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Ostatnie tygodnie są  pasmem na-
gród i wyróżnień dla INNEKO! Za-
chodnia Izba Przemysłowo – Handlo-

wa w Gorzowie Wlkp. po raz kolejny 
wyróżniła przedsiębiorców podczas 
gali Lubuski Lider Biznesu 2022. Nie 
mogło nas tam zabraknąć. Odebraliśmy 

nagrodę w kategorii „Społeczna 
Odpowiedzialność Biznesu”. 
Lubuska Organizacja Pracodawców  

z okazji jubileuszu 30-lecia przyznała 
nam tytuł honorowy w uznaniu zasług 
dla rozwoju gospodarczego. Na 
tegorocznym Kongresie Gospodarczym 

Lubuskie 2022, Prezes Inneko Łukasz 
Marcinkiewicz odebrał wyróżnienie  
w kategorii „Mecenas Kultury”. Za wie-
loletni udział w działalności Krajowego 
Forum Dyrektorów Zakładów Oczysz-
czania Miast otrzymaliśmy Brylantowy 
Dyplom oraz pamiątkowy medal. W ka-
tegorii FIRMA ROKU 2022 zostaliśmy 
nagrodzeni Medalem Polskiej Przedsię-
biorczości. Lista jest długa i jesteśmy 
bardzo dumni ze wszystkich i każdego 
z osobna wyróżnienia, co nie zmienia 
faktu, że wciąż mamy apetyt na więcej  
i wierzymy, że jeszcze wielokrotnie na-
sze starania zostaną docenione. 

INNEKO NAGRODZONE!
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Z inicjatywy Gorzowskiej Rady Se-
niorów powstał w Gorzowie kolejny 
mural. Jego motywem przewodnim 
jest ekologia, przyroda i obcujący z nią 
człowiek. Spółka Inneko włączyła się 
w to przedsięwzięcie, by w wyjątkowy 

sposób upamiętnić 30-lecie firmy. Ścia-
nę  jednej z kamienic przy Rondzie San-
tockim  zdobi obraz subtelnej kobiety 
otoczonej pięknem natury. Projekt oraz 
wykonanie farbami ekologicznymi jest 
dziełem artysty Krzysztofa Jakuba Bit-
ki. Efekt tej fantastycznej współpracy 
uważamy za bardzo udany, a wszystkich 
tych, którzy jeszcze nie widzieli muralu 
zachęcamy, by  przekonali się o tym na 
żywo. Jesteśmy pewni, że będziecie za-
chwyceni. 

GORZÓW PIĘKNIEJE 
DZIĘKI INNEKO

ACH, CO TO BYŁ 
ZA BAL...!

Tak wspaniały jubileusz trzeba było 
godnie uczcić. Z okazji 30-lecia firmy, 
15 października wszyscy pracownicy 
Inneko Sp. z o.o. oraz spółek - córek 
wraz z osobami towarzyszącymi bawili 
się na wyjątkowym balu zorganizowa-
nym przez naszą firmę. Specjalnie dla 
nas, na Polu Golfowym stanął ogrom-
ny namiot, który na tę szczególną noc 
zamienił się w spektakularną salę ban-
kietową. Gościem specjalnym imprezy 
był  Prezydent Miasta Gorzowa – Jacek 
Wójcicki, który na ręce Prezesa Łukasza 
Marcinkiewicza i Wiceprezesa Macie-
ja Symeryaka przekazał podziękowa-
nia za długoletnią, owocną współpracę  
i życzył nam dalszych sukcesów. Po 
krótkim podsumowaniu minionych 30 
lat zaczęła się zabawa. Tylu wspaniałych 
damskich kreacji i męskich garniturów 
Pole Golfowe nie widziało chyba ni-
gdy w swojej historii. Humory dopisały,  
a całości dopełniły:  przepyszne jedze-
nie, konkursy z nagrodami, tańce i  za-
bawy prowadzone przez Romana Awiń-
skiego i jego ekipę z Awiński Show. 
Niemałą atrakcją były również okolicz-
nościowe statuetki, które powędrowały 
do każdego z działów i spółek, a indy-
widualne nagrody za tzw. „szczególne 
osiągnięcia bądź umiejętności” wywoła-
ły salwy śmiechu. Organizacja przedsię-
wzięcia o tej skali nie należała do łatwych.  

Ta noc minęła zde-
cydowanie zbyt 
szybko, ale dzięki 
Wam pozostaną 
nam niezapomnia-
ne wspomnienia 
na lata.
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BAL JUBILEUSZOWY
W OBIEKTYWIE



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

5



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

6



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

7



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

POZNAJ ZAŁOGĘ
GRUPY KAPITAŁOWEJ

8



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

9



ZIELONY GORZÓW GRUPA INNEKO

10

recyklingu, tym samym pobijając re-
kord z poprzedniego roku. To wielkie 
osiągnięcie, które zostało godnie nagro-
dzone. Finałowe trójki szkół oraz przed-

szkoli otrzymały 
zestawy nagłośnie-
niowe, sprzęt mul-
timedialny oraz 

Kolejna edycja konkursu Zielona 
Szkoła, Zielone Przedszkole podsumo-
wana. Tegoroczni uczestnicy zebrali aż  
53 Mg surowca, gotowego do 

NAJMŁODSI ZNÓW 
NIE ZAWIEDLI

cenne pomoce dydaktyczne. Wybra-
liśmy się z prezentami do finalistów,  
a wszystkie spotkania  przebiegały  
w atmosferze wielkiej radości! Ale naj-
ważniejsze jest to, że padły podczas 
nich deklaracje jeszcze lepszych wyni-
ków w kolejnych edycjach konkursu! 
Na to liczymy i trzymamy za słowo.
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Gorzowski cmentarz przy ul.  Żwiro-
wej skąpany w kwiatach, rozświetlo-
ny tysiącem płomieni, pełen ciepłych 
wspomnień o tych których nie ma już 
wśród nas – tradycyjnie 1 i 2 listopa-
da odwiedziliśmy groby naszych bli-
skich. 
Przygotowania do Wszystkich Świę-
tych pracownicy Inneko SPZ rozpo-
częli z dużym wyprzedzeniem. Ne-
kropolię odwiedzały tysiące osób, 
a  w związku z dużym nasileniem ru-
chu samochodów osobowych, wjazdy 
na teren cmentarza zostały zamknięte 
już w sobotę (29 października). Moż-
liwość wjazdu została przywrócona 
w środę (3 listopada) rano. Takie kro-
ki musieliśmy podjąć ze względów 

bezpieczeństwa oraz dla zapewnienia 
spokojnego przebiegu uroczystości 
pogrzebowych, które odbywały się  
w tym czasie – wyjaśniła Karo-
lina Rzepecka, dyrektor Inneko 
SPZ. 
Uroczystości Wszystkich 
Świętych na terenie cmentarza 
rozpoczęły się od procesji. Jej 
uczestnicy zgromadzili się w 
kaplicy miejskiej, gdzie mo-
dlili się podczas Mszy Świę-
tej. Przez cały dzień rodziny, 
przyjaciele, znajomi gromadzili się przy 
grobach bliskich, przynosili wieńce, za-
palali znicze, wspominali... 
Wiele osób spacerowało alejkami cmen-
tarza. Odwiedzano także jego nową 

JESIENNIE, 
LISTOPADOWO, 

NOSTALGICZNIE...

część, która zajmuje niemal dwa hekta-
ry. Powstało na niej około 1500 nowych 
miejsc pochówku. Wykonane zostały 

nowe alejki, punkty czerpania wody  
i oświetlenie. Posadzono drzewa, a teren 
zdążył się już lekko zazielenić. Gotowe 
jest też kolumbarium. Całość wygląda 
godnie i estetycznie.  

Polana Przyjaciół ponownie nabrała 
jesiennego klimatu. Chryzantemy za-
gościły przy pamiątkowym kamieniu, 

a indywidualne miejsca pochówków 
zostały uporządkowane.  Nastał czas  
w roku, który skłania do refleksji i od-
wiedzin tego miejsca, do czego serdecz-
nie zachęcamy. 

POLANA  
PRZYJACIÓŁ W 

BARWACH JESIENI
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