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JESTEŚMY EKO-FIRMĄ - JEDNĄ Z NAJLEPSZYCH W LUBUSKIM!
Praca zespołu Inneko została docenio-
na podczas tegorocznego Lubuskiego 
Kongresu Gospodarczego. Uroczy-
sta gala była okazją do wręczenia, 
po raz trzeci, Nagrody Gospodarczej  
Marszałka Województwa Lubuskiego 
dla najlepszych przedsiębiorstw.
Inneko zdobyło drugie miejsce w kate-
gorii „Zielona gospodarka – eko-firma”. 
To wyróżnienie dla przedsiębiorstw, 
które poprzez swoją działalność gospo-
darczą propagują postawy proekolo-
giczne. Pierwsze miejsce powędrowało 
do Oś Eko Sp. z o.o. z Zielonej Góry,  
a trzecie Zakładu Usług Leśnych Prze-
mysław Staszak z Ług, w powiecie 
strzelecko-drezdeneckim.

- Prof. Balcerowicz zostawił nam 
przesłanie. Fundamentem silnej,  
demokratycznej i wolnej Polski jest wol-
na gospodarka. Dlatego życzę przed-
siębiorcom regionu przewidywalności 
władzy każdego szczebla oraz coraz 
większej swobody gospodarczej - mówi-
ła marszałek Elżbieta Polak.
To wyróżnienie jest naszym wspólnym 
sukcesem, nagrodą za codzienną pracę, 
zaangażowanie i po prostu bycie eko. 
Serdecznie dziękujemy!

Ewa Iwańska

INNEKO SPZZAPOMNIAŁEŚ NARZĘDZI IDĄC NA CMENTARZ?
TERAZ MOŻESZ POŻYCZYĆ!
Od września ubiegłego roku jako Inneko 
zajęliśmy się administracją cmentarza 
komunalnego w Gorzowie Wielkopol-
skim. Od tego czasu nekropolia zmienia 
się na lepsze, a my robimy wszystko, by 
ułatwić mieszkańcom opiekę nad groba-
mi.
Najnowszym wdrożonym projektem 
jest możliwość wypożyczenia sprzętu 
do porządkowania grobów. Na początku 
października utworzyliśmy dwa punkty,  
w których można bezpłatnie wypoży-
czyć haczki, szpadle, wiaderka, grabki, 
konewki czy worki na śmieci. Pierw-
sze takie stanowisko znajduje się  przy 
głównej bramie cmentarza, natomiast 
drugie można znaleźć obok kaplicy. 
Stawiamy  na zaufanie i odpowiedzial-
ność gorzowian, wierząc, że wszyst-
kie pożyczone narzędzia, po spełnieniu 
swojej roli, wrócą na miejsce. - Liczymy 
na uczciwość, tak, żeby to mogło służyć 
mieszkańcom jak najdłużej. To ułatwie-
nie dla mieszkańców, żeby nie musieli 
nosić ze sobą tego sprzętu. Nie zawsze 
mają możliwość trzymania go blisko 
swoich grobów. To taki ukłon w ich stro-
nę – mówi Karolina Rzepecka, dyrektor 
generalny SPZ. Jeśli pomysł się spraw-
dzi, a mieszkańcy podejdą do niego 
odpowiedzialnie, planujemy niebawem 
zwiększyć liczbę stanowisk.

Naszym kolejnym przedsięwzięciem 
jest utworzenie „Zniczodzielni”, której 
koncept doskonale wpisuje się w eko-
logiczną myśl, przyświecającą naszej 
działalności. Na terenie cmentarza wy-
znaczyliśmy dwa punkty, w których 
będzie można zostawić wypalone, ale 
nieuszkodzone znicze, tak by inne oso-
by mogły z nich skorzystać. Wystarczy 
zakupić nowy wkład, dając im drugie 
życie.
Kolejny raz wsłuchujemy się w potrze-
by mieszkańców i realizujemy inicja-
tywy specjalnie dla nich. Liczymy, że 
wiara pokładana w  gorzowian, odniesie 
pozytywny skutek.

Sara Musiał



PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA
W październiku i listopadzie nasi pra-
cownicy doskonalili umiejętności  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. W szkoleniach uczest-
niczyli pracownicy z Inneko, Inneko 
RCS oraz Inneko SPZ.  Przeszkolonych 
zostało ponad 60 osób. Jak ważna jest 
pierwsza pomoc przedmedyczna każdy 
z nas o tym doskonale wie, warto więc 
zdobyć takie umiejętności i pomóc po-
trzebującym w nagłej potrzebie. Są to 
szkolenia ,które realizuje dla nas firma 
szkoleniowa z Wrocławia oraz profesjo-
nalni Ratownicy Medyczni. 

Mirosława Wachowska

2

WITAMY W ZESPOLE
Zwyczajem naszym jest, iż wita-
my w naszym zespole nowe osoby.  
To też i teraz to czynimy .
W październiku 2019 do Zespołu  
Marketingu oraz Logistyki dołączy-
ły nowe osoby: Sara Musiał, Iryna   
Pierkina oraz Piotr Wrona. 
Pan Piotr pracuje na stanowisku  
Koordynatora ds. utrzymania  
porządku i czystości natomiast Panie  
Sara i Irina wypełniają swe obowiązki 
na stanowisku Pracowników ds. mar-
ketingu.  
Mamy nadzieję, iż duża motywacja  
i zaangażowanie w wykonywanie po-
wierzonych zadań  oraz kreatywność  
i pomysłowość z sukcesem przełożą się 
na rzecz działań podejmowanych przez 
naszą firmę dla lokalnej społeczności 
jak i nas pracowników. 
Życzymy wam wielu sukcesów  
i witamy w Zespole ;)

Mirosława Wachowska

W dniu 22 października 2019 roku Pani 
Dyrektor Monika Piaskowska w imieniu 
Prezesa Zarządu Artura Czyżewskie-
go wręczyła przyznane przez Prezesa  
Zarządu stypendia edukacyjne na rok 
szkolny 2019/2020. 
Krótkie spotkanie odbyło się w Sali 
Edukacyjnej, gdzie nasi pracownicy 
wspólnie ze stypendystami mogli ode-
brać gratulacje, dyplomy i drobne pre-
zenty. Był mały poczęstunek oraz pa-
miątkowe fotki. 
Wyróżnieni stypendyści to Mateusz, 

Nadia, Zuzanna, Szymon, Maja, Piotr, 
Michał, Julia, Eliza oraz Anita. 
Stypendium zostało przyznane za wy-
różniającą się aktywność edukacyjną, 
sportową, artystyczną i społeczną. Nasi 
stypendyści mają niecodzienne zainte-
resowania i pasje,  jak chociażby ma-
tematyczne,  pięknie śpiewają i recy-
tują, trenują grę w golfa i tenis ziemny, 
uprawiają lekkoatletykę, pływają, grają  
w piłkę nożną, siatkową i ręczną, strze-
lają z karabinu centralnego zapłonu, 
uczą się języków obcych, pieką ciasta, 

działają w harcerstwie, kołach PCK  
i licznych wolontariatach.  
Wszystkim wyróżnionym stypendy-
stom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce,  Rodzi-
com również gratulujemy serdecznie 
i wierzymy, że Państwa wysiłek i trud 
włożony w wychowanie i rozwijanie 
pasji i zainteresowań Waszych dzie-
ci uczyni ich mądrymi, szlachetnymi  
i wartościowymi ludźmi.

Mirosława Wachowska

STYPENDIA WRĘCZONE

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

Na zdjęciu od lewej: Sara Musiał, Piotr Wrona i Iryna Pierkina
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NASZ „DZIADEK” POD SKRZYDŁAMI RCS
Przed sezonem zimowym Pracowni-
cy RCS zaopiekowali się Naszym sę-
dziwym  STAREM nadając mu blask i 
przywracając mu wigor. 
Star wyprodukowany w 2005 roku przez 
wiele lat służy w Grupie Kapitałowej 
INNEKO przy bieżących zadaniach  
i wdrażaniu nowych projektów. Teraz 
przyszedł czas na projekt STAR realizo-
wany w RCS. 
Nasz STAR został odrestaurowany 
przez Pracowników RCS, głównie przez 
Pana Tadeusza Grabowskiego, który 
przygotowywał pojazd do konserwacji, 

Pana Rufina Orłowskiego, który ma-
lował ciężarówkę, Pana Piotra Noaka, 
który przywrócił mu blask zajmując się 
oświetleniem i instalacją elektryczną 
oraz Pana Daniela Tomaszewskiego, 
który zadbał o wygląd wnętrza. Ponad-
to dział Logistyki INNEKO RCS zlecił 
„SPA” Naszemu Dziadziowi, przez co 
jego serce i organy tłoczą nowe oleje. 
Dzięki realizacji projektu nie powsty-
dzimy się naszym wozem przy realizacji 
zadań.

Artur Pankowski 

3

FINAŁ DREAM BURGER GOLF LIGA
Gorzowskie Pole Golfowe ZAWARCIE 
ponownie napełniło się wspaniałymi  
i zdolnymi zawodnikami. 19 październi-
ka br. odbył się finałowy turniej Dream 
Burger Golf Liga. Trzeba wspomnieć, że 
frekwencja wspomnianego wydarzenia 
sportowego była niesamowita. Ponadto 
w czasie trwania rozgrywek na uczestni-
ków czekały dodatkowe konkursy, które 
dzięki sponsorom obfitowały w cieka-
we nagrody. Jedną z ciekawszych była 
ta dla najlepszej kobiety turnieju, którą 

ufundowały wspólnie dziewczyny, ko-
biety i golfistki  
Należy wspomnieć najlepszych zawod-
ników całego turnieju! Zostali nimi mię-
dzy innymi:  
• Piotr Kajkowski (Strokeplay brutto 

Mężczyzn), 
• Martyna Muchajer (Strokeplay 

brutto Kobiet oraz Best Woman z 
nagrodami ufundowanymi przez 
wszystkie Golfistki dzisiejszego 
turnieju), 

• Maksymilian Kazikowski (Stroke-
play brutto Juniorów),  

• Sławomira Konieczna (Stableford 
netto Kobiet), 

• Paweł Suwała (HCP 0 – 15,0), 
• Mariusz Bajus (HCP 15,1 – 25,0), 
• Marek Stańczyk (HCP 25,1 – 36,0). 

Sandra Brzezińska

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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POLE GOLFOWE
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ZOSTAŃ EKOBOHATEREM EKOBOHATER

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO



Nasz gorzowski eko-bohater, niejaki 
Segregeusz Odpadzik- ocenia altany 
śmietnikowe i miejsca gromadzenia od-
padów już od 3 miesięcy. 
W lipcu Inneko ogłosiło konkurs,  
w którym do zgarnięcia są między in-
nymi nowiuśka altana śmietnikowa lub 
gniazdo pojemników pół-podziemnych. 
Akcja trwa już trzy miesiące w związku 
z czym (zgodnie z regulaminem) - użyt-
kownicy przodującej altany otrzymali 
prezenty motywujące do dalszej pra-
cy. 17 października br. między godziną 
17:00 a 19:00 pod altaną numer 107, 
która zajęła pierwsze miejsce w ran-
kingu zamykającym pierwszy kwartał 
- zauważyć można była Segregeusza  
w towarzystwie Ekotropicieli.

Rozdawali oni kubki. Ten drobny upo-
minek, na pewno pozwolił poczuć się 
zwycięzcom wyjątkowo. Chociaż miał 
być on przede wszystkim motywacją do 
dalszego działania i dowodem na to, że 
praca jak najbardziej się opłaca a oce-
niający ją doceniają. 
Estetyzacja gorzowskich osiedli leży 
naszemu bohaterowi bardzo na sercu. 
Dzięki akcji „Zostań Ekobohaterem”- 
mieszkańcy zaczynają się interesować 
tym jak wyglądają miejsca, w których 
zostawiają worki z odpadami. I o to cho-
dziło! O uświadomienie użytkowników 
altan i miejsc gromadzenia odpadów, że 
to dobro nas wszystkich i nie możemy 
przerzucać odpowiedzialności na in-
nych. Segregeusz uczy też prawidłowej 

kultury segregacji. Bo nie wystarczy 
wrzucić butelki PET do odpowiedniego 
(żółtego) pojemnika. Mało kto pamięta 
o prawidłowym zgnieceniu jej, co skut-
kuje przepełnianiem się pojemników. 
Segregeusz Odpadzik przypomina 
wszystkim o odpowiedzialności za swo-
je własne odpady. Czasami zapomina-
my, że te miejsca gromadzenia odpadów 
należą również do nas. Prawdą jest, że 
gdyby każdy sumiennie i starannie: se-
gregował, zgniatał i sprzątał- altanki 
wpasowałyby się doskonale w estetycz-
ny wygląd osiedli. Obsadzone, pomalo-
wane, czy chociażby pozamiatane- pre-
zentują się wszak całkiem nieźle.

Sylwia Beech  
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EKOBOHATEREKOBOHATER HULA PO GORZOWSKICH  
ALTANACH JUŻ KWARTAŁ...

17 października br. grupa młodzieży  
z Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Strzelcach Krajeń-
skich odwiedziła Regionalną Instalację 
Przetwarzania Odpadów w Chróściku, 
gdzie Marcin Piotrowski wraz z Karo-
liną Wieczorek wyjaśniali co dzieję się 
z odpadami tam trafiającymi. Przyszli 
Technicy Ochrony Środowiska dowie-
dzieli się między innymi jak działają  
linie technologiczne sortowania odpa-
dów i odzysku surowców, czy też pry-
zmy kompostowe. Pani Karolina (tech-
nolog) przedstawiła młodzieży fazy 
procesu kompostowania i jego monito-
ringu. Kierownik Marcin Piotrowski,  
z zaangażowaniem opowiadał gościom 
o czynnościach, które wykonywane 
są na terenie zakładu oraz możliwości  
wykorzystania odzyskanych surowców, 
tak by jak najmniejsza ilość odpadów 
trafiała na kwaterę. Zaprezentowana 
również została sama kwatera, która 
przechodzi właśnie do kolejnej fazy 
swojego istnienia- czyli REKULTYWA-
CJI. Młodzież zwiedziła też stację prze-
twarzania metanu pozyskanego z kwa-
tery, na której składowane są odpady. 
Metan produkuje energię elektryczną  
i cieplną, wykorzystywaną na wła-
sne potrzeby zakładu. Wizyta na  
RIPOKU zakończyła się mini konkur-
sem, w którym laureaci otrzymali drob-
ne upominki. 
Goście ze Strzelec udali się również  do 
siedziby Inneko przy ulicy Teatralnej. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Tam Panie z działu marketingu prze-
prowadziły prelekcję na temat edukacji 
ekologicznej. Mowa była o segregacji 
domowych odpadów oraz potrzebie  
rozsądnego kupowania nowych przed-
miotów. Zaangażowanie przyszłych 
Techników Ochrony Środowiska było 
bardzo duże a znajomość odpowiedzi na 
wszystkie pytania zadane po wykładzie 
jest niezwykle budująca.. Świadczy o 
tym, że rośnie nam pokolenie świado-
mych ekologicznie lubuszan. 

Sylwia Beech

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

EDUKACJA EKOLOGICZNA



SCHRONISKOWE LISTY DO GWIAZDORA

EKOBIESIADA
Przed nami kolejna EKOBIESIADA! 
Tym razem bawić się będziemy wspól-
nie. Panie, Panowie, już 7 grudnia, 
o godz. 17.00 zasiądziemy za suto za-
stawionymi stołami restauracji Motelu 
PINTAL, by wzorem górniczej Barbór-
ki integrować się i delektować złotym 
napojem, którego na pewno nie zabrak-
nie.  Nie ma potrzeby przynoszenia ze 
sobą dodatkowego ekwipunku impre-
zowego. Można jednak zabrać siatkę 
w kieszeń, by po imprezie, w całości 
dowieść do domu okolicznościowy 
kufel. Jak biesiada, to nie może zabrak-
nąć muzyki i... śpiewu! Każdy gość 
otrzyma śpiewnik z najbardziej znanymi 
biesiadnymi przebojami, byśmy mogli 
wspólnie udowadniać znaną tezę, że 
śpiewać każdy może 😊
A poza tym będą konkursy, z nagrodami 
oczywiście, no i tańce! Wszak to jest to, 
co lwy parkietu cenią sobie najbardziej. 
😊 A tak poważnie mówiąc – EKOBIE-
SIADA to bardzo dobra okazja by tak 
po ludzku ze sobą pobyć! I dlatego wła-
śnie liczymy na  WAS. 
Do zobaczenia 😊

Sylwia Beech
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Niemalże tradycją jest to, że Inneko 
niesie pomoc gorzowskim Azorkom. 
I w tym roku na liście akcji fi rmowych 
nie zabraknie „Paczki dla Schroniacz-
ka”. W listopadzie Inneko staję się 
magazynem gwiazdorów, do którego 
każdy o dobrym serduszku dostarczyć 
może prezenty, o które prosić będą 
w listach nasze psiaki. Bardzo waż-
ne są również pieniądze, ponieważ za 
nie zakupiona zostanie specjalistycz-
na karma weterynaryjna. Pamiętajmy 
jednak, że najlepszym prezentem dla 
każdego schroniaczka jest ciepły, ko-
chający dom. Ta akcja cieszy… ale 
trzeba mieć świadomość, że tych psia-
ków nie powinno tam być. Wszystkie 

zasługują na rodzinę. Może w tym 
roku Gwiazdorem staniesz się wła-
śnie Ty… i podarujesz któremuś 
z bezdomnych zwierząt najwspanialszy 
dar…DOM? 
Serdecznie zachęcamy wszystkich pra-
cowników spółki Inneko do wzięcia 
udziału w zbiórce. Całą akcję koordy-
nować będzie dział marketingu więc 
wszelkie przedmioty, które pojawią się 
w listach schroniaczków (smycze, koce) 
oraz ewentualne datki prosimy o prze-
kazywanie właśnie w ręce dziewczyn 
z marketingu 

Sandra Brzezińsk a

ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO
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Moi Kochani,  Boże Narodzenie wielki-
mi krokami się zbliża. Dlatego dziś po-
zwolę sobie podzielić się z Wami moim 
niezawodnym przepisem na ciasteczka, 
bez których nie wyobrażam sobie Świąt. 
Mowa oczywiście o pierniczkach. Oto 
składniki które będą Wam potrzebne do 
produkcji ciasteczek: 
• 1/4 szklanki płynnego miodu, 
• 80 g masła,  
• 1/2 szklanki miałkiego brązowego 

cukru lub cukru pudru, 
• 1 jajko, 
• 2 i 1/4 szklanki mąki pszennej, 
• 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, 
• 1,5 - 2 łyżki przyprawy korzennej 

do piernika,  
• łyżeczkę kakao (jeśli życzycie sobie 

by Wasze ciasteczka miały ciem-
niejszy kolor)

Miód, masło i cukier mieszamy i pod-
grzewamy, a następnie studzimy. 

Mąkę, sodę, przyprawę korzenną 
i ewentualne kakao miksujemy.  Jeśli 
ciasto wyjdzie Wam zbyt sypkie dodaj-
cie jeszcze odrobinę płynnego miodu, 
to powinno załatwić sprawę. I teraz 
przechodzimy do najsympatyczniejszej 
części pracy. Wałkujemy ciasto na 
2-3 mm i bawimy się foremkami! Jest 
już ich w sklepach bez liku. W mojej ro-
dzinie największą popularnością cieszą 
się reniferki😊 
Pieczemy 8 do 10 min w temperaturze 
około 180 stopni. Nie przesadzajcie 
z czasem pieczenia by Wasze smakołyki 
nie stały się gorzkawe i zbyt kruche. Po 
wystygnięciu do woli można je dekoro-
wać – lukrem, cukrem pudrem, czym-
kolwiek tylko chcecie! Niech to deko-
rowanie będzie fantastyczną rodzinna 
zabawą! 
Pierniczki po upieczeniu są twarde, 
ale miękną z czasem. Przechowujcie je 

w pięknym świątecznym, szczelnie za-
mkniętym słoju. Podobno dzięki temu 
długo będą smakowite i świeże. Piszę 
podobno, bo w mojej rodzinie w tajem-
niczy sposób znikają niezwykle szybko. 
Smacznego! I magicznych Świąt!

Babcia Grażynka 

Źródło: unsplash.com

Źródło: vecteezy.com

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze 

życzenia  zdrowia, spokoju i radości. 

Niech nadchodzące Święta będa czasem 

spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Niech upłyną w spokojnej, ciepłej atmosferze, 

w gronie rodziny i przyjaciół.

W nadchodzącym nowym roku niech nie 

opuszcza Państwa pomyślność i spełnią się 

życzenia wypowiedziane przy wigilijnym 

stole.

Zarząd Grupy Kapitałowej INNEKO

NA LUZIE


