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Na rowerze zakupionym
dzięki pomocy

Fundacji Grupy Górażdże
Aktywni w Regionie

Tobiasz Lis został
Wicemistrzem Polski Juniorów,

wychowankowie
Domu Dziecka w Skorogoszczy

zobaczyli Szwecję,
a pacjenci z Gogolina korzystają

z nowoczesnego sprzętu
do rehabilitacji.
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Celem powołania Fundacji
Aktywni w Regionie jest

stałe wspieranie lokalnej społeczności,
mieszkańców miast i gmin,
na terenie których spółki

Grupy Górażdże
prowadzą swoją działalność,
ze szczególnym wskazaniem
mieszkańców województwa

opolskiego oraz gmin
sąsiadujących

z Górażdże Cement SA.

Powołaliśmy Fundację Aktywni w Regionie,
aby wzmocnić i jeszcze skuteczniej
realizować nasze społeczne zaangażowanie.
Pomoc potrzebującym, mecenat w sferze
kultury i sztuki, aktywny udział w kluczowych
przedsięwzięciach służących rozwojowi regionu
to utrwalone elementy strategii Grupy Górażdże
i HeidelbergCement.

Andrzej Balcerek

prezes Zarządu Górażdże Cement SA
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Działalność Fundacji skupia się na finansowaniu projektów
o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie:
– ochrony środowiska,

ochrony biologicznej różnorodności,
– nauki i oświaty,
– kultury i sztuki (ochrony dóbr kultury i tradycji),
– kultury fizycznej i sportu,
– opieki nad zabytkami,
– działalności wspomagającej rozwój

społeczności lokalnych,
– ochrony i promocji zdrowia,
– pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
– pomocy społecznej i dobroczynności.



4

W 2012 roku
zrealizowano

dwie edycje grantowe.
Do Fundacji wpłynęło

370 wniosków
na łączną kwotę

11 mln zł.
Dofinansowanie

otrzymało
68 projektów o wartości

814.000 złotych.

Publiczna deklaracja powołania
Fundacji Aktywni w Regionie

oraz podpisanie listu intencyjnego
miało miejsce w lipcu 2011 roku

podczas uroczystości otwarcia linii
technologicznej pieca nr 2

w Cementowni Górażdże,
w obecności władz regionu

oraz zarządu koncernu
HeidelbergCement.

2 grudnia 2011 roku zainaugurowano
działalność Fundacji.

Fundusz założycielski:
1 000 000 złotych.

Fundacja Aktywni w Regionie
została założona przez trzy spółki
wchodzące w skład Grupy Górażdże:
Górażdże Cement, Górażdże Beton
i Górażdże Kruszywa, które tworzą
Radę Fundatorów.
Pracą Fundacji kieruje 5-osobowy zarząd,
który ustala priorytety jej działalności
oraz zajmuje się przyznawaniem grantów.
Zarząd wspierany jest przez Radę Programową,
w skład której wchodzą przedstawiciele
opiniotwórczych środowisk Opolszczyzny,
m.in. mediów, nauki, sportu.



Rok
sportu

i kultury
fizycznej

W roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej najważniejszym podmiotem wsparcia
Fundacji Grupy Górażdże Aktywni w Regionie byli młodzi, zdolni sportowcy woje-
wództwa opolskiego.
Fundatorzy przyznali środki na projekty promujące aktywność sportową najmłodszych,
sport amatorski, stypendia dla utalentowanych młodych zawodników, rozwój infrastruk-
tury sportowo-rekreacyjnej, zakup sprzętu, zgrupowania.
Granty otrzymało 16 klubów i organizacji, z przeznaczeniem na rozwój karier opolskich
talentów: zapaśnika Patryka Dworczaka z LKS „Orzeł” Namysłów, kolarza Tobiasza Lisa
z LKS „Ziemia Opolska”, Radosława Kłeczka, lekkoatlety z Gogolina oraz płotkarki
Katarzyny Siewruk z UKS Opole.
Tobiasz Lis otrzymał wysokiej klasy rower, zakupiony dzięki wsparciu Fundacji. Na nowym
rowerze Tobiasz zwyciężył w Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim Juniorów. Wygrał trzy
etapy, a dwukrotnie zajął miejsce drugie podczas Pięcioetapowego Międzynarodo-
wego Wyścigu Kolarskiego Białoruś-Polska. Zdobył tytuł wicemistrza w Mistrzostwach
Polski Juniorów w Sędziszowie.
Fundacja dofinansowała Wojewódzkie Zawody Osób Niepełnosprawnych w Lewinie
Brzeskim. W piątej edycji zawodów, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” wzięło udział 200 osób.
Miejski Klub Sportowy w Gogolinie otrzymał środki na udział w specjalistycznym
szkoleniu oraz rozgrywkach ligowych piłki nożnej.
Ze wsparcia Fundacji korzystały nie tylko społeczności lokalne województwa opolskiego.
Mieszkańcy Pawłowa Górnego (woj. łódzkie) zdobyli grant na wyposażenie kompleksu
rekreacyjno-sportowego, którego otwarcie odbyło się w sierpniu 2012 roku. Obok placu
zabaw wybudowano boisko do piłki nożnej i boisko do siatkówki.
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Promujemy
region
i nasze

dziedzictwo

W obszarze „Rozwój i promocja regionów” największy
grant przyznano gminie Gogolin na realizację kampanii
„Dokąd idziesz, Karolinko”, obejmującej m.in. cykl
wielopokoleniowych debat, publikacji i wydarzeń
o charakterze kulturalnym i społecznym. Gminna Biblioteka
Publiczna w Gogolinie otrzymała wsparcie finansowe
na realizację projektu edukacyjnego pt. „Rok obrzędowy
w gminie Gogolin”. Ideą tego przedsięwzięcia było
przedstawienie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
oraz karnawałowych w formie filmowej, wzbogaconej
wykładami regionalnych ekspertów i twórców ludowych.
Grant Fundacji zdobyła 900-stronicowa książka kulinarna
„Opolszczyzna w wielu smakach” pod redakcją
ks. Andrzeja Hanicha. To 2500 wypróbowanych
i polecanych przepisów na przysmaki kuchni domowej.
Jest pierwszą tego typu publikacją w naszym regionie
od ponad 30 lat.
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W trosce
o zabytki

W roku 2012 szczególną uwagę poświęcono projektom
renowacji architektury regionalnej. Jednym z priorytetów
Fundacji jest finansowanie prac remontowych zabytkowych
kaplic przy Sanktuarium Góry Św. Anny. Ratowanie
„górnośląskiej Jerozolimy” to swoista misja, jaką spełniają
fundatorzy – mieszkańcy tej okolicy, pracujący u podnóża
annogórskiej Kalwarii.
W roku 2012 Fundacja przyznała także granty na
renowację zabytków architektury sakralnej
w Chrząszczycach, gdzie poddano renowacji zabytkowe
figury w kościele pw. MB Szkaplerznej oraz
w Rozmierzy. Tu za pieniądze Fundacji udało się
odrestaurować unikalną rzeźbę św. Nepomucena.
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W 2012 roku Fundacja była partnerem najbardziej
uznanych w województwie opolskim przedsięwzięć
artystycznych. Wsparła 21. Międzynarodowy Festiwal
Perkusyjny DRUM FEST 2012 oraz współfinansowała
X Festiwal Filmowy organizowany przez Stowarzyszenie
Opolskie Lamy. Festiwal „Opolskie Lamy" to zainicjowany
w 2003 roku konkurs etiud filmowych, prezentujących
produkcje studentów i absolwentów szkół filmowych.
Wśród propozycji edukacyjnych dofinansowanie
uzyskało Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa
na projekt „Wakacje z dinozaurami”. Cykl obozów
naukowych na terenie wykopalisk w Krasiejowie
poprowadzą naukowcy z Zakładu Paleobiologii
Uniwersytetu Opolskiego.

W trosce
o kulturę
i edukację
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W obszarze działań charytatywnych
wsparcie otrzymała Fundacja

Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym w Opolu

oraz Katolickie Centrum Pomocy
Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

Człowiek
człowiekowi

Wychowankowie Domu Dziecka w Skorogoszczy
dzięki grantowi uzyskanemu z Fundacji po raz pierwszy
polecieli na wycieczkę samolotem. W Warszawie
obejrzeli Stadion Narodowy i Centrum Nauki Kopernik.
Odwiedzili zabytkową Kopalnię Soli w Wieliczce,
Jurapark w Krasiejowie, a także przepłynęli promem
Bałtyk i podziwiali malownicze krajobrazy Szwecji.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie
zorganizowano kurs obsługi komputera i internetu
dla seniorów. Uczestnikami szkolenia byli emerytowani
mieszkańcy gminy, którzy dzięki wsparciu Fundacji
uczyli się korzystania z zasobów internetu,
portali społecznościowych, prowadzenia rozmów
za pomocą Skype’a.
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W Centrum Rehabilitacji Dzieci, Młodzieży
i Osób Niepełnosprawnych oraz Aktywizacji
Osób w Wieku 50+ działającym przy Gminnym
Ośrodku Zdrowia w Gogolinie zakupiono stół
do masażu dla dzieci, urządzenia do nauki
chodzenia, materace, ławeczki, drabinki, piłki,
sprzęt rehabilitacyjny (system „BioVal” służący
do neurorehabilitacji). Wyposażono gabinety
logopedyczny i psychologiczny.
Na terenie Krapkowic znaczącą dotację Fundacji
na zakup sprzętu medycznego otrzymał oddział
ginekologiczny Krapkowickiego Centrum Zdrowia.
Fundacja udzieliła też wsparcia projektu budowy
brodzika dla dzieci w pływalni miejskiej „Delfin”.

Granty
na zdrowie
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Fundacja Aktywni w Regionie współorganizowała
kampanię społeczną „Róbmy swoje”. Od czerwca
do października 2012 roku na łamach Nowej
Trybuny Opolskiej ukazało się 100 artykułów
prezentujących najciekawsze inicjatywy realizowane
na rzecz społeczności lokalnych, osoby i instytucje
aktywne w regionie, działające w sołectwach, gminach,
dzielnicach. To strażacy, lokalni kronikarze, miłośnicy
regionalnych tradycji, kolekcjonerzy, stowarzyszenia
ratujące wiejskie szkoły i organizacje niosące pomoc
potrzebującym. Akcja „Róbmy swoje” pozwoliła
odkryć i docenić na łamach NTO wiele cennych
skarbów regionu: ludzkich inicjatyw, których wokół
nas nie brakuje na co dzień.

Dla
społeczności

lokalnych,
dla nas
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Fundacja Aktywni w Regionie
ul. Cementowa 1, Chorula

47-316 Górażdże
e-mail: aktywniwregionie@gorazdze.pl

www.aktywniwregionie.pl


