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FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

„NAD SYMSARNĄ” 

FUNDUSZ LOKALNY 

 

 

Od 15 lat siedziba Fundacji Rozwoju Społecznego „ Nad Symsarną” mieści się             

w budynku Centrum Edukacji Zespołu Doskonalenia Zawodowego  przy ulicy Orła Białego 7   

w Lidzbarku Warmińskim. 

 

Poniżej podajemy dane kontaktowe, dzięki którym można pozyskać informacje dotyczące 

działalności Fundacji: 

 

Biuro: 

strona internetowa : 

http://www.funduszlokalny.org.pl 

e-mail: biuro@funduszlokalny.org 

Tel./fax 89 767 45 88 

Kom.: 507 124 021 

 

Prezes Fundacji: 

tel.: 501 791 484 

e-mail : prezes@funduszlokalny.org 

 

DANE ADMINISTRACYJNE: 

 

NR KRS: 0000033231 

REGON: 510696834                                                                                                                                                

NIP: 743-16-27-486 

 

 

 

 

 

 

Fot. Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku Warmińskim- 
siedziba Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad 

Symsarną” 
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WŁADZE FUNDACJI: 

 

Od wielu lat Zarząd  Fundacji Rozwoju Społecznego „ Nad Symsarną” pozostaje           

w niezmienionym składzie, w który wchodzą następujące osoby: 

 

1.Maria Żylińska- Prezes Zarządu Fundacji 

2.Henryk Narwojsz- Wice Prezes Fundacji 

3.Jan Rzeszutek- Członek Zarządu Fundacji 

 

Jednym z organów Fundacji jest Rada Programowa. Do jej zadań należy w szczególności: 

a) występowanie z wnioskami i propozycjami dotyczącymi kierunków działalności 

Fundacji, 

b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd, 

d) występowanie z głosem doradczym i opiniotwórczym w sprawie projektów działań 

Fundacji przedstawionych przez Zarząd, 

e) pomoc w pozyskiwaniu sponsorów Fundacji, 

f) pomoc w realizowaniu działań programowych Fundacji poprzez opiniowanie i 

popieranie swoim autorytetem idei Fundacji. 

 

W 2012 roku Radę Programową stanowiły następujące osoby: 

1. Aszkiełowicz Zbigniew- właściciel  Kancelarii Prawniczej „KAZUS” 

2. Cieśliński Piotr – Poseł na Sejm RP 

3. Ficek Iwonna –Inspektor do spraw odnowy środowiska w Starostwie Powiatowym, 

sekretarz Warmińsko-Mazurskiej Izby Przemysłowo –Handlowej w Lidzbarku 

Warmińskim 

4. Harhaj Jan – Starosta powiatu lidzbarskiego 

5. Kierzkowski Marek –kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta                  

w Bartoszycach oddelegowany do współpracy z Fundacją 

6. Kogut Jarosław –Wice starosta Lidzbarski, Radny powiatu 

7. Mika Józef – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku, Przewodniczący 

Rady Programowej 
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8. Minkowski Kazimierz- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

"Porkon" Sp. z o.o. Orneta 

9. Pakisz Jerzy –Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warm. 

10. Pawicka Lucyna – pracownik Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim, Sekretarz 

Rady Programowej 

11. Smoliniec Joanna –Dyrektor Centrum Edukacji w Braniewie 

W roku 2012 Rada Programowa spotkała się dwa razy: 13 kwietnia oraz 13 czerwca. 

 

Kolejnym organem Fundacji jest Komisja Grantowa. Do jej zadań należy: 

a) ocena merytoryczna wniosków złożonych w konkursach grantowych, 

b) podejmowanie decyzji w kwestiach: 

- przyznania dotacji (wysokości przyznanej dotacji), 

- wstrzymania dotacji, 

- zwrotu dotacji. 

 

W 2012 roku w skład Komisji Grantowej wchodziły następujące osoby: 

 

1. Przewodniczący: 

 Marek Kierzkowski (Bartoszyce) 

 

2. Członkowie: 

 

 Iwonna Ficek ( Lidzbark Warmiński) 

 Jan Harhaj ( Lidzbark Warmiński) 

 Józef Mika (Kierz) 

 Jerzy Pakisz (Dobre Miasto) 
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KADRA PRACOWNICZA 

 

STAŻYŚCI: 

 

Co roku Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” organizuje staż zawodowy dla 

młodych osób. W roku 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim rozpatrzył 

pozytywnie dwa wnioski, w wyniku czego na staż skierowano: 

 

 Małgorzatę Szymańską (okres trwania stażu : od 2 kwietnia do 1 lipca 2012r.) 

 Martę Szypulską (okres trwania stażu: od 3 września 2012r. do 31 stycznia 2013r.) 

Do zadań stażystek należało:  

a) nauka obsługi urządzeń biurowych 

b) sporządzanie bieżącej dokumentacji, protokołów, notatek służbowych oraz sprawozdań, 

c) prowadzenie książki korespondencyjnej, 

d) tworzenie i prowadzenie niezbędnych rejestrów 

e) redagowanie oficjalnych pism, notatek, współpraca przy redagowaniu regulaminów 

konkursowych, 

f) pomoc przy obsłudze posiedzeń Rady Programowej i Zarządu Fundacji, 

g) poszerzanie i uaktualnianie własnej wiedzy przydatnej w pracy Fundacji, 

h) udział w szkoleniach branżowych z zakresu: 

 rozwijania, wspierania i krzewienia idei wolontariatu, 

 aktywizowania społeczności lokalnych i inicjowania lokalnych akcji społecznych 

 nauka skutecznego fundraisingu, 

 wdrażanie do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, dbania o jej dobre imię i 

wizerunek. 
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PRACOWNICY FUNDACJI: 

W roku 2012 wystąpił dość duży ruch kadrowy. Osoby ubiegające się o pracę, chcąc 

sprawdzić własne umiejętności, uzyskały zatrudnienie. Fundacja zawarła następujące umowy  

o pracę: 

1. Dudek Sabina- powróciła do pracy po urlopie macierzyńskim na okres próbny od 3 

września do 30 listopada 2012r. (1/2 etatu) na stanowisko: pracownik administracyjny. 

2. Filipiak Szymańska Małgorzata – po ukończeniu stażu, od dnia 2 lipca 2012r do 15 

lutego 2013r. została etatowym pracownikiem Fundacji  na stanowisku: technik prac 

biurowych.      

3. Pieczułajtis Klaudyna- zatrudniona od dnia 1 marca do 31 maja 2012 roku (1/2 etatu) na 

stanowisku: pracownik biurowy. 

4. Rodziewicz Adriana- zatrudniona od dnia 20 marca do 10 sierpnia 2012r. (1/2 etatu) na 

stanowisku: pracownik biurowy ds. organizacji eventów i akcji fundraisingowych. 

Pomagała przy organizowaniu Festynu z okazji 15-lecia Fundacji 

5. Sawicz Mariola- zatrudniona od dnia 20 lutego do 8 sierpnia na stanowisku: pracownik 

ds. administracyjno -kadrowo-finansowych (3/4 etatu).  

6. Stefanowicz Maciej- zatrudniony od dnia 3 września do 17 października na stanowisku: 

pracownik administracyjny. Przez okres trwania umowy opracował informację dotyczącą 

utworzenia funduszu szkoleniowego w firmie, którą przedstawił na „Biznesowym 

Podwieczorku z Fundacją”. 

7. Żyliński Krzysztof- zatrudniony na czas określony od dnia 1 czerwca do 31 października 

2012 roku na stanowisku: specjalista ds. marketingu i reklamy.   
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WOLONTARIAT: 

 Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” prowadzi wolontariat, głownie 

akcyjny. Jednak w styczniu 2012 roku zawarła porozumienie o współpracy wolontarystycznej   

z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim. Strony ustaliły, że skierowany przez 

Fundację wolontariusz będzie na Oddziale Dziecięcym w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 

2012 roku świadczył (nieodpłatnie) czynności takie jak : zabawa z dziećmi, czytanie książek     

i prasy, rozmowa z chorymi czy też wyprowadzanie lub wywożenie chorych na spacery. Poza 

tym Fundacja prowadziła również inne działania związane z uwzględnieniem pomocy 

wolontariuszy, na przykład organizowania akcji dobroczynnych, w których chętni świadczyli 

nieodpłatnie w różnych dziedzinach pomoc. 

 Poniżej zespół wolontariuszy, stale współpracujący z Fundacją:  

1. Czasnowski Edward (ds. informatyczno-komputerowych), 

2. Harań Wanda ( pomoc w zorganizowaniu Loterii Fantowej), 

3. Malewicz Jolanta (pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych), 

4. Pawicka Lucyna (pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych), 

5. Pieczułajtis Grażyna (ds. porządkowych), 

6. Skierś Damian ( wieloletni wolontariusz Fundacji, współpraca z oddziałem dziecięcym   

w szpitalu lidzbarskim, pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych), 

7. Staszkiewicz Natalia (pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych, współpraca          

z oddziałem dziecięcym w szpitalu lidzbarskim), 

8. Szypulska Marta (pomoc przy organizacji akcji fundraisingowych, współpraca                

z oddziałem dziecięcym w szpitalu lidzbarskim), 

9. Żyliński Krzysztof (ds. marketingu i reklamy) 
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Fot. Siedziba Fundacji Rozwoju Społecznego 
„Nad Symsarną”. 

 

 

 

KSIĘGOWOŚĆ 

Od listopada 2011 roku prowadzeniem ksiąg rachunkowych zajmowała się firma 

zewnętrzna- Rachunkowo- Podatkowy Serwis „GUIDA” Sp. z o.o. reprezentowany przez Panią 

Bożenę Mówińską.  Współpraca z ową firmą zakończyła się w sierpniu 2012 roku z powodu 

wypowiedzenia umowy przez biuro rachunkowe. We wrześniu obowiązki prowadzenia ksiąg 

przejęła charytatywnie Pani Wanda Harań, biegły księgowy. Po zapoznaniu się z działalnością 

i strukturą Fundacji zawarto z Panią Harań umowę cywilno- prawną od dnia 1 października 

2012 roku. Dla celów wyłącznie księgowych zakupiono komputer oraz komputerowe programy 

księgowe. Dzięki temu księgowość prowadzona jest w siedzibie Fundacji, a dokumenty 

finansowe nie „wędrują” po świecie. 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 
O Fundacji 

 
Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” 

działa już 15 lat. Została powołana na mocy Uchwały 

Walnego Zebrania nr 19/97 z dnia 24 czerwca 1997r. 

przez Stowarzyszenie Oświatowe Warmińsko- Mazurski 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie  

Fundacja to filantropijna organizacja 

pozarządowa, której przewodnim a zarazem 

zasadniczym celem jest aktywizacja społeczeństwa                     

i poprawa jakości życia, jak również pomoc chorym 

dzieciom. Zgodnie ze statutem promuje działania 

związane  z ekologią, turystyką i promocją zdrowia 

dzieci i młodzieży na terenie objętym działaniem Fundacji. Poprzez organizowanie konkursów 

grantowych, konferencji, pomocy dla rodzin chorych dzieci realizuje swoje cele w sposób 

bezinteresowny.  

Poza tym ubiega się o fundusze stypendialne, biorąc udział w programie „Agrafka”, 

realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu 

Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. Jednak z powodu 
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Fot. Klaudia Sobolewska z Prezesem 
Fundacji - Marią Żylińską. 

długotrwałego kryzysu ekonomicznego, bardzo trudne jest pozyskiwanie nowych środków nie tylko na 

konkursy grantowe, ale także na fundusz zdrowotny. W związku z tym, tak jak wiele innych podmiotów, 

Fundacja działała w ograniczonych możliwościach, opierając się głównie o  fundusze zewnętrze lub 

realizując akcje fundraisingowe i promocyjne.  

 
 
 

 
 

W  2012 roku Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad 

Symsarną” wystąpiła z czterema wnioskami, o stypendium,              

z których jeden został rozpatrzony pozytywnie. Stypendium 

przyznano Klaudii Sobolewskiej, uczennicy Publicznego 

Gimnazjum w Rogóżu, która jest utalentowana plastycznie. Jej 

główne zainteresowania to: malarstwo olejne, rysunek oraz 

rzeźba w glinie. Stypendium zostało przyznane na okres od 

września 2012r. do czerwca 2013 w wysokości 300 zł 

miesięcznie.  

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans 

edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego 

ich rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez 

wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych 

społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Zgodnie z wolą Fundatorów stypendia 

AGRAFKI są przyznawane uczniom gimnazjów, liceów i studentom (w wyjątkowych przypadkach 

również uczniom szkół podstawowych) wybitnie utalentowanym w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, 

humanistycznych i artystycznych, pochodzącym z niezbyt zamożnej rodziny, przede wszystkim 

mieszkających w małej miejscowości, mających ciekawy pomysł na własny rozwój.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fot. Obrazy, które zostały przekazane przez Stypendystkę  dla 
Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” 
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KALENDARIUM 2012 

 
STYCZEŃ 2012: 

 
Prezes Funduszu Lokalnego „Nad Symsarną”, Pani Maria Żylińska uczestniczyła  

w spotkaniu dwóch Funduszy Lokalnych : Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny 

oraz Fundusz Lokalny „Nad Symsarną”,  w sprawie nawiązania bliższej współpracy.  

Spotkanie to odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego 

(ul. Bodzentyńska 44A, 25-308 Kielce). Wśród obecnych były: 

 

1. Pani Teresa Wiśniewska- Prezes Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego, 

2. Pani Agnieszka Czechowska- Księgowa Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego, 

3. Pani Agnieszka Migon- Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

4. Pani Jolanta Mindewicz- Pracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, 

Na spotkaniu omawiano bieżące problemy, z jakim borykają się fundusze lokalne: 

pozyskiwanie funduszy, organizowanie happeningów i akcji charytatywnych. Władze obydwu 

funduszy wymieniły się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Porównano też zakres 

działań przy równorzędnie prowadzonym programie stypendialnym „Agrafka 

 
LUTY 2012: 

 1). Prezes Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” wzięła udział w spotkaniu 

zorganizowanym przez Starostę Lidzbarskiego wraz z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw 

Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Spotkanie miało miejsce dnia  2 lutego 2012 roku                

w siedzibie Starostwa Lidzbarskiego (ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński). 

Udział w nim wzięło 27 osób, w tym przedstawiciele MOPS i GOPS z powiatu, Powiatowego 

Urzędu Pracy, Lokalnych Grup Działania, a także organizacji pozarządowych. 

O tym, jak ważne z punktu widzenia samorządu jest  działanie w regionie na rzecz 

ekonomii społecznej, mówił wice starosta lidzbarski – Jarosław Kogut. Zadeklarował też 

pomoc  i zaangażowanie w działaniach na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. 

Podczas spotkania głos zabrał także Pan Arkadiusz Jachimowicz, prezes ESWIP, który 

przybliżył zgromadzonym zagadnienia związane z ekonomią społeczną oraz jej rozwojem  
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Fot. Najbardziej wytrwali uczestnicy akcji   
„Porządki w Fundacji”. 

w województwie warmińsko-mazurskim. 

 

 

 
Spotkanie zakończyły rozmowy na temat możliwości powołania w powiecie lidzbarskim 

zespołu ds. ekonomii społecznej. Obecni na spotkaniu rozważali wszystkie „za” i „przeciw” 

powołania takiego ciała. Ostatecznie podjęli decyzję o utworzeniu zespołu ds. ekonomii 

społecznej w powiecie lidzbarskim, którego prace będzie koordynował starosta lidzbarski. 

 

2). Prezes Fundacji Rozwoju Społecznego „ Nad Symsarną”, Pani Maria Żylińska była 

obecna na otwarciu dwóch jednostek organizacyjnych należących do Warmińsko- Mazurskiej 

Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie: Punktu Pośrednictwa Pracy i Ośrodka Szkolenia 

Zawodowego. Otwarcie nastąpiło dnia 29 lutego 2012 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim. Na uroczystość przybyli również przedstawiciele 

władz samorządowych, dyrektorzy  placówek oświatowych oraz lokalni przedsiębiorcy. 

 

MARZEC: 

 
W marcu 2012 roku miała miejsce dość duża rotacja kadry pracowniczej.  

 

KWIECIEŃ: 

 
 Dnia 30 kwietnia 2012 roku odbyły 

się „ Porządki w Fundacji”, których głównym 

celem było zintegrowanie pracowników 

Fundacji podczas sprzątania terenów 

ogrodów Fundacji jak i również pobliskiej 

skarpy. Na to przedsięwzięcie przybyło 41 

osób. Wszystkich obecnych oficjalnie 

przywitała Pani Prezes krótkim 

przemówieniem. Po ciężkiej i wyczerpującej 

pracy uczestnicy zasiedli do wspólnego 

ogniska. Atrakcją był charytatywny występ 

artysty Pawła Oleszczuka, który dał koncert 

wokalnon- instrumentalny. 
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MAJ: 

 
 1). Fundacja Rozwoju Społecznego „ Nad Symsarną” oddelegowała 3 pracowników na 

seminarium, które miało miejsce w Zalesiu w dniach 8-9 maja 2012 roku. Było to III FORUM 

INICJATYW LOKALNYCH. Pracownikami, którzy wzięli w nim udział byli:  

1. Pieczułajtis Klaudyna 

2. Szymańska Małgorzata 

3. Rodziewicz Adriana. 

Tematami szkolenia były sposoby pozyskiwania funduszy na organizacje pozarządowe. Jako 

główne źródło podawano najczęściej środki z Unii Europejskiej jak również z innych instytucji. 

 

2). Pracownik Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”, Mariola Sawicz wzięła 

udział w szkoleniu, które miało miejsce dnia 15 maja 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Sportu w Pilniku. Szkolenie poświęcono regulacji prawnej odnośnie zbiórek pieniędzy, 

organizacji loterii fantowych, a przede wszystkim możliwości sprzedawania wyrobów własnych 

i ich przechowywania podczas kiermaszu czy festynu. 

 

 

 

Fot. Podział prac związanych ze sprzątaniem 
terenu ogrodów Fundacji oraz pobliskiej skarpy Fot. Relaks przy ognisku. 
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Fot. Koncert zespołu DV z okazji 15-lecia Fundacji 

 

Fot. Poseł Piotr Cieśliński wraz z 
Prezesem Fundacji Marią Żylińską 

 

 

 

 

CZERWIEC: 
  

Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad 

Symsarną” z okazji 15- lecia swojej działalności 

zorganizowała Festyn Charytatywny, który miał 

miejsce dnia 24 czerwca 2012 roku.  

Program Festynu obejmował różnorodne atrakcje 

zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dla starszych. 

Wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału 

 w przewidzianych atrakcjach, takich jak: 

malowanie twarzy, wylosowanie atrakcyjnej nagrody, przeprowadzenie testu na predyspozycje i talenty 

czy też posilenie się wspaniałymi regionalnymi przysmakami. Uatrakcyjnieniem owej imprezy były 

występy zespołów takich jak :zespół DV czy też Kapela „Rogóżanie”. Specjalnie na to przedsięwzięcie 

Fundacja skonstruowała podest, na którym mogli występować wymienieni artyści. Koszty jakie zostały 

poniesione na ten cel pochodziły z budżetu Fundacji. Swoją obecnością zaszczycił Piotr Cieśliński- 

Poseł na Sejm RP, który również wpłacił darowiznę na Fundację. Ponadto podczas Festynu 

pracownicy Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim chętnie służyli pomocą przy czym promowali 

Szkołę dla Dorosłych, jak również zachęcali do wzięcia udziału w projekcie „Dorośli do wiedzy”. Środki 

jakie udało się zebrać dzięki ofiarności darczyńców zostały przekazane na pomoc chorym dzieciom. 
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Fot. Podziękowanie za 
zorganizowanie akcji. 

 

 

 

 
LIPIEC: 

  
W miesiącu lipcu 2012 roku miała miejsce akcja „ 

Uśmiechnięta buzia mimo wszystko”, której celem było 

zebranie różnego typu artykułów tj. kredki, kolorowanki, 

książeczki i wiele innych na rzecz najmłodszych 

pacjentów Szpitala Powiatowego w Lidzbarku 

Warmińskim. Zebrano 62 sztuki różnych artykułów 

piśmienniczych. W przeprowadzeniu akcji pomagały 

miejscowe księgarnie : „Papirus” oraz „Księgarnia im. I. 

Krasickiego”. Rzeczy, które zebrano przekazano na ręce Pani Bogumiły Drach- pielęgniarki i 

koordynatorki do spraw wolontariatu w szpitalu lidzbarskim. 

 

 
SIERPIEŃ: 

  
Fundacja stara się reagować na nagłe, 

niespodziewane problemy i potrzeby. Taka sytuacja 

powstała w wyniku kataklizmu w Bisztynku.  

Fundacja zorganizowała akcję „ Pomóż dziecku         

z Bisztynka”. Akcja odbywała się w dniach od 6 do 16 

sierpnia 2012 roku. Polegała na zgromadzeniu artykułów 

szkolnych dla dzieci i młodzieży  dotkniętych nawałnica   

z gradobiciem, która nawiedziła Gminę Bisztynek 4 lipca 

2012 roku. Dzięki ofiarności darczyńców zebrano  308 

sztuk rozmaitych artykułów, które przekazano na rzecz 

ww. akcji, w tym 50 plecaków ofiarowanych przez 

anonimowego darczyńcę (nazwisko znane Fundacji).    

W akcji uczestniczyli zarówno darczyńcy instytucjonalni 

jak i indywidualni. 
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Fot. Przekazanie darów władzom Bisztynka: 
Krystyna Zawistowska- Zastępca burmistrza 

Lidia Tomasik- Dyrektor MOPS-u w Bisztynku 

Fot. Loteria fantowa 2012 

Fot. Sortowanie pozyskanych darów. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WRZESIEŃ  

 
W dniu 15.09.2012r. Fundacja 

zorganizowała loterię fantową, która została 

przeprowadzona na Dożynkach Powiatowych 

w Pilniku. W tym celu przygotowano 500 

losów, z czego sprzedano 144 losy o łącznej 

wartości 720 zł. Dochód z loterii został 

przeznaczony na cele statutowe Fundacji. 

Fanty przeznaczone na loterię pozyskano 

dzięki ofiarności darczyńców, jak i również 

pracowników Fundacji. 

 
PAŹDZIERNIK: 

 
Dnia 17.10.2012r. w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym Uniwersytetu Warmińsko- 

Mazurskiego w Olsztynie, ul. Dybowskiego 11,  odbyła się konferencja na temat „ Aktywność  

w każdym wieku- tradycja i nowoczesność”, w której uczestniczyła Prezes Fundacji Rozwoju 

Społecznego „ Nad Symsarną” – Maria Żylińska. Konferencja inaugurowała „ Tydzień 
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Fot. Uczestnicy i organizatorzy 
„Biznesowego Podwieczorku z Fundacją”. 

Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach”, który był zaplanowany na 17-24 

października 2012r. Fundacja włączyła się do akcji, promując aktywność ludzi dojrzałych    

oraz współpracę międzypokoleniową. W lokalnej telewizji ukazał się na ten temat wywiad        

z Prezesem Fundacji. 

 

LISTOPAD: 

 
Dnia 29 listopada 2012 roku 

zorganizowano  „Biznesowy Podwieczorek          

z Fundacją”, które odbyło się w Zajeździe     

„ULURU” w Lidzbarku Warmińskim. Na spotkaniu 

były obecne 34 osoby. Rozpoczęło się ono 

uroczystym przywitaniem gości przez Prezesa 

Fundacji, Marię Żylińską.  

Po krótkiej przemowie została 

przedstawiona prezentacja na temat możliwości 

tworzenia funduszy szkoleniowych w firmach. Po 

części oficjalnej, przy dźwiękach akordeonu Pana 

Andrzeja Zawieski (z Nidzicy) można było wesprzeć Fundację poprzez zakup ciasteczek z sentencją 

bądź miłą niespodzianką. Ciasteczka zostały własnoręcznie przygotowane przez  Małgorzatę Filipiak- 

pracownika Fundacji oraz przez Martę Szypulską-stażystkę.  Kolejną atrakcją tego wieczoru była 

aukcja obrazów, przekazanych przez Pana Józefa Mikę oraz Klaudię Sobolewską- tegoroczną 

stypendystkę „Agrafki”. Obrazy zostały zlicytowane na łączną sumę 300zł. Ponadto każdy z obecnych 

mógł skorzystać z doradztwa zawodowego Pani Prezes, która dla chętnych przeprowadziła testy 

talentów.  

Na zakończenie spotkania wręczono dyplom stypendium „Agrafki” dla ww. stypendystki. Łączny 

dochód ze spotkania wyniósł 918 zł, który został przekazany na cele statutowe Fundacji. 
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GRUDZIEŃ: 

 
1). Prezes Fundacji Rozwoju Społecznego „ Nad Symsarną”- Maria Żylińska 

uczestniczyła w ostatnim posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Olsztynie w kadencji 

2008/2012. Spotkanie to odbyło się w dniach 17-18 grudnia 2012r. w Centrum Konferencyjno- 

Wypoczynkowym Mierki, (11-015 Olsztynek, Kołatek 2). Udział w nim wzięli również 

Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz kadra 

kierownicza Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Po 8 latach (2 kadencje) 

uczestniczenia w pracach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Maria Żylińska serdecznie 

podziękowała za współpracę, a na swoje miejsce rekomendowała Lucynę Pawicką- sekretarza 

Rady Programowej.  

 
2). Fundacja przeprowadziła Akcję 

dobroczynną na rzecz pomocy dzieciom przewlekle 

chorym, w tym na choroby nowotworowe. Akcja miała 

miejsce w siedzibie Fundacji w dniach 28-29 grudnia 

2012 roku. . Do akcji przyłączyli się uczniowie oraz 

pracownicy ZDZ Centrum Edukacji w Lidzbarku 

Warmińskim. Suma pieniędzy jaką zebrano wyniosła 

105 zł ( słownie: sto pięć złotych 00/100). 

 

 

Fundacja serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej 

zechcieli wesprzeć jej działalność. Dziękujemy zarówno instytucjom, jak również darczyńcom 

indywidualnym: 

 

Darczyńcy instytucjonalni: 

1. Golec Tadeusz- „Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe” 

2. Gudowicz Agnieszka- „Sklep z artykułami do pielęgnacji, żywienia i hodowli małych 

zwierząt” 

Fot. Prezentacja na temat możliwości 
tworzenia funduszy szkoleniowych  w firmach 
zaprezentowana przez Macieja Stefanowicza. 

Fot. Nabywcy obrazów (od lewej) : 
1. Andrzej Zawieska 
2. Czesław Łysikowski 
3. Jacek Wiśniowski 
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3. Lipnicka Irena- Sklep „STOKROTKA” 

4. Lisowski Stanisław- firma „ELEMAX” 

 

 

 

 

5. Mackiewicz Arkadiusz i Mackiewicz Romuald- firma „LIROPOL” s.c. 

6. Markuc Remigiusz i Ewa- Restauracja „Starówka” 

7. Stelmach Maria- Sklep Wielobranżowy 

8. Warmińska Spółdzielnia  

 

Darczyńcy indywidualni: 

1. Augun Dariusz 

2. Baryszewska Klaudia 

3. Będziński Robert 

4. Cierepska Patrycja 

5. Ciereszko Sabina 

6. Dawidziuk Agnieszka 

7. Gwardjak Szymon 

8. Harań Wanda 

9. Horyńska Magdalena 

10. Karpyza Agnieszka 

11. Łysikowski Czesław 

12. Malewicz Jolanta 

13. Olszewska Magdalena 

14. Pawicka Lucyna 

15. Pieczułajtis Grażyna 

16. Skierś Damian 

17. Smoliniec Joanna 

18. Staszkiewicz Natalia 

19. Szymańska Małgorzta 

20. Szypulska Marta 

21. Wiśniowski Jacek 

22. Zawieska Andrzej 

23. Żylińska Maria 



 

 

 

RAPORT 2012 

Strona 18 

24. Żyliński Krzysztof 

 
Łączna kwota darowizn w roku 2012 to: 10 395,60 zł. 

 

 

 

 
Dziękujemy. 
 
Darowizny na rzecz Fundacji można przekazywać na poniższy rachunek bankowy:  
 
 
BGŻ S.A.Nr.37 2030 0045 1110 0000 0225 8860  
 

lub osobiście w biurze Fundacji. 
 
 
 
Godziny pracy : 
 
poniedziałek-piątek: 7.30-18.00 
 

 

 


