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Warto zrobić coś dobrego 
„Razem z GRUPĄ”

 Chciałbyś wyremontować plac zabaw na osiedlu? 

 Klasa twojego dziecka wymaga odnowienia, 
 ale szkoła nie ma na to pieniędzy? 

 Jesteś członkiem klubu sportowego, który potrzebuje 
 nowej szatni? 

 To wszystko będzie możliwe do zrealizowania. 
 Wystarczy twoje zaangażowanie, a o pieniądze 
 zadba Grupa Kęty. 

– tak końcem 2014 roku promowaliśmy pierwszą pilotażową edycję 
programu. Dzisiaj z ogromną satysfakcją oddajemy w Państwa ręce raport 
z tej edycji programu „Razem z GRUPĄ”.

Dlaczego postawiliśmy na taki program?

„Nasza firma angażuje się społecznie. Od kilku lat mamy już prężnie 
działającą fundację, która wspiera dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-
wychowawczych w starcie w dorosłe życie. Dzisiaj w naszych działaniach 
społecznych i lokalnych idziemy o krok dalej” – mówi Dariusz Mańko, 
prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

„W całej Grupie Kapitałowej mamy prawie 3500 pracowników; każdy z nas 
żyje w pewnej społeczności lokalnej, zna jej potrzeby. Program, inspirowany 
dobrymi praktykami innych firm dał nam możliwość jeszcze szerszego 
oddziaływania lokalnie poprzez zaangażowanie naszych pracowników. 
Połączenie wolontariatu pracowniczego i wsparcia finansowego z firmy dało 
wspaniały lokalny efekt” – dodaje Dariusz Mańko

PROGRAM GRANTOWY

Aspekty formAlne

Głównym celem programu było: udział firmy w życiu lokalnym poprzez 
wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych – rekomendowanych / 
wymyślonych i w konsekwencji prowadzonych przez pracowników spółki. 
Skierowany był do pracowników wszystkich spółek grupy kapitałowej, 
niezależnie od tego, czy mieszkają w Złotowie, Kętach, Goleszowie czy 
Bielsku-Białej. 

Nabór wniosków trwał od 01.10 – 30.11.2014, został opracowany regulamin 
programu, formularz wniosku oraz wzór umowy pomiędzy Grupą Kęty S.A. 
i Partnerem projektu.
Przeprowadzona została szeroka kampania promocyjna poprzez intranet 
oraz plakaty wywieszane na oddziałach produkcyjnych.

EFEKTY

Połączenie wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem finansowym 
Grupy Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A. przyniosło wymierne efekty 
w środowisku lokalnym.
Do programu wpłynęło łącznie 25 wniosków, z których powołana komisja 
wyłoniła 21 i rekomendowała Zarządowi Grupy Kęty S.A. do realizacji. 
Ostateczną decyzją Zarządu wszystkim 21 wnioskom przyznano grant 
w wysokości 2 tys zł.
W związku z wycofaniem się jednego z partnerów projektu już w trakcie 
podpisywania umów do realizacji trafiło 20 projektów. Grupa Kęty 
przeznaczyła na ten cel 40 tys. złotych.

W ramach projektów granty trafiły m.in. do:
4 szkół, 4 klubów sportowych, 6 przedszkoli, 2 Ochotniczych Straży 
Pożarnych, 2 lokalnych stowarzyszeń, 1 świetlicy środowiskowej 
i 1 biblioteki publicznej.
Beneficjentami projektu jest szeroko rozumiana społeczność lokalna, 
a w szczególności dzieci i młodzież uczęszczająca do szkól i przedszkoli 
będących Partnerami projektu jak również dzieci i młodzież uczestnicząca 
w warsztatach prowadzonych w ramach kilku projektów, czy korzystająca 
z infrastruktury sportowej.

Szacujemy iż bezpośrednich Beneficjentów projektów jest ponad tysiąc.
Korzyści z programu „Razem z Grupą” jest jednak więcej. Członkowie 
załogi poczuli, że pracują w firmie, która ich wspiera, pomaga im realizować 
ich pomysły i tym samym umacniać ich pozycję w lokalnym środowisku. 
W projekty zaangażowanych było ponad 20 pracowników spółek Grupy 
Kapitałowej.

Pilotażowa wersja programu została opracowana na podstawie dobrych 
praktyk stosowanych przez duże koncerny. 
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Kolorowe
przedszKole

Opiekun projektu: Grzegorz Górkiewicz 
pracownik firmy ALUPROF S.A. Bielsko-Biała – wydział lakierni, staż pracy 15 lat

Cel projektu
Przedsięwzięcie miało na celu zagospodarowanie nowej sali przedszkolnej i jej 
wyposażenie w różnego rodzaju meble i elementy, m.in: stoliki edukacyjne, kąciki 
zabaw, oraz duże kolorowe aplikacje na ścianę dla rozweselenia i ożywienia sali. 
Dodatkowo celem projektu było odnowienie i pomalowanie jednej ze ścian w sali.

↑  Montaż ścianki manipulacyjnej – MIASTO

„W wyniku konsultacji z Paniami przedszkolankami wybralismy odpowiednie wyposażenie 
sali. Zamówione meble dostarczyłem swoim samochodem do przedszkola i rozpoczęliśmy 
montaż. Początkowo do pomocy w projekcie zgłoszony był kolega, również pracownik 
ALUPROF-u, jednakże siły wyższe nie pozwoliły mu na pomoc w akcji. Dlatego do pomocy 
poprosiłem żonę, syna, pana woźnego szkolnego i przedszkolaków. Prace przebiegły 
bardzo sprawnie i szybko, czego efekty na ścianach mówią same za siebie. Dzieciaki od razu 
zaczęły się nimi bawić i cieszyć. Najwięcej frajdy sprawiła im ścianka MIASTO oraz straganik 
z półkami.” – G. Górkiewicz, opiekun projektu, 
na zdjęciu powyżej w trakcie prac

Grant został wykorzystany na zakup:
– aplikacja SMOK i WRÓŻKA,
– ścianka manipulacyjna – MIASTO,
– straganik z pojemnikami,
– szafka JEŻ,
– książka ORIGAMI DLA PRZEDSZKOLAKÓW.
Dodatkowo zamówienie pozwoliło na otrzymanie 
od producenta gratisów w postaci pomocy 
dydaktycznych – przesuwaki SMOK.

Partner projektu:
Przedszkole przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Inwałdzie.

↑  Montaż aplikacji – SMOK↑  Szafka – JEŻ

Beneficjentami
projektu są 
dzieci 
uczęszczające 
do tutejszego 
przedszkola, łacznie 
około 100 
przedszkolaków.
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MŁodzI 
pIŁKArze

Cel projektu
Zakup sprzętu sportowego potrzebnego na treningi dla młodych piłkarzy.

Praca wolontaryjna: przygotowanie boiska i montaż zakupionego sprzętu 
oraz regularna pomoc w organizacji treningów i konserwacji sprzętu po treningu.

Dodatkowo zaangażowany w projekt Pan Jura Marek pracownik 
firmy ALUPOL PACKAGING KĘTY SP z O.O. Tychy, który pomógł przy wyborze sprzętu, 
zakupie oraz przy treningach.
(oboje wolontariusze na zdjęciu poniżej w koszulkach programu)

Opiekun projektu: Rafał Góral 
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – zakład Stopów Miękkich, staż pracy 21 lat

↑  Trening na płotkach↑  Przygotowanie do treningu

60Udział około

zawodników
Partner projektu:
Team Sport Hejnał Kęty.

„O nowy sprzęt treningowy wzbogaciły się drużyny młodzieżowe Team Sport Hejnał 
Kęty. Został on zakupiony dzięki Grupie Kęty, która ogłosiła konkurs na dofinansowanie 
inicjatyw lokalnych. Projekty do konkursu mogli zgłaszać tylko pracownicy Grupy Kęty. 
I tutaj ogromną inicjatywą wykazali się rodzice naszych zawodników pracujący w spółkach 
Grupy Kęty, którzy złożyli projekt na zakup sprzętu treningowego dla naszego klubu na 
kwotę 2000 zł. Za pozyskane w ten sposób środki zakupiono mur przenośny do treningu 
rzutów wolnych, płotki do koordynacji ruchowej oraz piłki. Nowy sprzęt poszerza ofertę 
treningową oraz mobilizuje trenerów i zawodników do większego wysiłku.
W tym miejscu pragniemy gorąco podziękować Grupie Kęty za przekazane środki i kolejną 
inicjatywę integrującą lokalne środowisko. Dziękujemy również rodzicom zaangażowanym 
w projekt, a w szczególności Panu Rafałowi Góralowi za poświęcony czas w przygotowanie 
projektu oraz koordynację i nadzór od początku do końca procedur projektowych.” –  
informacja ze strony Team Sport Hejnał, Janusz Jurzak – Prezes

Otrzymany grant został wykorzystany 
na zakup muru przenośnego do treningu 
m.in rzutów wolnych, płotki do koordynacji 
ruchowej oraz piłki treningowe. 
Na tym sprzęcie regularnie trenują młodzi 
zawodnicy z sekcji juniorskiej, trampkarskiej 
oraz dzieci z młodszych roczników, 
w sumie około 60 zawodników.

Nowy sprzęt treningowy 
    dla młodych piłkarzy!!!
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CzworoNoŻNY
rATowNIK

Opiekun projektu: Marek Bogacz
pracownik firmy ALUPOL PACKAGING KĘTY SP z O.O. Kęty 
– Dział Cylindrów Drukarskich, staż pracy 11 lat

Cel projektu
Doposażenie grupy ratowniczej, która oprócz rzeczywistej pracy w przypadku 
zagrożenia prowadzi edukację w obszarze ratownictwa stawiając na tematykę 
poszerzenia wiedzy o tematyce prewencyjnej – jak zachować się kiedy grozi nam 
lub innym osobom niebezpieczeństwo, jak szybko udzielić podstawowej pierwszej 
pomocy, a wśród dzieci jak ją wezwać.

„W OSP jestem od 20 lat większość z tych lat spędziłem w OSP Kobiernice (członkiem jestem do dziś) 
z OSP Międzybrodzie Bialskie współpracuje od ponad roku kiedy dowiedziałem się że jest tam sekcja 

poszukiwawcza z psami. Jestem osobą której krzywda ludzka nie jest obojętna. Zawsze jestem skłony do 
pomocy innym jeśli tego potrzebują.” – Marek Bogacz

↑  Opiekun projektu M. Bogacz (pierwszy z prawej)

W ramach projektu został przeprowadzony szereg spotkań w szkołach, przedszkolach, 
oraz podczas imprez plenerowych. Dodatkową atrakcja głównie dla najmłodszych były 
spotkania z psami, które są szkolone w zakresie poszukiwań osób zaginionych. W trakcie 
tych warsztatów omawiano m.in.: jak się opiekować czworonogiem, jak go szkolimy oraz 
formy zachowań, gdy zaatakuje nas pies.
Korzyści uzyskane przez społeczność to pogłębienie świadomości o zasadach 
bezpieczeństwa. Pozyskanie fachowych porad od specjalisty szkolącego psy, oraz 
możliwość poznania pracy jaką wykonuje czworonożny ratownik 
i jego przewodnik.

Grant został wykorzystany na zakup 
specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego 
w poszukiwaniach ratowniczych 
(kaski ochronne i latarki czołowe).

Partner projektu:
Ochotnicza Straż Pożarna 
Międzybrodzie Bialskie.

↑  Szkolenie przy strażnicy ↑  Interaktywne warsztaty

Beneficjentami
projektu jest
społeczność 
lokalna 
Międzybrodzia 
Bialskiego i okolic.
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oGrÓd dzIeCIĘCYCH 
MArzeŃ

Opiekun projektu: Łukasz Matyszkowicz
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – Operator pras w zakładzie Stopów Twardych, staż pracy 15 lat

Cel projektu
Renowacja placu zabaw poprzez nasadzenie nowych kwiatów i krzewów, a przede 
wszystkim odnowienie ulubionego elementu zabaw dzieci – piaskownicy.

Praca wolontaryjna: koordynacja całego procesu, aktywny udział 
w pracach budowalnych.

Beneficjentami
projektu są 
dzieci 
z przedszkola 
nr 8 w Ketach, 
łącznie 150 dzieci.

↑  Dzieci przygotowują się do zabawy

„Gdy przeczytałem o Programie „Razem z Grupą”, postanowiłem wziąć w nim od razu udział, 
ponieważ jakiś czas wcześniej rozmawiałem z Panią dyrektor przedszkola o renowacji placu 
zabaw. Tak więc powstał projekt ”Ogród dziecięcych marzeń”. Chcieliśmy uatrakcyjnić 
plac zabaw poprzez nasadzenie nowych kwiatów i krzewów a przede wszystkim odnowić 
ulubiony element zabaw dzieci- piaskownice. Chcieliśmy aby dzieci, a jest ich aż 150, 
mogły bezpiecznie i atrakcyjnie spędzać czas w swoim „Ogrodzie Dziecięcych Marzeń”.   
– Ł. Matyszkowicz, opiekun projektu

W projekt zaangażowani byli również inni rodzice, jak i rodzice dzieci pracujących w GK. Nie 
zabrakło także samych „użytkowników” piaskownicy, którzy ochoczo pomagali wybierać 
piasek, zadając przy tym mnóstwo przeróżnych pytań.

Grant został wykorzystany na zakup niezbędnych 
materiałów do renowacji piaskownicy znajdującej 
się na terenie ogródka w przedszkolu, m.in.: 
farb, drewnochronu, materiału do zadaszenia 
piaskownicy.

Partner projektu:
Samorządowa Placówka Wychowania 
Przedszkolego nr 8 w Kętach.

↑  Montaż zadaszenia↑  Renowacja piaskownicy
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MulTMedIAlNA 
szKoŁA

Opiekun projektu: Dominika Rawska-Kołtun
pracownik firmy ALUPROF S.A. Opole – Dział Sprzedaży Eksportowej, staż pracy 3 lata

Cel projektu
Dofinasowanie zakupu tablicy interaktywnej, która będzie narzędziem wspierającym 
edukację i warsztaty tematyczne prowadzone dla uczniów.

Praca wolontaryjna: koordynacja projektu oraz prowadzenie cyklu zajęć 
z języka francuskiego.

↑  Lekcja języka francuskiego

W ramach projektu przeprowadzono cykl 7 zajęć. Warsztaty miały miejsce w godzinach 
porannych, zaczynały się w każdy czwartek o godzinie 7:40 i trwały, w zależności od potrzeb 
i zaangażowania uczniów / tematu, do 40 minut. W zajęciach wzięło udział 21 6-latków 
z klasy 1a miejscowej szkoły. Dzieciom przybliżono ogólnie pojętą kulturę francuską.  
W ramach zajęć dzieci nauczyły się 2 piosenek, poznały nazwy kolorów, owoców, części ciała, 
członków rodziny, wiedzą jak się przedstawić.

Grant został wykorzystany na dofinasowanie 
zakupu interaktywnej tablicy 
do zajęć lekcyjnych.

Partner projektu:
Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Janusza Korczaka w Niemodlinie.

↑  Warto się uczyć języków obcych↑  zajęcia warsztatowe

Beneficjentami 
projektu są dzieci 
i młodzież 
ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 
im. Janusza Korczaka 
w Niemodlinie.
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ŚwIeTlICA
ŚrodowIsKowA

Opiekun projektu: Andrzej Kajor
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – Operator Urządzenia Pras, staż pracy 11 lat

Cel projektu
Doposażenie świetlicy środowiskowej w urządzenie do kopiowania.

Praca wolontaryjna: polegała na pomocy w zakupie i montażu sprzętu 
jak również regularnym wspieraniu zajęć dydaktycznych.

↑  Papierowa makieta

Grant przeznaczono na zakup kserokopiarki 
Minolta Bizhub 250.

Partner projektu:
Świetlica środowiskowa przy parafii 
św. M. Kolbe w Nowej Wsi.

↑  Modele wykonane na zajęciach↑  zajęcia kółka modelarskiego

Beneficjentami
projektu są 
dzieci 
i młodzież
z Nowej Wsi.

Świetlica środowiskowa to miejsce na spędzanie wolnego czasu. Zakup sprzętu sprawił, iż 
zajęcia na świetlicy stały się jeszcze bardziej atrakcyjne i ciekawsze. M.in. powstało kółko 
modelarskie, na zajęcia którego uczęszcza 15 dzieci i młodzieży. Kopiarka pozwala na 
powielanie modeli tekturowych, które rozwijają pasje, ale również ćwiczą zdolność manualną 
uczestników zajęć. Dodatkowo prowadzone są zajęcia plastyczne i muzyczne.

16 17



MAlI
eKoAKTorzY

Opiekun projektu: Sławomir Heciak
pracownik firmy ROMB S.A. złotów – Kierownik Działu Kontrolingu, staż pracy 7 lat

Cel projektu
Celem projektu było promowanie wartości i zachowań proekologicznych wśród 
mieszkańców miasta Złotów, m.in. poprzez występy teatrzyku małych Ekoaktorów 
z Przedszkola nr 3 w Złotowie. W celu rozszerzenia działalności teatrzyku zaistniała 
potrzeba wyposażenia go w przenośnią scenę, materiały i stroje.

zadania wykonane w ramach wolontariatu pracowniczego: 
koordynacja projektu, pomoc w zakupie i transporcie. 

↑  Występ artystyczny dla mieszkańców złotowa

↑  Dzień Matki

W 2015 roku teatrzyk przedszkolny działający przy Przedszkolu nr 3 w Złotowie 
priorytetowo traktował tematykę segregacji odpadów, dzikich wysypisk, zanieczyszczenia 
lasów, ochrony dzikich zwierząt oraz szkodliwego wpływu hałasu. Działania te realizowane 
były poprzez edukację proekologiczną prowadzoną w formie występów teatralnych 
przedszkolaków. 
Przedszkole promuje idee związane z ochroną środowiska poprzez występy teatralne 
prowadzone w złotowskich przedszkolach jak również podczas obchodów DNIA ZIEMI, 
z okazji Dnia Babci i Dziadka czy Dnia Matki. 

Grant został wykorzystany na zakup strojów 
dla dzieci i materiałów potrzebnych 
do przygotowania przenośnej sceny 
i scenografii. 

Partner projektu:
Przedszkola nr 3 w Złotowie.

↑  Teatrzyk przedszkolny

Beneficjentami
projektu są 
dzieci 
z Przedszkola 
nr 3 w Złotowie 
oraz społeczność 
lokalna Złotowa.
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TurNIeJ
sIATKArsKI

Cel projektu
Organizacja podsumowującego sezon 2014/2015 turnieju piłki siatkowej, ale przede 
wszystkim doposażenie klubu siatkarskiego w podstawowy sprzęt – oficjalne piłki 
do gry i stroje sportowe.

Opiekun projektu: Marek Ściga 
pracownik firmy ALUPROF S.A. Bielsko-Biała – Kierownik magazynów, staż pracy 31 lat

Wolontariusze: Justyna Pędrys, pracownik firmy ALUPROF S.A. Bielsko-Biała, 
Józef Stanek, Daria Ściga oraz Iza Pędrys. 

„...piłka siatkowa – wspaniała gra zespołowa, która uczy współpracy, pokory, wytrwałości.” 

Praca wolontaryjna: wybór i zakup sprzętu sportowego, pomoc w organizacji 
turnieju oraz sędziowanie rozgrywek.

Turniej podsumowujący program grantowy „Razem z Grupą” oraz cały sezon 2014/2015 
rozegrano 29 kwietnia 2015 r. na dwóch halach sp 20 w Bielsku-Białej. Wzięło w nim udział 
prawie 50 dziewcząt. Na małej hali toczyły się rozgrywki mini-siatkówki „czwórek”, na dużej 
natomiast walczyły dziewczęta z kategorii wiekowej kadet/junior. 
Turniej zorganizowany dzięki dofinansowaniu z programu grantowego „Razem z GRUPĄ” 
dostarczył uczestnikom jak również organizatorom i wolontariuszom wiele pozytywnych 
emocji. Najważniejszym jednak aspektem projektu było wspieranie inicjatywy wychowania 
dzieci i młodzieży przez sport – piłkę siatkową – wspaniałą grę zespołową, 
która uczy współpracy, pokory, wytrwałości.

Grant w wysokości 2 tys. pln 
oraz zaangażowanie ludzi, którego 
nie sposób zmierzyć złożyły się 
na kilka godzin wspaniałej zabawy 
dla kilkudziesięciu dziewcząt oraz wiele, 
wiele godzin przygody z siatkówką już 
od kolejnego sezonu 2015/2016 
dla kilkuset dzieci. Z zakupionego 
sprzętu będą korzystać 
zawodniczki mks Bielsko-Biała, 
jak również młodzież szkolna 
sp 20 w Bielsku-Białej.

Partner projektu:
Stowarzyszenie „Międzyszkolny 
Klub Siatkarski Bielsko-Biała”

↑  Rywalizacja turniejowa↑  Puchary dla najlepszych

Beneficjentami projektu
są dzieci i młodzież 
zrzeszona w klubie 
MKS Bielsko-Biała 
(ok. 80 osób) oraz 
dzieci i młodzież 
sp 20 w Bielsku-Białej.
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wesoŁe
BIedroNKI

Opiekun projektu: Justyna Pędrys
pracownik firmy ALUPROF S.A. Bielsko-Biała – Dział Eksportu, staż pracy 9 lat

Cel projektu
Doposażenie placu zabaw dla dzieci.

Praca wolontaryjna: koordynacja projektu, czynny udział w przygotowaniu 
uroczystego otwarcia placu zabaw.

↑  Słodkie mufinki piknikowe

Program grantowy „Razem z Grupą” dał możliwość wyposażenia ogrodu w nowoczesne, 
a przede wszystkim bezpieczne i atrakcyjne dla dzieci – ekologiczne, drewniane sprzęty do 
zabawy. Otrzymany grant w wysokości 2 tys. pln oraz wkład własny przedszkola pozwoliły 
na zakup kolorowego zestawu do zabawy, dzięki któremu dzieci jeszcze chętniej i radośniej 
korzystają z ogrodu.
Wolontariusze wraz z nauczycielkami grupy Starszaków zorganizowali uroczyste otwarcie 
nowego placu zabaw połączone z małym piknikiem dla „Wesołych Biedronek”.
Odbyło się ono 12.06.2015.

Z dobrodziejstw nowego placu zabaw będą korzystać dzieci 
z wszystkich grup Przedszkola nr 12 w Bielsku-Białej 
oraz ich młodsi koledzy, którzy dopiero rozpoczną 
przedszkolną przygodę. Sprzęt będzie służył 
dzieciom niewątpliwie przez wiele, wiele lat!

Grant został wykorzystany na zakup 
drewnianego sprzętu do zabaw w ogrodzie.

Partner projektu:
Przedszkole nr 12 
w Bielsku-Białej.

↑  Drewniane urzadzenie rozwojowe↑  Wesoła zabawa

Beneficjentami
projektu są 
dzieci 
uczęszczające do 
Przedszkola nr 12 
w Bielsku-Białej
(ok. 100 osób).
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wIelKIe 
GrIllowANIe

Opiekun projektu: Anna Cisowska
pracownik firmy ALUPROF S.A. Opole – Dział Obsługi Klienta Eksportowego, staż pracy 3 lata

Cel projektu
Wymurowanie grilla z dużym rusztem na terenie sportowo-rekreacyjnym w Ciepielo-
wicach. Realizacja projektu była zgodna z zapotrzebowaniem mieszkańców na 
doposażenie altany piknikowej w tym miejscu.

Wolontariusz: Łukasz Brosławski, pracownik firmy ALUPROF S.A. Opole 
– Wydział Produkcji Profili, staż pracy 8 lat 

Pierwszym etapem było zebranie z mieszkańcami wsi i ustalenie jaką formę powinien 
mieć grill i z jakiego materiału powinien być wykonany. Następnie zakupiono materiały 
budowlane, w ich przetransportowaniu pomogli mieszkańcy Ciepielowic posiadający busy 
dostawcze. Kolejni mieszkańcy udostępnili na potrzeby projektu zbiornik na wodę, agregat 
prądotwórczy, betoniarkę, narzędzia. W sumie wkład rzeczowy wniosło 6 osób. Prace 
budowlane w głównej mierze wykonał pracownik Aluprof Opole Łukasz Brosławski. Do 
pomocy włączyło się 8 osób. Na koniec zamówiono ruszt i popielnik. 
Finał projektu został połączony z obchodami Dnia Dziecka, o czym informowały liczne 
plakaty i ulotki dostarczone indywidualnie każdemu dziecku do domu. Wolontariusze, razem 
10 osób, zakupili wszystkie produkty spożywcze, przygotowali stoliki i dekoracje, a w trakcie 
festynu malowali buzie, robili zdjęcia i obsługiwali grilla. Frekwencja na festynie pokazała, że 
cały projekt zdobył wielkie uznanie wśród mieszkańców Ciepielowic i okolic.

„Zrealizowany projekt pokazał, że stały i duży grill w znacznym stopniu 
ułatwi przeprowadzanie imprez plenerowych, np. Dzień Dziecka, 
dożynki. Już wiadomo, że grupa młodzieży chce tam zorganizować 
spotkanie klasowe na zakończenie roku szkolnego, 
co potwierdza fakt, że grill będzie chętnie 
wykorzystywany w czasie wakacji. 
Teren sportowo-rekreacyjny 
w Ciepielowicach zdobył kolejny atut, 
żeby zachęcać ludzi do spotykania się 
i integracji.” 
– A. Cisowska, opiekun projektu

Grant został wykorzystany na zakup materiałów 
niezbędnych do zbudowania zewnętrznego grilla:
cegły, ruszt, popielnik, cement, fuga, płytki, klej.

Partner projektu:
Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice”.

↑  Opiekunowie projetu↑  Uroczyste otwarcie grilla

Beneficjentami
projektu jest
społeczność 
lokalna 
Ciepielowic.

↑  Etapy budowy grilla
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TurNIeJ
szACHowY

Opiekun projektu: Błażej Nycz
pracownik firmy ALUFORM SP. z O.O. Tychy – Dział zapewnienia Jakości, staż pracy 11 lat

Cel projektu
Doposażenie Klubu Szachowego, który działa przy filli Gminnej Biblioteki w Kętach 
Podlesiu.

Praca wolontaryjna: koordynacja projektu, zakup sprzętu 
oraz wsparcie dydaktyczne podczas zajęć Klubu Szachowego.
(na zdjęciu poniżej wraz z młodymi graczami)

„Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni.” 
– Paul Morphy

↑  Pojedynek szachowy

Dzieci i młodzież regularnie spotyka się na zajęciach Klub Szachowego. Rozwija swoje pasje, 
spędza czas na logicznym myśleniu.

Grant został wykorzystany na zakup niezbednych 
sprzętów: 
– Szachy „Turniejowe łamane nr 5” – 5 szt.
– Zegar szachowy Aradora drewno – 5 szt.
– Nagrody w postaci pucharów i książek 
 do Turnieju szachowego

Partner projektu:
Gminna Biblioteka im. A. Grabowskiego 
w Kętach, a dokładnie Klub Szachowy 
działający przy filii biblioteki 
w Kętach Podlesiu.

↑  Meczowe skupienie ↑  Trudna rozgrywka

Beneficjentami
projektu są 
dzieci i młodzież 
z Kęt i okolic, 
łącznie do Klubu 
zapisanych jest 
15-u graczy.
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doposAŻeNIe 
plACu zABAw

Opiekun projektu: Szymon Sosna
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – zespół ds. zarządzania Jakością 
zaawansowanych Produktów Aluminiowych, staż pracy 8 lat

Cel projektu
Doposażenie placu zabaw w przedszkolu w Zabrzegu.

Praca wolontaryjna: koordynacja projektu, czynny udział w przygotowaniu 
i renowacji placu zabaw.

↑  Będzie dobra zabawa

Głównym celem projektu było dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu 
Publicznym w Zabrzegu. Kwota dotacji przez Grupę Kęty wyniosła 2000 zł. Rada Rodziców 
przy Przedszkolu Publicznym w Zabrzegu była współorganizatorem wielu akcji, podczas 
których zbierane były pieniądze na doposażenie placu zabaw, między innymi: Kiermasz 
świąteczny, Piknik rodzinny, Kiermasz wielkanocny, Dzień babci i dziadka. Podczas 
wymienionych akcji zebrane zostały środki, które wraz z dofinansowaniem przez Grupę 
Kęty, zostało przeznaczone na doposażenie placu zabaw w nowe zabawki oraz renowację 
zabawek istniejących. Na placu zabaw znajdowały się dwa zestawy zabawowe – stan 
techniczny fatalny. Urządzenia zostały odnowione – zniszczone deski wymienione oraz 
odmalowane. Wyremontowana została piaskownica.

Grant został przeznaczony na zakup materiałów 
potrzebnych do renowacji placu zabaw.

Ogólne koszty rewitalizacji placu zabaw:
7000 zł (w tym 2000 zł dofinansowania 
z programu RAZEM Z GRUPĄ)

Partner projektu:
Przedszkole Publiczne w Zabrzegu.

↑  Montaż nowych zabawek ↑  Odnowione urządzenia do zabawy

Beneficjentami
projektu są 
dzieci 
w wieku 
przedszkolnym, 
ok. 120.
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sTwÓrzMY dzIeCIoM 
lepsze wAruNKI do NAuKI

Opiekun projektu: Adriana Kliś
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – Dział zakupów, staż pracy 16 lat

Cel projektu
Wyremontowanie podłóg w dwóch pomieszczeniach klasowych Zespołu Szkół 
Podstawowych i Gimnazjalnych w powiecie żywieckim.

Praca wolontaryjna: wszystkie prace związane z zakupem i montażem podłóg.

↑  Podłoga prawie gotowa

Wkład pracy własnej oraz dofinasowanie zakupu paneli dało oczekiwany efekt – ciepłe 
i bezpieczne podłogi dla uczniów pierwszych klas gimnazjum (1a i 1b). 

MISJA SZKOŁY: JESTEŚMY SZKOŁą
– w której promowany jest chrześcijański system wartości,
– w której podstawą relacji uczeń nauczyciel jest dialog,
– w której każdy uczeń rozwija wiedzę i umiejętności by radzić sobie „dzisiaj, jutro i pojutrze”,
– w której zapewniamy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych aby wspomóc  
 rozwój talentów każdego wychowanka,
– w której rodzicu jesteś naszym partnerem i ty decydujesz jak będzie wychowywane twoje 
 dziecko,
– w której nie tylko duch ale i ciało, zgodnie ze starożytną maksymą 
 „w zdrowym ciele zdrowy duch”,będą harmonijnie rozwijane,
– w której wyżej wymienione zasady będą realizowane 
 przez nauczycieli pamiętających, że ich wiedza 
 też musi być na jutro i pojutrze. 

Grant został wykorzystany na zakup 
potrzebnych paneli podłogowych.

Partner projektu:
Zespól Szkół Podstawowych 
i Gimnazjalnych w Międzybrodziu 
Bialskim.

↑  Montaż paneli ↑  Montaż paneli

Beneficjentami
projektu są 
dzieci i młodzież
Zespołu Szkół, 
łącznie 
244 uczniów.
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Opiekun projektu: Jacek Chrapkieiwcz 
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – SWW-31, staż pracy 40 lat

Cel projektu
Renowacja kortów tenisowych w Kętach.

„Sport sam w sobie jest piękny, niczego nie trzeba dodawać...” 

– Bohdan Tomaszewski, znany komentator Tenisa ziemnego

Praca wolontaryjna: koordynacja projektu oraz czynny udział w pracach renowacji 
obiektu i montażu ogrodzenia.

reNowACJA KorTÓw 
TeNIsowYCH ↑  Wolontariusze projektu

Tenis ziemny to gra strategiczna, oprócz ogromnego wysiłku fizycznego niesie za sobą 
przemyślaną taktykę, do najważniejszych zasad w grze pojedynczej zaliczyć można:
1. Trzymaj piłkę w grze.
2. Stosuj swoje najlepsze uderzenie tak często, jak to możliwe.
3. Wykorzystuj swoje słabsze uderzenia aby zapobiegać atakowi rywala poprzez 
 zagrywanie głęboko, martwe piłki, itp.
4. Walcz pozytywnie (kontrolowana agresywność).
5. Nie zmieniaj decyzji w trakcie wykonywania uderzenia.
6. Walcz przede wszystkim z piłką, a nie z przeciwnikiem!
7. Staraj się przyjąć taki styl gry, który przede wszystkim eksponuje twoje atuty, 
 a dopiero potem testuje słabości rywala.
8. Naucz się łączyć siłę i kontrolę w trakcie gry. Siła skraca rywalowi czas na reakcję 
 i jest niezbędna do zagrywania piłek kończących.

Na co dzień korty są udostępnione pracownikom spółek Grupy Kęty oraz lokalnym 
mieszkańcom, a podczas trwania wakacji dzieciom i młodzieży uczącej się.Prowadzona 
również jest szkółka dla dzieci. Towarzystwo liczy około 30 członków.

W ramach grantu wymieniono część 
siatki ogrodzeniowej.

Partner projektu:
Kęckie Towarzystwo Tenisowe.

↑  zaproszenie do nauki gry w tenisa↑  Ekipa w trakcie pracy

Beneficjentami
projektu jest
społeczność 
lokalna.
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TAŃCowAŁA
IGŁA z NITKą

Opiekun projektu: Teresa Pryszcz
pracownik firmy ALUPROF S.A. Bielsko-Biała – Dział Administracji, staż pracy 28 lat
wspierana przez córkę Joannę Adamiec, ALUPROF S.A. Bielsko-Biała 
– Dział Administracji, staż pracy 9 lat

Cel projektu
Organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci w sołectwie Bystra.

Praca wolontaryjna: Opracowanie, wykonanie, rozwieszenie ogłoszeń i plakatów. Uzgodnienia 
w pozyskanie bezpłatnego lokalu do przeprowadzenia warsztatów. Uzyskanie pisemnej zgody 
rodziców na uczestnictwo dzieci w zajęciach popołudniowych. zakup materiałów potrzebnych 
do przeprowadzenia warsztatów. Pomoc w przygotowywaniu przed każdymi zajęciami 
pomieszczenia biblioteki – ustawienia stołów i krzeseł wypożyczanych z sali OSP Bystra, 
ustawienia i podłączenia maszyn do szycia oraz pomoc dzieciom przy wykonywaniu prac, a po 
zajęciach każdorazowo uprzątnięcia użyczonego pomieszczenia biblioteki.

↑  Prace warsztatowe

Nazwa Projektu:  

„Szyjemy, tworzymy, bawimy się
- Warsztaty twórczości dzieci i młodzieży szkolnej”

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Bystra „Bystrzańska Inicjatywa” 

współfinansowany przez Grupę Kapitałową Kęty

Serdecznie zapraszamy!

W PRoGRamIe: szycie zabawek, breloczków, poduszek itp.
z zastosowaniem różnych technik szycia i haftu.

Zajęcia będą odbywały się w poniedziałki  i wtorki od godz. 16.00 do 17.30
w Gminnej Bibliotece w Bystrej. 

Warsztaty rozpoczną się 23 lutego 2015 r.
zapisy do dnia 20 lutego 2015 r.

Tańcowała igła z nitką
ZaPRaSZamy na KReatyWne WaRSZtaty

dla dZIecI

W ramach projektu zorganizowano cykl zajęć – warsztatów dla dzieci poszukujących 
ciekawych form spędzania wolnego czasu, chcących doskonalić swoje umiejętności, rozwijać 
zainteresowania i pasje pod nazwą „Tańcowała igła z nitką”. 
Zajęcia skierowane były do dzieci i młodzieży z Gminy Wilkowice, wszystkich bez względu na 
ich umiejętności. Podczas warsztatów, które rozpoczęły się 23 lutego i trwały do 2 czerwca, 
dzieci podzielone zostały na dwie grupy liczące po 11 osób. Zajęcia odbywały się 2 razy 
w tygodniu, w poniedziałek i wtorek, w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej w Bystrej przy 
ul. Klimczoka 105. Zajęcia prowadziła pani Marzena Kubańda, ucząc dzieci doskonalenia 
swoich umiejętności, samodzielnego szycia, tworzenia własnych wzorów, haftowania, 
wykonywania prac samodzielnych. 

„Zaangażowanie dzieci, ich umiejętności przerosły oczekiwania organizatorów.  
Na zakończenie zajęć zorganizowana została wystawa wykonanych prac i udostępniona  
dla szerokiej grupy osób odwiedzających bibliotekę. Cieszymy się, że dzieci i młodzież 
chętnie rozwijały swoje umiejętności w tworzeniu własnych przedmiotów hand made. 
Powstało wiele ciekawych wzorów. Większość 
z uczestników zajęć pierwszy raz rozpoczynało 
samodzielne szycie na maszynie elektrycznej. 
Jednym lepiej, innym gorzej było się nauczyć 
szycia ręcznego i wyszywania. Satysfakcja 
z wykonanych samodzielnie prac, możliwość 
zabrania ich do domów, pokazania rodzicom 
i rodzinie, obdarowywania nimi z okazji 
Dnia Matki i Dnia Ojca swoich rodziców 
zachęciło do dokładnego wykonania 
każdej pracy” 
– T. Pryszcz, opiekun projektu

Grant został wykorzystany na zakup materiałów 
potrzebnych do prowadzenia zajęć: tkaniny, nici, 
guziki oraz pokrycie wynagrodzenia dla trenera 
prowadzącego zajęcia.

Partner projektu:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bystra 
„Bystrzańska Inicjatywa”.

↑  Wręczenie dyplomów

Beneficjentami
projektu są 
dzieci i młodzież
sołectwa Bystra.
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Opiekun projektu: Leszek Golec
pracownik firmy ALUPOL PACKAGING KĘTY SP z O.O. Kęty – APK41/Elektromonter, staż pracy 31 lat

Cel projektu
Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na salę szkoleniową dla Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. 

Praca wolontaryjna: polegała na pracach budowlanych, malarskich i montażowych 
w pomieszczeniu świetlicy.

↑  OSP Bulowice

Dzięki programowi „Razem z GRUPĄ” oraz mocnemu zaangażowaniu wolontariuszy udało 
się zaadoptować pomieszczenie gospodarcze na świetlicę szkoleniową MŁODZIEŻOWEJ 
DRUŻYNY POŻARNICZEJ. W ramach projektu wszystkie prace budowlane, malarskie 
i instalacyjne były prowadzone społecznie a ze środków własnych i grantu 2 tys złotych 
zakupiono potrzebne materiały, rolety, akcesoria komputerowe i projektor multimedialny. 
Sala szkoleniowa będzie służyła młodym ochotnikom niosącym pomoc lokalnej społeczności 
przez wiele lat. Obecnie do Drużyny należy 15 ochotników.

Grant został wykorzystany na zakup potrzebnych 
materiałów do przebudowy pomieszczenia.

Partner projektu:
Ochotnicza Straż Pożarna 
Bulowice.

↑  Projektor multimedialny↑  Prace remontowe

Beneficjentami
projektu jest
młodzież
i społeczność
lokalna 
Bulowic.

ŚwIeTlICA szKoleNIowA 
MŁodzIeŻoweJ druŻYNY 

poŻArNICzeJ
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ModerNIzACJA prACowNI 
KoMpuTeroweJ

Opiekun projektu: Michał Malina 
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Bielsko-Biała – Relacje inwestorskie, staż pracy 19 lat

Cel projektu
Modernizacja pracowni komputerowej w szkole.

Praca wolontaryjna: aktywny udział podczas organizacji balu charytatywnego 
i pikniku rodzinnego.

↑  Nowa pracownia komputerowa

W ramach projektu zakupiono 15 używanych laptopów oraz niezbędne oprogramowanie 
użytkowe i antywirusowe. Łączne wydatki wraz z zainstalowaniem rolet w pracowni 
komputerowej przekroczyły kwotę 15 tys. zł, w tym grant z GK na 2 tys zł. Środki 
na doposażenie pracowni komputerowej zbierano wielotorowo, m.in. podczas balu 
charytatwnego oraz pikniku rodzinnego, który odbył się 20 czerwca 2015 roku w szkole, 
dochód przeznaczono m.in. na modernizację pracowni komputerowej. W pikniku wzięło 
udział ok 300 osób, które mogły podziwiać efekty pracy uczniów biorących udział 
w szkolnych kółkach zainteresowań oraz skorzystać z wielu atrakcji.

O szkole – najstarsza szkoła w mieście – ponad 350 lat 
tradycji. 260 dzieci oraz 45 pracowników 
dydaktycznych i administracyjnych.
Najlepszy wynik w gminie w kategorii średniej 
osiągniętej na sprawdzianie szóstoklasisty za 2014 rok.
Szczególny nacisk na rozwój talentów, zainteresowań 
i indywidualnych predyspozycji dzieci.
Dwa roczniki klasy sportowej o specjalizacji pływanie.
Szereg nagród i wyróżnień, w tym Certyfikat 
Wiarygodna Szkoła.

Partner projektu:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 
w Czechowicach-Dziedzicach.

↑  Piknik rodzinny↑  Opiekun projektu M. Malina przy grillu

Beneficjentami
projektu są 
dzieci 
i młodzież
szkolna,
łącznie 
260 uczniów.
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Opiekun projektu: Mariusz Laszczak 
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – Dział Planowania i Logistyki
zakładu Produkcji zaawansowanych Produktów Aluminiowych, staż pracy 9 lat

Cel projektu
Renowacja sali zabaw.

Praca wolontaryjna: pomoc w przygotowaniu sali do malowania, malowanie, 
prace porządkowe po malowaniu.

BAJKowe
przedszKole ↑  Gotowa sala Dinusiów

Dzięki otrzymanym środkom finansowym, wkładowi własnemu i przede wszystkim 
ogromnemu zaangażowaniu rodziców, pracowników przedszkola oraz osób 
zaprzyjaźnionych z przedszkolem wyremontowana została sala Dinusiów. Remontowi 
kapitalnemu zostały poddane ściany które otrzymały nowe oblicze poprzez m.in. ozdobienie 
ich ręcznie malowanymi postaciami z bajek. Renowacji zostały poddane meble wraz 
z uzupełnieniem o nowe elementy. 

W dniu 17 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Sali w którym uczestniczyły:
– przedszkolaki wraz z opiekunami i dyrekcją przedszkola,
– władze gminne w osobie z-cy Wójta oraz przewodniczącego Rady Gminy,
– Dyrektor Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu, 
– przedstawiciele Grupy Kęty,
– ks. M. Głuch proboszcz.

Partner projektu:
Przedszkole Samorządowe 
w Zaborzu.

↑  Powstaje bajkowa sala↑  Prace remontowe

Beneficjentami
projektu jest
110 osób 
(przedszkolaki wraz 
z pracownikami) 
oraz społeczność 
lokalna.

Grant został wykorzystany na zakup niezbędnych 
materiałów do wykonania remontu pomieszczenia.
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Opiekun projektu: Łukasz Nalborczyk 
pracownik firmy GRUPA KĘTY S.A. Kęty – Operator wybiegu pras, staż pracy 11 lat

Cel projektu
Wykonanie nowej bramy na terenie obiektu klubu LKS Bulowice.

Praca wolontaryjna: koordynacja projektu, czynny udział w pracach wykonawczych.

wYKoNANIe BrAMY 
przesuwNeJ ↑  Nowa brama

Na co dzień w klubie trenują dużyny:
Seniorzy (klasa B), Juniorzy (III liga), Trampkarze (III liga), Młodziki (Gminna Liga Młodzików)
Łącznie z obiektu korzysta ponad 100-u sportowców. Regularnie 2 razy w tygodniu 
odbywają się treningi Młodzików, a w sobotę rozgrywane są mecze.

Obiekt wykorzystywany jest również przy lokalnych 
imprezach plenerowych, ostatnio w trakcie obchodów 
35-lecia Solidarności (zdjęcia powyżej)

Partner projektu:
LKS Bulowice.

↑  Obchody 35 lecia Solidarności↑  Obchody 35 lecia Solidarności

Beneficjentami
projektu jest
ponad 100-u
sportowców 
oraz społeczność 
lokalna.

Grant został wykorzystany na zakup materiałów 
do montażu nowej bramy.
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BIeGAJąCA 
JedYNKA

Opiekun projektu: Sławomir Heciak
pracownik firmy ROMB S.A. złotów – Kierownik Działu Kontrolingu, staż pracy 7 lat

Cel projektu
Doposażenie infrastruktury sportowej – bieżnia w Szkole Podstawowej w Złotowie.

Praca wolontaryjna: koordynacja projektu oraz pomoc w zakupie sprzętu.

↑  Blok startowy

W ramach umowy wsparcia wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 w Złotowie realizowany jest 
projekt BIEGAJĄCA JEDYNKA. Projekt dotyczy budowy bieżni ze sztuczną nawierzchnią. 
Koszty całkowite projektu według budżetu wynoszą 14 250 zł, w tym wkład własny szkoły 
to 12 000 zł. Początkowo planowano, że zadanie zostanie ukończone do 30 czerwca 2015. 
Z uwagi jednak na procedury administracyjne i konieczność sporządzenia dokumentacji 
geodezyjnej realizacja zadania została przesunięta. Otrzymany grant został wykorzystany na 
pierwsze niezbędne sprzęty do szerzenia kultury biegania na zajęciach fizycznych w szkole 
(bloki startowe, buty treningowe). Już od początku roku szkolnego dzieci intensywnie 
trenują.

Partner projektu:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie.

↑  Bieg dzieci na 100 m↑  Bieg na 400 m

Beneficjentami
projektu są
dzieci 
i młodzież 
szkolna.

Grant został wykorzystany na zakup:
– bloków startowych na tartan – 2 szt.
– butów biegowych z kolcami – 8 par 
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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. 

Misja

Wizja

Wartości
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