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DLA PRACOWNIKÓW 

SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ 

GRUPY KĘTY S.A.

RAPORT 

Z VIII EDYCJI 

PROGRAMU GRANTOWEGO 



Gramy dla Mamy! 

– turniej piłkarski dwuosobowych drużyn (mama plus dziecko).

Więcej ciepełka dla kotełka 

– schronienie dla dzikich kotów.

Zdrowo, sprawnie i wesoło 

- cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Chociaż nie jesteśmy mocni, ale pomocni 

i chociaż jesteśmy mali to wspaniali.

Zwierzęta w opałach 

- Przedszkolaki ruszają z pomocą”- warsztaty edukacyjne 

„śladami zwierząt” 

- połączone z tematyką ochrony zwierząt.

 - warsztaty ekologiczne.Graj w zielone

OSP Buczkowice dla lokalnych społeczności.

 – zajęcia rytmiki dla przedszkolaków.Taniec to zdrowie

Aktywna przerwa.

Stroje treningowe dla grupy młodzików 

Akademii Piłkarskiej TS HEJNAŁ".

Powitanie lata - piknik 

w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Bielsku-Białej.

- projekt dla młodzieży Grupa Kęty wspiera kadetów 

ze Stowarzyszenia Małopolski Klub Sportowy Kęty.

 - cykl zajęć dla dzieci zrzeszonych Chcę zostać strażakiem

w grupach „Iskierki”

oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

Bezpieczeństwo i zdrowie, to właśnie chodzi mi po głowie 

– dzień sportu.

Miejsce spotkań przy OSP Nowa Wieś.

Stroje dla młodych strażaków.

– z wykorzystaniem nowych technologii. Kosmos na wyciągniecie ręki 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Wymarzona piaskownica.

- kształtowanie postaw Tydzień dla Ziemi 

i budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Wyposażenie dla Grupy Ratownictwa Wysokościowego 

OSP Bulowice.

Małe jest piękne - znaczenie pszczół.

Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży 

im. Andrzeja Malarza.
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Moja przyjaciółka książka.

 - nowe ławki na szlakach Turystyczna renowacja

w Beskidzie Małym.

– projekt promujący czytelnictwo.A to historia! 

Rozwijanie aktywności sportowej – Turniej karate.

 – rewitalizacja i zagospodarowanie Zaprzyjaźnij się z przyrodą

przyszkolnego ogródka dydaktycznego.

- rozwijanie umiejętności artystycznych, Magia teatru 

wyobraźni oraz kreatywności.

Aktywne formy spędzania czasu.

Żyj zdrowo na sportowo - dużo ruchu dla maluchów!

Niech nas lepiej uzależnia gra planszowa, tenis, bieżnia.

– wyrównywanie szans Z kulturą za pan brat 

dla osób niepełnosprawnych.

Wszyscy wygramy gdy szlak posprzątamy.

- odmalowanie sali gimnastycznej.Graj w malowanym 

- pomoc poszkodowanym dzięciołom.Budujemy dzięciolarnię 

Kreatywne ferie z Ulicą.

- szkolenie i udział Gramy, bo lubimy!! 

w rozgrywkach koszykówki dziewcząt.

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

- projekt dla zwierzątek w schronisku.Wsparcie dla Małych Braci 

Wieko edukacja ekologiczna.

Jestem Eko-Przedszkolakiem.

Dzień Dziecka - V Turniej Piłki Nożnej.
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Program  to połączenie zaangażowania „Razem z GRUPĄ”

i wolontariatu naszych pracowników ze wsparciem 

finansowym firmy. 

To nasza odpowiedź na realne potrzeby lokalnych społeczności.  

W bieżącej edycji przeprowadziliśmy 42 projekty,  

Gratulujemy naszym pracownikom wspaniałych inicjatyw  

i dziękujemy za mocne zaangażowanie społeczne. 

Jesteśmy dumni, iż  udało się zrealizować 

tyle wartościowych inicjatyw -

z przyjemnością prezentujemy wybrane fotorelację.



„Gramy dla Mamy!” 
– turniej piłkarski dwuosobowych drużyn

                                  (mama plus dziecko).

Na boisku KS Śląsk Łubiany odbył się Turniej „Gramy dla Mamy”

Do rywalizacji stanęło blisko 50 dwuosobowych drużyn mama plus dziecko.

Było sportowa rywalizacja, ale też fajna zabawa!

Pracownik - Aleksandra Kubsda, Aluprof S.A.



„Więcej 

ciepełka 

dla kotełka.” 

Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu naszego pracownika 

na terenie 

Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zabierzowie 

powstały specjalne domki

- schronienie na zimne dni dla bezdomnych kotów.

– schronienie dla dzikich kotów.

Pracownik - Tomasz Janik, Grupa Kęty S.A.



„Zdrowo, 

sprawnie 

i wesoło.”

W ramach projektu przeprowadzono 

turnieje sprawnościowe z elementami

zdrowego żywienia, 

rozgrywki sportowe lig klasowych w piłce siatkowej,

koszykówce i tenisie stołowym 

oraz piesze i rowerowe wycieczki.

Pracownik – Małgorzata Błasiak, Aluprof S.A.

- cykl zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.



Pracownik - Barbara Wolas, Aluprof S.A.

„Chociaż 

nie jesteśmy mocni,

ale pomocni 

i chociaż jesteśmy mali 

to wspaniali.”
Projekt miał na celu

zaangażowanie dzieci do świadomej

i dobrowolnej pomocy innym.

       



„Aktywna przerwa.”
Celem projektu było umożliwienie uczniom

spędzania przerw międzylekcyjnych zgodnie 

z ich zainteresowaniami i potrzebami.

       

Pracownik

Mariusz Laszczak

Grupa Kęty S.A.



„Stroje treningowe dla grupy młodzików

Akademii Piłkarskiej TS HEJNAŁ.”

Celem Akademii Piłkarskiej

jest działalność wychowawczo-sportowa polegająca

na organizowaniu treningów piłkarskich 

oraz turniejów i obozów.

Dzięki projektowi udało się 

zakupić stroje projektowe dla młodzików.

Pracownik - Marcin Furtak, DEKRET CR



- cykl zajęć dla dzieci zrzeszonych w grupach „Iskierki” 

oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

„Chcę zostać strażakiem.”

Pracownik - Maciej Masialski, Aluform Sp. z o.o.  



„Wymarzona piaskownica.”
Dzięki projektowi przedszkolaki i dzieci wczesnoszkolne 

ze SP nr 2 w Osieku 

mają  nowe miejsce do zabawy.

Pracownik - Barbara Stawowy, Grupa Kęty S.A.



Pracownik - Marek Tomiczek, DEKRET CR

„Małe jest piękne 

- znaczenie pszczół.”
Projekt był ukierunkowany 

na podniesienie świadomości 

i wrażliwości ekologicznej dzieci i młodzieży 

oraz społeczności lokalnej



„Moja Przyjaciółka Książka.”
Celem  projektu było pokazanie dzieciom, 

że książka jest niezwykłą rzeczą, 

przenoszącą nas w świat wyobraźni 

a czytanie to fantastyczna forma spędzania wolnego czasu. 

Odbyły się warsztaty w księgarni 

"TuCzyTam" w Kętach. 

Zorganizowano konkurs 

pt. "Zostań autorem okładki książki dla dzieci".  

Wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i małe upominki. 

Ostatnim punktem projektu były warsztaty 

z Bibliotece Miejskiej w Kętach, 

gdzie m.in dzieci zaprojektowały swoje zakładki do książki.

Pracownik - Mateusz Paczkowski, Aluprof S.A.



„Rozwijanie 

aktywności 

sportowej 

– Turniej 

   Judo.” 

W ramach projektu 

zakupiono sprzęt sportowy 

oraz zorganizowano zawody sportowe 

KS JUDO HEJNAŁ KĘTY.

Pracownik - Błażej Nycz, Aluform Sp z o.o., 

Grzegorz Stańczak, Grupa Kęty S.A.



„Zaprzyjaźnij się 

z przyrodą.”

Pracownik - Tomasz Wawrzyczek, Grupa Kęty S.A.

Rewitalizacja i zagospodarowanie 

przyszkolnego ogródka dydaktycznego 

SP nr 2 w Porąbce.



„Żyj zdrowo na sportowo 

- dużo ruchu dla maluchów!”
W ramach projektu dzieci z Przedszkola nr 2 w Czańcu 

rozwijały sprawność ruchową.

Pracownik 

- Paulina Otolińska, Grupa Kęty S.A.



„Niech nas lepiej uzależnia 

gra planszowa, tenis, bieżnia.”

Projekt ukierunkowany na to, aby sportowe gry planszowe

stały się alternatywą dla komputera, 

sposobem na budowanie więzi rówieśniczych i rodzinnych.Pracownik - Anna Przypalińska, Alupol Packaging S.A.



„Z kulturą za pan brat 

– wyrównywanie szans 

dla osób niepełnosprawnych.”
W ramach projektu podopieczni DPS 

mieli okazję zwiedzić Kraków i zabytkową kopalnię srebra.

Pracownik - Anna Kwiecińska, Aluprof S.A.



„Kreatywne ferie z Ulicą.”
W trakcie ferii dzieci ze świetlicy środowiskowej 

mogły wyjechać na narty.

Pracownik - Barbara Kłaptocz, Aluprof S.A.



„Gramy, bo lubimy!!”
Szkolenie i udział w rozgrywkach koszykówki dziewcząt

Pracownik - Tomasz Piotrowski, Aluprof S.A.



Pracownik - Joanna Adamiec, Aluprof S.A., 

Teresa Pryszcz, Aluprof S.A.

„Aktywny wypoczynek 

na świeżym powietrzu.”
Rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Biwak w Bystrej”. 

Biwak jest regularnie wykorzystywany 

przy imprezach kulturalnych i sportowych.



Za otrzymany grant fundacja „Małych Braci” 

opłaciła opiekę weterynaryjną dla kotków i piesków.

Fundacja „Małych Braci” Św. Franciszka od wielu lat prowadzi 

schronisko dla bezdomnych zwierząt w Paryżu 

w województwie opolskim. Zarówno bezdomne psy jak i koty 

w każdej chwili mają swobodny dostęp 

do zewnętrznych wybiegów. Każdy bezdomniak znajdzie tu bezpieczne 

i ciepłe miejsce do czasu znalezienia nowych domów. 

Fundacja aktywnie organizuje adopcje zapewniające dobre warunki 

życia zwierząt.

„Wsparcie 

dla Małych Braci.”

Pracownik - Weronika Bidiak-Sawicka, Aluprof S.A.
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        Dziękujemy za wspólną realizację projektów.

„Wzrastasz, wzrastamy, wzrastacie.

Entuzjastycznie wyznajemy ideę

harmonijnego rozwoju i dzielenia się

dobrem z naszym otoczeniem.”


