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W kwietniu bieżącego roku firma Hydrosolar wraz ze swoimi kluczowymi partnera-
mi biznesowymi – firmami De Dietrich, Herz, Koło, Radson, Tece i Vaillant – zainicjo-
wała akcję charytatywną pt. „POMÓŻ MISIE ROZWIJAĆ”, mającą na celu zebranie 
funduszy dla podopiecznych Stowarzyszenia Siemacha. Rok 2011 jest dla Hydrosola-
ru – jednej z największych sieci hurtowni na polskim rynku branży instalacyjnej – ro-
kiem szczególnym, ze względu na przypadającą 20. rocznicę powstania firmy. Założo-
na w 1991 roku, w Krakowie, była jedną z pierwszych firm w Polsce, która promowała
nowatorskie rozwiązania w zakresie techniki grzewczej, wprowadzała na rynek nowo-
czesne, mało wówczas znane produkty tej branży oraz materiały instalacyjne. Z kilku-
osobowej małej firmy przekształciła się w ciągu ostatnich 20 lat w prężną organizację
handlową, zatrudniającą niemal 400 osób w 33 placówkach handlowych obejmują-
cych swoim zasięgiem obszar Polski południowej.
Akcja „POMÓŻ MISIE ROZWIJAĆ” polega na zbiórce pieniędzy na rzecz Siemachy 
poprzez „wykupywanie” maskotek przez kontrahentów Grupy: instalatorów, inwesto-
rów, projektantów, producentów; jak również pracowników firmy. Zbiórka prowadzo-
na jest od kwietnia do października br. we wszystkich 33 punktach handlowych sieci, 
jak również podczas szkoleń, pikników, wyjazdów integracyjnych itp.
Poza tą akcją Hydrosolar stara się wspierać podopiecznych Stowarzyszenia rów-
nież w inny sposób. W każdym regionie swojego działania firma organizuje z okazji 
20-lecia pikniki rodzinne, na które zaproszeni są również podopieczni Siemachy wraz 
z opiekunami. Pierwszy taki piknik odbył się 21 maja w parku w Swoszowicach. W pro-
gramie imprezy: turniej piłkarski dla kontrahentów firmy oraz mecz towarzyski anga-
żujący młodzież z Siemachy, teatrzyk z udziałem małych widzów, wspólne wykona-
nie grafitti, koncert młodego zespołu rockowego, karaoke dla młodszych i starszych,
smakołyki z grilla i wiele innych atrakcji… Podobne imprezy będą organizowane od 
maja do lipca w m.in. Nowym Sączu, Tarnowie, Wrocławiu, Opolu, Krośnie, Kielcach, 
Lublinie, Częstochowie.
Natomiast w październiku Hydrosolar planuje zorganizować 2-dniowy finał jubileuszo-
wy, na który składać się będą dwie duże imprezy. W piątek 7 października, w Muzeum 
Sztuki Współczesnej Manggha, odbędzie się bankiet dla najważniejszych kontrahen-
tów firmy, połączony z koncertem i finałem akcji „POMÓŻ MISIE ROZWIJAĆ”, a dzień
później, na Krzemionkach, na terenie Ośrodka Sportowego KORONA i TVP Kraków, 
będą miały miejsce Wielkie Targi Branżowe Hydrosolaru organizowane dla ok. 1000 
osób, podczas których skarbonki z zebranymi funduszami zostaną przekazane przed-
stawicielom Stowarzyszenia.
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