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dźwięki. Byliśmy mile zaskoczeni jak 
wiele uśmiechu wywołał na twarzach 
uczestników naszej akcji. Mieszkańcy 
Ekogadułę polubili do tego stopnia, że 
wielokrotnie prosili, aby na stałe zago-
ścił na ulicach naszego miasta w charak-
terze strażnika czystości i nauczyciela 
segregacji odpadów. 
Całą akcję możemy śmiało uznać za 
sukces społeczny i medialny, za co ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy 
celebrowali Trzydziestkę Inneko razem 
z nami. Ale to jeszcze nie koniec…  
Jubileusz wszak trwa. Bądźcie czujni, 
przed nami kolejne atrakcje! 

niespodzianek! Tydzień zaczęliśmy 
pysznym poczę-
stunkiem przy 
Starym Rynku,  
a zakończyliśmy 
na Ryneczku Je-
rzego rozdając 
pyszną mrożoną 
kawę z bitą śmie-
taną.
Przez cały czas 
trwania akcji to-
warzyszył nam 

nasz Innekowski Ekogaduła - śmietnik, 
który gada, zaczepia i wydaje przeróżne 

Rok 2022 jest rokiem jubileuszowym 
naszej spółki. 30 lat to piękny wiek, 
z którym wiąże się wiele lat ciężkiej 
pracy, rozwoju i inwestycji, dzięki 
którym Inneko jest nowoczesną firmą 
o stabilnej pozycji na rynku gospoda-
rowania odpadami.
Aby uczcić to wydarzenie zorganizo-
waliśmy akcję celebrującą ten wyjąt-
kowy czas. We współpracy z Radiem  
Gorzów przeprowadziliśmy cykl spo-
tkań z mieszkańcami naszego miasta 
pod nazwą Trzydziestka Inneko.
Przez pięć czerwcowych dni, od ponie-
działku do piątku,  można było spotkać 
pracowników działu marketingu Inneko 
oraz reporterów Radia Gorzów, którzy 
specjalnie na tę okazję przygotowali 
szereg niespodzianek dla gorzowian. 
Każdy dnia byliśmy w innym miejscu,  
o czym informowaliśmy na ante-
nie radia, a zadaniem słuchaczy było 

odnalezienie nas by na hasło dnia 
stać się posiadaczem fantastycznych 
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30-tka INNEKO
EKOGADUŁA W AKCJI 
Z RADIEM GORZÓW
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Lada moment Gorzowski Ośrodek 
Technologiczny przeniesie swoją loka-
lizację na ulicę Targową. Prowadzony 
przez spółkę Inkubator Przedsiębior-
czości będzie w sposób kompleksowy 
wspierał przedsiębiorców oraz rozwój 
innowacji. Pracy i nowych wyzwań 
będzie bardzo dużo. 
Do końca września generalny wyko-
nawca ma zakończyć prace budowlane. 
Tempo będzie ogromne, bo już w paź-
dzierniku spółka ruszy ze swoją działal-
nością pod nowym adresem. Inkubator 
Przedsiębiorczości stworzy dostęp m.in. 
do sal konferencyjnych, stref kreatyw-
nych, showroomu nowych technologii. 
Dzięki temu przedsiębiorcy będą mo-
gli liczyć na profesjonalne wsparcie  
w ubieganiu się o dofinansowania oraz 
udział w organizowanych wyjazdach 
studyjnych.
- W czerwcu ruszył nabór do Inkuba-
tora Przedsiębiorczości. Do końca lip-
ca trwała ocena formalna złożonych 

i wdrożeniowe z przedsiębiorcami.  
W tym zakresie planowane jest zwięk-
szenie zasięgu z regionalnego na ogól-
nopolski, a nawet europejski. 
Gorzowski Ośrodek Technologiczny 
powstał w 2013 roku. Jest spółka-cór-
ką Inneko, która na początku swojej 
działalności głównie specjalizowała się  

w technologii środowiskowej, następnie 
powstało Centrum Transferu Techno-
logii Środowiskowych i Klub Młodego 
Wynalazcy. Kolejnym wyzwaniem jest 
właśnie Inkubator Przedsiębiorczości, 
który pozwoli wejść w procesy startu-
pów.
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JESIENIĄ NOWE 
WYZWANIA GOT-U

wniosków. Kolejnym etapem jest ich 
ocena merytoryczna. Następny nabór 
planujemy we wrześniu lub październiku 
– mówi Justyna Kmietowicz, prezes Go-
rzowskiego Ośrodka Technologicznego. 
Laboratoria stacjonarne związane  
z biologią i chemią pozostaną w Stano-
wicach. Lokalizację zmieni natomiast 
zaplecze roboty-
ki oraz wszystkie 
elementy zwią-
zane z przemy-
słem. Po prze-
prowadzce swoją 
działalność wzno-
wi Klub Młodego 
Wynalazcy, który 
przez pandemię koronawirusa został 
czasowo zawieszony. Gorzowski Ośro-
dek Technologiczny czeka potężny roz-
kwit, który pozwoli wejść w procesy 
startupów, czyli tworzenia od pomysłu 
do produktu. Kontynuowane będą rów-
nolegle projekty badawczo-rozwojowe 
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POLE GOLFOWE
Z ARCHIWUM INNEKO
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Kiedy pogoda sprzyja spacerom i ak-
tywności fizycznej, polecamy wizytę 
na naszym Polu Golfowym Zawarcie. 
Wśród otaczającej zieleni i w przyjaznej 
atmosferze, która za sprawą naszych 

pracowników udziela się każdemu, 
można spędzić naprawdę świetny czas. 
To wyjątkowe miejsce przez całe wa-
kacje oferowało tzw. „Męskie czwart-
ki” oraz „Damskie piątki”, kiedy to  
w asyście trenerów można było nauczyć 
się podstaw gry w golfa.  Poniedziałki 
należały do seniorów, którzy przyby-
wali wraz z wnukami na potańcówki na 
świeżym powietrzu, ale też na szkolenie 
z kijem golfowym w ręku.
W okresie wakacyjnym nie zabrakło 
turniejów, które oprócz odrobiny adre-
naliny dawały też sporą dawkę frajdy. 
Jednym z nich, był niezmiernie dla nas 
ważny, Turniej Prezesów Inneko. Do 
rywalizacji zgłosiło się ponad 40 par, 
w konfiguracji profesjonalista-amator. 
Mieli oni do zaliczenia 9 dołków, a na 
zwycięzców czekały puchary i pyszny 
tort. 
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W lipcu wspólnie z miastem święto-
waliśmy jego 765 urodziny. Z tej oka-
zji przygotowaliśmy niespodziankę 
dla mieszkańców w postaci widoko-
wych lotów balonowych! Miejscem 
akcji były błonia nadwarciańskie, które 

przyciągnęły całą masę głodnych pod-
niebnych wrażeń gorzowian. Jak mówią 
Ci, którzy skorzystali z tej atrakcji, wi-
doki zapierały dech a przygoda dostar-
czyła solidnej dawki adrenaliny. Znaczy 
to, że loty były strzałem w dziesiątkę,  

a my jesteśmy 
dumni, że mogli-
śmy być częścią 
tak wyjątkowego 
wydarzenia.
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POLE GOLFOWE
PEŁNE ATRAKCJI

ACH, CO TO BYŁ
ZA LOT



Jeśli jest jeszcze ktoś, kto w Gorzowie 
nie zna Grupy Kapitałowej Inneko to 
zadaniem działu marketingu jest dokła-
danie wszelkich starań, aby to zmienić. 
Na co dzień pracujemy nad  wizerun-
kiem firmy w mie-
ście oraz w całej 
branży. Polega 
to na współpracy  
z lokalnymi me-
diami, periodyka-
mi branżowymi 
i na aktywności na portalach społecz-
nościowych. W ten sposób staramy się 
dotrzeć do każdej grupy odbiorców, 
wykorzystując w tym celu różnorakie 
akcje promocyjno - edukacyjne. Tu do-
skonałym przykładem było wspólne  
z radiem Gorzów świętowanie naszego 

firmowego jubileuszu. Materiały filmo-
we o każdej gałęzi naszej działalności 
pojawiają się w systematycznie w Tele-
wizji Gorzów a najnowsze oferty pra-
cy publikujemy w Gazecie Lubuskiej. 

Artykuły o działalności naszych spólek 
ukazują się w prasie branżowej –  Prze-
glądzie Komunalnym oraz na portalu 
sozosfera.pl. Jednym słowem – o nudzie 
nie ma mowy. I bardzo dobrze, niech tak 
zostanie, ku chwale INNEKO!
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CO W PRASIE  
PISZCZY?

WSZYSTKIE RĘCE NA 
POKŁAD

Dla działu Wywozu Odpadów wrzesień 
to czas dużych zmian, do których wszy-
scy przygotowywali się sumiennie przez 
cały okres wakacyjny.  Począwszy od 
kompletowania pakietów z workami, 
które przekazywane były, wraz z nowy-
mi harmonogramami odbioru odpadów, 
mieszkańcom zabudowań jednorodzin-
nych, po przygotowanie centrum obsłu-
gi klienta wraz z infolinią. W początko-
wej fazie nowy numer (95 712  50 69) 
będzie do dyspozycji mieszkańców od 

godziny 8:00 do 20:00, a pomocy udzie-
lać będą wyszko-
leni konsultanci. 
Ponadto osobiście 
można przyjść do 
biura obsługi, któ-
re również zmieni-
ło swoją lokaliza-
cję, na bardziej dostępną i przestronną. 
Wszyscy pracownicy są bardzo zaan-
gażowani w proces przejęcia odbioru 
odpadów w sektorach II i III. Jesteśmy 

pełni nadziei, że całe przedsięwzięcie 

pójdzie szybko i sprawnie, a mieszkań-
cy Gorzowa nie będą mieli powodów do 
niepokoju.
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