


swój finał w Krajowej Izbie Odwoław-
czej. Dwie rozprawy i czterysta stron 
dowodów później zapadł wyrok, który 
jednoznacznie nakazał odrzucenie ofert 
Komunalnika i ponowne rozpatrzenie 
pozostałych ofert. Oznacza to, że INNE-
KO – przynajmniej w dwóch częściach 
– powinno otrzymać do realizacji przed-
miotowe zamówienie. 
Zapytacie co z Komunalnikiem? Otóż 
ma on jeszcze pewne szanse – w ostat-
nich dniach złożył bowiem skargę na 
rozstrzygnięcie KIO do sądu. Bądźmy 
zatem czujni – o ewentualnym rozwoju 
sytuacji będziemy informować Was na 
bieżąco. 

Pomimo trudności, m.in. wynikających 
z faktu, że Zamawiający, przekazał nie-
zbędne dokumenty dopiero po 5 dniach 
od otrzymania wniosku, zespół stanął 

na wysokości za-
dania. Złożone 
odwołanie było 
tak przekonujące, 
że zostało przez 
MG-6 uznane  
w całości. Było to 

jednak tylko częściowe zwycięstwo, nie 
mające znaczącego wpływu na ostatecz-
ne rozstrzygnięcie. Ponieważ Komunal-
nik przystąpił do odwołania po stronie 
Zamawiającego cała sprawa znalazła 

23 maja 2022 roku - to data, na którą  
z niecierpliwością czekało wielu. To 
właśnie tego dnia zapadł  wyrok KIO  
w sprawie odwołania, które INNE-
KO złożyło w postępowaniu na odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów 
z terenu ZCG MG-6 w okresie najbliż-
szych 36 miesięcy. 
Wszystko zaczęło się 1 kwietnia 2022 r. 
Wtedy to  Związek Celowy Gmin MG-
6, po 76 dniach od otwarcia ofert, pod-
jął decyzję o wyborze wykonawcy, któ-
remu powierzy zamówienie w ramach 
prowadzonego przez siebie postępowa-
nia przetargowego. W opublikowanej 
informacji Zamawiający wskazał, że we 
wszystkich trzech częściach zamówie-
nia najkorzystniejsza okazała się ofer-
ta PHU Komunalnik Sp. z o.o. Oferta, 
która nie spełniała wymogów postę-
powania i obarczona była wadą rażąco 
niskiej ceny i której przyjęcie mogło 
doprowadzić do chaosu w zakresie go-
spodarki odpadami w Gorzowie Wlkp. 
i gminach ościennych. Odpowiedź IN-

NEKO na to zaniedbanie Zamawiające-
go mogła być tylko jedna – odwołanie 
do  KIO. Jego przygotowaniem zajął 
się zespół ekspertów z dziedziny prawa 
zamówień publicznych oraz finansów. 

W maju, w Ustce, odbył się Krajowy Zjazd Dyrektorów Za-
kładów Oczyszczania Miast, w którym nasza firma odegrała 
ważną rolę. Te spotkania kierowane są do kadry zarządzającej 

wszelkich podmiotów zajmujących się gospodarką odpadami 
i oczyszczaniem miast. Dają one możliwość zapoznania się 
z najnowszymi regulacjami i problemami dotyczącymi całej 
branży. Ważnym elementem Zjazdu są zawsze osobiste spotka-
nia, oparte na wymianie doświadczeń. To również czas wręcza-
nia podziękowań i wyróżnień za osiągnięcia i działalność na 
rzecz całej branży. 
W tym wyjątkowym dla Inneko roku jubileuszowym, jako go-
spodarze KZDZOM uczciliśmy 30-lecie naszej firmy symbo-
licznym tortem. Gości częstowali obecny Prezes Inneko Łukasz 
Marcinkiewicz, a także Marek Wróblewski, zasiadający w za-
rządzie spółki (kiedyś ZUO) ponad 20 lat.
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WIEŚCI Z KIO

JUBILEUSZ NA  
WYJEŹDZIE
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Inneko SPZ ma już cztery lata! 
Dokładnie 11 czerwca 2018 
roku, spółka została powołana  
i wraz z tą decyzją ruszyły przygoto-
wania do przejęcia administrowania 
gorzowskiej nekropolii przy ulicy Żwi-
rowej. 
Jednym z argumentów, który motywo-
wał powstanie 
nowej spółki były 
trendy wskazujące  
na powrót usług 
związanych z za-
rządzaniem cmen-
tarza do Miasta. 
Dzięki temu w 
szybkim tempie 
zyskano pełną 
kontrolę, a co za tym idzie poprawiła się 
efektywności zarządzania oraz polep-
szyła estetyka tego miejsca. - Okres od 
powołania do rozpoczęcia działalności  
na Cmentarzu (01.09.2018), był 
czasem przygotowania do re-
alizacji zadania powierzonego  
w ramach in – house: zatrudnie-
nia zespołu pracowników, spełnie-
nia wymagań technicznych. To wte-
dy zakupiliśmy sprzęt i pojazdy oraz 
przygotowaliśmy pomieszczenia  
i szkoliliśmy pracowników w zupełnie 
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CZAS DOBRYCH 
ZMIAN

INNEKO SPZ

nowym dla nas obszarze. Wszyst-
ko po to, aby przejęcie zadania  
nie wiązało się z uciążliwościami dla 
mieszkańców oraz zakładów pogrzebo-
wych - wspomina Karolina Rzepecka, 
dyrektor generalny Inneko SPZ.
Po tych czterech latach, śmiało moż-
na powiedzieć, że się udało. Zasługa  

w tym przede wszystkim zespołu, który 
w większości nie zmienił się od począt-
ku. Ich zaangażowanie zaowocowało 
zmianami na lepsze. Remontu i przy-
wrócenia funkcjonowania doczekała  
się kaplica, pojawiły się udogodnie-
nia dla odwiedzających cmentarz. Te-
raz mają oni dostęp m.in. do narzędzi 
i zniczodzielni oraz do elektronicznej 
wyszukiwarki grobów.  Wymieniona zo-
stała brama cmentarza, a remonty infra-
struktury prowadzone są systematycz-
nie. Oby tak dalej!

BRAMA WJAZDOWA PRZED I PO REMONCIE

ALEJKI PRZED  
I PO REMONCIE



Od niewielkiego przedsiębiorstwa 
do nowoczesnej i cenionej firmy.
Mija 30 lat od powstania spółki Inne-
ko. W tym czasie firma rozwinęła się, 
a pracownicy zyskali wiele nowych 
kompetencji i umiejętności. Dzięki 
temu, świadczone dla Miasta usługi,  
są na bardzo wysokim poziomie. Jeste-
śmy obecni w życiu mieszkańców Go-
rzowa i północnej części województwa 
lubuskiego.
„Kluczem do sukcesu każdej firmy są 
ludzie. Z okazji jubileuszu 30-lecia In-

neko, chcę serdecznie podziękować na-
szym Pracownikom, którzy na przestrze-
ni lat, budowali firmę. To właśnie dzięki 
Państwu osiągnęliśmy tak wiele. Jestem 
przekonany, że bez Waszego codzienne-
go zaangażowania nie bylibyśmy w tym 
miejscu. Za nami wiele wyzwań oraz 
trudnych momentów. Dziękuję za każ-
dą sytuację, podczas której wychodząc  
z własnej strefy komfortu, pokazywali-
śmy, że jesteśmy zespołem – mówi Łu-
kasz Marcinkiewicz, prezes Inneko.

Ten wyjątkowy czas skłania do refleksji, 
ale jest też okazją, by przypomnieć jak  
na przestrzeni minionych trzech de-
kad, zmieniała się spółka. Inneko 
- dawniej Zakład Utylizacji Odpa-
dów - powstało w 1992 roku. Od po-
czątku, jako spółka komunalna, re-
alizuje misję propagowania wśród 
mieszkańców Gorzowa pozytywnych 
nawyków związanych z ekologią  
i ochroną środowiska. Początek dzia-
łalności ograniczał się do składowiska  
o powierzchni 1,5 ha. W 1998 roku 
powstał Regionalny Zakład Utylizacji 

Odpadów o powierzchni 2,5 ha To tu-
taj znajdowało się składowisko liczące  
1,8 ha. Kolejne wyzwania zmotywo-
wały rozwój spółki i doprowadziły do 
powołania w 2001 roku Centrum Recy-
klingu Odpadów Budowlanych. 
Kolejne lata pracy zespołu Inneko, 
wskazały potrzebę utworzenia miejsca, 
w którym mieszkańcy Gorzowa godnie 
będą mogli zorganizować pochówek 
swoich zwierząt domowych. W ten spo-
sób urodziła się idea, by na terenie Re-
gionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów  

w Chróściku, po-
wstała „Polana 
Przyjaciół”. Ko-
lejna inicjatywa 
spółki pojawiła 
się z chęci połą-
czenia ekologii 

oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. 
Tak, zamknięte składowisko odpadów, 
zmieniło się w 2013 roku w dziewię-
ciodołkowe Pole Golfowe „Zawarcie”. 
Inwestycja jak na tamte czasy, unikalna  
w skali kraju i nie tylko. Z sukcesem 
działa, rozwija się i pozyskuje coraz 
więcej miłośników golfa. 
Przełomowy dla Inneko był rok 2018 
roku. Wtedy spółka rozszerzyła swoją 
działalność o odbiór odpadów od miesz-
kańców Gorzowa. Kolejny raz, także 

w skali kraju, wy-
znaczyliśmy nowe 
trendy, inwestując 
w ekologiczne po-
jazdy elektryczne 
oraz na gaz CNG. 
Aktualnie grupę 
kapitałową Inneko 
tworzy kilka spółek 
zależnych. - Pro-
dukcją i sprzedażą 
energii ze źródeł 
odnawialnych zaj-
muje się Inneko 
Energia Słoneczna, 

BioEnergy Farm Stanowice sp. z o.o. 
posiada elektrociepłownię na biomasę 
oraz paliwo RDF o mocy elektrycznej 
1MW i mocy cieplnej 4MW. Inneko może 
się też pochwalić najnowocześniejszym 
laboratorium badawczym, które otrzy-
mało certyfikaty wydane przez Polskie 
Centrum Akredytacji i funkcjonuje w  
ramach działalności Centrum badawczo 
– wdrożeniowego „Eko – Innowacje”. 
Dzięki powołaniu w 2017 roku Inneko 
RCS, zajmujemy się całorocznym utrzy-
maniem czystości i przejezdności dróg 
na terenie Gorzowa. Swoje czterolecie 

działalności świętuje w tym roku naj-
młodsza ze spółek „córek” Inneko SPZ, 
która administruje Cmentarzem Komu-
nalnym przy ulicy Żwirowej – wylicza 
Monika Piaskowska, dyrektor ds. mar-
ketingu Grupy Kapitałowej Inneko.
Pracownicy Inneko zajmują się odbio-
rem, zbieraniem, odzyskiem i uniesz-
kodliwianiem odpadów. Na wysokim 
poziomie są także usługi doradcze z 
zakresu gospodarki odpadowej oraz 
prowadzona edukacja ekologiczna dla 
mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego  
i okolicznych gmin.
Na stałe w kalendarz miejskich wyda-
rzeń, wpisały się akcje i eventy, które  
w ciekawy sposób  uświadamiają, 
jak ważna jest właściwa segre-
gacja odpadów. Wymień Odpa-
dy na Kulturalne Wypady, pro-
jekty Ekobohater, Zielona Szkoła, 
Zielone Przedszkole i Zielony Mikołaj,  
czy program Inneko - Dobry Sąsiad 
– to tylko z cyklicznych projektów. 
Gorzowianie wielokrotnie przekona-
li się już, podczas organizowanych 
akcji charytatywnych, że Inneko  
to więcej niż spółka, fir-
ma, czy przedsiębiorstwo. To 
przede wszystkim ludzie, którzy  
na przestrzeni lat stworzyli zgrany 
zespół, realizujący zadania komu-
nalne w służbie mieszkańcom i wy-
różniający się gotowością do przedsię-
wzięć odpowiedzialnych społecznie.  
Za co z całego serca dziękujemy!     
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30 LAT MINEŁO
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Napisać, że jesteśmy dumni z pracowni-
ków wywozu odpadów, to jak nie napi-
sać nic. Ostatnio dochodziły nas słuchy 
o pracownikach firmy, którzy oprócz 
wzorowego wywiązywania się ze swo-

ich codziennych obowiązków, z własnej 
inicjatywy podejmowali się dodatko-
wych zadań w służbie miastu. 
Jedną z takich sytuacji było wyciągnię-
cie z Kłodawki elektrycznej hulajnogi, 
która dzięki szybkiej reakcji naszych 
„ratowników” wyszła z tej opresji bez 
szwanku i dalej może śmigać ulicami 
miasta.  
Ogromną radość udało się sprawić 3 let-
niemu Brunowi, który jest wielkim fa-
nem śmieciarek ze stajni INNEKO. Jego 
marzeniem była możliwość zobaczenia 
z bliska swojego ukochanego samocho-
du. I tak się stało! Nasi dzielni pracow-
nicy ugościli chłopca z honorami. Bruno 
otrzymał również upominki od naszego 
działu marketingu. Szczęście w oczach 
chłopca było najlepszą nagrodą dla ze-
społu zaangażowanego w to sympatycz-
ne przedsięwzięcie! Bruno, miło było 
Cię poznać!!

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Pięknie zrobiło się na Polanie Przyja-
ciół. Polana Przyjaciół zakwitła i mocno 
się zazieleniła. W skrzyniach i donicach 
pięknie rozgościły się zachwycające 
swoimi barwami kompozycje kwiatowe. 

Regularne koszenie trawy nadało jej so-
czystości. O indywidualne miejsca po-
chówku dbają ich właściciele. Ponadto 
pojawiła się siatka maskująca, która za-
mocowana do ogrodzenia pełni funkcję 
osłaniającą przed nawiewaniem podczas 
silnych wiatrów odpadów z pobliskiego 
zakładu. Dzięki temu na Polanie panuje 
ład i porządek. Pieczę nad pracami po-
rządkowymi, i nie tylko, sprawuje opie-
kun Polany Przyjaciół Łukasz Dera, a 
pomaga mu Tadeusz Sikora.
Warto wspomnieć, że nasze 

grzebowisko cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem.. Rośnie liczba po-
chówków w mogile zbiorowej i w in-
dywidualnych. W 2021 roku odbyło się 
160 pochówków. Na bieżąco opłacane 

są też już istnieją-
ce miejsca. 
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O WYWOZIE
SŁÓW KILKA!

POLANA 
PRZYJACIÓŁ



Wiosna to przepiękny czas, ale też bar-
dzo pracowity dla działu marketingu. 
Maj zaczęliśmy od cyklicznego wyda-
rzenia „Dbam o porządek i ład już od 
najmłodszych lat”. Cenimy takie inicja-
tywy i wierzymy, że dobre nawyki bu-
dowane od najmłodszych lat, zaowocują 
w przyszłości. 
Uczestniczyliśmy także w Biegu Sło-
wiańskim, pod hasłem „dla zdrowia  
i środowiska”. Jako, że własne nogi są 
najbardziej ekologicznym środkiem 
lokomocji,  na dodatek podnoszącym 
sprawność fizyczną i kondycję całego 
organizmu, nasi pracownicy aktywnie 
włączyli się do biegowych konkurencji. 
Z całkiem niezłym wynikiem, czego 
gratulujemy!
Udział w Święcie  Ulicy Teatralnej to 
już nasza tradycja!. Tym razem zorga-
nizowaliśmy naszą Zieloną Strefę In-
neko w  Ogrodzie Teatralnym. W tych 
przepięknych okolicznościach przyrody 

dzieciaki i ich rodzice mieli okazję 
sprawdzić się w segregowania odpa-
dów a także utrwalić  
swoją wiedzę eko-
logiczną za sprawą 
naszej grze plenero-
wej.
„Polscy autorzy dla 
klimatu” to  hasło 
tegorocznej akcji „Cala Polska czyta 
dzieciom”. Dlatego pracownicy działu 
marketingu na zaproszenie WiMBP, filii 
nr 3 oraz 10, wzięli udział w czytaniu 
ekologicznych bajek przedszkolakom. 
Radość maluchów z naszej obecno-
ści była przeogromna, a ich ciekawość 
świata oraz wiedza o segregacji może 
napawać dumą! 

Wzięliśmy także udział w Pikniku Na-
ukowym. Przy wsparciu naszego eks-

perta Dariusza Majewskiego, przygo-
towaliśmy na tę okazję wyjątkową, 
naukową prezentację, o tym jak prze-
twarzane są odpady, i co może z nich 
ponownie powstać. Do tego młodzi 
uczestnicy  Pikniku mogli sprawdzić się 
w naszym plenerowym EkoDominie,  
a także udoskoskonalić  swoją wiedzę 
na temat segregacji. 
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DZIEJE SIĘ  
W MARKETINGU!
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Przed nami piękne letnie miesiące. Wie-
le wskazuje na to, że będą to bardzo 
upalne wakacje. Prognozy są, co prawda 
różne, ale ja wierzę, że na brak słońca 
nie będziemy narzekać. Kiedy słupek 

temperatury idzie ostro w górę, nie bar-
dzo mamy ochotę na gorące posiłki. W 
moim domu od lat raczymy się wtedy 
chłodnikiem. To super szybkie, super ta-
nie, super sycące i super smaczne danie!
Do zrobienia chłodnika potrzebne będą 
rzodkiewki, szczypiorek, mleko oraz 
jogurt naturalny. Jak widzicie, są to pro-
dukty, które zazwyczaj mamy w lodów-
kach. Rzodkiewki ścieramy na tarce, ja 

używam tej z dużymi oczkami. Szczy-
piorek, w dużej ilości, drobno siekamy. 
Jogurt dodajemy do mleka, zimnego 
oczywiście, a następnie mieszamy tak, 
by powstała jednolita masa. Do niej do-

dajemy szczypio-
rek z rzodkiewką 
i znów porząd-
nie mieszamy. 
I tak oto mamy 
już prawie goto-
we panaceum na 

upały! Warto je jeszcze przed podaniem 
posypać dodatkową porcją szczypioru. 
Można serwować je również z jajem 
na twardo. Taka przekąska na pewno 
zaspokoi najbardziej wybredne podnie-
bienia. Moja rodzina pochłania jej latem 
hektolitry!! Smacznego, zatem!
A przy okazji wspaniałych wakacji Wam 
życzę Kochani czytelnicy!

Babcia Grażynka
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CHŁODNICZEK
BABUNI


