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    „Firma światowej klasy 
w obszarach swoich działań”.

          Naszymi wartościami są standardy moralne, 
etyka i kultura  biznesowa, innowacyjność rozwiązań 
                  i odpowiedzialność społeczna odzwierciedlające 
               sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Kęty S.A.

                                       MISJA  
                      Dla przyszłości „zapewniając Rozwój 
           Pracowników, Efektywne Wykorzystanie 
             Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo,
                                                   Ochronę Środowiska, 
           Długoterminową Wartość Ekonomiczną”.

                                    
                                         
     

                              
         

WARTOŚCI

 WIZJA  



Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko 
naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwe 
ograniczony. – cytat z polityki Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kapitałowej 
Grupy Kęty S.A.

XXI wiek stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi w zakresie ochrony 
środowiska, zasobów naturalnych  czy wpływów na zmieniający się klimat. 
Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy 
produkcyjne  mają wymierny wpływ na te kwestie.  Grupa Kapitałowa skupia się 
na doskonaleniu procesów wewnątrz organizacji zmierzających do minimalizacji 
wpływu na środowisko i zmiany klimatu. Od wielu lat koncentruje się na 
projektach edukacji ekologicznej i zaangażowaniu społecznemu. W projekcie 
Razem dla Ziemi obie te aktywności zostały powiązane. Dzięki zaangażowaniu 
finansowym Grupy Kęty i pracy wolontaryjnej pracowników udało się z sukcesem 
przeprowadzić 30 społecznych eko-projektów.

Głównymi Beneficjentami VI edycji była dzieci i młodzież z lokalnych szkół       
i przedszkoli, świetlic środowiskowych, Ochotnicza Straż Pożarna,                 
Dom Kultury, Hufiec ZHP i społeczności lokalne.

 
  

30 ekoprojekty

40 - tu pracowników spółek 
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Razem dla ZIEMIRazem dla ZIEMI
podsumowanie z VI edycji 

programu grantowego
 „Razem z GRUPĄ”

 
45 tys. PLN Grupa Kęty przeznaczyła 

na realizację VI edycji 



 naszym pracownikom 

świadomości ekologicznej 

i mocnego zaangażowania społecznego. 

Jesteśmy dumni, iż pomimo pandemii 

udało się zrealizować tak wspaniałe inicjatywy.

Razem dla Ziemi!!!

Z przyjemnością prezentujemy 

fotorelacje z wybranych projektów.

Znam swoje środowisko i potrafię o nie dbaćZnam swoje środowisko i potrafię o nie dbać

Czyste Powietrze-nasze zdrowieCzyste Powietrze-nasze zdrowie

Zdrowy przedszkolaczekZdrowy przedszkolaczek

Strażnicy energii- oszczędzamy energięStrażnicy energii- oszczędzamy energię

Eko skrzynki na zabawkiEko skrzynki na zabawki

Przyroda wokół nasPrzyroda wokół nas

Ogródek przedszkolnyOgródek przedszkolnySłońce i wiatr - Użyteczna energiaSłońce i wiatr - Użyteczna energia

Razem dla ziemi już od najmłodszych latRazem dla ziemi już od najmłodszych lat

Piękną ziemię poznajemy- dbając o nią śmieci segregujemyPiękną ziemię poznajemy- dbając o nią śmieci segregujemy

Każdemu sercu bliska przyroda i ochrona środowiskaKażdemu sercu bliska przyroda i ochrona środowiska

Moja Ziemia-Moj DomMoja Ziemia-Moj Dom

Dbaj o Ziemię - to Twoj DomDbaj o Ziemię - to Twoj Dom

Razem możemy więcejRazem możemy więcej

Pomagamy Ziemi i PszczołomPomagamy Ziemi i Pszczołom

Eko od najmłodszych latEko od najmłodszych lat

To czego Tobie nie trzeba - komuś spada z niebaTo czego Tobie nie trzeba - komuś spada z nieba

Razem dla Ziemi Razem dla Ziemi 
przedszkolaki przedszkolaki 

Ekologia to nasza codzienność. Edukujemy i praktykujemyEkologia to nasza codzienność. Edukujemy i praktykujemy

Czystym powietrzem oddychamy jeśli o nie zadbamyCzystym powietrzem oddychamy jeśli o nie zadbamy

Recykling to nasza przyszłośćRecykling to nasza przyszłość

Gratulujemy



 

Projekt miał na celu propagowanie 
wiedzy na temat znaczenia czystego 

powietrza dla zdrowia oraz wpływ 
codziennych działań 

na jego jakość.

Partner projektu: SP 2 Oświęcim
Pracownik: Justyna Stachura, 

Alupol Packaging S.A.





Dzięki udziale w projekcie przedszkolaki poszerzyły i zdobyły 
nową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, mogły prowadzić 
obserwację przyrody, ukształtowały swoją postawę przyrodniczą 
oraz rozbudziły ciekawość poznawczą w stosunku                             
do najważniejszych wartości środowiska przyrodniczego.

Partner projektu: 
ZSP w Witkowicach

Pracownik: Krzysztof Mydlarz, 
Grupa Kęty S.A.





Partner projektu: SP w Kleszczowie
Pracownik: Leszek Igman, Romb S.A.

W ramach projektu przygotowano 
 „Pole pamięci” - niewielki fragment przestrzeni 

na dziedzińcu głównym szkoły, na którym zostało 
posadzonych 760 cebulek tulipanów na 760-lecie Kleszczyny. 

Drugim elementem projektu to „Łąka kwietna”
- wydzielony teren przestrzeni szkolnej, 

na którym została wysiana wyselekcjonowana mieszanka nasion. 





Partner projektu: 
Stowarzyszenie 

"Bystrzańska Inicjatywa"
Pracownik: 

Teresa Pryszcz, 
Aluprof S.A.

Eko ferie



W ramach projektu przedszkolaki  uczestniczyły 
w warsztatach i pogadankach mających na celu 
przybliżyć dzieciom nie tylko samo pojęcie ekologii, 
ale przede wszystkim zagadnienia związane 
z ochroną środowiska.

„Musimy nauczyć się dbać o środowisko w którym mamy żyć.
Chodzi o to, czy nauczymy się tego na czas. "
                                                                            David Gates



Partner projektu: ZSP w Bulowicach, Pracownik: Paweł Wojnar, Aluprof S.A.



Projekt miał na celu upiększenie 
ogródka przedszkolnego 
graniczącego z gospodarstwem rolnym. 
Oddzielenie od gospodarstwa 
poprzez zasadzenie tui, 
zasadzenie na terenie przedszkola 
krzewów ozdobnych, 
ukwiecenie terenu.



Partner projektu:
Szkoła Podstawowa w Inwałdzie

Pracownik: 
Grzegorz Górkiewicz, 

Aluprof S.A.



W ramach projektu odbyło się szereg inicjatyw, m.in.:
Zorganizowanie konkursu ekologicznego w SP w Inwałdzie.
Wykonanie tablicy informacyjnej o Beskidach i naszej miejscowości. 
Zakup stojaka na śmieci.
Sadzenie drzew - 91 sztuk.
Przeprowadzenie spotkania "O PSZCZOŁACH" 



Partner projektu:  Hufiec ZHP Kęty
Pracownik: Izabela Michałowska, Grupa Kęty S.A.



W ramach projektu  zorganizowano warsztaty na terenie Hufca Kęty. 
W przygotowanej „strefie eko” powstały 4 stanowiska.
1) Szycie – w tym miejscu uczestnicy mogli uszyć dla siebie i bliskich 
maseczkę, woreczek na prezenty, siateczki wielorazowego użytku 
na zakupy (warzywa, owoce), gumki do włosów i wiele innych.
2) Ręczne ozdabianie lampionów – przy tym stanowisku dzieci 
miały do dyspozycji farby, pędzle, słoiki a także farby do malowania 
na szkle, dzięki którym mogły stworzyć własnoręcznie zdobione 
lampiony. 
3) Własny zielnik – w trakcie zajęć prowadzonych przy tym 

stanowisku, dzieci uczyły się jak robić zielnik, 
samodzielnie tworzyły konstrukcję pozwalającą 

czerpać roślinie wodę o dowolnej porze,                      
w zużytych o pakowaniach po plastikowych 

butelkach sadziły rośliny (mięte, bazylię, itp.). 
4) Własnoręcznie tworzone zabawki – na tym 
stanowisku uczestnicy warsztatów, 
korzystając z niepotrzebnych materiałów 
(opakowaniach  po jajkach, kartony po 

sprzęcie, itp.) tworzyły własne zabawki, 
plansze do gry, totemy drużyn.  



W ramach projektu prowadzono warsztaty ekologiczne 
i przygotowane piękne eko-skrzynki na zabawki.

Partner projektu: 
Świetlica środowiskowa

Pracownik: 
Katarzyna Jurzak, 

Aluprof S.A





Partner projektu: 
Przedszkole nr 2 w Czańcu

Pracownik: 
Paulina Otolińska, 

Grupa Kęty S.A.

- dbając o nią 
śmieci 

segregujemy



W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia, mające na celu 
ukazanie piękna przyrody. Dzieci w ramach pogadanki 
dowiedziały się jak wygląda planeta Ziemia oraz mogły ją 
podziwiać podczas prezentacji modelu globusa. 
W ogrodzie przedszkolnym dzieci zamieniły się  w badaczy przyrody 
i przy użyciu lupy bacznie obserwowały najbliższe środowisko. 
Przedszkolaki poznały zasady segregacji odpadów: 
znają kolory i przeznaczenie poszczególnych pojemników 
do segregacji odpadów oraz materiały z którego wykonane 
są poszczególne rodzaje odpadów.



W ramach projektu Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi będzie 
bardziej ekologiczna pod względem poboru energii cieplnej 
i energetycznej. Realizacja projektów poprzez wymianę oświetlenia 
na LED oraz zakup i montaż  zaworów z głowicami termostatycznymi 
pozwoliła na obniżenie zużycia energii cieplnej, bardziej efektywne 
i racjonalne wykorzystanie tej energii w budynku OSP. 
Efektem tych projektów będzie również mniejsze zużycie opału, 
a co za tym idzie zmniejszenie emisji spalin i redukcję pyłów 
tworzących smog. 
Pozwoli zredukować energochłonność całego budynku, 
czyli wpłynie na ślad węglowy.

Partner: OSP w Nowej Wsi
Pracownicy: 
Roman Adamus, 
Alupol Packaging S.A., 
Sławomir Gabryś, 
Grupa Kęty S.A.



Partner projektu 
OSP w Siennej

Pracownik: Ewelina Rus-Pysz, 
Alupol Packaging S.A.



Głównym celem projektu było zadbanie o środowisko naturalne 
oraz poprawa warunków estetycznych placu. Plac jest miejscem 
spotkań mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży szkolnej. 
Posadzenie zieleni miało znaczący wpływ na poprawienie 
jakości powietrza. 
Również montaż stojaków na śmieci segregowane, ma znaczący     
wpływ na środowisko naturalne. 
Nie bez znaczenia jest również aspekt edukacyjny. 
Naszym celem jest  pokazanie młodemu pokoleniu, że warto dbać 
o środowisko naturalne, np. segregując odpady.



Dziękujemy za wspólną 
realizację projektów.

2020
www.grupakety.com

Alupol
packaging


