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Szanowni Państwo,
w tym roku mija 5 lat, odkąd nasza Fundacja 
GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie została po-
wołana do życia z misją stałego wspierania lokal-
nych społeczności, mieszkańców miast i gmin, 
na terenie których prowadzą swoją działalność 
spółki Grupy Górażdże: Górażdże Cement SA, 
Górażdże Kruszywa sp. z o.o. oraz Górażdże 
Beton sp. o.o., ze szczególnym uwzględnie-
niem mieszkańców województwa opolskiego  
oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement 
SA. 

Na przestrzeni tych ostatnich lat wsparliśmy  
w obszarze kultury i ochrony zabytków, promo-
cji sportu, nauki i edukacji, ochrony środowiska, 
profilaktyki zdrowia oraz szeroko rozumianej 
dobroczynności ponad 260 projektów oraz zor-
ganizowaliśmy kilka akcji społecznych na 
łączną kwotę 3 100 tys. złotych.

Nasze cele były realizowane głów-
nie w oparciu o programy grantowe 
skierowane do lokalnych instytucji  
i stowarzyszeń. Od 2014 roku prowadzi-
my też Program Wolontariatu Pracowni-
czego dla pracowników Grupy Górażdże 
„Aktywni i Pomocni”. Ponadto organizujemy 
własne projekty i kampanie społeczne, wśród 
których na szczególną uwagę zasługują m.in. 
Program Aktywizacji Seniorów „Pokolenie Plus” 
(2014), adresowany do osób powyżej 60. roku 
życia zamieszkujących wybrane obszary wiejskie 
woj. opolskiego oraz projekt „Rowerowa Opolsz-
czyzna” (2015 – 2016) popularyzujący aktywny 
styl życia i turystykę rowerową wśród mieszkań-
ców naszego regionu. W tym roku, w ramach 

podejmowania akcji własnych we współpracy z 
lokalną społecznością, przy opolskim Ratuszu 
zostaną zamontowane betonowe meble, prezent 
od Grupy Górażdże z okazji obchodów 800-lecia 
lokacji miasta. 

Niniejszą publikacją zachęcamy Państwa do za-
poznania się z najważniejszymi działaniami Fun-
dacji zrealizowanymi w ubiegłym roku. Jest ich 
bardzo dużo, ale zapewniam, że nie zwalniamy 
tempa. W roku 2017 i w latach kolejnych wciąż 
będziemy aktywnie uczestniczyć w życiu lokal-
nych społeczności, odpowiadać na zgłaszane 
do nas potrzeby oraz na bieżąco informować  
o podejmowanych inicjatywach lokalną opinię 
publiczną.

Urszula Proszowska, Prezes Fundacji  
GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

WSTĘP
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(…) Od lat pracujemy na opinię  
dobrego sąsiada wśród społecz-
ności lokalnych, w których zlokali-
zowane są nasze fabryki i kopalnie.
(...) Nigdy nie uciekaliśmy od pro-
blemów, rozmawialiśmy z naszymi 
sąsiadami, a wszędzie tam, gdzie 
mogliśmy pomóc – pomagaliśmy. 
Zdajemy sobie jednocześnie spra-
wę, że nasz wpływ – jako jedne-
go z największych pracodawców  
w regionie – wykracza poza  
ekonomiczne i finansowe ramy.  
W odpowiedzialny sposób stymulu-
jemy rozwój małych społeczności  
i kształtujemy prospołeczne i pro-
ekologiczne zachowania. 

Ernest Jelito, Prezes Górażdże Cement SA (Ra-
port Zrównoważonego Rozwoju Grupy Górażdże 
2014-2015)
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też gminie Łambinowice na utworzenie terenu 
rekreacyjno-sportowego w Bielicach. Fundacja 
wsparła Międzynarodowy Turniej im. Henryka 
Wołoszyna w zapasach w stylu wolnym, orga-
nizowany po raz piąty przez Opolski Związek 
Zapaśniczy. Do najciekawszych działań należa-
ły z pewnością XXXV Krapkowicki Bieg Uliczny, 
organizowany przez gminę Krapkowice oraz IV 
Cross Doliny Małej Panwi – W pogoni za bobrem, 
przygotowywany przez Koło Towarzystwa Przy-
jaciół Lasu „Dolina Małej Panwi” w Zawadzkiem. 
Przewidziano też atrakcje dla seniorów, którzy 
dzięki dotacji dla Powiatowego Centrum Kultu-
ry w Strzelcach Opolskich mogli uczestniczyć  
w zajęciach aerobiku.   

Ponadto środki na organizację przedsięwzięć 
związanych ze sportem otrzymali: Klub Środowi-
skowy Judo AZS Opole – na organizację obozu 
szkoleniowo-edukacyjnego dla młodych zawod-
ników, AZS Klub Uczelniany Politechniki Opol-
skiej – na wsparcie kariery kajakarza Piotra Ku-
lety, Zapaśniczy Klub Sportowy „GÓRAŻDŻE”, 
Klub Sportowy „Górażdże” w Górażdżach, 
Klub Sportowy Magnum Chorula, LZS Odrzan-
ka Dziergowice, Uczniowski Klub Sportowy 
„Maestro” Gogolin oraz Opolskie Towarzystwo  
Kajakowe. 

Kultura i ochrona zabytków

Największy grant na realizację założeń projekto-
wych w tej kategorii otrzymał Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Głogówku, organizujący 24. 
Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena.  
Po raz kolejny dofinansowanie przyznano Sto-
warzyszeniu Opolskie Lamy na organizację 14. 
edycji Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. Dzię-
ki grantom przyznawanym przez Fundację GÓ-
RAŻDŻE – Aktywni w Regionie odrestaurowane 
zostały również zabytkowe nagrobki na cmenta-
rzu w Leśnicy.

Aż 215 wniosków oraz ponad 217 000 zł 
– tak w telegraficznym skrócie moż-
na podsumować ubiegłoroczną edy-

cję Programu Grantowego. Czym wyróżniały się objęte 
dofinansowaniem projekty?

W ramach Programu Grantowego 2016 do Fun-
dacji GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie wpłynęło 
ponad 200 wniosków, spośród których wybrano 
35 projektów dofinansowanych łączną kwotą 
217 500 zł. Dotacje zasiliły w głównej mierze pro-
jekty skupiające się na promowaniu sportu, kultu-
ry oraz pielęgnowaniu lokalnych tradycji.

Kultura fizyczna i sport

Wśród dofinansowanych inicjatyw promujących 
kulturę fizyczną i sport znalazł się wniosek gminy 
Prószków, która przyznaną dotację przeznaczyła 
na zakup siłowni zewnętrznej dla mieszkańców 
wsi Chrząszczyce. Dofinansowanie przyznano 

Program 
Grantowy 
2016

PROGRAM GRANTOWY

„Wspieramy inicjatywy i przed-
sięwzięcia służące rozwojowi 
lokalnej społeczności – budujemy 
partnerskie relacje z naszymi 
sąsiadami”

{ {
NASZA MISJA:
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PROGRAM GRANTOWY

Zdrowie, ekologia, dobroczynność

Największe granty w tej kategorii otrzymała Gmi-
na i Miasto Lwówek Śląski, która pozyskane 
środki przeznaczyła na zagospodarowanie te-
renu na przystanek turystyczny pod Lwówecką 
„Szwajcarią”, czyli na stworzenie przeznaczone-
go dla mieszkańców i turystów nowego miejsca 
rekreacji. Duże dofinansowanie uzyskało również 
Śląskie Towarzystwo Ornitologiczne, które we 
wrześniu zorganizowało warsztaty przyrodniczo-
-fotograficzne dla młodzieży z opolskich szkół 
ponadgimnazjalnych. Stowarzyszenie Przyjaciół  
i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Lewin 
Brzeski dzięki uzyskanym środkom zorganizowa-
ło z kolei Lewińskie Spotkania – Festiwal Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych. Granty posłużyły tak-
że do realizacji projektu „Bezpieczne wakacje” 
(powiat krapkowicki) promującego tematykę bez-
pieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, zakupu 
łóżek rehabilitacyjnych (Prowincja  Polska Zgro-
madzenia Sióstr Pielęgniarek w Ołdrzychowicach 
Śląskich) oraz przeprowadzenia szkoleń z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy medycznej (OSP 
Parzniewice). Natomiast Stowarzyszenie Opolski 
Ogród Botaniczny zorganizowało na terenach 
powstającego ogrodu botanicznego w Gogolinie 
ekologiczny piknik rodzinny. 

Myśląc lokalnie
Wśród innych dofinansowanych 
działań wspierających rozwój lo-
kalnej społeczności znalazł się pro-
jekt Stowarzyszenia Ziemia Maliń-
ska dotyczący kontynuacji działań  
na rzecz  seniorów w ramach pro-
gramu „Pokolenie Plus”. Realizowa-
ny pod hasłem „Jesień w teatrze” 
projekt stowarzyszenia z Malni objął 
organizację warsztatów teatralnych 
oraz wyjazdy na spektakle teatralne. 
Z myślą o seniorach gmina Gogo-
lin zorganizowała z kolei Senioradę 
2016 – wydarzenie obejmujące cykl 
działań promujących aktywność  
fizyczną i zdrowy styl życia. Fundacja 
włączyła się ponadto w organizację 
Światowych Dni Młodzieży, wspiera-
jąc Gminny Ośrodek Kultury w Go-
golinie w realizacji projektu „Z czte-

rech stron świata – spotkajmy się w Gogolinie”. 
W ramach wsparcia Stowarzyszenie Aglomeracja 
Opolska z Opola zrealizowała projekt: „Eliminacja 
zagrożeń powodziowych – ograniczenie skutków 
zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji 
Opolskiej”, a fundacja Fioletowy Pies z myślą  
o czworonogach kontynuowała działania na rzecz 
poprawy bytu bezdomnych zwierząt oraz działa-
nia adopcyjne. Ponadto Ośrodek Kultury i Spor-
tu w Prószkowie zorganizował Dożynki Gminne 
Zimnice Wielkie 2016, a Parafia Rzymskokatolic-
ka w Baborowie Karmelitański Dzień Jedności.
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wzgórzami rzekę Bóbr. Skały „Szwajcarii Lwó-
weckiej” znajdują się tuż przy drodze wyjazdowej 
w stronę Jeleniej Góry. Przy drodze jest parking, 
od jego strony znajduje się wejście, które prowa-
dzi w górę na przydrożne skały, i dalej w stronę 
Parku Krajobrazowego. Wokół Lwówka Śl. utwo-
rzono cztery szlaki turystyczne o łącznej długości 
ponad 100 km – prawdziwą atrakcję dla ama-
torów długich spacerów. Praktycznie wszystkie 
szlaki przebiegają przez Skały Lwóweckie.

Festiwal Filmowy Opolskie Lamy jest najwięk-
szym i najbardziej imponującym wydarzeniem 
filmowym na Opolszczyźnie. Świetnie zaplano-
wany pod względem logistycznym, a także pod 
względem doboru repertuaru Festiwal stanowi 
odpowiedź na potrzeby widzów w każdym prze-
dziale wiekowym. W wydarzeniach związanych 
z Festiwalem uczestniczą nie tylko opolanie, ale 
widzowie z całej Opolszczyzny, a także spoza 
granic regionu.

Ideą Festiwalu jest przybliżenie widzowi polskiej 
i światowej kinematografii, nie tylko za sprawą  
projekcji filmowych, ale także poprzez podjęcie 
dialogu z zaproszonymi gośćmi. Wydarzenia fe-
stiwalowe dają niepowtarzalną szansę spotkania 
się z wybitnymi gośćmi, aktorami, reżyserami 

Dzięki środkom pozyskanym od Fundacji w 2016 
roku na terenie Parku Krajobrazowego Doliny 
Bobru powstało malownicze miejsce rekreacyj-
ne przeznaczone dla mieszkańców i turystów. 
W ramach projektu przeprowadzono szereg 
prac porządkowych i robót ziemnych: wyprofi-
lowano oraz zagęszczono podłoże, utworzono 
alejki, które następnie wysypano żwirem – na tak 
przygotowanym terenie postawiono kamienne 
ławki oraz stoły ze zintegrowanym siedziskiem  
i zadaszeniem o konstrukcji drewnianej. Ponadto 
na przystanku ustawiono także stojaki metalowe 
na rowery.  

Skałki „Szwajcaria Lwówecka” to największe 
poza Górami Stołowymi zgrupowanie piaskow-
cowych form skalnych. Kompleks mieści się na 
południowy wschód od centrum Lwówka Ślą-
skiego, na wysokości 250-260 m n.p.m. Tworzą 
go ciekawe formy skalne oraz malownicze labi-
rynty z urwiskami dochodzącymi do wysokości 
30 m. Z tarasu widokowego podziwiać można 
Pogórze Sudeckie oraz wijącą się pomiędzy 

Przystanek turystyczny  
pod „Szwajcarią Lwówecką” 

Festiwal  
Filmowy 
Opolskie Lamy

PROGRAM GRANTOWY

WYBRANE PROJEKTY
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oraz z młodymi twórcami, znawcami i miło-
śnikami kina. Program Festiwalu obfituje w 
pokazy przedpremierowe, a także pokazy 
klasyki kina, które zobaczyć można już tylko 
przy okazji przeglądów, jakie stanowią festi-
wale filmowe. W ramach 14. edycji Festiwalu, 
która odbyła się w dniach 5-15 października 
2016 r. wzięło udział 100 zaproszonych gości ze 
świata filmu. Specjalnym gościem Festiwalu była 
m.in. aktorka Maja Komorowska, która otrzymała 
Honorową Lamę. Program Festiwalu obejmował 
278 projekcji filmowych, wiele imprez towarzy-
szących (koncerty muzyczne, wystawy, spotka-
nia). Nagrody, jak co roku, zostały przyznane  

We wrześniu Śląskie Towarzystwo Ornitologicz-
ne zorganizowało na terenach kopalń Grupy Gó-
rażdże cykl warsztatów fotografii przyrodniczej.  
W trzech spotkaniach wzięło udział łącznie oko-
ło 100 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych  
z Opola i Krapkowic. Do udziału w warszta-
tach zgłosili się m.in. uczniowie z Zespołu Szkół 
Budowlanych w Opolu oraz opolskich liceów 
ogólnokształcących (LO nr 1, LO nr 5, LO nr 6),  
a także młodzież z LO w Krapkowicach. Spotka-
nia odbyły się na terenie Kopalni Wapienia „Gó-
rażdże”, Kopalni Wapienia „Strzelce Opolskie” 
oraz Kopalni „Wójcice”.

Trochę wiedzy, trochę zabawy

Program spotkań obejmował zajęcia teoretyczne 
i praktyczne. Warsztaty  zainicjował cykl prelekcji  

w czterech kategoriach: animacje, fabuła, doku-
menty oraz filmy amatorskie.
Współpraca Fundacji GÓRAŻDŻE ze Stowarzy-
szeniem Opolskie Lamy trwa już 5 lat. Od 2012 
roku przyznajemy co roku znaczące dofinanso-
wanie na organizację kolejnych edycji tego Festi-
walu.

członków Śląskiego Towarzystwa Ornitologiczne-
go, podczas których uczestnicy mogli zapoznać 
się z gatunkami ptaków, gadów i ssaków, żyjący-
mi w kamieniołomach. Uczniowie udzielający się 
w dyskusji otrzymali upominki: atrakcyjne albumy 
fotograficzne wydane przez Grupę Heildelber-
gCement oraz wielkoformatowe wydruki zdjęć 
ptaków autorstwa znanego opolskiego fotografa 
przyrody – Marka Palucha. Po krótkim wstępie 
teoretycznym następowała ciekawa część prak-
tyczna. Zajęcia w grupach prowadzili członkowie 
Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego Michał 
Zawadzki oraz Tomasz Tańczuk. Wśród atrak-
cyjnych okoliczności przyrody uczestnicy zostali 
wprowadzeni w arkana fotografii przyrodniczej 
oraz obserwacji z wykorzystaniem specjalistycz-
nego sprzętu optycznego. Na warsztaty zapro-
szony został Marek Paluch – fotograf specjali-

PROGRAM GRANTOWY

Z aparatem po kopalni
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 - Warsztaty były dla młodzieży okazją do zdo-
bycia wielu cennych doświadczeń i praktycznych 
umiejętności dotyczących specyfiki fotografowa-
nia ptaków i roślin. Większość uczniów uczest-
niczących w warsztatach po raz pierwszy miała 
możliwość zwiedzania terenu kamieniołomów. 
Młodzież zachwycała się bogactwem przyrody 
i niecodzienną scenerią tego miejsca – mówi 
Tomasz Tańczuk ze Śląskiego Towarzystwa Or-
nitologicznego, odpowiedzialny za organizację 
warsztatów.

Najciekawsze zdjęcia z plenerów zostały za-
prezentowane na początku grudnia w formie 
wydruków wielkoformatowych na wystawie  
w Filharmonii Opolskiej. Podczas uroczystego 
wernisażu z udziałem uczniów i nauczycieli ze 
szkół biorących udział w projekcie ogłoszono 
wyniki konkursu fotograficznego i uhonorowano 
nagrodami autorów najlepszych zdjęć.

zujący się w fotografii ptaków, który przedstawił 
różne techniki kamuflażu terenowego, a także 
oddał do dyspozycji uczestników wysokiej klasy 
sprzęt optyczny służący do obserwacji przyrody.

Wielkie liczenie ptaków

Ostatnie spotkanie, które odbyło się 30 wrze-
śnia na Zbiorniku Nyskim przy Kopalni „Wójci-
ce”, miało wyjątkowy charakter, ponieważ było 
związane z obchodami Europejskich Dni Ptaków. 
Uczniowie wspólnie z opiekunami obserwowa-
li jeden z najbardziej spektakularnych spektakli 
w świecie przyrody – jesienną migrację ptaków. 
Ponadto liczyli ptaki, a ich wyniki zostały prze-
kazane Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony 
Ptaków, skąd trafiły do globalnego koordynatora 
Europejskich Dni Ptaków – BirdLife International.  
W tym miejscu warto wspomnieć, że na terenie 
Kopalni „Wójcice” i jej okolic zaobserwowano 
m.in. około 218 biegusów zmiennych, 450 krzy-
żówek, 20 siewnic, 7 czapli białych i 19 czapli 
siwych. Bezsprzecznie jest to dowód na bogac-
two fauny terenów kopalń. Na koniec spotkania 
uczestnicy wzięli udział w ognisku w Siestrze-
chowicach, gdzie dodatkowo obserwowali ptaki 
siewkowate. 

PROGRAM GRANTOWY
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L atem 2016 roku Fundacja GÓRAŻDŻE zainicjo-
wała kolejne przedsięwzięcie na rzecz społecz-
ności lokalnej Opolszczyzny. Z okazji obchodów 

rocznicy 800-lecia lokacji miasta Opola, Aktywni w Re-
gionie przygotowują niezwykły prezent, jakim będą be-
tonowe meble ustawione przy opolskim Ratuszu.

Akcja własna Fundacji nawiązuje do działalności 
fundatora – Grupy Górażdże i wykorzystuje po-
tencjał materiałów budowlanych produkowanych 
przez poszczególne spółki. 

Mała architektura dla relaksu

Celem akcji jest zaprojektowanie i wykonanie  
z betonu małej architektury spełniającej funkcję 

siedziska lub leżanki. Co więcej nowoczesne 
meble zostaną ustawione w określonych konfi-
guracjach w centrum Opola przy Ratuszu, two-
rząc ciekawą, przestrzenną aranżację. Przed-
sięwzięcie jest realizowane we współpracy  
z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu. Pomysł 
narodził się latem ubiegłego roku, a wdrożenie 
projektu zostało poprzedzone dokładną analizą  
i rozeznaniem lokalnych potrzeb w zakresie za-
gospodarowania przestrzeni miejskiej Opola. Te-
mat lokalizacji betonowych mebli został przedys-
kutowany z przedstawicielami władz miejskich, 
przede wszystkim z miejskim architektem oraz 
wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Konkurs dla projektantów

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.  
W pierwszym, który rozpoczął się w lutym 2017 
r., Fundacja Górażdże wraz z Galerią Sztuki 
Współczesnej w Opolu, pod patronatem opol-
skiego oddziału Stowarzyszenia Architektów 
Polskich (SARP), ogłosiła konkurs dla projektan-
tów pt. „Sztuka w przestrzeni miejskiej – 800 
powodów do wypoczynku”. Uczestnicy mają 
za zadanie przedstawić propozycję zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej wokół opolskiego 
Ratusza, a w szczególności jego wschodniej 
części, w której znajduje się Aleja Gwiazd Pol-
skiej Piosenki w Opolu. Konkurs ma charak-
ter otwarty i kierowany jest w szczególności  
do artystów plastyków, studentów i absolwentów 

Betonowe
meble
na 800-lecie 
Opola 

AKCJE WŁASNE

Obok programów grantowych skierowanych do lokal-
nych stowarzyszeń i instytucji, Fundacja GÓRAŻDŻE 
organizuje również własne akcje i podejmuje inicjatywy 
społeczne.    { {

W tym miejscu przy  
opolskim Ratuszu pojawią 
się betonowe meble, 
prezent od Grupy  
Górażdże dla miasta
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ASP kierunków architektonicznych i wzorniczych 
wyższych szkół artystycznych, a także pracow-
ników profesjonalnych studiów architektonicz-
nych czy projektowych. Konkursowa realizacja 
powinna korespondować  
ze współczesnymi trendami 
w projektowaniu, jak i z za-
bytkową architekturą Ryn-
ku. Rozstrzygnięcie konkur-
su i wystawa najlepszych 
projektów przewidziane  
są na kwiecień 2017 roku. 

Ozdobić stolicę zagłębia  
cementowego 

W drugim, końcowym eta-
pie konkursu zwycięski 
projekt zostanie zrealizo-
wany. Zespół pracowników 
Grupy Górażdże, złożony 
z ekspertów ds. doradztwa technologicznego 
i marketingu, dokona wyboru wykonawcy i bę-
dzie nadzorował produkcję betonowych mebli. 
Zostaną one zbudowane z mieszanki betonowej 
zaprojektowanej na bazie Tiocemu, innowacyj-
nego rodzaju cementu o właściwościach foto-
katalitycznych. Jesienią 2017 roku, w związku  
z obchodami 800-lecia lokacji miasta Opola, be-
tonowe meble zostaną przekazane miastu i za-
instalowane na okres co najmniej trzech lat przy 
opolskim Ratuszu. Organizatorzy mają nadzieję, 
że nowe funkcjonalne elementy małej architektu-
ry spotkają się z uznaniem społeczności lokalnej, 

W styczniu 2016 r. Fundacja GÓRAŻDŻE – 
Aktywni w Regionie wydała przewodnik 
po szlakach rowerowych województwa 

opolskiego pt. „Rowerowa Opolszczyzna”.

Publikacja z opisem 30 najciekawszych opol-
skich tras rowerowych i ich atrakcji turystycznych 
wraz z mapami i zdjęciami, powstała w ramach 
akcji pt. „Rowerowa Opolszczyzna” zainicjowa-
nej przez Fundację GÓRAŻDŻE i prowadzonej  
w 2015 roku. Celem przedsięwzięcia była pro-
mocja aktywnego stylu życia poprzez popu-
laryzowanie turystyki rowerowej oraz walorów 

a także będą podkreślały indywidualny charak-
ter Opola jako stolicy zagłębia cementowego.  
W dniu 3 stycznia br. w opolskim Ratuszu zor-
ganizowano konferencję prasową i podpisano 

porozumienie określające 
zasady współpracy w za-
kresie zagospodarowania 
przestrzeni publicznej wo-
kół opolskiego Ratusza 
pomiędzy czterema stro-
nami zaangażowanymi  
w realizację projektu: 
miastem Opole, Góraż-
dże Cement SA, Galerią 
Sztuki Współczesnej oraz 
Fundacją GÓRAŻDŻE. W 
spotkaniu uczestniczyli: 
Ernest Jelito, Prezes Za-
rządu Górażdże Cement 
SA, Prezydent Opola Ar-
kadiusz Wiśniewski, a tak-

że przedstawiciele Galerii Sztuki Współczesnej  
w Opolu i Fundacji GÓRAŻDŻE – Aktywni Re-
gionie. - Chcemy poprzez ten konkurs i realizację 
projektu połączyć przeszłość z teraźniejszością. 
Pokazać, przy okazji jubileuszu miasta, że prze-
mysł cementowy odgrywał istotną rolę dla historii 
Opola i połączyć go z nowoczesną architekturą 
użytkową - mówił podczas konferencji prasowej 
Ernest Jelito, prezes  Górażdże Cement SA, do-
dając, że: betonowe meble będą przyjazne dla 
środowiska, bo zostaną wykonane z materiału 
pochłaniającego tlenki azotu i w 100 procentach 
podlegającego recyklingowi.

AKCJE WŁASNE

Rowerowa
Opolszczyzna 
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turystycznych wo-
jewództwa opol-
skiego. Materiały 
do przewodnika 
zostały zebrane 
przez redakcję No-
wej Trybuny Opol-

skiej, partnera medialnego akcji. NTO ogłosiła 
konkurs, w ramach którego mieszkańcy regionu 
zgłaszali autorskie propozycje szlaków rowero-
wych, załączając opisy, mapy i zdjęcia. Konkurs 
cieszył się dużym zainteresowaniem, a autorzy 
najlepszych tras otrzymali atrakcyjne nagrody – 
10 wysokiej klasy rowerów ufundowanych przez 
Fundację GÓRAŻDŻE.

Publikacja została wydana w nakładzie 5 tys. 
egzemplarzy, które nieodpłatnie przekazano do 
punktów informacji turystycznej, bibliotek, urzę-
dów gmin i szkół całego województwa. Prze-
wodnik stanowi nie tylko zbiór opolskich szlaków 
rowerowych, ale także kompendium wiedzy na 

temat wszystkiego, co się z jazdą na rowerze 
wiąże. Publikacja zawiera część poradnikową 
dla cyklistów – wywiady z kardiologiem, fizjote-
rapeutą, psychologiem i trenerem personalnym, 
którzy doradzają m.in. jak jeździć, aby nie naba-
wić się kontuzji, jak schudnąć na rowerze czy też 
jaki wpływ na nasze serce ma pedałowanie.

W kwietniu 2016 r. został również uruchomiony 
serwis multimedialny „Rowerowa Opolszczy-
zna”, który stanowi kontynuację działań realizo-
wanych w ramach akcji. Znalazły się tam m.in. 
treści z wydanego przewodnika, czyli opisy 30 
najciekawszych tras rowerowych województwa, 
jak również aktualne informacje o wydarzeniach 
tematycznie związanych z turystyką rowerową, 
ciekawostki, poradniki, materiały multimedialne 
(galerie zdjęć, filmy, prezentacje). Serwis jest roz-
wijany i na bieżąco aktualizowany. Do aktywnego 
budowania treści pod okiem redakcji portalu zo-
stali zaproszeni jego użytkownicy.

Pod takim hasłem w dniach 2-4 czerwca 2016 na tere-
nie obserwatorium astronomicznego w Klasztorze Oj-
ców Franciszkanów w Głogówku odbyły się warsztaty 
edukacyjne z udziałem młodzieży szkolnej oraz rodzin 
pracowników Górażdży. 

W warsztatach sfinansowanych ze środków 
Fundacji uczestniczyło 240 uczniów i osób do-
rosłych. Zajęcia obejmowały m.in. multimedialne 

AKCJE WŁASNE

Spotkania  
z astronomią
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prelekcje edukacyjne, bieżącą obserwację nieba 
z teleskopów zainstalowanych w obserwatorium, 
a także zajęcia praktyczne (budowanie rakiet i ich 
start z placu klasztornego). Celem przedsięwzię-

D ofinansowaniem dla 11 inicjatyw społecz-
nych zakończyła się IV edycja Programu 
Wolontariatu Pracowniczego „Aktywni  

i Pomocni”. Objęte dotacją projekty dotyczyły w głów-
nej mierze remontów lokalnej infrastruktury, a także 
przedsięwzięć sportowych oraz edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży. W 2016 roku w realizacji projektów 
wolontariackich uczestniczyło 50 pracowników Grupy 
Górażdże. 

Decyzją kapituły obradującej w dniu 5 sierpnia 
2016 r. pod przewodnictwem dyr. Jacka Połąca-

rza dofinansowaniem, w ramach Programu Wo-
lontariatu Pracowniczego „Aktywni i Pomocni” 
2016, objęto 11 projektów. Większość z nich do-
tyczyła prac remontowych oraz poprawy lokalnej 
infrastruktury na terenie miejscowości zamiesz-
kiwanych przez pracowników Grupy Górażdże.  
W tej grupie dofinansowanie otrzymali: 

◊	 Adam Friedrich (GC - Działu Zakupów)  
i Rajmund Buk (GC - Warsztat Elektrycz-
ny), którym środki pozyskane od Fundacji 
umożliwiły zakup materiałów i realizację 
montażu centralnego ogrzewania w po-
mieszczeniach lokalnego klubu sportowego 
w Kamieniu Śl.  

◊	 Piotr Olewicz i Stanisław Giedrojc (GC - Dział 
Logistyki) – dofinansowanie przeznaczyli na 
materiały, które umożliwiły przeprowadze-
nie prac remontowych w Domu Spotkań  
w Szymiszowie.

◊	 Rafał Kubiczek, Adam Kozok, Adrian Gniża  
(GC - Kopalnia Górażdże) – dotację wyko-
rzystali na remont płotu oraz organizację im-
prez sportowych dla lokalnej społeczności  

cia było zachęcanie młodzieży do samodzielnego 
myślenia i rozwiązywania problemów z wykorzy-
staniem nauki poprzez odkrywanie. „Spotkania  
z astronomią” z wykorzystaniem urządzeń ob-
serwatorium astronomicznego przyczyniają się  
do zwiększenia zainteresowania uczniów konty-
nuacją kształcenia na kierunkach przyrodniczych, 
w tym fizyki, chemii, geografii, biologii i ekologii. 
W organizację przedsięwzięcia byli również zaan-
gażowani pracownicy Górażdży: Jarosław Bugaj 
z Ekocemu i Dariusz Zając, automatyk z Cemen-
towni Górażdże, którzy w Górażdżach znani są 
ze swojej pasji do astronomii. Panowie prowa-
dzili  pokazy pt. „Teleskopowe obserwacje Słoń-
ca” oraz warsztaty polegające na wykonywaniu 
zegarów słonecznych i modeli wahadłowców  
z przygotowanych elementów.

AKCJE WŁASNE

„Aktywni  
i Pomocni”  
z dotacją po 
raz czwarty
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w miejscowości Górażdże.

◊	 Czesław Socała, Leonard Tatura i Sławomir 
Mędrecki (GC - Kopalnia Folwark)  grant 
Fundacji przeznaczyli na zakup materiałów  
i przeprowadzenie prac remontowych na 
terenie hospicjum dla dzieci w Opolu. 

◊	 zespół  Anny Grążki (GC - Dział BHP), któ-
ry przeprowadził prace remontowo-kon-
serwacyjne na boisku LZS Sławice oraz 
zorganizował sportowy festyn dla rodzin  
w Sławicach. 

Wiele wniosków dotyczyło również inicjatyw 
edukacyjnych oraz zajęć rekreacyjno-sporto-
wych dla dzieci i młodzieży. Granty na realiza-
cję takich projektów otrzymali:

◊	 Anna Janeczek i Teresa Gal (GK KSM 
Lewin Brzeski) – na realizację zajęć popu-
laryzujących  aktywność fizyczną i zasady 
zdrowego żywienia wśród dzieci ze szkoły 
podstawowej w Lewinie Brzeskim. W ra-
mach projektu wolontariuszki organizowały 
m.in. regularne wyjazdy dzieci na krytą pły-
walnię w Tułowicach. 

◊	 Jarosław Bugaj, Tomasz Bączek i Tomasz 
Pleciak (GC - Ekocem), którzy dla uczcze-
nia 100-lecia Dąbrowy Górniczej zorgani-
zowali w ub. roku warsztaty fotograficzne 
dla dzieci i dorosłych oraz cykl prelekcji 
poświęconych lokalnej historii i przyrodzie. 
Zwieńczeniem projektu było przygotowanie 
wystawy fotograficznej.

◊	 Ewa Mosińska (GC - Dział Administracyjno-
-Socjalny) i Katarzyna Mosińska (GC – Dział 
Księgowości), które  zorganizowały świą-
teczną akcję pieczenia i zdobienia pierników 
dla dzieci z Domu Dziecka w Skorogoszczy.

◊	 Tomasz Piasecki (GC - Ekocem) – na or-
ganizację 2-dniowego turnieju piłkarskiego 
dla dzieci i młodzieży z powiatu olkuskiego 
(połączonego z obchodami Dnia Sportu  
w szkole podstawowej w Chechle).

◊	 Pracownicy GK - Kopalni Wójcice – Jan 
Czykinowski, Rafał Święty i Andrzej Fi-
lus – którzy przygotowali zajęcia z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, a także prze-

prowadzili zawody strażackie dla Młodzie-
żowych Drużyn Przeciwpożarowych z miej-
scowości: Wójcice, Maciejowice, Łąka (gm. 
Otmuchów).

◊	 Pracownicy Kopalni Folwark pod przewod-
nictwem Sławomira Mędreckiego – dzięki 
wsparciu Fundacji GÓRAŻDŻE zorganizo-
wali po raz drugi Tour de Folwark – rajd ro-
werowy dla dzieci i młodzieży. II edycja Tour 
de Folwark odbyła się 27 sierpnia 2016 r.

Hospicjum dla dzieci w Opolu

Środki pozyskane od Fundacji umożliwiły nam 
przeprowadzenie remontu pomieszczeń ma-
gazynowych opolskiego hospicjum dla dzieci. 
Wnętrza w których przechowywano łóżka or-
topedyczne oraz sprzęty dla chorych dzieci, 

WOLONTARIAT

„Druga edycja rajdu Tour de 
Folwark przyćmiła sukces 
poprzedniej. W rajdzie 
wzięło udział aż 112 dzie-
ci. Najmłodszy, niespełna 

dwuletni uczestnik wystar-
tował na rowerku biego-

wym. Zadowolenie rodziców 
i dzieci oraz radość ze wspólnej 

zabawy na świeżym powietrzu utwierdzają 
mnie w przekonaniu, że warto przygotowy-
wać kolejne edycje. Gorące podziękowania 
należą się moim kolegom z Kopalni Folwark, 
którzy okazali ogromną życzliwość i służyli 
pomocą na każdym etapie przygotowań. 
Wspólnie przygotowaliśmy idealny rajd”.  
Sławomir Mędrecki, lider projektu „Tour 
de Folwark”
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ną do bramy automatycznej oraz naprawiliśmy 
oświetlenie garażu. Dzięki zaangażowaniu 11 
kolegów z Kopalni Folwark remont przebiegał 
bardzo sprawnie i fachowo, co przyczyniło się do 
szybkiego zakończenia prac.

Czesław Socała, lider projektu „Remont w Ho-
spicjum”

Remont Domu Spotkań w Szymiszowie

Głównym celem naszego projektu była poprawa 
funkcjonalności Domu Spotkań w Szymiszowie  
i cel ten został osiągnięty w 100 proc. Po zakoń-
czeniu prac remontowych, 18 grudnia 2016 r. 
odbyła się w naszym Domu V Wystawa Szopek 
Bożonarodzeniowych oraz Ozdób Świątecznych 
pod honorowym patronatem burmistrza Strzelec 
Opolskich. Mieszkańcy oraz przybyli goście byli 
pierwszymi beneficjentami zrealizowanego pro-
jektu. Nie mniej ważnym celem była integracja 
grup korzystających z pomieszczeń Domu Spo-
tkań. Dzięki wspólnej pracy mogliśmy się lepiej 
poznać, omówić problemy oraz wypracować 
ramowe zasady współpracy w roku 2017. Naj-
lepszym podsumowaniem osiągniętych rezulta-
tów jest sam tytuł projektu:  Wspólna praca – nas  
i nasz Dom Spotkań ubogaca.

Piotr Olewicz, lider projektu „Wspólna praca – 
nas i nasz Dom Spotkań ubogaca”

WOLONTARIAT

„Celem naszego projektu było upowszech-
nienie aktywności fizycznej dzieci z proble-
mem nadwagi. Projektem objętych było 30 
dzieci ze szkoły podstawowej w Lewinie 
Brzeskim, które uczestniczyły w zajęciach 
nauki pływania na basenie w Tułowicach. 
Dzieci raz w tygodniu otrzymywały mate-
riały dotyczące zdrowego odżywiania, 
diety oraz ćwiczeń i zadań ruchowych 
do wykonania. Zorganizowałyśmy też 
spotkania rodziców z dietetykiem oraz 
rehabilitantem na temat wad postawy. 
Na przełomie listopada i grudnia 2016 
roku wspólnie z nauczycielami zorga-
nizowałyśmy wystawę prac plastycznych 
uczniów w kilku kategoriach: JEM ZDROWO, 
JUŻ PŁYWAM, JESTEM AKTYWNY”.

Anna Janeczek, lider projektu „Pływam  
i dbam o zdrowie” 

wymagały gruntownego remontu. Nasze prace 
polegały na usunięciu starych wykładzin i płyt 
wiórowych. W następnej kolejności zajęliśmy się 
szpachlowaniem ścian i podłóg oraz usuwaniem 
pleśni i grzybów, stosując preparat grzybobój-
czy. Gdy podłoże było przygotowane, zebraliśmy 
wszystkich uczestników projektu, aby zacząć 
malowanie. Następnie wyłożyliśmy pomieszcze-
nia wykładziną PCV oraz przymocowaliśmy listwy 
wykończeniowe. Generalnie odświeżyliśmy trzy 
pomieszczenia, malując ściany, sufity, lamperię, 
okna, futryny oraz drzwi. Wyłożyliśmy wykładzi-
ny PCV oraz wstawiliśmy nawiewnik oraz nową 
klamkę w jednych drzwiach. W czasie trwania 
remontu wykonaliśmy też instalację elektrycz-



15RAPORT

multimedialne, dzięki którym odbywało się wirtu-
alne zwiedzanie Dąbrowy, połączone z omawia-
niem oglądanych miejsc.

W całym cyklu zajęć poświęconych Dąbrowie 
Górniczej uczestniczyły dzieci z przedszkoli, szkół 
i osoby skupione w Stowarzyszeniu osób niepeł-
nosprawnych Krokus, łącznie w przedsięwzięciu 
wzięło udział 611 osób. Do projektu fotograficz-
nego zgłosiły się 22 osoby, które przekazały 440 
fotografii. Spośród nich komisja wybrała 60 foto-
grafii, które zostały zaprezentowane na wystawie 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Katolic-
kim Gimnazjum i Liceum im. Brata Alberta w Dą-
browie Górniczej”.

Jarosław Bugaj, lider projektu „Stuletnia Dąbro-
wa Górnicza” (GC - EKOCEM)

we i prospołeczne realizowane na terenie gminy 
Gogolin. Dzięki wsparciu Fundacji Aktywni w Re-
gionie zrealizowano m.in. cenne przedsięwzięcia 
skierowane do dzieci i długofalowe programy ak-
tywizujące seniorów, wykonano także renowację 
licznych lokalnych zabytków. Wsparcie Fundacji 
pobudza społeczną aktywność, przyczynia się 
do integracji środowisk, a także pozwala wyłonić 
wartościowych liderów.

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się 
18 listopada ub. roku podczas drugiego Salonu 
Zwykli - Niezwykli 2016 w Gminnym Centrum 
Kultury w Gogolinie. W imieniu Fundacji GÓRAŻ-
DŻE - Aktywni w Regionie statuetkę odebrała 
prezes Urszula Proszowska.

WOLONTARIAT / ZWYKLI NIEZWYKLI

„Projektem  „Stuletnia Dą-
browa Górnicza - miejsce 
sercu bliskie” chcieliśmy  
uczcić  100-lecie uzyskania 

praw miejskich przez Dąbro-
wę Górniczą. Założeniem pro-

jektu było spojrzenie na Dąbrowę 
oczami fotografa i utrwalenie wizerunku miasta 
w roku jego setnych urodzin. Projekt z założenia 
fotograficzny rozwinął się również w inne kierun-
ki. Oprócz wykładów i warsztatów o tematyce 
fotograficznej zorganizowaliśmy cykl prelekcji  
o historii naszego miasta dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów. Dla najmłodszych 
uczestników projektu oraz osób niepełnospraw-
nych ze stowarzyszenia Krokus zorganizowano 
zajęcia plastyczne, na których wykonywano pra-
ce przedstawiające nasze miasto i prezentacje 

F undacja GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie  
została uhonorowana nagrodą burmistrza  
Gogolina „ZWYKLI - NIEZWYKLI”. Wyróżnienie, 

przyznawane od 2015 roku osobom lub organizacjom 
szczególnie zasłużonym dla gminy Gogolin, jest wyra-
zem uznania społeczności lokalnej dla działań Fundacji.

Inicjatywa ma na celu wspieranie i upowszech-
nianie idei samorządowej, kształtowanie postaw 
prospołecznych, a przede wszystkim uhono-
rowanie osób, które bezinteresownie działają  
na rzecz mieszkańców Gogolina.

Nagroda burmistrza Gogolina „ZWYKLI - NIE-
ZWYKLI” została przyznana Fundacji GÓRAŻ-
DŻE za długotrwałą i systematyczną pracę  
na rzecz społeczności gminy Gogolin. W uza-
sadnieniu przyznania nagrody członkowie kapi-
tuły podkreślali, że Fundacja od początku swojej 
działalności wspiera liczne inicjatywy samorządo-

Działalność 
Fundacji  
doceniona




