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PRZYSZEDŁ CZAS NA NAGRODY...
Projekt „Zostań Ekobohaterem” 
to element edukacji ekologicz-
nej prowadzonej przez Spółkę  
INNEKO. Wprowadzony zo-
stał do gorzowskiej przestrzeni  
1 lipca 2019 r. i trwał 7 miesięcy. 
Głównym celem akcji była este-
tyzacja gorzowskich altan śmiet-
nikowych i miejsc gromadzenia 
odpadów oraz propagowanie wła-
ściwej kultury segregacji. Kon-
kurs obejmował około dwieście 
miejsc gromadzenia odpadów  
i dedykowany był do zabudowy 
wielorodzinnej, ponieważ to tam 
problem z właściwą segregacją 
od lat jest największy. 
Ocena altan biorących udział 
odbywała się co dwa tygodnie  
i polegała na sprawdzeniu zawar-
tości pojemników, a więc jakości 
selektu oraz czystości dookoła. 
Punktacja przyznawana była we-
dług wcześniej sporządzonego 
arkusza. 
Ciekawym elementem konkursu 

jest tablica informacyjna, któ-
rej wymienne moduły zawierają 
to, co w danym momencie jest 
istotne, np. w listopadzie była 
to grafika z właściwą segregacją 
wszystkich elementów znicza,  
a w grudniu harmonogram zbiór-
ki choinek. Tablica jest nowa-
torskim pomysłem na kontakt  
z użytkownikami danego miejsca 
gromadzenia odpadów. 
Podczas trwania projektu poja-
wiło się wiele inicjatyw wśród 
mieszkańców, zaczęli oni przy-
kładać większą wagę nie tylko 
do tego jaki odpad wkładają do 
poszczególnych frakcji, ale rów-
nież na porządek dookoła miejsca 
gromadzenia odpadów. Cieka-
wym elementem zaangażowania 
były obsadzenia, które pojawiały 
się w wielu miejscach. Czyż nie 
jest prawdą, że natura jest najlep-
szą ozdobą? Oczywiście zdaje-
my sobie sprawę, że w każdym 
długoterminowym projekcie, 

niezwykle ważna jest motywacja. 
Dlatego też pojawiły się nagrody 
kwartalne, które powędrowały 
do użytkowników altan śmiet-
nikowych i miejsc gromadze-
nia odpadów, plasujących się na 
pierwszym miejscu w rankingach 
kończących dany kwartał. Pre-
zentami były płócienne torby na 
zakupy oraz kubki.
Segregeusz, bo takie imię zyskał 
nasz gorzowski Ekobohater, po-
jawił się również na Facebook’u.  
Edukuje, uczy, pomaga znaleźć 
odpowiedzi na kłopotliwe pyta-
nia związane z segregowaniem 
odpadów… oraz organizuje licz-
ne gry i konkursy, w których wy-
grać można gadżety :)
Tak więc, edukując, ucząc.. - do-
tarliśmy do zakończenia I Edycji 
akcji „Zostań Ekobohaterem”, 
której wyniki uplasowały się w 
sposób przedstawiony poniżej.

Sandra Brzezińska
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Spółka Inneko wspiera miasto Gorzów 
Wielkopolski we wrześniowej rywaliza-
cji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 
Celem projektu jest propagowanie ak-
tywnego wypoczynku, promocja tury-
styki rowerowej, jazdy rowerem - alter-
natywnym środkiem transportu, a także 
wdrażanie idei smart city w miastach. 
Wspólnie z urzędem miasta oraz pozo-
stałymi partnerami wydarzenia, przy-
gotowaliśmy ciekawe nagrody dla 
zwycięzców rywalizacji oraz jej uczest-
ników. Dla ośmiu kobiet i ośmiu męż-
czyzn, którzy przejadą najwięcej kilo-
metrów dla Gorzowa, ufundowaliśmy 
specjalne rowerowe koszulki. Każdy 
kto przejedzie dla naszego miasta co 
najmniej 250, 500 lub 1000 kilometrów 
otrzyma  medal, zaś wszystkim pozo-
stałym rowerzystom wręczymy gadżety 
związane z Rowerową Stolica Polski, w 
tym.in. bidony, chusty i opaski na rękę. 
Rower to jedna z pasji prezesa Łuka-
sza Marcinkiewicza. - Jako INNEKO 
bardzo mocno chcemy wspierać wszel-
kie akcje mogące przyczynić się do 
ograniczania noise pollution czy smog 
pollution, które wbrew pozorom mogą 
okazać się najcięższymi do wyelimino-
wania zanieczyszczeniami. Dlatego przy 
okazji Dnia bez Samochodu przypada-
jącego 22 września br. wydany zostanie 
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KRĘĆ KILOMETRY RAZEM Z INNEKO

poradnik rowerowy dla mieszkańców, w 
którym znajdą oni podstawowe informa-
cje dotyczące poruszania się rowerem 
– zaznaczył prezes Marcinkiewicz. Bę-
dzie to niezbędnik każdego rowerzysty, 
który przypomni m.in. jak prawidłowo 
poruszać się rowerem, w co powinien 
być wyposażony, kiedy można jeź-
dzić po chodniku, czy karta rowerowa 
dla dziecka jest konieczna i jak zadbać 
o bezpieczeństwo w ruchu ogólnym. 
Pojawią się w nim również szczegóły 
dotyczące infrastruktury rowerowej, 
czyli informacje jak rozróżnić poszcze-
gólne rodzaje dróg rowerowych, czym 

jest sierżant rowerowy i śluza rowero-
wa. Poradnik ten ma przede wszystkim 
odkryć tajniki  „rowerowego świata”, 
który tak naprawdę nigdy nie został 
szczegółowo opisany. Wszystko po to, 
by mieszkańcy byli wyedukowanymi, 
świadomymi rowerzystami.
Szczegóły, w tym m.in. jak wziąć udział 
w rowerowej rywalizacji, znajdziecie 
na stronie www.gorzow.pl i na facebo-
oku w wydarzeniu „Gorzów rywalizuje  
o Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. 

Kamil Bednarz

SZKOLIMY PRACOWNIKÓW!
Każde przedsiębiorstwo tworzą ludzie. 
Nie inaczej jest w spółce Inneko, gdzie 
codziennie w służbie mieszkańców Go-
rzowa i gmin ościennych pracuje blisko 
200 osób. W każdej firmie zdarzają się 
sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, 
dlatego tak istotna jest dbałość o prze-
strzeganie przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz syste-
matyczne szkolenie pracowników. 
Jako pracodawca jesteśmy zobowiązani 
zapewnić środki niezbędne do udziela-
nia pierwszej pomocy w nagłych wy-
padkach oraz wyznaczenia pracowni-
ków, którzy będą za to odpowiedzialni. 
Stosowne szkolenia pracowników ad-
ministracji odbyły się na przełomie paź-
dziernika i listopada 2019 r. Natomiast 
obecnie trwa szkolenie pracowników 
Instalacji Komunalnej w Chróściku.  
W ramach szkolenia nasza załoga pozna 
podstawy prawne i ogólne zasady udzie-
lania pierwszej pomocy, a także dowie 
się jak bezpiecznie udzielić pomocy, jak 

postępować w przypadku zatrzymania 
krążenia u osoby dorosłej oraz jak uło-
żyć osobę nieprzytomną w pozycji bez-
piecznej. 
Każdego roku spółka Inneko stara się 
podnosić poziom bezpieczeństwa pra-
cowników, dlatego w tym celu w 2018 
roku został zakupiony Automatyczny 
Defibrylator Zewnętrzny (AED) i od 
tego czasu pracownicy również są szko-
leni z jego prawidłowego zastosowania. 
Ponadto, Instalacja Komunalna dyspo-
nuje apteczkami i torbami medycznymi, 
które są bardzo dobrze wyposażone i 
zawierają wszystkie niezbędne materia-
ły opatrunkowe. Dzięki dobremu przy-
gotowaniu pracownicy Inneko są bez-
pieczni i nie boją się udzielać pierwszej 
pomocy swoim kolegom i koleżankom, 
co sprzyja wzrostowi poczucia bezpie-
czeństwa pracy w całym przedsiębior-
stwie. 

Kamil Bednarz

HR - SZKOLENIA

AKCJE SPOŁECZNE
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Odkąd pamiętam zwierzęta są waż-
nym elementem mojego życia, a konie 
zawsze szczególnie przyciągały moją 
uwagę. Podobno tę pasję odziedziczy-
łam po śp. Dziadku, chociaż wiadomo, 
że w jego czasach konie służyły raczej 
do pracy w polu, czy jako środek trans-
portu.  Moja przygoda z nimi zaczęła się 
jakieś 22 lata temu, gdy po skończeniu 
szkoły podstawowej rodzice zapisali 
mnie na kolonię komputerową w Lub-
niewicach. Opiekunowie w wolnym 
czasie zabierali nas do jednej z tamtej-
szych stajni, a ja całe kieszonkowe wy-
dałam na naukę jazdy. Pamiętam pierw-
szą klacz, która wprowadzała mnie w 
tajniki jeździectwa i udowadniała mi,  że 
to nie takie proste jak się z ziemi wydaje 
– na jednej jeździe potrafiła „zrobić” mi 
odciski na dłoniach i boleśnie je usunąć. 
Instruktor codziennie pytał, czy może 
chcę tym razem innego konia, ale ja za-
wsze odpowiadałam, że „albo nauczę 
się na niej, albo w ogóle”. Wtedy jesz-
cze nie znałam powiedzenia, że  „trudny 
koń uczy najwięcej”, ale w przyszłości 
mogłam się wiele razy o tym przekonać.  
Po tych niełatwych początkach  ja i tak 
wiedziałam, że chcę tę przygodę konty-
nuować. Niestety, zarówno finanse, jak 
i spore odległości do najbliższych staj-
ni, nie pozwalały mi się w tym temacie 
rozwijać. Po około roku dowiedziałam 
się przez przypadek, że w naszej wsi po-
wstało nowe gospodarstwo oraz szkółka 
jeździecka. I znowu całe kieszonkowe 
przeznaczałam na jazdy i  korzystałam z 
każdej okazji, żeby na te jazdy dorobić, 
np. zbierając grzyby. Ale to ciągle było 
za mało. Zaczęłam więc coraz więcej 
czasu spędzać w stajni i pomagać przy 
koniach na miarę moich umiejętności - 
byleby tylko być blisko tych stworzeń . 
Po jakimś czasie właściciel stajni zgo-
dził się, żebym pomagała w zamian za 
jazdy i wtedy przepadłam na amen  
Mama ciągle powtarzała ,że do domu 
wracam jak do hotelu, tylko na noc - a i 
to nie zawsze, bo często spałyśmy z ko-
leżankami  na sianie w stajni. Spędziłam 
w tym miejscu  17 pięknych lat, pozna-
łam cudownych ludzi - niektóre przyjaź-
nie trwają do dzisiaj – oraz wiele róż-
nych koni, a każdy z nich nauczył mnie 
czegoś ważnego. Tak naprawdę swoją  
„końska drogę” odnalazłam dopiero 
kilka lat temu , gdy zainteresowałam 
się tzw. jeździectwem naturalnym. Za-
częłam uczestniczyć w różnych kursach  

i szkoleniach, i tam odkrywałam powoli, 
że jazda konna to nie tylko „posadzenie 
tyłka w siodło”. Uczyłam się „rozma-
wiać” z końmi i „słuchać ich języka”, 
rozumieć  ich potrzeby zarówno fizycz-
ne, jak i psychiczne. Gdy rozpoczęłam 
pracę metodami naturalnymi z bardzo 
trudną klaczą, a ona powoli zaczęła 
otwierać się na mnie i w końcu mi za-
ufała, zrozumiałam, że to jest to, czego 
szukałam u koni całe życie. Takiej wię-
zi z koniem, nie da się opisać słowami. 
Wtedy też dotarło do mnie, że konie 
nie rodzą się trudne,  nie są złośliwe 
bez powodu, tylko za każdym ich złym 
zachowaniem stoi człowiek  lub jakieś 
wydarzenie z przeszłości. Niestety przez 
różne sploty losu rozstałam się ze staj-
nią, w której stawiałam swoje najważ-
niejsze końskie kroki. Dwa lata temu 
uznałam, że nie mogę żyć bez swoich 
koni, więc od roku mam pod domem 
spełnienie moich marzeń – dwie  kla-
cze. Jedna  z nich, 2,5 letnia klacz śląska 
Epidemia, pieszczotliwie zwana Edzią,  
jest jeszcze końskim dzieckiem i jak 
na dziecko przystało mocno rozrabia, 
ale jest też bardzo mądra, i ciekawska, 
dzięki czemu praca z nią to ogromna ra-
dość . Mam nadzieję, że gdy przyjdzie 

pora na pierwsze dosiadanie wszystko 
pójdzie gładko i z jej pełną akceptacją. 
Druga klacz to Jasmina, która ma już 
17 lat i jest niemieckim koniem sporto-
wym. Trochę już w swoim życiu prze-
szła, więc cieszymy się razem lekkimi 
terenami po naszej pięknej puszczy. 
Koń jest dla mnie przyjacielem, a nie 
narzędziem do pracy/jazdy. Teraz mimo 
ogromu obowiązków i zmartwień zwią-
zanych z opieką nad nimi, cieszę się, że 
one mogą żyć zgodnie ze swoja końską 
naturą, a ja już nie ignoruję ich słabsze-
go dnia, bo wiem, że one też takie mogą 
mieć.  Mam nadzieję, że teraz przed 
nami wspólne długie i szczęśliwe lata 
,że dalej będą uczyć mnie pokonywa-
nia przeszkód i swoich własnych barier, 
czerpania radości z małych rzeczy, i sta-
wiania czyichś potrzeb ponad własnymi.  
A Wam drodzy czytelnicy polecam, jeśli 
będziecie mieli okazję spędźcie z tymi 
cudownymi zwierzakami trochę czasu, 
możecie się wiele o sobie dowiedzieć, 
bo one są naszym zwierciadłem. 

Marzena Hryniak 

Popatrzcie w oczy konia. Jest w nich tyle łagodnej mądrości, ale także nie-
pokój. Od nas zależy czy będzie w nich także strach. 

W. Museler

Zdjęcie: Aleksandra Kulka 

PATRZCIE W OCZY KONIA NASZE PASJE
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Oficjalne otwarcie altany przy ul. Reja, w ramach akcji Zostań Ekobohaterem

Altana ufundowana w ramach nagrody za zajęcie I miejsca w akcji Zostań Ekobohaterem Pan Sylwester, gorzowski Ekobohater
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GALERIA ZDJĘĆINNEKO W OBIEKTYWIE
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Gorzów on Tour - Sulęcin

Rowerowa stolica Polski VI Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia
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Dzień Golfa Kobiet
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NIE BĘDZIE ŁATWO, ALE DAMY RADĘ!
Po wakacyjnym wypoczynku, cho-
ciaż w niecodziennej atmosferze, bo 
w czasie trwania pandemii, rozpoczął 
się nowy rok szkolny i czas nowych 
wyzwań dla naszych dzieci. To szereg 
obostrzeń, zmian, wytycznych… ale 
przede wszystkim nadziei.  
 Ten wyjątkowy czas, szczególnie poka-
zuje nam i naszym pociechom, jak waż-
ne jest żeby być razem – nie on line… 
zdalnie… za pomocą komunikatora – 
tylko normalnie, tak jak zawsze w swo-
jej szkole, klasie, w gronie znajomych i 
nauczycieli. 
W tym roku, pierwszy dzień w ka-
lendarzu szkolnym, był skromniejszy 
niż zwykle. To głównie poprzez opra-
wę uroczystości, które ze względów 
bezpieczeństwa musiały zostać okrojone 
do minimum. 

Te nowe zasady, zostaną z nami na 
długo - lekcje bez dzwonków, osob-
ne wejścia do szkoły, obowiązkowa 
dezynfekcja, czy pomiar temperatury 
ciała… Jednak najważniejsze jest, by 
edukacja naszych dzieci, nadążała za 
wymaganiami stawianymi przez współ-
czesny świat. Od dyrektorów szkół, wy-
maga to zupełnie nowej organizacji pra-
cy a od nauczycieli kreatywności oraz 
wykorzystania innych niż dotychczas 
metod nauczania. Dla dzieci i młodzieży 
nie jest to łatwe, ale dla wielu lepsze niż 
nauka zdalna.
Kochani! Życzymy Wam i Waszym 
pociechom wytrwałości w dążeniu do 
wyznaczonych celów. Pozytywnego na-
stawienia do nauki, optymizmu…  ale 
przede wszystkim ZDROWIA!

 Ewa Iwańska

SPORTU, ZABAWY I WSPARCIA NIGDY ZA WIELE POLE GOLFOWE

Pole golfowe „Zawarcie” dla pań, pa-
nów, dzieci a nawet i … czworonogów. 
Aktywność tego miejsca cieszy nas 
bardzo. Nasza ekipa udowadnia, że je-
steśmy dla i z mieszkańcami Gorzowa  
a golf to nie tylko sport – to styl życia. 
 Z okazji Światowego Dnia Golfa Ko-
biet, zaprosiliśmy do nas golfistki - ju-
niorki, seniorki, aktywne i niegrające 
regularnie, a nawet te panie, które jesz-
cze nie próbowały swoich sił w tym 
pięknym sporcie. Wspólnie pokazaliśmy 
światu najpiękniejszą stronę golfa. 
 Powody do radości ma też Gorzowski 
Klub Golfowy Zawarcie, który wygrał 
w dwumeczu z Przytokiem. Goście 
przyjechali na drugą rundę do Gorzo-
wa z zapasem 17 punktów a zawodnicy 
walczyli ostro, to nie wystarczyło, żeby 
cała drużyna zagrała na zwycięstwo. 
Gorzowski klub, na fali ostatnich suk-
cesów, zwyciężył w meczu 24 punkta-
mi. Z 7 punktami przewagi triumfujemy  
w tegorocznych derbach. Do boju Za-
warcie!
• Najlepszy zawodnik brutto Przytok 

- Filip Czernicki
• Najlepszy zawodnik brutto Zawar-

cie - Martyna Muchajer
• Najlepszy zawodnik stb netto Za-

warcie - Leszek Szczypiński
• Najlepsza zawodniczka stb netto 

Zawarcie - Ewa Brzezińska

 Jak się okazuje nasze pole golfowe jest 
atrakcyjne również dla fanów motory-
zacji. Pod koniec sierpnia odbył się tu 

event West Horizon dla fanów tuningo-
wanych aut. Co tu dużo mówić - praw-
dziwe cacka zawitały do nas! 
 Najfajniejsze jest jednak to, że oprócz 
zabawy, nasza działalność jest też 
wsparciem dla potrzebujących. Pamię-
tamy  o swoich sąsiadach zza dołka  
nr 8. W ostatnim czasie czworonogi ze 
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom 
„Azyl” – Schronisko Azorki Gorzów 
Wlkp. odwiedził manager pola golfo-
wego i przekazał karmę dla zwierzaków. 
Tego nigdy nie jest za wiele…

Ewa Iwańska

PORADY
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CHANDRA JESIENNA...
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Kiedy temperatura konsekwentnie spa-
da poniżej dwudziestej kreski, ciemność 
otula świat wcześnie, poranny chłód nie 
zachęca do opuszczenia pieleszy do-
mowych a drzewa w ulubionym parku 
bezwstydnie pozbywają się odzienia 
– nie ma silnych, tęsknota za przemija-
jącym latem, zwana chandrą, nas dopa-
da! Wszak jeszcze kilka dni czy tygodni 
temu prażyliśmy się na plaży, a tu na-
gle  ciepłe bambosze trzeba z czeluści 
szafy wyciągać… Jak radzić sobie ze 
spadkiem formy psychicznej? Jest na to 
kilka sposobów. Przede wszystkim po-
zytywne myślenie! Ta, powiecie.. Pozy-
tywne… Nie dość, że jesień to jeszcze 
z każdej strony dopadają nas korona-
wirusowe wieści, a to dobrze nam nie 
robi.. Pamiętajmy, że jednym z czynni-
ków stanowiących o naszej odporności 
jest właśnie poziom stresu. Kiedy on 
gwałtownie rośnie, nasz system immu-
nologiczny strajkuje, co czyni nas bar-
dziej podatnymi na wszelkie infekcje, 
w tym wirusowe. Dlatego rozpoczynaj-
my i kończmy każdy dzień uśmiechem! 
Bez względu na wszystko! W walce 
ze smuteczkami przyda się zdrowa  
i zrównoważona dieta. Choć jak mawia 

powiedzenie ze słusznie minionej już 
epoki – cukier krzepi – nie bierzcie so-
bie tego do serca. Bo dla Waszego serca 
i innych ważnych organów, co za dużo 
słodyczy, to niezdrowo! Oczywiście, że 
jedna mała przekąska dziennie tragedii 
nie czyni, ale uważać warto. Kiedy w 
krew wejdzie nam już prawidłowe od-
żywianie, to dodajmy do tego jeszcze 
ruch! I wcale nie trzeba od razu biegać 
maratonów. Już dobry spacer powinien 

pomóc i pozwolić nam się zrelaksować. 
Zatem – ruch, dieta, pozytywne nasta-
wienie! Od czasu do czasu mały grzech 
w postaci kostki gorzkiej czekolady, 
życzliwość wobec bliźnich, radość  
z najdrobniejszych nawet sukcesów 
swoich i innych osób – to wszystko 
niech nas mentalnie suchą stopą przez 
jesień przeprowadzi! Powodzenia i cud-
nej jesieni życzę.

Sylwia Beech

WIEŚCI Z SPZ-u
We wrześniu ubiegłego roku zakończyła 
się budowa 3 nowych kwater w nowej 
części Cmentarza Komunalnego. Inneko 
SPZ zaplanowało przeznaczenie każdej 
z nich pod inny rodzaj miejsc, tj. pod 
pochówki rodzinne, pojedyncze oraz ur-
nowe. 
Po dwuletniej obserwacji sposobu za-
gospodarowania miejsc wokół grobów 
przez ich dysponentów, zdecydowali-
śmy się także na ułożenie obrzeży we-
wnątrz nowych kwater, tym samym 
wytyczając niezagospodarowany ele-
mentami architektury ogrodowej ciąg 
komunikacyjny oraz dopuszczalną wy-
sokość utwardzań wokół pomników.  
W sierpniu b.r. odbył się pierwszy po-
chówek w kwaterze rodzinnej.
W ostatnim czasie zamontowane zosta-
ło także oświetlenie sufitowe w kapli-
cy, które swoim charakterem nawiązuje 
do nowoczesnego kasetonu na ścianie 
za ołtarzem. Tym samym, zadowoleni  
z efektu kończymy remontowanie i od-
nawianie kaplicy miejskiej.

Karolina Rzepecka

PORADY

INNEKO SPZ
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WAKACJE W KORONIE - ROZSTRZYGNIĘCIE

ZMIANY NA POLANIE PRZYJACIÓŁ
Spółka INNEKO od lat znana jest ze 
swej działalności w służbie mieszkań-
com, dlatego na sygnał, że lokalnej spo-
łeczności brakuje miejsca, w którym 
można by z godnością i szacunkiem 
pochować ukochane zwierzę domowe, 
powstała Polana Przyjaciół. Cmentarz 
dla Zwierząt Domowych działa od 2009 
r. w Chróściku. Grzebowisko stale się 
rozwija, tak aby świadczone przez na 
usługi były na jak najwyższym pozio-
mie. Nasi pracownicy starają się prze-
jąć większość formalności, by choć  
w ten sposób łagodzić smutek i poczu-
cie straty po odejściu czworonożnego 
przyjaciela.  
Zmiany na Polanie Przyjaciół rozpoczę-
liśmy od uprzątnięcia terenu cmentarza. 
Za nieocenioną pomoc dziękujemy pra-
cownikom działu marketingu INNEKO, 
którzy zainicjowali i niezwykle aktyw-
nie włączyli się w sprzątanie. Zamon-
towany został regał na którym znaleźć 
można pomocne narzędzia ogrodowe 
oraz „zniczodzielnię”. Pozostawienie 
zniczy na regale pozwoli nie tylko na 

upiększenie grobów, ale również ograni-
czy ilość wytwarzanych odpadów. Pola-
na zyskała też nowe ławki oraz kamień 
pamięci z wymownym cytatem. 
Znacznie poprawiła się estetyka Polany 
a od 1 września 2020 r.  zmianom ule-
gły regulamin i cennik usług. Wprowa-
dzona także została możliwość krema-
cja zwłok zwierząt domowych. To w 
ramach  współpracy spółki  z firmą ze-
wnętrzną „Pamiętaj o mnie”, która pod-
jęła się zarówno transportu zwłok, jak 
i późniejszej ich kremacji. Firma spe-
cjalizuje się również w wykonywaniu 
kryształów pamięci. Z zastosowaniem  
technologii łączenia prochów ze szkłem, 
każdy kryształ wykonywany jest  ręcz-
nie, z wielkim szacunkiem i  dokładno-
ścią. Tego typu pochówek będzie rów-
nież dostępny na Polanie Przyjaciół. 
Wszelkie dodatkowe informacje znaleźć 
można na stronie internetowej INNE-
KO oraz w siedzibach spółki przy ul.  
Teatralnej 49 i Małyszyńskiej 180. 

Sandra Brzezińska

POLANA PRZYJACIÓŁ

Wakacje za nami. Choć naznaczone 
pandemią, to jak wskazują przesłane 
przez Was zdjęcia – bardzo udane! Po-
goda dopisała, humory zdecydowanie 
również! Byliście nad wodą, w górach, 
buszowaliście w lasach, gdzie przy 
odrobinie szczęścia można było odna-
leźć, jak się okazuje, dorodne grzyby! 
Bardzo serdecznie dziękujemy za po-
dzielenie się swoimi wspomnieniami  
i emocjami! Wszystkie zdjęcia cieszą 
oko i przenoszą w piękne miejsca. Wy-
bór był zatem arcytrudny, ale po burzli-
wej dyskusji padł werdykt.
Nagrodę w postaci kosza piknikowego z 
wyposażeniem otrzymuje Agata Sobec-
ka! Gratulacje i miłego piknikowania.

Sylwia Beech


