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tem, a także z instalacji fotowoltaicznej o mocy  
2 kWp. Pomysłodawcą kooperacji był jeden z naukow-
ców Politechniki Koszalińskiej, współpracujący z tech-
nikum. Niedawno zakład produkcyjny Galmet w Głub-
czycach odwiedzili również uczniowie szkoły z Darłowa 
klasy I i II. Uczniowie przeszli szkolenie produktowe  
i zwiedzili działy produkcji OZE, a klasa III odbywała 
praktyki zawodowe. Uczniowie zostali też wyposażeni 
w komplet materiałów edukacyjnych z zakresu OZE.
Galmet podobne działania prowadzi także z wielo-

ma innymi placówkami, m.in. z ZSP nr 20 z Łodzi, ZSZ 
nr 1 im. Marszałka J. Piłsudskiego w Skierniewicach, 
ZSCKR im. S. Staszica w Swarożynie, ZSOiT w Miast-
ku, czy ZSM w Głubczycach.

Szkolenia zawodowe i produktowe

Firma regularnie przeprowadza również szkolenia 
zawodowe i produktowe, a także prezentacje w sie-
dzibie firmy, bądź placówkach oświatowych. W ta-

W praktyce taka kooperacja edukacji zawodo-
wej z biznesem najczęściej przejawia się tworzeniem 
szkół i klas patronackich. W przypadku wyższych 
uczelni technicznych są głównie projekty naukowo-
-badawcze, czego owocem jest np. jedyne w kraju 
laboratorium do badań gruntowych pomp ciepła  
z symulatorem pracy pompy, opracowanie konstruk-
cji kolektorów słonecznych. Firma wielokrotnie wspie-
rała takie palcówki, wyposażając pracownie tech-
niczne w urządzenia i osprzęt z zakresu OZE, czy 

przekazując kierunkom i klasom tematycznym kom-
pleksowe systemy grzewcze Galmet. 

Wyposażanie szkół

Wzorcowym przykładem współpracy jest zrealizo-
wane ostatnio wyposażenie Technikum Urządzeń 
i Systemów Energetyki Odnawialnej przy Zespole 
Szkół im. S. Żeromskiego w Darłowie w nowocze-
sne ekologiczne urządzenia grzewcze. Na podsta-

wie porozumienia, mającego 
na celu kreowanie nowocze-
snego wizerunku szkolnictwa 
zawodowego, podejmowanie 
inicjatyw z zakresu działalno-
ści edukacyjnej oraz propago-
wanie nowoczesnych rozwią-
zań technicznych w systemie 
kształcenia zawodowego, pra-
cownia OZE tej placówki zo-
stała wyposażona w Hybry-
dowy System Grzewczy DELTA 
marki Galmet. Zestaw składa 
się m.in. z pompy ciepła Ba-
sic 270 z dwiema wężowni-
cami, kotła c.o. Galaxia KWE  
22 kW, kolektorów słonecz-
nych KSG 27 GT wraz z osprzę-

Wspieranie uczelni technicznych i szkół, zwłaszcza zawodowych oraz ścisła 
współpraca z nimi w jak najlepszym kształceniu uczniów i studentów w zgodzie 
z przyszłymi wymogami rynku pracy. Tak prezentują się główne cele strategii 
odpowiedzialnego biznesu realizowanej przez Galmet.

Misja edukacja – szkoły patronackie Galmet

Prezes Robert Galara przekazuje nagrodę Zespołowi Szkół Budowlanych i Drzewnych w Żywcu
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kich spotkaniach uczestniczyły m.in. ZSO z Głubczyc, 
Izba Inżynierów z Opola, studenci AGH z Krakowa, 
Zespół Szkół Nr 1 z Pszczyny, ZST z Cieszyna, PCK-
ZiU z Wodzisławia Śląskiego, studenci z Politechniki 
Opolskiej, ZSM z Głubczyc.

Kampania „Ciepło z Klasą”

Najbardziej znanym przykładem działań na rzecz 
edukacji i popularyzacji OZE było „Ciepło z Klasą” 
ogólnopolska kampania edukacyjna promująca po-
stawy proekologiczne, wiedzę o tym, jak ważne jest, 
czyste powietrze, jak dbałość o środowisko natural-
ne wpływa na jakość i długość życia. W ramach tej 
kampanii kilka szkół w Polsce zostało wyposażonych 
w najnowocześniejsze ekologiczne systemy grzew-
cze Galmet. Główny zwycięzca rywalizacji – Zespół 
Szkół Budowlanych i Drzewnych w Żywcu – otrzy-
mał Hybrydowy System Grzewczy Galmet, zawiera-
jący m.in. pompy ciepła Airmax2 i Basic 270, zestaw 
płaskich kolektorów słonecznych KSG21 Premium 
GT oraz ogniw PV w instalacji ON-GRID, zbiornik bu-
forowy, osprzęt do tych urządzeń, elementy monta-
żowe, a także mobilną platformę edukacyjną z zesta-
wem solarnym. Wszystko o łącznej wartości ponad 
92 000 zł. Drugą nagrodę o wartości 80 500 zł otrzy-
mał Zespół Szkół nr 1 z Łosic, a trzecią (57 500 zł)  

Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Marii Skłodowskiej-Curie z Głubczyc. W dogryw-
ce konkursu dodatkowe nagrody zdobyły: SP nr 2  
z Głubczyc – system grzewczy, Przedszkole Publiczne  
w Łękawicy – tablicę multimedialną, Społeczna Szko-
ła Podstawowa we Wszemborzu – zestaw profesjo-
nalnych piłek sportowych.

Galmet od kilku lat jest także patronem „Ogólno-
polskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odna-
wialnej” organizowanego przez ZSP nr 1 z Sieradza, 
a skierowanego do uczniów kierunków OZE z całej 
Polski. Innym, wspieranym przez Galmet konkursem, 
jest „Zawodowiec” organizowany przez ZSP nr 20  
z Łodzi. Galmet nie tylko angażuje się w propago-
wanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii np. 
w konkursach i olimpiadach oraz funduje stypendia 
studentom – autorom najlepszych prac dyplomo-
wych związanych z tematyką energii odnawialnej, 
ale pomaga też wybranym ośrodkom w opracowa-
niu programów nauczania i doszkalania, dopasowa-
nych do profilu i zapotrzebowania firmy. Najlepsi ab-
solwenci tych szkół mają zapewnione zatrudnienie 
w nowoczesnej i rozwijającej się spółce.

Galmet zaprasza do współpracy kolejne 
placówki! 

- Współpraca i wsparcie mogą przybierać różne formy – mówi Robert Galara, prezes  
Galmet – obejmowania szkół i klas naszym patronatem, przyjmowania uczniów na 
praktyki zawodowe, wyposażania pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktycz-
ne, dodatkowe szkolenia, czy fundowanie stypendiów dla najzdolniejszych. Traktujemy 
to jako misję i swego rodzaju inwestycję firmy, chcemy uczestniczyć w kształceniu mło-
dego pokolenia w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i realiami rynku pracy, 
aby tworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi gospodarki i naszego przedsiębiorstwa. 
Od początku istnienia firmy robiliśmy to lokalnie, w województwie opolskim i śląskim,  
a od kilku lat coraz częściej nawiązujemy kontakty z placówkami z całego kraju. Są to  
działania strategiczne, długofalowe, budujące relacje z otoczeniem firmy.

Stosowany w oknach system Schüco VentoAir  
reguluje przepływ powietrza w taki sposób, 
by zapewnić jego optymalną wymianę. 
Ukryte między ościeżnicą a skrzydłem na-
wiewniki umożliwiają wentylację przy całko-
wicie zamkniętym skrzydle, dzięki czemu sys-
tem jest całkowicie bezobsługowy i może 
być stosowany także w zamontowanych już 
oknach. Wymianę powietrza zapewniają mi-
kroklapy, które reagują na różnicę ciśnienia. 
W zależności od ich liczby w oknie mogą uzy-
skać przepływ powietrza nawet do 15,8 m3/h 
przy różnicy ciśnienia 8 Pa. Jednocześnie przy 
mocnym parciu wiatru przepływ zostaje ogra-
niczony, co przekłada się na zmniejszenie 
strat energii. Nawiewany strumień powietrza 
jest dystrybuowany równomiernie, bez uczu-
cia przeciągu. 

Natomiast w pomieszczeniach, w których wy-
stępuje potrzeba usunięcia nadmiaru wilgoci, 
można zastosować okna z systemem Schüco 
VentoPlus zapewniającym wymianę powie-
trza nawet do 28,1 m3/h przy różnicy ciśnienia 
10 Pa. Rozwiązanie ma wbudowany mechanicz-
ny czujnik wilgoci, który steruje przepływem 
powietrza w zależności od aktualnych potrzeb. 
Dyskretny element może być zamontowany 
w poszerzeniu ościeżnicy lub w profilu skrzy-
dła. Oprócz energooszczędności i estetyki oby-
dwa rozwiązania wentylacji okiennej gwarantu-
ją ponadto doskonałą ochronę przed hałasami 
z zewnątrz: do 42 dB w przypadku okna z syste-
mem VentoAir i do 41/44 dB (nawiewnik otwar-
ty/zamknięty) w przypadku stolarki z rozwiąza-
niem VentoPlus. 

SCHÜCO

Schüco VentoAir lub Schüco VentoPlus
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