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Szanowni Państwo,

 Z ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce raport z eko-edycji Programu 

„Razem z GRUPĄ”. Dbałość o środowisko naturalne to jeden z fundamentów naszej 

polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. W swoich procesach produkcyjnych 

i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa staramy się rozwijać możliwie najwyższą neutralność 

ekologiczną oraz trwały i zrównoważony rozwój, dlatego w działaniach związanych 

z ochroną środowiska nasza Grupa Kapitałowa nie ogranicza się jedynie do spełniania 

polskich i unijnych standardów. 

 Od 2015 roku raportujemy wskaźniki środowiskowe wg standardu GRI oraz 

angażujemy się i rozwijamy projekty pro-ekologiczne. Wspaniałym przykładem 

takich działań jest eko-edycja naszego programu wolontaryjnego „Razem z GRUPĄ”. 

W takich inicjatywach biznes może za pośrednictwem swoich pracowników zmieniać 

otoczenie w przyjazny dla środowiska i efektywny sposób. Jestem dumny z wszystkich 

przedstawionych w raporcie projektów i zaangażowania pracowników naszej firmy. 

Gratuluję wszystkim świadomej odpowiedzialności środowiskowej.

     Z wyrazami szacunku

     Dariusz Mańko
     Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

List Prezesa
Grupy Kęty S.A.

Mamy świadomość, 
że bezpośrednio 

i pośrednio wywieramy 
wpływ na środowisko 

naturalne, dlatego też 
działalność prowadzimy 

tak aby ten wpływ był 
możliwie ograniczony.

 Zapis z Polityki CSR
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EFEKTY
Połączenie wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem finansowym Grupy 
Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A. przyniosło wymierne efekty w środowisku lokalnym.

Grupa Kęty przeznaczyła na ten cel 34 tys. złotych.

Partnerzy
projektu
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Szkół 

Przedszkoli 

Kluby Sportowe

Ochotnicza Straż Pożarna

Lokalne Stowarzyszenia

MISJA
---------------------------

WIZJA
---------------------------

WARTOŚCI
---------------------------

Dla przyszłości… „zapewniając Rozwój Pracowników, 

Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, 

Ochronę Środowiska, Długoterminową Wartość Ekonomiczną”.

„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 Grupy Kęty S.A. 

WSPÓLNYM ZAANGAŻOWANIEM:
🍂 sadziliśmy drzewa, krzewy i kwiaty,

⌂ budowaliśmy budki dla ptaków,

 rozbudowywaliśmy ścieżki ekologiczne,

🔄 segregowaliśmy śmieci,

⚒ tworzyliśmy eko-zabawki,

 edukowaliśmy ekologicznie 
 w szkołach i przedszkolach.
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Dlaczego warto być EKO?
Natura coraz bardziej potrzebuje naszej pomocy. 

Decyzję o wprowadzeniu proekologicznych zachowań 
do naszej codzienności powinna ułatwić nam świadomość 

realnych korzyści, które z tego wynikają i które wiążą się 
bezpośrednio z postanowieniami o zadbanie o swoje 

zdrowie, figurę czy oszczędności. 
BYCIE „EKO” SIĘ PO PROSTU OPŁACA.

Warto być eko...
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EKO-MALUCHY – ZMIENIAMY OTOCZENIE
-------------------------------------------------

ROZBUDOWA ŚCIEŻKI
-------------------------------------------------

EKO-MOCNI
-------------------------------------------------

DNI LASU
-------------------------------------------------

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ
-------------------------------------------------

DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI
-------------------------------------------------

ECODECO W BUCZKOWICACH
-------------------------------------------------

Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT
-------------------------------------------------

ŻYJ EKO-LOGICZNIE
-------------------------------------------------

ECO-OGRÓDEK
-------------------------------------------------

JAK CHRONIĆ PRZYRODĘ
-------------------------------------------------

Z EKOLOGIĄ NA TY
-------------------------------------------------

EKOLOGICZNY PLAC ZABAW
-------------------------------------------------

Z GRUPĄ KĘTY EKOLOGICZNIE I SPORTOWO
-------------------------------------------------

ZIELONA SZKOŁA Z WIDOKIEM NA STOLICĘ
-------------------------------------------------

ZOSTAŃ EKOLUDKIEM
-------------------------------------------------

REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO
-------------------------------------------------
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PARTNER PROJEKTU
ZSP w Witkowicach.

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu, którego celem było 
kreowanie postaw proekologicznych 
wśród najmłodszych udało się zrealizo-
wać szeroki wachlarz aktywności:
🔀 Akcję sprzątania ulic wokół przedszkola.
🔀 Wykonanie i montaż karmników dla 
 ptaków.
🔀 Wiosenne porządki w ogrodzie przed- 
 szkolnym wraz z sadzeniem kwiatów.
🔀 Zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Eko- 
 logia” i „Wiosenna łąka”.
🔀 Dzień Rodzinny – „PLANETA ZIEMIA TO  
 NASZ DOM”.
🔀 Przygotowanie materiałów i strojów do  
 występów przed szersza publicznością  
 na Kocierzu z okazji Green Day.
🔀 Zasadzenie drzew ozdobnych na tere- 
 nie przedszkola.

OPIEKUN PROJEKTU
Krzysztof Mydlarz, Grupa Kęty S.A., 
Mistrz zakładu wlewków 
– staż pracy 11 lat

Beneficjentami 
projektu 
są dzieci 
uczęszczające 
do przedszkola – 
w sumie około 80. 
przedszkolaków.

„Z myślą o przyszłości, trosce, 
miłości do zwierząt oraz ekologii 

– przedszkolaki wraz z panem 
Stanisławem budowali karmniki dla 
ptaków. Pan Stanisław przygotował 

i zademonstrował dzieciom jak 
w prosty sposób zbudować domek 

dla ptaków. Wszystkie przedszkolaki 
bardzo aktywnie uczestniczyły w ich 

powstaniu. Po skończonej pracy wraz 
z dziećmi umieściliśmy karmniki na 

przedszkolnym placu zabaw 
z myślą o przyszłości zwierząt 

i ciągłej o nich trosce. Od tej chwili 
przedszkolaki będą systematycznie 

dokarmiać ptaki.”
– mówi Krzysztof Mydlarz

EKO-MALUCHY – ZMIENIAMY OTOCZENIE

WOLONTARIAT
czynny udział w realizacji projektu.

GRANT
wykorzystano na zakup drzew 
ozdobnych, materiałów do wykonania 
karmników i elementów strojów 
do występów dzieci.
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OPIEKUN PROJEKTU
Anna Kamińska, Grupa Kęty S.A., 
Inżynier oprogramowania 
– staż pracy 6 lat

PRACOWNICY ZAANGAŻOWANI
Aleksander Spila, Grupa Kęty S.A., 
Specjalista ds. rozwoju aplikacji

WOLONTARIAT
koordynacja projektu, 
pomoc przy sadzeniu roślin.

GRANT
2000 zł został przeznaczony na zakup
ławeczek i roślin ozdobnych.

PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
im. Tadeusza Kościuszki w Bulowicach.

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu rozbudowano ścieżkę 
dydaktyczno-przyrodniczą. Zakupione 
zostały ławeczki parkowe, na których 
w czasie przerw lub zajęć przyrodniczych 
mogą odpocząć dzieci. Posadzono 
różnorodną roślinność m.in. hortensje, 
rododendrony, azalie, hibiskusy, które 
uatrakcyjniły teren szkoły.

Beneficjentami 
projektu jest 
blisko 500 dzieci 
uczęszczających 
do szkoły 
i przedszkola.

„Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze 
są świetnym uzupełnieniem 

programu nauczania.
Mam nadzieję, że wprowadzone 

zmiany uatrakcyjnią prowadzone 
tam zajęcia oraz pomogą 

młodym obserwatorom 
w śledzeniu zmian 

zachodzących 
w otaczającym ich świecie.”

– mówi Anna Kamińska

ROZBUDOWA ŚCIEŻKI
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PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkół Samorządowych
w Inwałdzie. 

OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany był w trzech etapach:
Pierwszym było zaprojektowanie baneru 
ekologicznego, który będzie wykorzysty-
wany na potrzeby wszelakiego rodzaju 
konkursów ekologicznych jak i akademii 
poświęconej właśnie ekologii.
Drugim etapem było zamówienie tablic 
edukacyjnych na ścieżkę ekologiczną. 
Wraz z Paniami z klas wczesnoszkolnych 
zdecydowano, iż tematyką tablic będą 
ciekawostki o mrowisku, budowie drzewa 
i rodzajach drzew.
Trzecim i zarazem ostatnim etapem 
projektu było przeprowadzenie konkursu 
plastycznego dla dzieci pod tytułem 
„CZYSTY ŚWIAT WOKÓŁ NAS”.
Podczas konkursu, który został przepro-
wadzony 13 czerwca 2017 wykorzystano 
baner ekologiczny. Na rozdanie nagród 
zostali zaproszeni przedstawiciele 
kuratorium Wadowickiego oraz przedsta-
wiciel powiatu wadowickiego.

Beneficjentami 
projektu są dzieci
przedszkolne, 
uczniowie szkoły
podstawowej jak 
również gimnazjum.
Łącznie około 
450 uczniów.

EKO-MOCNI

OPIEKUN PROJEKTU
Grzegorz Górkiewicz, Aluprof S.A.,
Wydział lakierni – staż pracy 17 lat

WOLONTARIAT
czynny udział w realizacji projektu,
m.in. montaż tablic edukacyjnych.

GRANT
został wykorzystany na zakup 
materiałów do montażu tablic 
edukacyjnych oraz nagród 
w konkursie ekologicznym.

„Ku naszemu zdziwieniu i miłemu 
zaskoczeniu po zamontowaniu 

tablic natychmiast było 
bardzo duże zainteresowanie 

ze strony uczniów, 
nauczycieli oraz rodziców.

Tablice już na drugi dzień zostały 
wykorzystane na potrzeby lekcji 

o budowie mrowiska przez dzieci 
z drugich klas podstawówki.”
– mówi Grzegorz Górkiewicz
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PARTNER PROJEKTU
Przedszkole „Chmurkowe Opowieści”
w Trzebini.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było i nadal jest kształto-
wanie u dzieci postaw proekologicznych, 
uświadamianie zagrożeń jakie niesie za 
sobą działalność człowieka dla przyrody, 
ale także podnoszenie wiedzy na temat 
otaczającego nas środowiska przyrodni-
czego, zwłaszcza lasu. Aby zrealizować 
założone cele przeprowadzono w przed-
szkolu liczne akcje, w których udział 
wzięły przedszkolaki oraz ich rodzice, 
m.in.:
🍂 spotkanie z panią leśnik z Nadleśnictwa 
 Chrzanów, 
🍂 sadzenie drzewka w ogrodzie przed- 
 szkolnym, 
🍂 przedstawienie ekologiczne „O czym 
 szumi stary las” w wykonaniu grupy  
 „Słoneczka”, 
🍂 przygotowanie wspólnie z rodzicami  
 i dziadkami baneru ekologicznego, 
🍂 happening ekologiczny na ulicach  
 miasta, 
🍂 warsztaty „Obserwator przyrody”.

Beneficjentami 
projektu 
są dzieci
z przedszkola 
oraz społeczność 
lokalna.

„Dziękujemy Grupie Kęty 
oraz pani Anecie Kasprzyk 

za możliwość realizacji 
w naszym przedszkolu projektu 

„Dni Lasu”. Skorzystały z niego 
nie tyko przedszkolaki, 

ale też lokalna społeczność, 
którą staraliśmy się włączać 

w nasze działania. 
Cele, które sobie założyliśmy 

zostały zrealizowane.”
– podsumowanie 

akcji przez uczestnika

DNI LASU

OPIEKUN PROJEKTU
Aneta Kasprzyk, Grupa Kęty S.A.,
Specjalista ds. handlowych 
– staż pracy 8 lat

WOLONTARIAT
koordynacja projektu.

GRANT
został przeznaczony na zakup 
Mobilnego laboratorium przyrodniczego
w tym: mikroskopy, lornetki, zoomscope, 
waga, menzurki, pęsety, lupki, 
podziemne obserwatorium, 
sprzęt do obserwacji owadów 
oraz strojów do przedstawienia.
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PARTNER PROJEKTU
Klub Sportowy Judo „Hejnał” Kęty. 

OPIS PROJEKTU
W ramach projektu dofinansowano wy-
jazd zawodników ćwiczących Judo na 
zimowy obóz szkoleniowo-integracyjny.
Jednocześnie wszyscy zawodnicy zostali 
objęci  opieką wykwal i f ikowanego 
dietetyka, który zbadał zawodników 
oraz udzielił porad o jak najlepszym 
i właściwym sposobie odżywiania dla 
sportowców. 

Beneficjentami 
projektu są
dzieci i młodzież
zawodnicy judo 
klubu „Hejnał” 
– 16 osób.

ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ

OPIEKUN PROJEKTU
Błażej Nycz, Aluform Sp. z o.o., 
Specjalista ds. zapewnienia jakości 
– staż pracy 13 lat
Artur Dobosz, Grupa Kęty S.A., 
Dyrektor działu rozwoju 
– staż pracy 23 lata

WOLONTARIAT
montaż i demontaż mat 
do treningów judo, transport 
sprzętu na zimowisko,
zorganizowanie wizyt i badań
oraz prezentacji dietetyka
dla zawodników klubu.

GRANT
został przeznaczony na sfinansowanie 
transportu dla zawodników klubu.



11

edycja
2017

PARTNER PROJEKTU
Publiczne Przedszkole Nr 1 „BAJKA” 
w Niemodlinie.

OPIS PROJEKTU
Warsztaty ekologiczne zostały poprze-
dzone zbiórką zakrętek, plastikowych 
butelek, baterii i wszelkiej makulatury, 
które wykorzystano w trakcie zajęć. Dla 
dzieci wszystkich 6 oddziałów przed-
szkola oraz ich rodziców zorganizowano 
specjalne zajęcia z blokiem tematycznym 
poświęconym zagadnieniom ekologii, 
recyklingu i postaw proekologicznych. 
Wychowawcy grup prowadzili ćwiczenia 
w 3 salach dostosowując tematykę 
i rodzaj zabaw do wieku dzieci. Dzięki 
wspólnej zabawie powstało wiele 
ciekawych prac, dzieci mogły nawiązać 
bliższy kontakt z rówieśnikami, a także 
pogłębić relacje rodzic – dziecko. Zajęcia 
przyczyniły się również do aktywizacji 
i  integracj i  środowiska lokalnego. 
Deszczowa pogoda pokrzyżowała plany 
i uniemożliwiła wykonanie prac zaplano-
wanych w ogrodzie.

Beneficjentami 
projektu są
przedszkolaki
- ok 150 dzieci,
oraz ich rodzice
z miejscowej
placówki.

„Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym 

w tę akcję. 
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem 
tego, jak dzieci wraz z rodzicami 

uczestniczyły w projekcie. 
Mamy nadzieję, że każdy 
wyniósł z tego spotkania 

coś dobrego dla siebie. 
Zakupione pomoce na pewno 

ucieszą naszych przedszkolaków 
i będą wykorzystywane 

w codziennej pracy 
dydaktycznej w przedszkolu”

– mówi Barbara Szatkowska, 
Dyrektor Przedszkola 

DRUGIE ŻYCIE ŚMIECI

OPIEKUN PROJEKTU
Joanna Papsa, Aluprof S.A.,
Specjalista ds. logistyki 
– staż pracy 10 lat

WOLONTARIUSZ
Dominika Rawska-Kołtun, Aluprof S.A.,
Specjalista ds. sprzedaży eksportowej, 
– staż pracy 4 lata

GRANT
zakup ekologicznych pomocy 
dydaktycznych do edukacji 
sensorycznej M. Montessori.
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PARTNER PROJEKTU
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach.

OPIS PROJEKTU
W okresie od lutego do czerwca 2017 r. 
Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach 
przy wsparciu pracowników firmy Aluprof 
S.A. realizował projekt pt. „Ecodeco 
w Buczkowicach” skierowany do dzieci 
i młodzieży z terenu gminy Buczkowice.
W ramach projektu odbyły się warsztaty 
plastyczne „Ecodeco – czyli czas na 
recyklinc” prowadzone przez instruktor 
Małgorzatę Namysłowską-Antklewicz.
Zajęcia dały szansę rozwijania pasji 
i twórczych pomysłów. Zdecydowanie 
były oryginalną formą spędzenia wolne-
go czasu i pokazały uczestnikom jak być 
„człowiekiem eko”. Wykonane prace 
można było podziwiać na zorganizo-
wanej w ramach projektu wystawie 
prac, która odbyła się 8 maja w siedzibie 
GOK Buczkowice. Dla zebranych na sali 
wystawowej GOK Buczkowice gości 
zaśpiewały solistki Laura Ardente i Amelia 
Gadzina, a także wystąpiła młodzieżowa 
grupa teatralna „Wpadka” z gościnnym 
udziałem w spektaklu aktorów „Zgranej 
Paki”, którzy wspólnie zaprezentowali 

Beneficjentami 
projektu 
było 152 dzieci
– w sumie odbyło się
12 warsztatach 
plastycznych.

ECODECO W BUCZKOWICACH

spektakl pt. „My dwie na emeryturze”. 
Na koniec uczestnikom projektu wręczo-
no pamiątkowe certyfikaty i upominki, 
a także podziękowano instruktor pani 
Małgorzacie Namysłowskiej Antkiewicz 
i pracownikom firmy Aluprof S.A. Projekt 
dobiegł końca, ale już teraz wiemy, że 
wszyscy będą go dobrze wspominać.

OPIEKUN PROJEKTU
Szymon Baron, Aluprof S.A., 
Specjalista ds. technicznych
– staż pracy 10 lat
Kazimierz Klag, Aluprof S.A., 
Specjalista ds. technicznych
– staż pracy 8,5 lat

WOLONTARIAT
czynny udział w realizacji projektu.

GRANT
w ramach wydatkowania przyznanego 
grantu zakupiono materiały plastyczne
do wykorzystania podczas zajęć, 
a także nagłośniono podsumowującą 
wystawę prac uczestników projektu 
oraz zakupiono artykuły spożywcze 
do wykorzystania jako catering 
dla gości wystawy.
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PARTNER PROJEKTU
Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Marii Konopnickiej w Andrychowie.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było zachęcanie rodzi-
ców do uczestnictwa wraz z dziećmi 
w działaniach proekologicznych oraz 
kształtowanie postawy szacunku i odpo-
wiedzialności za środowisko, w którym 
żyjemy. Projekt obejmował przepro-
wadzanie doświadczeń w warunkach 
domowych jako sposób na ciekawe, 
kreatywne spędzanie czasu w gronie 
rodziny.
W ramach projektu odbyły się, m.in.:
🌎 Budujemy budki lęgowe dla sikor  
 i mazurków – edukacja przyrodnicza  
 z udziałem tatusiów,
🌎 Ekologiczne zabawki – do czego wyko- 
 rzystać zbędne przedmioty?, edukacja  
 plastyczno – techniczna z udziałem  
 mam,
🌎 Sprawdzamy wiedzę przyrodniczą –  
 udział uczniów w Ogólnopolskim Kon- 
 kursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”.

Beneficjentami 
projektu są 
uczniowie 
klasy 3d (22 dzieci)
w Szkole 
Podstawowej nr 2 
w Andrychowie.

„Jak zapewniają organizatorzy, 
nowatorska formuła, 

polegająca na przeprowadzeniu 
doświadczeń, wskazuje na kilka 

ważnych elementów: 
uświadamia, że wszystko, 

co dzieje się w naturze 
ale też w domu, szkole, 

w środowisku najbliższym 
każdemu dziecku, da się 

wyjaśnić w sposób naukowy.”
– podsumowała

opiekunka projektu

Z EKOLOGIA ZA PAN BRAT

OPIEKUN PROJEKTU
Katarzyna Zielińska, Grupa Kęty S.A.,
Specjalista ds. ochrony środowiska, 
– staż pracy 8 lat

WOLONTARIAT
czynny udział w projekcie.

GRANT
zakup materiałów na budki lęgowe,
na warsztaty laserwood, na warsztaty
ekologiczne oraz udział w konkursie
„Świetlik”.
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PARTNER PROJEKTU
Gimnazjum Nr 2 w Zaborzu.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było podniesienie świa-
domości ekologicznej wśród młodzieży 
szkolnej i środowisk lokalnych, uwrażli-
wienie uczniów na problematykę zwią-
zaną z segregacją śmieci, wdrożenie do 
twórczego i odpowiedzialnego myślenia.
W ramach tego projektu uczniowie 
realizowali różne zadania np. wykonanie 
plakatu z surowców wtórnych, napisanie 
listu do rodziców pt. „Rodzicu segreguj 
śmieci – dbaj o płuca swoich dzieci”, 
udział w teście: „Wszystko o wodzie”, 
udział w potyczkach sportowych, nakrę-
cenie filmu: „Jak aktywnie i bezpie-cznie 
spędzać wolny czas”, tworzenie piramidy 
żywienia. 
Na lekcjach wychowania fizycznego, pod 
okiem nauczycieli, młodzież uczestni-
czyła w zajęciach Nordicwalking. Wszys-
tkie te działania zostały połączone 
z obchodami Dnia Ziemi w czasie 
Tygodnia Ekologicznego. 9 marca 2017 
roku pracownik Urzędu Gminy Oświęcim 
p. Żelisława Noworyta przeprowadziła 
dla gimnazjalistów prelekcję dotyczącą 

Beneficjentami 
projektu 
okazało się
ponad 400 osób –
młodzież gimnazjum
i lokalna
społeczność.

ŻYJ EKO-LOGICZNIE

smogu i zanieczyszczeń powietrza. 
Na gazetce codziennie wywieszane są 
informacje o stanie powietrza w woje-
wództwie małopolskim. Uczniowie klas, 
które najaktywniej włączyły się w projekt 
zostali nagrodzeni.

OPIEKUN PROJEKTU
Mariusz Laszczak, Grupa Kęty S.A., 
Dział planowania i logistyki
– staż pracy 11 lat

WOLONTARIAT
pomoc w zakupie sprzętu sportowego, 
materiałów niezbędnych 
do realizacji projektu.

GRANT
wykorzystano na zakup pomocy 
dydaktycznych oraz 
na zajęcia sportowe.
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PARTNER PROJEKTU
Szkoła Podstawowa Nr 29 
im. Janusza Korczaka w Bielsku Białej.

OPIS PROJEKTU
Proekologiczny charakter akcji dobrze 
wpisał się w bieżącą działalność i zainte-
resowania szkolnej społeczności. W roku 
szkolnym 2016/2017 dzieci z klas drugich 
brały też udział w programie „zdrowo 
jem – więc wiem”. Na szkolnym terenie 
brakowało jednak miejsca i wyposażenia, 
które sprzyjałoby proekologicznym, zdro-
wym inicjatywom i nauczaniu w duchu 
ekologii. Szkoła posiadała kawałek nie-
zagospodarowanego, zielonego terenu.
Powstała inicjatywa wykreowania 
zielonego, przyjaznego miejsca do 
nauki o przyrodzie, ekologii, zdrowiu; 
spokojnego zakątka do odpoczynku na 
świeżym powietrzu.

OPIEKUN PROJEKTU
Tomasz Pędrys, Aluprof S.A.,
Asystent ds. logistyki 
– staż pracy 2,5 roku
Marek Ściga, Aluprof S.A.,
Kierownik magazynów 
– staż pracy 33 lata

Beneficjentami 
projektu są
uczniowie klas I-III 
SP nr 29 
(ok. 400 osób) 
oraz starsi – łącznie 
ok. 700 dzieci.

„W ciepłe dni pod koniec roku 
szkolnego w nowopowstałym 

ECO OGRÓDKU odbyło się 
wiele zajęć dydaktycznych, 
konkursów ekologicznych, 

pogadanek na temat zdrowego 
trybu życia i postaw 

„eco – friendly”. 
Miejsce to stało się 

jednym z ulubionych 
wśród uczniów i nauczycieli.”

– podsumował
jeden z opiekunów projektu

ECO – OGRÓDEK

WOLONTARIUSZE
Justyna Pędrys, Iza Pędrys, 
Wych. kl. IIg Pani Maria Górecka, 
oraz Rada Rodziców przy SP 29.

GRANT
został przeznaczony na zakup 
i odnowienie ławek ogrodowych, 
eco siedzisk, zakup tablic – pomocy 
dydaktycznych, zabawek i akcesoriów 
ogrodowych.
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PARTNER PROJEKTU
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra.

OPIS PROJEKTU
W ramach programu „Razem z Grupą” 
wykonaliśmy prace porządkowe i pielę-
gnacyjne, pozyskaliśmy w ramach daro-
wizny sadzonki kwiatów i bylin do 
uzupełnienia roślinami ozdobnymi 
skarpę na skwerze oraz teren w parku. 
Sprzątaliśmy koryto rzeki Białki wzdłuż 
terenu biwaku z zanieczyszczeń różnymi 
odpadami. W ramach prac społecznych 
przepracowaliśmy 165 godzin
nie tylko przy porządkowaniu terenów 
zielonych ale również malowaliśmy 
drewniane ławy i stoły zamontowane 
na terenie biwaku oraz zamówiliśmy 
wykonanie trzech nowych kompletów 
stołów i ław biwakowych. 
Teren biwaku utrzymany jest przez nas 
w charakterze ekologii z naturą. Wypo-
czywający tam mieszkańcy, turyści 
i goście korzystają z pięknych terenów 
zielonych, czystej wody płynącej w rzece 
Białce oraz miejsc biwakowych tj. dre-
wnianych ław i stołów.

Beneficjentami 
projektu są
mieszkańcy,
turyści i goście
przebywający
na terenie sołectwa
Bystra.

JAK CHRONIĆ PRZYRODĘ

OPIEKUN PROJEKTU
Teresa Pryszcz, Aluprof S.A., 
Dział kadr i administracji 
– staż pracy 30 lat

WOLONTARIAT
wykonanie prac polegających 
na pieleniu skarpy na terenie biwaku, 
sadzenie krzewów, bylin i kwiatów, 
sprzątanie terenów zielonych 
i koryta rzeki.

GRANT
na zakup trzech kompletów 
(tj. stół i dwie ławy niezbędnych do 
uzupełnienia) w całości wykorzystaliśmy 
przyznaną kwotę dotacji.
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PARTNER PROJEKTU
Samorządowa Placówka Wychowania 
Przedszkolnego Nr 8 w Kętach.

OPIS PROJEKTU
Planowanie i prowadzenie zajęć dydak-
tyczno-wychowawczych z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Posze-
rzanie i pogłębianie wiedzy ekologicznej 
przedszkolaków. Przygotowywanie po-
mocy, filmów edukacyjnych, prezentacji 
multimedialnych na temat ochrony 
środowiska, szanowania natury oraz 
postaw proekologicznych. Ukazanie 
korelacji pomiędzy człowiekiem a środo-
wiskiem. Pobudzanie świadomości 
dzieci dotyczącej odpowie-dzialności za 
środowisko naturalne. Organizowanie 
cyklu zajęć „z ekologią na ty”

OPIEKUN PROJEKTU
Łukasz Matyszkowicz, Grupa Kęty S.A.,
Sterowniczy pras – staż pracy 18 lat
Tomasz Szlagor, Grupa Kęty S.A.,
Młodszy sterowniczy pras 
– staż pracy 3 lata

Beneficjentami 
projektu 
jest około
180 przedszkolaków
z Kęt.

Z EKOLOGIĄ NA TY

„Wszystkim osobom 
zaangażowanym w organizacje 
i realizację projektu serdecznie 

dziękujemy za wsparcie 
w dążeniu do zdobywania wiedzy 

i nowych umiejętności poprzez 
zastosowanie nowoczesnych 

urządzeń technologicznych, 
które posiadamy dzięki Państwa 

wsparciu finansowemu.
DZIĘKUJEMY!!!”

– wdzięczni przedszkolacy, 
Dyrekcja oraz nauczyciele 

SPWP Nr 8 w Kętach.

WOLONTARIAT
polegał na koordynacji prac związanych 
z wyborem, zakupem oraz montażem 
sprzętu, a także uczestnictwem 
w ramach cyklu pokazów związanych 
z ekologią.

GRANT
zakup tablicy multimedialnej.
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PARTNER PROJEKTU
Przedszkole Nr 12 w Bielsku-Białej.

OPIS PROJEKTU
Proekologiczny charakter tegorocznej 
akcji został podkreślony konkursem wie-
dzy o przyrodzie, ochronie środowiska 
i życiu w zgodzie z naturą. Nawet 3-4 
letnie dzieci wykazały się sporą wie-
dzą. Dlaczego trzeba segregować 
śmieci? Czy wolno marnować wodę? 
Co wrzucamy do żółtych pojemników? 
Co to jest recykling? Trudniejsze zaga-
dnienia były cierpliwie tłumaczone 
przez Panie Wychowawczynie, a dzieci 
z zainteresowaniem słuchały i dopyty-
wały. Poprzez zabawę uczyły s ię 
prawidłowego dbania o otaczające 
nas środowisko, u wielu można było 
zaobserwować początki eco-postawy.

OPIEKUN PROJEKTU
Marek Ściga, Aluprof S.A.,
Kierownik magazynów 
– staż pracy 33 lata
Tomasz Pędrys, Aluprof S.A.,
Asystent ds. logistyki 
– staż pracy 2,5 roku

Beneficjentami 
projektu są
dzieci 
uczęszczające 
do Przedszkola 
– ponad 100 
maluchów.

EKOLOGICZNY PLAC ZABAW

WOLONTARIUSZE
Justyna Pędrys oraz Iza Pędrys, 
wychowawczynie Grupy Maluchów.

GRANT
został przeznaczony w całości 
na nowe ekologiczne zabawki
i huśtawki.

„Tegoroczna edycja akcji 
zaowocowała działaniami 

edukacyjnymi dla najmłodszych 
na rzecz ekologii i ochrony 

środowiska. 
„Zielony” spektakl wystawiony 

przez dzieci – przypomniał 
również rodzicom – jak ważna 

dla wszystkich jest ECO POSTAWA 
każdego z nas. 

Maluchy w przedszkolu pamiętają 
o zakręcaniu wody w łazience, 

w swoich domach przypominają 
o segregacji śmieci, zbierają zakrętki 
itp. – to zaprocentuje w przyszłości!”

– mówi Marek Ściga
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PARTNER PROJEKTU
MKS LOK Kęty.

OPIS PROJEKTU
MKS LOK Kęty skupia wokół siebie spo-
ro dzieci i młodzieży to właśnie do nich 
skierowana była edukacja ekologiczna 
projektu. W ramach udziału własnego 
dokonano zakupu roślin do częściowego 
obsadzenia ośrodka w Nowej Wsi przy 
ul. Św. Floriana przez co ośrodek staje 
się coraz piękniejszy, opłacono i prze-
prowadzono pogadankę innowacyjno – 
ekologiczną mającą na celu rozszerzenie 
horyzontów działania uczestników. 
Zakupiono 2 sztuki stojaków – koszy 
(mobilnych) do segregacji odpadów 
wykorzystywanych w trakcie organizowa-
nych – obsługiwanych imprez zewnę-
trznych i wewnętrznych reklamując przy 
tym eco edycję projektu Grupy Kęty. 
Wspaniale udało się połączyć ekologię 
z działaniami klubu.

OPIEKUN PROJEKTU
Bogusław Haczek, Grupa Kęty S.A., 
(MKS LOK Kęty), Starszy magazynier SWW 
– staż pracy 33 lat

Beneficjentami 
projektu 
są dzieci 
i młodzież
z Kęt.

Z GRUPĄ KĘTY EKOLOGICZNIE I SPORTOWO

WOLONTARIUSZE
Tomasz Kołodziejczyk, Grupa Kęty S.A., 
(MKS LOK Kęty), Magazynier SWW  
– staż pracy 2 lata
Daniel Handzlik, Aluprof S.A.,
(SMKS Kęty), Ślusarz monter 
– staż pracy 12 lat
Henryk Pszczółka, Grupa Kety S.A.,
(SMKS Kęty), Ślusarz mechanik 
spawacz SWW RW
– staż pracy 39 lat

WOLONTARIAT
zmodernizowano, uporządkowano 
i obsadzono część obiektu w Nowej 
Wsi, zapewniono obsługę i instruktaż 
podczas licznych imprez szkoleniowych.

GRANT
został przeznaczony na zakup 
2 kompletów profesjonalnej 
odzieży strzeleckiej, wykorzystywanej 
do zawodów sportowych.
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„Podczas pierwszej części wyjazdu, 
w drodze nad morze, odwiedziliśmy 

stolicę, gdzie zwiedziliśmy 
Zamek Królewski, starówkę 

warszawską, Stadion Narodowy 
oraz wjechaliśmy na taras 

widokowy Pałacu Kultury i Nauki. 
Kolejnymi punktami zwiedzania było 
Muzeum Powstania Warszawskiego 

oraz gmach Sejmu, gdzie mieliśmy 
okazję przyglądać się obradom. 

Później wyjechaliśmy z Warszawy 
w kierunku Grzybowa.”

– mówi Sławomir Spila

PARTNER PROJEKTU
Zespół Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych w Przeciszowie.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu było uwrażliwienie na 
uroki polskiej ziemi uczniów Gimnazjum 
Nr 1 oraz ich integracja. Zaletą zielonej 
szkoły jest wymiar ekologiczny poprzez 
wprowadzenie dziecka w uzdrowiskowy 
morski mikroklimat, sprzyjający zdro-
wiu i wypoczynkowi. Wyjazdy grupowe 
z założenia mają rozwijać w uczniach 
zdolności interpersonalne tj. życzliwość, 
zaradność, wytrwałość, umiejętność 
radzenia sobie w trudnych, stresujących 
sytuacjach, współpracy zespołowej itp. 

OPIEKUN PROJEKTU
Sławomir Spila, Grupa Kęty S.A.,
Administrator systemu
– staż pracy 19 lat

WOLONTARIAT
organizacja transportu dzieci 
oraz atrakcji podczas pobytu 
na zielonej szkole.

Beneficjentami 
projektu 
jest 52 uczniów 
z Gimnazjum 
Nr 1 w Przeciszowie.

ZIELONA SZKOŁA Z WIDOKIEM NA STOLICĘ

GRANT
został przeznaczony na zakup 
biletów wstępu na Stadion Narodowy 
w Warszawie oraz zakup posiłków 
dla uczestników wyjazdu 
w drodze powrotnej. 
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PARTNER PROJEKTU
Szkolne Koło Wolontariatu 
przy Katolickim Gimnazjum 
w Czechowicach Dziedzicach.

OPIS PROJEKTU
Projekt składał się z seri i  spotkań 
z przedszkolakami kilku czechowickich 
przedszkoli, które to spotkania rozpo-
czynały się bajkową lekcją przyrody 
przygotowaną przez szkolne koło 
teatralne Gimnazjum Katolickiego. 
W trakcie przedstawienia widzowie 
przenosili się do bajkowego lasu, gdzie 
oglądali jak bezmyślne i szkodliwe 
dla przyrody może być zachowanie 
człowieka. Kiedy zwierzęta rozprawiły się 
z intruzem i przypomniały wszystkim jak 
być prawdziwym strażnikiem przyrody, 
przyszedł czas na quiz ekologiczny, 
konkurs plastyczny oraz warsztaty. Każdy 
z uczestników otrzymywał poczęstunek, 
nagrody za udział oraz pamiątkową 
plakietkę.

Beneficjentami 
projektu 
byli uczniowie 
Przedszkoli 
oraz Gimnazjum 
około 
100 osób.

ZOSTAŃ EKOLUDKIEM

OPIEKUN PROJEKTU
Michał Malina, Grupa Kęty S.A.,
Główny Specjalista 
ds. Relacji Inwestorskich, 
Społecznie Rzecznik Etyki Biznesu
– staż pracy 21 lat

WOLONTARIAT
organizacja cyklu zajęć – spotkań 
przygotowanych przez Szkolne Koło 
Wolontariatu (uczniowie i nauczyciele) 
promujących postawy proekologiczne.

GRANT
pokrycie wydatków związanych 
z organizacją spotkań oraz zakupem 
niezbędnego sprzętu 
do przeprowadzenia warsztatów.
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PARTNER PROJEKTU
OSP Czernichów-Tresna.

OPIS PROJEKTU
Celem projektu była rewitalizacja skweru 
przy remizie OSP. 

OPIEKUN PROJEKTU
Łukasz Buratowski, 
Metalplast Stolarka Sp. z o. o.,
Starszy spawacz – staż pracy 10 lat

„Po długich przeciwnościach 
atmosferycznych w końcu 

udało się zrealizować 
zaplanowaną inwestycje 

i dzięki Państwa programowi
oraz druhom efekt jest pozytywny 

co mogą sami Państwo ocenić.”
– podsumował

jeden z opiekunów projektu

Beneficjentami 
projektu 
jest społeczność 
lokalna Czernichowa 
i Tresnej.

REWITALIZACJA TERENU ZIELONEGO

PRZED

PO

WOLONTARIAT
czynny udział w pracach 
rewitalizacyjnych.

GRANT
został przeznaczony na zakup 
potrzebnych materiałów 
budowlanych. 
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