz po szóstej na deptaki wjeżdża 
MAN elektryk w towarzystwie Szelki, 
DJ-a i Marka. Śmietniki opróżnione, 

ławeczki wyczyszczone, nie ostanie się 
także żadne graffiti na przystankach. Je-
żeli pogoda na to pozwala dołącza do 
nich Filip w małej zamiatarce. Deptaki 
czekają na spacerowiczów, uczniów bie-
gnących do szkoły, urzędników spieszą-
cych do ratusza.
Ekipa utrzymania czystości w szaletach 
szykuje do wyjazdu „białą strzałę”. Ha-
lina, Milena lub Weronika, z pomocą 
Pana Zdzisława, gotowe są rozprawić 
się ze wszystkim co stanie im na drodze. 
Żadna miejska toaleta nie jest dla nich 
wyzwaniem. 
Kosze w parkach, na skwerach i placach 
zabaw też czekają na naszych ludzi.  
Ekipa utrzymania dróg  ma do dyspozy-
cji 11 specjalistycznych pojazdów, które 
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Z ogromną przyjemnością i dumą za-
praszamy Was na spacer. I to taki nie-
tuzinkowy, bo wirtualny. Na naszej 

stronie internetowej jest już dostępny 
spacer, który pokazuje całą „rodzinę” 
Inneko. Każdy może zajrzeć do Biura 
Zarządu, zobaczyć jak wyglądają kory-
tarze w Gorzowskim Ośrodku Techno-
logicznym, czy poobserwować kwatery 
Instalacji Komunalnej z lotu ptaka. To 
bardzo nowoczesny sposób na poznanie 
zakresu działań naszej Grupy Kapita-
łowej.  Mamy nadzieję, że  przypadnie 
on do gustu odwiedzającym naszą stro-
nę internetową, a wzbogacony o galerię 
zdjęć, filmów oraz treści moduł wyjaśni 
czym zajmują się poszczególne działy 
Spółki.

Od dłuższego czasu nasi koledzy z dzia-
łu Wywozu Odpadów borykają się z nie 
lada problemem. Jest nim bezmyślność 
kierowców, którzy nagminnie zastawia-
ją wjazdy do altan śmietnikowych. 
Wynika to z wielu czynników – zapcha-
nych parkingów, pośpiechu a czasami 
zwyczajnego roztargnienia. By uniknąć 
tego typu sytuacji postanowiliśmy wziąć 
sprawy w swoje ręce, zdać się na pomy-
słowość Działu Marketingu i za pomocą 
delikatnej sugestii zdyscyplinować wła-
ścicieli tzw. zawalidróg. 
Przygotowaliśmy karne naklejki, które 

umieszczamy na pojazdach utrudnia-
jących nam pracę. Są one wykonane z 
materiału, który nie 
niszczy karoserii  
i szyb a umieszcza-
my je tak, by nie 
zasłaniały widocz-
ności kierowcy. 
Naklejki zawiera-
ją żartobliwe ale 
dość dobitne ha-
sła, mające zmusić 
do refleksji nad swobodą parkowania  
i skłonić właścicieli do zmiany miejsca 

„odpoczynku” swojego auta. To pierw-
sza tego typu akcja, która, jak mamy 

nadzieję, wywoła pozytywny skutek … 
I za to mocno trzymamy kciuki!!
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INNEKO  
W OBIETYWIE
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Przypominamy o programie rekomenda-
cji pracownika, który funkcjonuje w na-
szej firmie, wprowadzony Zarządzeniem 
Prezesa Zarządu dnia 01.09.2021 r.. Na-
groda, którą obecnie można otrzymać to 
aż 1500 zł brutto!  W ciągu ostatniego 

roku  skorzystało z tego programu osiem 
osób. Gra jest warta świeczki, dlatego 
zastanówcie się, czy wśród Waszych 
znajomych nie ma osób pasujących ide-
alnie do naszego zespołu. A jeśli tak, 
rekomendujcie! I tu uwaga do kierowni-
ków – na wniosku o zatrudnienie reko-
mendowanej osoby wpisujcie, Szanowni 
Państwo koniecznie nazwisko polecają-
cego!! 

Na Cmentarzu Komunalnym w Gorzo-
wie, administrowanym przez spółkę In-
neko SPZ zostały wymienione wszyst-
kie oprawy oświetleniowe starego typu. 
Zastąpiły je 24 oprawy ledowe, zużywa-
jące znacznie mniej energii.

Szacuje się, że wymiana istniejących  
24 szt. opraw wraz ze skróceniem czasu 
ich dziennej pracy pozwoli na zmniej-
szenie zapotrzebowania na energię 
elektryczną, konieczną do zapewnie-
nia oświetlenia na terenie Cmentarza,  
o około 65%. 
Oświetlenie głównej Alei będzie wy-
łączane o godzinie 23:00 i ponownie 
przywrócone o godzinie 05:00.
Powyższe działanie wpisuje się także  
w globalne trendy redukcji zużycia 
energii oraz o zatwierdzone przepisy 
Unii Europejskiej z dnia 30.09.2022  
o obowiązkowych oszczędnościach zu-
życia energii elektrycznej w całej Unii.
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W połowie lutego odbyło się szkolenie 
z zakresu zarządzania sytuacyjnego wg 
K. Blancharda. Wzięła w nim udział ka-
dra kierownicza z naszej firmy. Podczas 
kilkugodzinnego szkolenia kursanci do-
wiedzieli się, jak odpowiednio dopaso-
wać właściwy styl przywództwa do eta-
pu rozwoju pracownika. Jest to bardzo 
ważne, bowiem adekwatny dobór stylu 
sprawia, że pracownik rozwija swoje 
kompetencje, motywację i pewność sie-
bie. Odpowiednie zarządzanie przedsię-
biorstwem, w tym także - a właściwie 
przede wszystkim - zespołem, stanowi 
determinantę sukcesu. Wiele wnoszą-
ce spotkanie poprowadziła Małgorzata 
Głębocka - Szurko, z którą mamy na-
dzieję, jeszcze się spotkamy.

Przez 2 tygodnie dzieci i młodzież  
z Gorzowa i okolic uczestniczyły w Zie-
lonych Feriach na Polu Golfowym Za-
warcie. Nasi trenerzy odkrywali przed 

młodymi golfistami tajniki tego pięk-
nego sportu. Z powodu niesprzyjającej 
aury większość zajęć odbywała się na 
symulatorze golfowym.  I choć pogoda 
nie rozpieszczała to młodzi adepci gol-
fa bawili się świetnie, ćwicząc zama-
chy golfowe (tzw. swing) czy próbując 
skutecznie trafić piłką do dołka (putt).  
Z trzydziestki uczestników feryjnej za-
bawy kilkoro poczuło zew pola golfo-
wego i postanowiło przyłączyć się do 
sekcji juniorskiej, która funkcjonuje 
przy naszym Polu Golfowym Zawarcie.  

Jak co roku Pole Golfowe Zawarcie 
zorganizowało licytacje dla WOŚP. Na 
aukcjach można było powalczyć o vo-
uchery i przedmioty 
przekazane przez 
Pole i innych dar-
czyńców. Do wy-
licytowania mieli-
śmy: dzień na śmieciarce od INNEKO, 
lekcje golfa od trenera Piotra Zygiera, 

Toyota na weekend od partnera Pola 
- Toyota Stolarz, ilustracje od pani Ka-
roliny Piórkowskiej, vouchery do Nova 

Sushi oraz voucher na makijaż od Mag-
daleny Zając. W sumie udało nam się 
zebrać ponad 3000 zł na walkę z sepsą! 
Planowany był również turniej golfowy, 
jednak pogoda nie dopisała i musieli-
śmy zrezygnować z tego pomysłu, co 
nie znaczyło, że nie mogło być zwycięz-
cy. Turniej się nie odbył, ale na aukcję 
zostały wystawione medale. I miejsce 
można było wylicytować!
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