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pięknie zagospodarowane tereny zielone 
odwiedzały grupy szkolne i przedszkol-
ne w ramach wycieczek edukacyjnych 
i sportowych. Współpraca z jednostka-
mi samorządowymi, stowarzyszeniami, 
uczelniami, przedsiębiorcami trwa nie-
przerwalnie. I tej dobrej passy życzymy 
naszej wspaniałej ekipie z Pola Golfo-
wego Zawarcie na rozpoczęty właśnie 
2023 rok!

piknik rodzinny, 
wystawa aut tunin-
gowych oraz dni 
otwarte z darmową 

akademią golfa. Coroczną atrakcją dla 
profesjonalistów i tych, którzy golfa 
chcą dopiero poznać, jest szczególnie 
nam bliski Turniej o Puchar Prezesa 
Inneko. Oprócz tych wielu atrakcji, to 
niegdyś składowisko odpadów, dziś 

Może się niektórym wydawać, że w 
golfa gra się tylko latem. Nic bardziej 
mylnego. Prawdziwi fani odwiedza-
ją nasze Pole Golfowe przez cały rok. 
Dopasowują ubiór do pogody i idą „w 
pole”. Są krótkie okresy, w których nasz 
obiekt jest zamykany. Powodem są ni-
skie temperatury, padający i zalegający 
śnieg, ale również okres okołoświątecz-
ny. Wtedy przychodzi czas na podsumo-
wania roku. Dobre wieści są takie, że 
Pole Golfowe stale rośnie w siłę, zarów-
no w liczbie przeprowadzonych turnie-
jów, a było ich aż 39, eventów, w któ-
rych wzięło udział ponad 4000 osób, jak 
również ilości przeprowadzonych lekcji, 
czy wykupionych członkostw w klubie 
golfowym. To świetne wyniki, których 

gratulujemy całej załodze naszej zie-
lonej przystani. W minionym roku zo-
stało przeprowadzonych wiele imprez 
dla mieszkańców naszego miasta. Bieg 
Wielkanocny, Triathlon seniorów, potań-
cówki dla seniorów, Polsko-Ukraiński 
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POLE GOLFOWE
ROŚNIE W SIŁĘ



już marzy się im powtórka w przyszłym 
roku. I oby tak było. 
W przedświątecznej gorączce nie za-
pomnieliśmy o najmniejszych stworze-
niach, którym też trzeba pomagać. Prze-
kazaliśmy specjalistyczną karmę dla 
jeży oraz kotów. 
Pracowity był to rok dla działu marke-
tingu, ale spokojnie, nikt nie zamierza 

teraz odpoczywać. Z nowym rokiem 
biorą się za robotę wchodząc z nowymi 
pomysłami i większym zaangażowa-
niem.

gorzowskim seniorom, którzy tego 
wsparcia najbardziej potrzebują. Tym 
razem do współpracy zaproszone zosta-
ło Radio Gorzów. W tym kreatywnym 
zespole powstała inicjatywa, która przy-
padła do gustu mieszkańcom. „Sąsiedz-
ka pomoc ma świąteczną moc”, bo tak 
nazwano akcję, zostało zgłoszonych po-
nad 70 seniorów. Przez kogo? Ano przez 
sąsiada, znajomych, 
po prostu dobrych 
ludzi, którzy tak 
jak nasze koleżan-
ki, chcieli pomóc 
w tym wyjątkowym 
okresie. Przez trzy 
dni, w mroźniej au-
rze, ekipa Inneko 
wraz z Klaudią Łapkowską i Danielem 
Rutkowskim z Radia Gorzów jeździli 
wręczając paczki. Niesamowite emocje, 
które temu towarzyszyły sprawiają, że 

Dla naszych koleżanek z działu marke-
tingu czas przedświąteczny wiąże się z 
ogromem pracy. Tej fizycznej i organi-
zacyjnej. Od listopada głowią się czym 
zapełnić paczki dla pracowników. Ko-
niecznie czymś smacznym, wyjątko-
wym i przydatnym. Następnie jest etap 
najtrudniejszy, czyli składanie paczek, a 
z pod ich rąk wyszło ponad 350! Samo 
wręczanie było już tylko przyjemnością.
Tradycyjnym już, grudniowym przy-
stankiem jest podróż Zielonego Miko-
łaja. Odwiedził on Placówkę Dzienne-
go Pobytu, Pogotowie Opiekuńcze oraz 
dzieci zamieszkujące obręb Chróścik. 
W worku targał paczki wypełnione sma-
kołykami, w zamian przyjmując moc 
uśmiechu, życzeń i wdzięczności. 
Na liście dobrych uczynków dział 
marketingu miał jeszcze jeden punkt, 
który jest kontynuacją działań z lat po-
przednich. To przekazywanie paczek 
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Ważnym elementem działalności naszej 
firmy jest edukacja ekologiczna. Pró-
bujemy przemycić najważniejsze infor-
macje dotyczące ekologii zarówno za 
sprawą mediów społecznościowych, ale 
też podczas spotkań z mieszkańcami. 
Tymi najmłodszymi, jak i tymi trochę 
starszymi, bo przecież człowiek uczy 
się całe życie. Aby uatrakcyjnić przeka-
zywanie wiedzy wspomagamy się coraz 
to innymi metodami i środkami dydak-
tycznymi i dobieramy indywidualnie 

do wydarzenia, bo wszystko zależy od 
miejsca, grupy i możliwości. W swoich 
zbiorach mamy już autorskie gry wiel-
koformatowe, plansze edukacyjne, czy 
pokazowe zestawy próbek surowców, 
na różnych etapach przetworzenia. Do-
datkowo materiały otrzymane w ramach 
projektu „Kultura Segregacji”. Wszyst-
ko to sprawia, że przekazywana wiedza 
jest bardziej przystępna i mamy nadzieję 
zostanie przyswojona, a co ważniejsze 
wprowadzona w życie!

Inneko stale się rozwija, planuje nowe 
inwestycje, ulepsza dotychczasowy 
system pracy, ale także poszukuje pra-
cowników. W szczególności do dzia-
łu Wywozu Odpadów – kierowców  
z uprawnieniami kategorii C. Tym ra-
zem proces rekrutacji przeprowadzono 
z pomocą Radia Gorzów. Na pytanie 
„Krzysiu, co robisz?” dotyczące pracy  
w naszej firmie odpowiadał nikt 
inny, jak z-ca kierownika ds. logisty-
ki Krzysztof Skrzynkowski. Audycja 
była poprowadzona w humorystycz-
nym tonie, aczkolwiek sporo istotnych 
informacji zostało przekazane. Dwóch 
towarzyszy naszego Kierowcy – redak-
torzy Radia Gorzów Daniel Rutowski  
i Jarosław Pikuła spełnili swoje marze-
nie o przejażdżce naszym pojazdem. 
O czym opowiadali na antenie radia. 
Emisje trwały przez dwa tygodnie,  
w porannym programie „Budzik go-
rzowski”. Wierzymy, że sporo słuchaczy  
z niecierpliwością czekało na kolejny 
odcinek przygód Krzysia, a potencjalni 
przyszli pracownicy znaleźli ofertę pra-
cy ciekawą dla siebie lub znajomego.
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Ostatnią akcją w 2022 roku był udział  
w Gorzowskim Biegu Gwiazdkowym. 
Na starcie stawili się najmłodsi ochot-
nicy z rodziny Inneko – Filip Misz-
czyński, Aleksander Sobecki, Filip Han-
czarek i Leon Grzegorczyk. Przebiegli 
dystans 200 m, w kategorii wiekowej  
7-9 lat. Nasza dzielna reprezentacja 
trochę zmarzła na miejscu, ale mamy 
nadzieję, że pamiątkowe medale, które 
otrzymała dodały odrobinę ciepła do ich 
serduszek. Tym bardziej, że cały dochód 

z biegu przekazywany jest na cele cha-
rytatywne.

Co roku warto przypominać o tym, że 
nasze naturalne drzewko świąteczne 
nie musi iść na śmietnik. I tu ponow-
nie przyszliśmy z pomocą, bo oprócz 
wyznaczenia dwóch terminów odbio-
ru choinek przez naszą załogę z działu 
Wywozu Odpadów, przygotowaliśmy 
małą ucztę dla zaprzyjaźnionych alpak. 
Tak, my też byliśmy zaskoczeni, że al-
paki są amatorami drzewek iglastych. 
I tak zorganizowaliśmy zbiórkę wśród 
mieszkańców wybranych osiedli nasze-
go miasta, którzy chcieli się podzielić 
się swoim drzewkiem. Zebrane iglaki 
zawieźliśmy wprost do Pani Ewy i jej 
czworonożnych przyjaciół. Ależ to była 
radość!
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Witajcie Kochani. 
Dziś przepis na szybki obiad, lunch lub 
przekąskę na winie. To znaczy z pro-
duktów, które zapewne znajdują się  
w każdej kuchni, czyli z tego co się pod 
rękę nawinie.  

Do jej wykonania potrzebujemy chle-
ba tostowego, szynki, żółtego sera  
i ogórków konserwowych, najlepiej  

w plastrach. Na rozwałkowaną kromkę 
chleba kładziemy pozostałe składniki. 
Zwijamy w spłaszczone ruloniki, obta-
czamy w jajku i bułce tartej, smażymy 
na patelni jak krokiety i… już! Ciepła 
przekąska gotowa! Ja podaje ją z ostrym 

sosem pomidoro-
wym lub zwyczaj-
nym ketchupem  
a do popicia ser-
wuję barszczyk. 
Prawda że proste?? 
Mając w głowie ten 
przepis żadna nie-

zapowiedziana wizyta sympatycznych, 
wygłodniałych gości nam nie straszna :)
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