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L. Fundacja prowadzi Liceum ogólnokształcące z internatem w Centrum Edukacyjnym "Radosna
Nowina 2000'', od września 20L5 r, podjęło w nim naukę 373 uczniów, w internatach zaś zamieszkało
297.w roku szkolnym 20t5/20I6 w Liceum uczy się również mtodzież z zagranicy: trzech uczniów z
Włoch, oraz jeden uczeń z Niemiec oraz Australii w ramach rocznej wymiany szkolnej AFS. Ponadto
kolejny rok szkolny naukę w Liceum podjęło pięcioro młodzi ludzi z Ukrainy i Białorusi.

2" Działalność sportowa
W Centrum Edukacyjnym Fundacji w Piekarach znajdują się: basen, hala sportowa, siłownia oraz
otwarte obiekty sportowe. Korzysta z nich zarówno młodzież z Lo w Piekarach, jak też i dzieci oraz
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młodzież z okolicznych miejscowości w ramach prowadzonych zajęć sportowych. We wrześniu 2015
roku na zajęcia sportowe zgłosiło się 80 młodych sportowców, którzy doskonalą swoje umiejętności w
pływaniu, karate tradycyjnym oraz judo. Rywalizują w wyżej wymienionych dyscyplinach na poziomie
wojewódzkim.

3. Działalność środowiskowa

Centrum Edukacyjne ''Radosna Nowina 2000'' w Piekarach otwarte jest dla dzieci i młodzieży z
okolicznych miejscowości. ośrodek oferuje bogaty program działalności pozaszkolnej:
- nauka języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego;
_ zajęcia matematyczne,
- zajęcia w pracowni plastycznej i ceramicznej,
- zajęcia taneczne,
- zajęcia szachowe,
- zajęcia teatralne,
- półkolonie zimowe oraz letnie, wycieczki.
Zajęcia prowadzone są przez pedagogów, studentów i wolontariuszy" Do udziału w zajęciach zgłosiło się
114 osób oraz młodzież z tutejszego Liceum.
W ramach zajęć pozaszkolnych działa również Zespół Taneczny ''Chochliki". obecnie na zajęcia
taneczne uczęszcza 35 dzieci zamieszkujących Gminę Liszki i Czernichów. Dzieci podzielone są na 5 grup
wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki, 7-11 latki, grupę ludową oraz młodzieżową. Część dz|eci uczestniczy w
zajęciach kilku grup , spędzając na zajęciach z Zespole nawet 7 godzin w tygodniu. od września 2015 r'
''Chochliki'' rozszerzyly swój zakres edukacyjny o naukę śpiewu co spotkało się z bardzo dużą aprobatą
zarówno uczestników zajęć jak i ich rodziców. W 2o11 r. w Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady
Stowarzyszeń Folklorystycznych, Fest|wali i Sztuki Ludowej CloFF został zarejestrowany Klub Tańców
Polskich działający przy Fundacji im. ks. Siemaszki' W ramach klubu obecnie trenują 4 pary, które
uczestniczą w turniejach o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej odbywających się w
całej Polsce. od 2011 roku Zespół Taneczny ''Chochliki'' wraz z Fundacją jest organizatorem
Wojewódzkiego Turnieju Tańców Polskich w formie towarzyskiej ''o Czapkę Św. Mikołaja''.

4. Program pomocy uczniom i studentom

Fundacja im' ks. Siemaszki realizuje program pomocy uczniom i studentom z biednych rodzin dając im
możliwość zamieszkania w internatach bądź domach studenckich. Z pomocy tej w roku szkolnym
20L4/20L5 korzystało 59 uczniów oraz2t studentóW a w roku szkolnym 20!5/2076 pomoc otrzymało
53 uczniów oraz32 studentów, głównie absolwentów Lo w Piekarach.

5. Działalność międzynarodowa Fundacji

- AFS Spotkania Międzykulturowe
W roku szkolnym 2ot5lt6 w ramach programu AFS za granicę wyjechało 30 osób do następujących
krajów: Argentyna, Belgia, Kostaryka, Dominikana, Hiszpania, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy,
Norwegia, Portugalia, Szwajcaria, Tajlandia. W tym czasie gościliśmy 31 uczniów z Australii, Belgii,
Hiszpanii, Niemiec, Kong Kongu, Węgier, Włoch, Meksyku, Tajlandii iTurcji,
- wolontariat zagraniczny: realizowany głównie w ramach unijnego programu ,,Erasmus+"
od lipca 2015 roku gościmy wolontariuszkę z Belgii, Hannę. Pomaga ona w rozwijaniu programu
wymian międzykulturowych AFS, współpracując z pracownikami biura, lokalnymi i zagranicznymi
wolontariuszami oraz uczestnikami programu _ już wysłanymi zagranicę, przygotowywanymi do
wyjazdu na kolejny rok szkolny oraz goszczonymi obecnie w Polsce. Qd września gościmy również dwie
inne wolontariuszki: Zhannę z Ukrainy i Marit z Niemiec. Prowadzą one własne zajęcia językowe dla
dzieci i młodzieży, pomagają instruktorom prowadzącym zajęcia ceramiczne oraz plastyczne w ramach
zajęć pozaszkolnych. Ponadto pomagają w codziennej pracy W biurze oraz przy organizowaniu
międzynarodowych projektów dla młodzieży z różnych krajów.
Wszystkie trzy biorą udział w promowaniu idei wolontariatu międzynarodowego, m' in. prowadząc
warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
W trakcie wakacji 2015 młodzież gimnazjalna ze szkół, z którymi nawiązaliśmy współpracę oraz licealiści
z Piekar brali udział w międzynarodowych programach wymiany młodzieży w Grecji, Niemczech i na
Teneryfie. Uczestnicy wymian poznawali inne kultury, historię danego kraju, nawiązywali relacje z
rówieśnikami z zagranicy. Uczyli się współpracy w międzynarodowej grupie, wspólnego rozwiązywania
problemów, podejmowania wyzwania i szukania niebanalnych rozwiązań' Mogli rozwijać swoje
umiejętności językowe i uczyć się myślenia opartego na otwartości i ciekawości świata, poza
stereotypami i niesprawdzonymi pogłoskami.
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-projekty Współfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży:
3-8 czerwca 2015r. Poronin - polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium dla wolontariuszy (24 osoby)
13-20 sierpnia 20L5r. Piekary - polsko-niemiecko-słowackie warsztaty muzyczno_historyczne ''Pamiętać
dla Przyszłości'' (58 osób)
2'7 września 2015r. Piekary - polsko-niemiecko-ukraińskie serninarium dla wolontariuszy (35 osób)

- projekty współfinansowane przez MEN:
19 lipca - 1 sierpnia 2015r. Piekary - Wakacyjny obóz dla młodzieży polonijnej
L9 lipca - 1 sierpnia 2015r. Piekary - Warsztaty plastyczne dla młodzieży polskiej
Ponadto wolontariusze oraz pracownicy biura wymian międzynarodowych uczestniczyli w licznych
szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą podnosząc kwalifikacje w organizacji
międzynarodowych programów wymiany.

6. Akademia Siemaszkowska ,,lMPRlMlS VERBUM"

Akademia Siemaszkowska jest inicjatywą, której patronuje Fundacja im. Ks. Siemaszki i Centrum
Edukacyjne ,,Radosna Nowina" w Piekarach. Nawiązując do działalności Ks. Kazimierza Siemaszki
chcemy stworzyć platformę na której młodzi ludzie mieliby szansę rozwijania własnych umiejętności,
poszerzania horyzontów, w oparciu o w|edzę przekazywaną przez najlepszych akademickich
wykładowców. Nasze zajęcia adresowana są dla tych, którym naprawdę zależy na rozwoju,
poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o świat, człowieka, literaturę, sztukę, historię. Z prośbą o
prowadzenie zajęć zwróciliśmy się do osób o najwyższym autorytecie intelektualnym i dydaktycznym,
prawdziwych wirtuozów słowa' Motto Akademii Siemaszkowskiej ,,lmprimis Verbum"(Przede
wszystkim słowo) ma na celu zwrócenie uwagi na wartość słowa, które w dobie technokracji, kultury
krótkich wiadomości techniki uproszczeń, przestaje być instrumentem pozyskiwania człowieka. Nie
chcemy pozostać na anachronicznym poziomie, który lekceważy zdobycze cywilizacyjne, zawsze jednak
będą one podporządkowane pięknu słowa" Wykłady, które miały miejsce w 2015 r" prowadzone były
przez osoby o najwyższym autorytecie intelektualnym oraz dydaktycznym i obejmowały tematykę
związaną z Historią Powszechną po 1945 roku'

7. Festiwal Twórczości im. ks' Kazimierza Siemaszki

W 2015 r. w Centrum Edukacyjnym "Radosna Nowina 2000" odbył przegląd festiwalowy oraz koncert
laureatów Xl Festiwalu im. ks. Siemaszki. Hasłem tej edycji były słowa ,,Rodzina wspólnota miłości i
życia" W edycji tej udział wzięło 250 uczestników. Młodzi artyści zaprezentowali swoje umiejętności
przed wymagającym Jury festiwaIu w następujących kategoriach - literatura, fotografia, taniec, muzyka,
plastyka, teatr oraz wiedza o życiu ks. Kazimierza Siemaszki.
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nauka, szkolnictwo
Wyższe, edu kacja, oświata
i wychowanie

Prowadzenie szkoły
ponadgimnazjalnej -

Liceum
ogólnokształcące w
Centrum Edukacyjnym
"Radosna Nowina
2000"" W roku
szkolnym 2015/20t6w
szkole naukę
rozpoczęło 373
uczniów. Szkoła
korzysta zbardzo
rozwiniętej bazy
edukacyjno-
rekreacyjnej oraz
sportowej (basen, hala
sportoWa, siłownia,
boiska, korty tenisowe)
na terenie Centrum.
Liceum
ogólnokształcące w
CERN 2000 kontynuuje
dzieło pracy z
młodzieżą zainicjowane
przez Kazimierza
Siemaszkę, księdza ze
Zgromadzenie Księży
Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo.
Liceum może pochwalić
się wysokim poziomem
nauczania i dobrymi
wynikami egzaminu
dojrzałości.
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działalność na rzecz
rodziny, macierzyństwa,
rodzicielstwa,
upowszechnianie i

ochrony praw dziecka

Fundowanie
stypendiów dla dzieci
ubogich i ich rodzin,
przyznawanie nagród,
wychowywanie i

działanie na rzecz
ochrony środowiska,
nauczanie języka
polskiego
obcokrajowcóW oraz
osób pochodzenia
polskiego. W ramach
powyższej działalności
Fundacja przyznaje
uczniom Liceum
stypendia socjalne. W
roku szkolnym
20t5/z0L6 objęto taką
pomocą na stałe 53
uczniów. Ponadto
Jednostka przyznaje
stypendia naukowe dla
najzdolniejszej
młodzieży. W ramach
nauki języka polskiego
w prowadzonym przez
Fundację Liceum uczą
się młodzi ludzie ze
Wschodu, którym daje
to możliwość rozwoju
oraz planowania życia
na terenie Polski.
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działalność charytatywnej świadczenie pomocy
socjalnej dla dzieci,
matek samotnie
wychowujących dzieci,
osób starszych oraz
osób
niepełnosprawnych. W
okresach

przygotowujemy paczki
żywnościowe iw
porozumieniu z
Gminnym ośrodkiem
Pomocy Społecznej
prowadzonym przy
Urzędzie Gminy w
Liszkach przekazujemy
je najbardziej
potzebującym.
Doraźnie kupujemy
również węgiel, ,'

artykuły spożywcze
oraz przemysłowe, a

także płacimy zaległe
rachunki za media
osobom, które znajdują
się w trudnej sytuacji
życiowej' Jest to bardzo
potrzebna pomoc na
terenie Gminy Liszki i za

każdym razem nasze
akcje cieszą się dużym
zainteresowaniem.
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nauka, szkolnictwo
wyŻsze' edukacja, ośWiata
iwychowanie

IProwadzenie zakładów

lwychowawczych (burs,

Iinternatów, domów
I studenckich) zgodnie z

lideałami ks. Siemaszki -
I

I 
internaty w Centrum

I 
Edukacyjnym "Radosna

lNowina 2000".
Prowadzona tam jest
działalność opiekuńczo_
wychowawcza w
okresie nauki szkolnej a
opiekę nad młodzieżą
pełnią pedagodzy
(wychowawcy).
lnternaty obejmują 8
domków na terenie
Centrum oraz dwa
wynajmowane lokale
mieszkalne w
bezpośredniej
odległości od Liceum.
Każdy domek tworzy
grupę wychowawczą a

opiekę nad nimi
sprawują wychowawcy
przypisani do danej
grupy. Mieszkańcy
internatu mają
zapewnione
całodzienne
wyżywienie obejmujące
5 posiłków dziennie
{śniadanie, ll śniadanie,
obiad, podwieczorek i

kolacja).

55.90.2
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nauka, szkolnictwo
Wyższe, edukacja, oświata
iwychowanie

organizowanie zajęć
pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży -
Fundacja organizuje
zajęcia pozaszkolne dla
dzieci i młodzieży, na
które w ciągu roku
szkolnego uczestniczyło
114 osób. Nasze zajęcia
cieszą się dużym
zainteresowaniem ze
względu na ich
różnorodność. Dzieci
mogą uczyć się języka
angielskiego,
niemieckiego i

rosyjskiego. W Centrum
Edukacyjnym "Radosna
Nowina 2000" w
Piekarach odbywają się
zajęcia szachowe,
matematyczne,
teatra lne, plastyczne,
ceramiczne, taneczne a
także nauka śpiewu.
Każdego roku odbywają
się również półkolonie
letnie izimowe a także
wycieczki dla
uczestników zajęć.Z
zajęć korzysta ją dzieci z
okolicznych
miejscowości Gminy
oraz powiatu"

85.51.2





podtrzymywanie i

upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

Działalność na rzecz
rozwoju kultury, sztuki,
ochrony dóbr i tradycji -

w ramach swojej
działalności Fundacja
od 1996 r. prowadzi
międzynarodowe
programy wymiany
młodzieży. W 2015 r.

po raz kolejny
współpracowaliśmy z

organizacją AFS, która
jest pomysłodawcą
programu
edukacyjnego, który
pozwala młodzieży w
wieku 15_18 lat spędzić
trymestr lub rok za
granicą, nawiązać
kontakty z
rówieśnikami , poznać
kraj i nauczyć się języka
obcego. Ponadto
Jednostka organizuje
spotkania młodzieży z
różnych krajów. 5ą to
projekty edukacyjne
poświęcone tematyce
historycznej,
kulturalnej, artystycznej
z udziałem młodzieży z
Polski, Niemiec, Włoch,
Czech, Słowacji, Rosji,
Ukrainy i Białorusi.
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4,838,5t6.70 zł

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowe'j

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich:

nie korzystała

0"00 zł

0'00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczen ie

dzierżawa

nie korzystała



$
\



5,937 
'433.25 

zł

5,143,220.39 zł

4,613,406.84 zN

329,175'89 zł

93'562.55 zł

107 '075.11 zł

794'212'86 zł

2',ł'tęznj twi191fri'ffi'p że4 wińta[óńvcń $1zii;organizaćjł pracowńikom oqaz.osobom
4,230,984.41zł

2'045,607.95 zł

2,185,376"46 zł

-3;:tączna
świadcz 1,706,448.84 zt

21,821"62 zł

0'00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych,
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzeńie
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(potrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

494,786.10 zł

26,993'41zł

g. WVsokoie ffi;;i;'; miesiijiinego wvnagrodzenia (brutto} wypłaconego członkom organu '

0.00 zł

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz
wY,nagrodzeąialy.y.!J9.!t]lueo osobom.świad.czącym us|ugi na podstawie umowy]cywi!noprawnej

12'807.59 zł
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Dariusz Dobbek

Jarosław Bar

Dariusz Błaszczyk
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