
Podczas wrześniowej Gali Lubuskiego 
Lidera Biznesu, na ręce zarządu Inneko: 
Łukasza Marcinkiewicza oraz Macie-
ja Symeryaka, powędrował certyfikat 
oraz statuetka najbardziej prestiżowego 
konkursu, który wyróżnia i docenia naj-
lepsze firmy w naszym regionie. Naszą 
działalność nagrodzono w kategorii - fir-
ma przyjazna młodym!
O tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu 
ubiegało się 38 przedsiębiorstw. Do 
konkursu zgłosiło się 14 małych firm, 
10 mikro oraz po 7 średnich i dużych 
przedsiębiorstw. Wydarzenie zorgani-
zowała Zachodnia Izba Przemysłowo 
- Handlowa, Gazeta Lubuska oraz Mar-
szałek Województwa Lubuskiego. 
Inneko zostało laureatem I nagrody. Do-
strzeżono i doceniono nasze działania 

w branży gospodarki odpadowo – recy-
klingowej, zadania wspierające odnowę 
środowiska oraz usługi użyteczności pu-
blicznej w Gorzowie Wlkp. Co najważ-
niejsze oficjalnie jesteśmy firmą przyja-
zną młodym. - To wyróżnienie daje nam 
sporo satysfakcji i powodów do dumy. 
Dziękujemy i gratulujemy pozostałym 
przedsiębiorstwom, które mają wkład w 
rozwój naszego regionu – skomentował 
Łukasz Marcinkiewicz, prezes Inneko.
Tytuł Lubuskiego Lidera Biznesu jest 
nagrodą dla całego zespołu Inneko. To 
miłe doświadczenie, które udowadnia, 
że nasza działalność jest potrzebna i do-
ceniana.

Ewa Iwańska
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Dzień Chłopaka to jeden z najważniej-
szych dni w imprezowym kalendarzu 
naszej firmy. Wszak mężczyzn u nas 
wielu i zdecydowanie należy im się 
właściwe celebrowanie tego ważne-
go w roku święta. 30 września do rąk 
Panów powędrowała specjalnie na tę 
okoliczność wydana przez dział mar-
ketingu gazetka BRAVO Boys, za-
wierająca typowo męskie treści. To 
jedyne i niepowtarzalne wydanie tego 
pisma, dlatego pewnie zostanie na długo  
w pamięci i na gazetowych, domowych 
regałach Innekowych facetów. Do wy-
dawnictwa dołączone były maszynki do 
golenia oraz… gumy do żucia Turbo! 
To słodkie wspomnienie dzieciństwa, 
zawierające obrazki super bryk spowo-
dowało natychmiastowe powołanie do 
życia firmowej, nielegalnej:) giełdy pa-
pier(k)ów wartościowych… Radości nie 
było końca… Potwierdziło to tylko zna-
ne i powszechnie powtarzane w dam-
skich kręgach powiedzenie, że w każ-
dym mężczyźnie chłopczyk w krótkich 
spodenkach drzemie…
I bardzo dobrze Kochani Panowie! Pie-
lęgnujcie w sobie te młodzieńcze wspo-
mnienia, bo czasami za to właśnie Was 
kochamy...

Sylwia Beech
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lipę a Pan Marek Pogorzelec wprowa-
dził nas w tajniki życia pszczół. Bardzo 
się cieszymy, że mogliśmy być częścią 
tego fantastycznie przygotowanego wy-
darzenia i liczymy, że spotkamy się tam 
znów za rok. 

Sylwia Beech

Tony odpadów, a dokładniej 10 ton 
odebraliśmy również od naszych są-
siadów – gminy Kłodawa. Jako part-
nerzy akcji sprzątania terenów, z ini-
cjatywy Koła Łowieckiego WILK 
oraz Anny Mołodciak wójta gminy 
Kłodawa, jesteśmy dumni z osób, któ-
re wspólnie z nami zrobiły coś do-
brego. W okolicznych lasach było 
bardzo wiele porzuconych śmieci.  
Oby w następnych latach było ich 
znacznie mniej. 

Ewa Iwańska

Ilość przygotowanych do oceny smako-
łyków zaskoczył samych organizatorów 
a poziom konkursu wprawił w stan ku-
linarnej euforii najbardziej wybrednych 
smakoszy. Był też spektakl teatralny dla 
najmłodszych z Tygryskiem Pietrkiem 
w roli głównej, wspólnie zasadziliśmy 
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ZMIANA ZACZYNA SIĘ OD DZIAŁANIA SPRZĄTANIE ŚWIATA

Od wielu lat, trzeci week-
end września, kojarzy nam 
się z akcją Sprzątanie Świata.  
Na Instalację Komunalną  
w Chróściku w tym roku tra-
fiło ponad 16 ton odpadów.  
To świetny wynik jak na kilka dni 
pracy!
Inneko wsparło miejską ak-
cję przygotowując „Niezbędni-
ki Inneko”, które powędrowały  
do mieszkańców Gorzowa. Znalazło 
się w nich wszystko przydatne podczas 

sprzątania. Pomogliśmy też pozbyć 
się odpadów z Wału Okrężnego i jego 
obrzeży. Osoby biorące udział w tym 
ogólnopolskim wydarzeniu miały 
szansę otrzymać książkę, oczywiście  
w zamian za śmieci!
Czyściej zrobiło się też na Gorzowskich 
Murawach. To dzięki bohaterom, któ-
rym na sercu leży los Naszej Planety – 
Leroy Merlin i Fundacja Nasza Ziemi. 
Kontenery podstawione przez Inneko, 
szybko wypełniały się workami z odpa-
dami.   

INNEKO NA FESTYNIE SĄSIEDZKIM MARKETING

To była niezwykle udana sobota!  
4 września szalona ekipa do zadań spe-
cjalnych złożona z pracowników działu 
marketingu INNEKO pod wodzą Mo-
niki Piaskowskiej, zawitała do podgo-
rzowskich Górek na Ekologicznym Fe-
stynie Sąsiedzkim! Przez kilka godzin, 
w atmosferze nieograniczonej radości 
przekazywaliśmy wiedzę na temat se-
gregacji odpadów. Frekwencja dopisała! 
W imprezie wzięli udział tłumnie miesz-
kańcy Gorek i zaproszeni goście. Na-
sze edukacyjne koło fortuny kręciło się 
nieustannie, rozsiewając cenną wiedzę i 
dając szansę na sympatyczne upominki. 
Byliśmy szczerze zaskoczeni faktem, 
jak duża jest świadomość ekologiczna 
młodszych i starszych mieszkańców nie-
wielkich Górek. Poza sferą edukacyjną 
piknik obfitował w atrakcje kulinarne. 
Konkurs domowych specjałów, w któ-
rym jednym z jurorów była p. Monika, 
był bardzo mocnym punktem programu. 
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ZIELONA SZKOŁA ZIELONE PRZEDSZKOLE - FINAŁ
Wrzesień to czas podsumowań i osta-
tecznych podliczeń ilości zebranych 
odpadów w konkursie dla szkół i przed-
szkoli. Placówki, które zgłosiły się do 
rywalizacji miały za zadanie przez cały 
rok szkolny 2020/2021 zbierać tworzy-
wa sztuczne, makulaturę, baterie oraz 
elektroodpady. Sukcesywnie odbierane 
przez naszych Pracowników, a następnie 
sumowane kilogramy dały nam tony ze-
branych odpadów.
Pośród szkół najlepsza okazała się 
Szkoła Podstawowa w Lubiszynie, 
gdzie zebrała ok. 115 kg odpadów na 
osobę. Wygrywając sprzęt mulitime-
dialny – rzutnik oraz laptop. Pierw-
szą nagrodę dla przedszkola zdobyło 
Przedszkole Miejskie nr 20 gromadząc  
ok. 22 kg na jedno dziecko. Już teraz 
wiemy dlaczego ma ono nazwę „Przy-
jaciół Przyrody” – z takim wynikiem 
na pewno ekologia jest bliska ich ser-
cu. Wygrali wymarzony sprzęt grający,  
a przekazanie nagród odbywało się przy 
udziale dzieci, które przedstawiły krótki 
występ artystyczny.
Od września ruszył nabór na nową edy-
cję w roku szkolnym 2021/2022 i wśród 
placówek jest ogromna mobilizacja, 
żeby pobić rekord i zebrać więcej niż  
w poprzedni roku. Trzymamy kciuki!

Emilia Grzegorczyk

EDUKACJA EKOLOGICZNA
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CI Z ZAWARCIA SĄ SERDECZNI I POTRAFIĄ SIĘ BAWIĆ! POLE GOLFOWE

Atmosfera była wspaniała, uśmiechy i 
dobra zabawa towarzyszyły graczom 
przez wszystkie dziewięć dołków. Tak 
Turniej o Puchar Prezesa Inneko Go-
rzów – Łukasza Marcinkiewicza, ko-
mentowali jego uczestnicy. Cieszymy 
się, że nasze imprezy zyskują na po-
pularności, nie tylko w mieście i regio-
nie. 
Turniej o Puchar Prezesa Inneko Go-
rzów – Łukasza Marcinkiewicza jest 
świetną zabawą dla początkujących 
graczy i szansą na poznanie nowej dys-
cypliny sportu, jest też sprawdzianem 
umiejętności dla osób już grających. To 
jedna z nielicznych imprez sportowych, 
podczas której spotykają się profesjo-
nalni gracze oraz amatorzy, którzy na 
starcie tworzą pary. Dzięki temu można 
podglądając doświadczonych golfistów 
nauczyć się czegoś nowego, a z drugiej 
strony podzielić się sowimi umiejętno-
ściami i co więcej zarazić kogoś pasją. 

Trafne okazało się też połączenie turniej 
z dniem otwartym. Nasi trenerzy: Ka-
rolina Czabara oraz Jakub Korniejczuk, 
wszystkim zainteresowanym mieszkań-
com Gorzowa, opowiadali o zasadach 
gry w golfa oraz zorganizowali część 
praktyczną.  

MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY!
Przygotowania do sezonu zimowego 
rozpoczynany dzień po zakończeniu po-
przedniego, a jest to zawsze na początku 
kwietnia. Corocznie pełną gotowość zi-
mową osiągamy 15 października. Tego 
dnia cały sprzęt jest przygotowany,  
a 30-osobowa załoga w pełni gotowa do 
pracy przez 24 godziny na dobę w try-
bie stacjonarnym jak i dyżurowym. Nasi 
pracownicy doskonale wiedzą, że w tym 
okresie muszą być przygotowani do pra-
cy w każdych warunkach i o każdej po-
rze.
Na pełną gotowość składają się  trzy 
główne elementy: przygotowany ta-
bor, uzupełniony magazyn środków 
chemicznych i uszorstniających oraz 
załoga. Posiadamy 11 dużych piaska-
rek oraz jedną małą do obsługi trudno 
dostępnych miejsc. Nasz magazyn jest 
do maksimum uzupełniany w sól i inne 
środki chemiczne oraz w piasek. 
Od  1 listopada tego roku aktywność 
RCS zwiększyła się o utrzymanie zi-
mowe dróg osiedlowych, zostaliśmy 
również zarządcą deptaka przy ulicy 
Sikorskiego. W niedalekiej przyszłości 
przejmiemy również nowobudowany 
deptak przy Chrobrego, a po planowa-
nym remoncie - przy Hawelańskiej. 
Jak mówi prezes spółki RCS Krzysztof 
Kołecki – ma być czysto, przyjaźnie  
i funkcjonalnie. 

Sylwia Beech

Dział Marketingu Inneko zadbał, by na 
starcie każdy uczestnik otrzymał spe-
cjalny ,,Niezbędnik Golfisty’’. Do zwy-
cięzców turnieju powędrowały vouche-
ry kwotowe - dla golfistów oraz kursy 
Zielonej Karty - dla ich towarzyszy.

Ewa Iwańska

POLE GOLFOWE
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Pierwszego oraz drugiego listopada 
gorzowianie tłumnie odwiedzali ne-
kropolie przy ul. Żwirowej. To wy-
jątkowy czas, który wzbudza w nas 
wiele uczuć i wspomnień.  Jak co roku 
zadbaliśmy, by było godnie i bezpiecz-
nie. 
Żeby wszystko się udało, pracownicy 
Inneko SPZ zaczęli przygotowania już  
w październiku. Najpierw z jesiennych 
liści uprzątnięto alejki, kwatery oraz 
tereny wokół nekropolii. Pomocne oka-
zały się specjalistyczne sprzęty. Teren 
cmentarza był oczyszczany mechanicz-
nie przy pomocy zamiatarki.
Wszyscy pamiętamy ubie-
gły rok i obostrzenia wynika-
jące z pandemii koronawirusa.  
Na szczęście mamy to już za sobą.  
Pierwszego i drugiego listopada od-
wiedzający cmentarz mogli wybrać 
dowolna porę. Był on otwarty całą 
dobę. Zmianie uległy natomiast zasa-
dy wjazdu na teren cmentarza dla sa-
mochodów osobowych. Ze względu na 
duży ruch pieszych oraz odbywające 
się równolegle ceremonie pogrzebowe,  
od 29 października wjazd na teren ne-
kropolii był niemożliwy. 
Jak zawsze odwiedzający gorzow-
ski cmentarz mogli liczyć na wspar-
cie naszych pracowników Biura 
Obsługi Klienta. To oni udzielali 
wszelkich informacji oraz pomagali  
w odnalezieniu grobów najbliższych. 

Ewa Iwańska

POLANA PRZYJACIÓŁ POLANA PRZYJACIÓŁ

Koniec października i początek listopa-
da to dla pracowników Polany Przyja-
ciół dni szczególnie wzmożonej pracy. 
W Święto Zmarłych odwiedzających 
grzebowisko jest znacznie więcej. Przy-
gotowania rozpoczęto od prac porząd-
kowych i koszenia trawy. Przepiękne 
kwiaty i znicze ozdobiły pomnik upa-
miętniający zwierzaki, których nie ma 
już wśród nas. Brama polany, w ostatni 
dzień października i pierwszy dzień li-
stopada, była otwarta dla odwiedza-
jących od rana do wieczora, by każdy 
miał możliwość w dowolnej porze dnia 
odwiedzić swojego czworonożnego 
przyjaciela – tego wyjątkowego, który 
zawsze okazywał zadowolenie z powro-
tu swojego pana do domu, cieszył się z 
każdej wspólnie spędzonej chwili i po-
magał ukoić smutki. 

Ewa Iwańska

INNEKO SPZ
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