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DZIAŁALNOŚć FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU POWIATU 
WIELUŃSKIEGO W LATACH 2002–2008

Historia tworzenia organizacji, dla których jednym z najważniejszych celów 
działania była pomoc uzdolnionej młodzieży, sięga XIX w. W 1840 r. rozpoczęło 
działalność „Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego”. Najważniejszym jego celem, sformułowanym w statucie, 
było: „Wydobywać z mas ludu zdatną młodzież, a wykrywszy jej talenta, obró-
cić ją na pożytek kraju, dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształceniu…”. 
Zwyczaj prywatnego mecenatu istniał w Wielkopolsce już wcześniej: udzielano 
pomocy stypendialnej zdolnym młodzieńcom, bez której nie mogliby kontynu-
ować dalszej nauki. Wiadomo, że praktykował to ks. namiestnik Antoni Radzi-
wiłł, ks. Antoni Sułkowski, a nawet wyjątkowo władze szkolne. Dopiero jednak 
TNP zawdzięczamy, że akcja ta rozwinęła się na szerszą skalę. 

Tuż za granicą zaboru pruskiego w Kaliskiem w końcu XIX w. idea pomocy 
zdolnej młodzieży zakiełkowała wśród ziemiaństwa polskiego, wspomaganego 
przez miejscowe duchowieństwo. W miejscowości Lisków proboszcz zainicjo-
wał powołanie szkoły rolniczej, która istnieje i funkcjonuje do dziś (obecnie 
są w tej wsi dwie szkoły ponadgimnazjalne). O inicjatywach oświatowych na 
wsi wspominała także M. Dąbrowska w swojej powieści „Noce i dnie”, której 
akcja zaczyna się w końcu XIX w. w zaborze rosyjskim na terenie Kaliskiego. 
Mowa w niej o grupie ziemian zdecydowanych wspomagać uzdolnioną mło-
dzież z ubogich rodzin.

Na terenie Wieluńskiego także spotykamy przykłady niesienia pomocy mło-
dzieży: fundatorem bursy dla chłopców ze Szkoły Realnej Męskiej w Wieluniu 
był Z. Weryho-Darewski, właściciel dóbr Chotów, który przeznaczył na jej 
utrzymanie majątek po zmarłej żonie Adeli (1907 r.).

Andrzej Chowis
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Idea wspomagania ubogiej młodzieży nie zanikła i w czasach współcze-
snych. Po okresie centralnego zarządzania oświatą w czasach PRL-u nastąpił 
okres samorządności, szczególnie po przywróceniu powiatów. Nauczyliśmy 
się integrować społeczeństwo wokół spraw bliskich, takich jak organizowanie 
szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Ponieważ 
i dziś część młodzieży z ubogich rodzin miałaby kłopoty z kontynuowaniem 
nauki, narodziła się myśl o powołaniu Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Wieluńskiego. Została ona ustanowiona uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu  
Nr XXXV/270/01 z dnia 27 grudnia 2001 r. 

Po jej przyjęciu Zarząd Powiatu, w dniu 15 marca 2002 r., podjął decyzję 
w sprawie ustalenia statutu i ustanowienia władz. Jednocześnie powołano Radę 
Fundacji, co stało się podstawą do kolejnych czynności zmierzających do roz-
poczęcia praktycznej działalności. W dniu 5 czerwca 2002 r. Starosta Wieluński 
Mieczysław Łuczak wręczył akty powołania członkom Rady i Zarządu. 

Zasadniczym celem działania Fundacji jest podejmowanie i wspieranie inicja-
tyw zmierzających do rozwoju powiatu wieluńskiego m.in. w zakresie: ochrony 
zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prze-
ciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, pomocy społecznej i działalności cha-
rytatywno-opiekuńczej, oświaty, wychowania i sportu, rozwoju kultury i pielę-
gnacji kultury materialnej powiatu oraz poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie ze statutem w ramach  Fundacji działają dwa organy: Rada i Zarząd. 
Decyzją władz powiatu w skład Rady weszły następujące osoby: Roman Burcha-
ciński – przewodniczący, Andrzej Stępiński – sekretarz, Henryk Bogus, Małgo-
rzata Duda, ks. Rafał Jasiński, Michał Koclejda, Tomasz Luboiński, Władysław 
Piśniak, Andrzej Stępień, Wacław Witkowski i Wojciech Zarzycki – członkowie.

W roku 2003 w miejsce Małgorzaty Dudy powołany został Robert Kaja, w roku 
2004 w miejsce Michała Koclejdy powołano Józefa Kowala, ks. Rafała Jasiń-
skiego zastąpił ks. Marian Mermer. W czasie I kadencji odbyto 15 posiedzeń, 
podczas których miedzy innymi przyjęto regulaminy programów realizowanych 
przez Fundację.

W dniu 6 marca 2007 r. Zarząd Powiatu powołał do jej składu na II ka-
dencję następujące osoby: Roman Burchaciński – przewodniczący, Do-
rota Musiałek – sekretarz, Henryk Bogus, Stanisław Czarnuch, Józef Ko-
wal, Grażyna Kucharska, Tomasz Luboiński, Mieczysł Łuczak, Anna Menc,  
ks. Marian Mermer, Wacław Witkowski – członkowie.

Zgodnie ze statutem do kompetencji rady należą: uchwalanie regulaminów, 
zmiana statutu i struktury wewnętrznej Fundacji, podejmowanie uchwał w spra-
wach przedstawianych przez zarząd oraz nadawanie tytułów honorowych,  
powoływanie i odwoływanie zarządu lub poszczególnych jego członków, po-
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dejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu, likwidacji i przeznaczeniu 
majątku. Rada zatwierdza roczne plany działania i przyjmuje sprawozdania 
z działalności zarządu.

Skład zarządu I i II kadencji przedstawia się następująco: Andrzej Chowis – pre-
zes, Daniela Baranowska – wiceprezes, Grażyna Ryczyńska – sekretarz, Krystyna 
Miśkiewicz – skarbnik, Zenon Kołodziej – członek zarządu.

Do jego kompetencji należą między innymi: kierowanie bieżącą działalnością 
Fundacji i zarządzanie jej majątkiem, realizacja celów statutowych, reprezentowa-
nie na zewnątrz, uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania, składa-
nie radzie rocznych sprawozdań z działalności, przyjmowanie dotacji, subwencji, 
darowizn, spadków i zapisów, ustalanie zasad, form i trybu zatrudniania, wysoko-
ści zarobków pracowników oraz regulaminu funkcjonowania biura. 

Członkowie obydwu ciał pełnią swoje funkcje społecznie.
Działalność organizacji nie byłaby możliwa bez wsparcia trzech grup: darczyń-

ców, partnerów czyli instytucji wspierających oraz grupy wolontariuszy. Dzięki 
życzliwości i okazywanej przez darczyńców pomocy finansowej możliwe było 
przyznawanie stypendiów oraz realizacja wielu innych przedsięwzięć. 

Partnerami i fundatorami poszczególnych projektów są: Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Narodowy Bank Polski, Naro-
dowe Centrum Kultury w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Re-
gionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Akademia Rozwoju Filantropii 
w Polsce, Fundacja Agory, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Ło-
dzi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Wspomagania Wsi, 
Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju Gminy 
Zelów, Fundacja Informatyki i Zarządzania w Łodzi, firma Microsoft, firma 
Zasada Rowery, media lokalne i regionalne (Radio Ziemi Wieluńskiej, Puls 
Wielunia, Telewizja Kablowa WSM, „Dziennik Łódzki”, „Ziemia Wieluńska”, 
TVP 3 Oddział Łódź, „Ilustrowany Tygodnik Powiatowy”, „Kulisy Powiatu”), 
Metro Group, w skład którego wchodzą Makro, Real, Media Markt i Saturn, 
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Sejmik Młodzieży Szkół Ponadgim-
nazjalnych, Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” w Zelowie, Wydawnictwo 
Presspublica – wydawca dziennika „Rzeczpospolita”.

Fundatorzy i darczyńcy Fundacji to między innymi: Apteki Haliny i Romana 
Burchacińskich, Leszek Bak, „BRICOMARCHÉ”, Andrzej Chowis, „GALA-
XIA LTD” Waldemar Jagiełło, „GEOPOL” Tomasz Pieprzyk, Paweł Głowacki, 
Janusz Jasiński, Jolanta Kacała, Kancelaria Notarialna – Anna Musiała, Włodzi-
mierz Kasterka, Jan Kopeć, Księgarnia Globus, „KORONA” – Andrzej Wró-
bel, Józef Kowal, Tomasz Luboiński, Mieczysław Łuczak, Henryk Machynia,  
„INTERMARCHÉ”, Janusz Majnert, Krystyna Miśkiewicz, Paweł Okrasa, 
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Krzysztof Owczarek, „PAMAPOL”, Piekarnia Wierzchlas, Grażyna Ryczyń-
ska, „SEDAL”, Krzysztof Sola, Andrzej Stępień, Włodzimierz Sygulski, „SAN-
BUD”, Zakład Usług Leśnych i Komunalnych „ECHO” – Jan Urbaniak, Zarząd 
Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie, Zarząd Wieluńskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.

Zarząd fundacji składa podziękowania wszystkim darczyńcą i wolontariu-
szom za o okazane wsparcie. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego 
uzyskany od dnia 29.03.2004 r. Dzięki pozyskanym środkom możliwe stało się 
zwiększenie kwoty przyznawanych stypendiów.

Fundację wspierali także między innymi: Apteka Pani Kozłowskiej, Cukier-
nia „JAREK”, Cukiernia Marka Gagatka, Dom Dziecka w Komornikach, Ener-
getyka Cieplna, Gimnazja: w Mierzycach, Ostrówku i Pątnowie, Hurtownia 
„LOBO”, Hurtownia Vega, Ewa Klimczak – Continental, Komenda Powiato-
wa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, KRUS Wieluń, 
Marek Langner, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, I Liceum Ogólnokształcące,  
II Liceum Ogólnokształcące, Marko Walichnowy, Media lokalne i regionalne, 
Międzyszkolna Bursa w Wieluniu, OSM w Sokolnikach, Papier Serwis, Para-
fia Nawiedzenia NMP w Wieluniu, Parafia św. Józefa w Wieluniu, Parafia św. 
Katarzyny w Mierzycach, Parafia św. Stanisława w Mokrsku, Parafia św. Trój-
cy w Ostrówku, Parafia św. Filipa i Jakuba Apostoła w Skomlinie, Parafia św. 
Franciszka z Asyżu w Toporowie, PCK, Jacek Podgórniak, Poradnia Psycho-
logiczno-Pedagogiczna, Posto, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu, 
Powiatowy Inspektorat Sanitarny, Prometeo, PSS Społem, Powiatowy Za-
rząd Dróg Wieluń, PHUP IREX, PZU Wieluń, Reklama od a do z, Salon Fia-
ta Autosław, Salon Skody, Sawikon, Spółdzielnia Dostawców Mleka Wieluń, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, Straż Miejska 
w Wieluniu, Techmex, Tepron, Trans-Zugil, Ubojnia Drobiu w Sieńcu, Uboj-
nia w Felinowie, Urząd Miejski i Urzędy Gmin Powiatu Wieluńskiego, Weso-
łowski Dariusz, Wilpex, Wielton SA Protyl-Serwis, Wieluński Dom Kultury, 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
Sieradz, ZHP, Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu, Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół  
nr 5, Zespół Szkół Budowlanych, Zugil SA, Związki Kombatanckie.

Znacząca jest rola wolontariuszy i wszystkich wspierających naszą działalność, 
bez których niemożliwa byłaby jej organizacja i funkcjonowanie. Warto wymie-
nić wolontariuszy którzy w okresie 2002–2008 wspierali działania Fundacji.

Byli to między innymi: Elżbieta Caban, Łukasz Choczaj, Feliks Chrzanow-
ski, Ireneusz Ciężki, członkowie organów Fundacji czyli Rada i Zarząd, An-
drzej Dąbrowski, Marek Dera, Joanna Dudek, Maria Duszyńska, Aneta Garbiec, 
Agnieszka Grabowska, Maria Gwoździewicz, Norbert Hilke, Marian Hrydziusz-
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ko, Agnieszka Ignasiak-Wójcik, Agnieszka Janiszewska-Bąk, Emilia Jędrzejew-
ska, Włodzimierz Kałczak, Henryka Kołaczyk, Paulina Skrzypecka, Gabriela 
Karczyńska, Lucyna Kaśnicka, Volker Keilholz, Agnieszka Kępińska,  Marianna 
Kieruzel, Grzegorz Kołaczek, Karolina Kopytnik, Joanna Kowalczyk, Anna Ko-
walewska, Waldemar Kozik, Dorota Krajcer, Jan Kustrzeba, Władysław Łuczak, 
Danuta Mielczarek, Sylwia Mroczek, Dorota Musiałek, Tomasz Napierajczyk, 
Agnieszka Nowak, Jerzy Nowakowski, Maciej Olejnik, Aleksander Owczarek, 
Justyna Papierz, Bożena Parada, Horst Pischek, Barbara Porzuczek, Bożena Ra-
bikowska, Anna Skupińska, Danuta Słoma, Krzysztof Sola, Marta Styczyńska, 
Mirosław Szymul, Alicja i Lech Szynkowscy, Zdzisław Turek, Elżbieta Urbań-
ska-Golec, Janusz Wachowski, Dariusz Wiśniewski, Katarzyna Włoch, Wiesła-
wa Wojewódka – która przyjęła obowiązki księgowego, ŁukaszWojtasik, Mal-
wina Wypych, Dorota Załęska, Ireneusz Zawada, Małgorzata Zygmunt

Majątek początkowy organizacji stanowił fundusz założycielski w kwocie 
2000 zł przekazany przez fundatora, czyli samorząd powiatowy.

Na kapitał służący realizacji celów statutowych składają się dochody pocho-
dzące z następujących źródeł: dotacje administracji rządowej i samorządowej, 
darowizny od osób fizycznych i prawnych, dochody ze zbiórek publicznych 
i imprez, dochody z wpłat 1% odpisu z podatku dochodowego (od 2004 roku) 
oraz dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. Zestawienie docho-
dów i wydatków obrazują poniższe tabele:

Zestawienie podstawowych danych zawartych w bilansie 
oraz rachunku zysków i strat w latach 2002–2004

L.p. Wyszczególnienie
Lata 

2002 2003 2004

1.

Przychody z działalności statutowej 
w tym:
- dotacje 
- inne przychody określone statutem

6100,00

2000,00
4100,00

86 390,86

35 303,10
51 087,76

82 446,09

82 446,09
2. Koszty realizacji zadań statutowych 733,20 70 837,50 62 487,79

3. Wynik na działalności statutowej (poz. 1 – 
poz. 2) 5383,59 15 686,46 20 020,00

4. Pozostałe przychody 28,79 133,10 592,00
5. Pozostałe koszty 12,00 - 530,30
6. Zysk/strata brutto 5383,59 15 686,46 7662,96

7. Aktywa ogółem w tym:
- majątek obrotowy

5383,59
5383,59

21 070,05
21 070,05

41 090,05
41 090,05
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W latach 2005–2007

L.p. Wyszczególnienie
Lata

2005 2006 2007

1.

Przychody z działalności statutowej 
w tym: 
- dotacje
- inne przychody określone statutem

54 440,44

10 000,00
44 440,44

93 533,27

45 000,00
48 533,27

68 674,20

10 774,68
57 899,52

2. Koszty realizacji zadań statutowych 57 303,02 88 104,36 66 964,16

3. Wynik na działalności statutowej (poz. 
1 – poz. 2) -2862,58 5428,91 1710,04

4. Pozostałe przychody 365,19 294,81 247,76
5. Pozostałe koszty 806,24 666,75 1780,71
6. Zysk/strata brutto -3303,63 4976,97 177,09

7. Aktywa ogółem w tym:
- majątek obrotowy

10 359,38
10 359,38

22 086,35
22 086,35

18 813,44
18 813,44

Fundacja od początku swojego istnienia próbuje odpowiedzieć na potrzeby na-
szej społeczności. Znaczne różnice w dostępie do edukacji oraz wzrost potrzeb 
edukacyjnych młodego pokolenia stały się głównymi przesłankami do utworze-
nia w grudniu 2002 r. Funduszu Stypendialnego. Pierwszym fundatorem i gorą-
cym zwolennikiem jego powstania był przewodniczący Roman Burchaciński. 
Zarząd przygotował projekt regulaminu funduszu stypendialnego w roku 2002 
i po zatwierdzeniu go przez radę, ogłoszono jego I edycję. Zróżnicowanie w do-
stępie do edukacji z przyczyn ekonomicznych powoduje, że bez dodatkowego 
wsparcia wiele osób nie mogłoby kontynuować edukacji. Po raz pierwszy przy-
znano stypendia na II semestr roku szkolnego 2002/2003 uczniom i studentom 
z powiatu wieluńskiego. Celem tego programu jest wspieranie dzieci i młodzie-
ży szczególnie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz 
umacnianie więzi łączących ich z ziemią wieluńską.

Adresatami programu są uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 
oraz studenci – pobierający naukę w trybie dziennym w szkołach/uczelniach pu-
blicznych i niepublicznych, będący w trudnej sytuacji materialnej, osiągający 
bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitnie uzdolnieni w wybranym kierunku, 
stali mieszkańcy powiatu. Promowane są postawy aktywne, zwłaszcza szcze-
gólne osiągnięcia na olimpiadach, konkursach oraz działalność społeczna. Sty-
pendia specjalne i fundowane mogą być również przyznane uczniom szkół pod-
stawowych oraz uczniom i studentom z innych powiatów. Zadaniem funduszu 
jest więc wyłonienie grupy najzdolniejszych, aktywnie uczestniczących w życiu 
swoich środowisk, będących jednocześnie w trudnej sytuacji materialnej i udzie-

ostateczne korekty.indd   230 28-11-2008   08:12:09



231Działalność Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w latach 2002–2008

lenie im pomocy finansowej w formie stypendium. Pomoc jest przyznawana na 
podstawie kryteriów określonych w regulaminie. Przy rozpatrywaniu wniosków 
brane są  pod uwagę: ocena wyników w nauce, sytuacja materialna, a także do-
tychczasowe osiągnięcia i aktywność społeczna. W celu dotarcia do kandydatów 
prowadzimy następujące działania: spotkania w szkołach, kampania poprzez 
media lokalne i regionalne – Radio Ziemi Wieluńskiej, telewizję kablową, prasę 
lokalną, informacje na stronie internetowej Fundacji oraz współpracę z Sejmi-
kiem Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieluniu.

Ponadto partycypujemy w realizacji przedsięwzięcia „Moje Stypendium”. Jest 
to partnerski projekt Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji Agory, 
grupy Metro i firmy Microsoft wspierający lokalne organizacje stypendialne. 
Jest on odpowiedzią na palące problemy społeczne: bezrobocie i niski poziom 
edukacji dzieci i młodzieży z małych miast i wsi. Po raz pierwszy rozpoczęto 
przyznawanie stypendiów w 2006 r. Nasza organizacja jest jedną z szesnastu 
w Polsce, a jedyną w województwie łódzkim, która od trzech lat przyznaje sty-
pendia korzystając z dotacji programu „Moje Stypendium”. 

Główne cele programu to wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywo-
wanie studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także popularyzacja idei stypen-
diów edukacyjnych w Polsce.

Program „Moje Stypendium” ma w zamyśle wspieranie młodzieży szczegól-
nie uzdolnionej i znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowo 
winien służyć wzmacnianiu więzi społecznych studentów z ziemią wieluńską, 
zwiększeniu ich liczby, jak również poprawie kondycji finansowej i socjalnej. 
W zamyśle pomysłodawców ma to na celu rozwijanie uzdolnień i podnoszenie 
wyników edukacyjnych młodzieży z grupy celowej programu, jak i podniesie-
nie jej aktywności społecznej. Nie bez znaczenia jest fakt, że do realizacji tych 
celów staramy się zaangażować jak największą liczbę przedstawicieli lokalnej 
społeczności. W pierwszym roku realizacji tego programu współfinansowanie 
było 1:1. W bieżącym roku udział finansowy Fundacji wynosi jedną trzecią czę-
ści środków przeznaczonych na ten cel. 

W roku akademickim 2006/2007, dzięki wspólnej inicjatywie Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, Wydawnictwa Presspublica Sp. z o.o. (dziennik 
„Rzeczpospolita”) i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości, został utworzony 
czwarty segment programu stypendiów pomostowych. Jest on skierowany do 
lokalnych organizacji, które prowadzą tego typu działania. Powstał jako odpo-
wiedź na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie 
do studiów miedzy młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Młodzież ze 
wsi i małych miast stanowi znikomy procent wśród studiujących. Wielu uzdol-
nionych młodych ludzi, przede wszystkim z powodu trudnych warunków mate-
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rialnych ich rodzin, nawet nie rozważa decyzji o podjęciu dalszej nauki. Celem 
tego programu jest pomoc w pokonaniu wyjątkowo trudnego progu w procesie 
edukacji między szkołą ponadgimnazjalną a uczelnią. Tytułowy pomost to sty-
pendia na I rok studiów zachęcające maturzystów do podjęcia decyzji o konty-
nuowaniu kształcenia. 

Nasza Fundacja wygrała w roku 2006 konkurs o uczestnictwo w realizacji 
projektu „Dyplom z marzeń” i jest jedną z 49 organizacji w Polsce (4 w wo-
jewództwie łódzkim) korzystających z tej formy wsparcia studentów. Dzięki 
temu młodzież uzyskała pomoc materialną i szansę kontynuowania nauki na 
studiach. Pomoc jest znacząca: wynosi 380 zł i jest wypłacana przez 10 miesię-
cy. W pierwszym roku nasza Fundacja sfinansowała 50% kosztów stypendium, 
a od 2007/2008 uzyskaliśmy korzystniejsze warunki i nasz udział to 30% kosz-
tów stypendium, resztę uzupełnia główny sponsor. W kolejnych latach najlepsi  
mogą się ubiegać o stypendium na II rok w tej samej wysokości, a nawet staże za 
granicą. Do tej pory taka forma wsparcia została przyznana 29 studentom.

Efekty realizacji tych trzech programów stypendialnych, realizowanych przez 
Fundację przedstawiają poniższe zestawienia.

Uroczystość przekazania stypendiów w dniu 22 października 2003 r. 
(Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu)
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Zestawienie przyznanych stypendiów Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu 
Wieluńskiego dla uczniów i studentów w latach 2003–2008

Rok 2003

Rodzaj szkoły Edycja Liczba 
stypen-
dystów

Kwota
wypłat 

w zł

Liczba 
wypłat

Razem
w zł

Ogółem
w zł

Gimnazja I / za II sem.
2002/2003

10 125 2 2500

Ponadgimnazjalne „ 17 200 2 6800
Studia „ 7 350 2 4900

Razem 34 14 200
Gimnazja II / za I sem.

2003/2004
12 50 5 3000

Ponadgimnazjalne „ 11 100 5 5500
Studia „ 1 150 4 600
Razem 24 9 100
Ogółem 58 23 300

Rok 2004

Rodzaj szkoły Edycja Liczba 
stypen-
dystów

Kwota
wypłat 

w zł

Liczba 
wypłat

Razem
w zł

Ogółem
w zł

Gimnazja III / za II sem.
2003/2004

11 50 5 2750

Ponadgimnazjalne „ 10 100 5 5000
Studia „ 2 150 5 1500

Razem 23 9 250
Gimnazja IV/ za I sem.

2004/2005
12 50 5 3000

Ponadgimnazjalne „ 16 100 5 8000
Studia „ 3 150 4 1800
Razem 31 12 800
Ogółem 54 22 050
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Rok 2005

Rodzaj szkoły Edycja
Liczba 
stypen-
dystów

Kwota
wypłat 

w zł

Liczba 
wypłat

Razem
w zł

Ogółem
w zł

Gimnazja V / za II sem.
2004/2005 17 50 5 4250

Ponadgimnazjalne „ 11 100 5 5500
Studia „ 7 150 5 5250
Razem 35 15 000
Gimnazja VI/ za I sem.

2005/2006 11 50 5 2750

Ponadgimnazjalne „ 10 100 5 5000
Studia „ 4 150 4 2400
Razem 25 10 150

Ogółem 60 25 150

Rok 2006

Rodzaj szkoły Edycja
Program

Liczba 
stypen-
dystów

Kwota
wypłat 

w zł

Liczba 
wypłat

Razem
w zł

Ogółem
w zł

Gimnazja
i podstawowe

VII / za II sem.
2005/2006 11 50 5 2750

Ponadgimnazjalne „ 8 100 5 4000
Studia „ 3 150 5 2250

Razem 22 9000

Gimnazja  
i podstawowe

VIII/ na
2006/2007

7
3

100 10
1

7000
500

Ponad-
gimnazjalne

„ 7 200 10 14 000

Studia „
Moje  
Stypendium

2
7

300
350

9
10

5400
24 500

Razem 26 51 400

Ogółem
48 60 400
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Rok 2007

Rodzaj szkoły Edycja
Program

Liczba 
stypen-
dystów

Kwota
wypłat 

w zł

Liczba 
wypłat

Razem
w zł

Ogółem
w zł

Gimnazja IX / za rok sem.
2007/2008 3 100 10 3000

Specjalne 
i podstawowe

1
1
3

150
100
50

10
10
10

1500
1000
1500

Ponadgimnazjalne „ 7 200 10 14 000
Razem 15 21 000

Studia Moje Stypen-
dium

 
2 350 9 6300

Studia Stypendia pomo-
stowe 10 380 10 38 000 Fundacja

11 400
Razem 27 65 300

Ogółem 27 Fundacja
32 400

Rok 2008

Rodzaj szkoły Edycja
Program

Liczba 
stypen-
dystów

Kwota
wypłat 

w zł

Liczba 
wypłat

Razem
w zł

Ogółem
w zł

Gimnazja X / za rok 
sem.2008/2009

5
1

150
120

10
10

7500
1200

Podstawowe 1 50 10  500
Ponadgimnazjalne „ 12 250 10 30 000
Razem  19 39 200

Studia Moje 
Stypendium

6
1

380
222

9
9

20 520
2000

Fundacja
6840

Studia Stypendia po-
mostowe 12 380 10 45 600 Fundacja

15 200
Razem 19 68 120 22 040
Ogółem 38 107 320 61 240

W latach 2003–2008 przyznano 285 stypendiów na kwotę 303 520 zł, w tym ze 
środków własnych 225 440 zł. Do VII edycji program był realizowany w dwóch 
rocznych turach, a od roku 2007 stypendia są przyznawane na cały rok nauki.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, że na 59 stypendy-
stów ze szkół wyższych najwięcej osób studiuje w Akademii im. J. Długosza 
w Częstochowie i w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu, ponadto na Politech-
nice Wrocławskiej i Akademii Medycznej we Wrocławiu. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych najwięcej stypendystów to uczniowie: I LO im. T. Kościuszki 
w Wieluniu, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych oraz II LO. im. 
J. Korczaka. Natomiast spośród szkół gimnazjalnych: Gimnazja w Ostrówku, 
Konopnicy, Pątnowie, Skomlinie oraz Gimnazjum nr 1 w Wieluniu. W progra-
mie „Lider Gimnazjalista”, później „Lider Szkoły”, najwięcej nagród w katego-
rii szkół ponadgimnazjalnych otrzymali uczniowie I LO im. T. Kościuszki oraz 
Zespołu Szkół nr 1, a w kategorii gimnazjów placówki w Skomlinie, Pątnowie, 
nr 1 w Wieluniu, Czarnożyłach, Osjakowie, Ostrówku i w Mierzycach.

Na podstawie przeprowadzonej wśród stypendystów programu „Moje Stypen-
dium” ankiety należy stwierdzić, że otrzymane środki ze stypendiów zostały 
przeznaczone głównie na: opłaty za szkołę, w tym składki i ubezpieczenie, bile-
ty miesięczne, pomoce dydaktyczne, książki, przybory szkolne, wycieczki kla-
sowe, odzież, dodatkowe lekcje i kursy.

Już w roku powstania Fundacja przygotowała 7 programów:
– do Ministerstwa Kultury na: Wojewódzki Festiwal „Dziecięca Scena Folkloru” 

oraz „Śpiewnik Wieluński cz. I – zbiór pieśni ludowych”;
– do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na: Program szkole-

niowy dla osób pracujących z osobami zagrożonymi i uzależnionymi, oraz 
“Poplon” – program profilaktyki problemowej i interwencji;

– do Urzędu Marszałkowskiego na: Wspieranie czytelnictwa poprzez dofinan-
sowanie zakupu nowości wydawniczych, Program edukacyjno-informacyjno-
szkoleniowy dla wszystkich użytkowników dróg wpływający na zmniejszenie 
częstotliwości wypadków drogowych „Drogowskaz” oraz Mistrzostwa Polski 
Przedszkolaków w Szachach.
Dwa projekty uzyskały dofinansowanie i zostały wykonane: „Poplon” – pro-

gram profilaktyki problemowej i interwencji – zrealizowany w maju 2003 r. 
Dotyczył on rozwiązywania problemów alkoholowych w środowisku wiejskim 
oraz wzmocnienia oddziaływań profilaktycznych podejmowanych w szkołach 
na terenie 5 gmin w 5 powiatach naszego regionu. Na jego realizację otrzymali-
śmy dotację z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 
5280 zł.

Program edukacyjno-informacyjno-szkoleniowy dla wszystkich użytkowni-
ków dróg wpływający na zmniejszenie liczby wypadków drogowych “Drogo-
wskaz”, realizowany w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 29 grudnia 2003 r. Na 
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jego przeprowadzenie wykorzystano środki pozyskane od darczyńców w wyso-
kości 3500 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 14 820 zł.

W 2003 r. realizowano także program rozwoju sportu szachowego na terenie 
powiatu wieluńskiego. W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzono cykl 
szkoleń dla młodych szachistów prowadzonych przez trenera klasy międzyna-
rodowej. Byliśmy współorganizatorami wyjazdu szkoleniowego do Czech oraz 
kilku turniejów szachowych, w tym międzynarodowych.

W okresie od 1 stycznia do 30 maja 2004 r., na podstawie umowy z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce, prowadzono działania na rzecz projektu „Do-
bra Moneta Stypendysty”, który został sfinansowany przez Polsko-Amerykań-
ską Fundację Wolności. Miał on na celu rozpropagowanie idei tego funduszu 
stypendialnego, pozyskiwanie środków oraz promocję programu w środowisku 
lokalnym. 

W ramach realizacji przeprowadzono szereg imprez skierowanych na pro-
mocję i wzmocnienie finansowe tego przedsięwzięcia: koncert pod nazwą                            
„Artyści Ludowi Stypendystom”; koncert „Młodzież Stypendystom”, turniej 
szkół ponadgimnazjalnych, majówka „Złotówka dla Stypendysty”, mecz piłkar-
ski drużyny Korpusu Dyplomatycznego Fundacji Dyplomaci Dzieciom w War-

Uroczystość przekazania stypendiów w dniu 27 października 2005 r.
(Młodzieżowy Dom Kultury) 
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szawie z drużyną nauczycieli z powiatu wieluńskiego, wykonano materiały pro-
mocyjne: foldery, banery, stronę internetową, biuletyny informacyjne.

Pozyskano na ten cel pomoc finansową od głównego sponsora w wysokości 
4000 zł. Partnerzy społeczni Fundacji wspierali realizację programu w formie 
rzeczowej i organizacyjnej. Środowiska społeczne: młodzież, artyści ludowi, 
nauczyciele, organizatorzy sportu i trenerzy aktywnie uczestniczyli w realizacji 
programu rozwoju Funduszu Stypendialnego.

Prowadzono działania mające na celu uzyskanie środków na zakup sprzętu dla 
potrzeb Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. 

Przygotowano i złożono wniosek do Ministerstwa Gospodarki i Pracy o reali-
zację zadania publicznego „Strategia rozwoju produktu turystycznego i kreacji 
marki powiatu wieluńskiego” na realizację w roku 2005. Niestety projekt nie 
uzyskał dofinansowania.

Dofinansowano umundurowania drużyny ZHP w Wieluniu na uroczystości 
65-rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem Prezydenta RP – Aleksan-
dra Kwaśniewskiego (2004 r.).

Wystąpiono z wnioskami do Zarządu Powiatu o przyznanie medalu honorowe-
go za zasługi znanemu na całym świecie artyście malarzowi, mieszkającemu we 
Francji, pochodzącemu z Wielunia Wojtkowi Siudmakowi oraz społecznikowi, 
pierwszemu darczyńcy Funduszu Stypendialnego Romanowi Burchacińskiemu.

Przykładem działalności Fundacji na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym 
przedsiębiorczości jest powołanie Ośrodka Wspierania Biznesu. Każdego roku 
organizowano spotkania szkoleniowe w ramach jego działania. Szkolenia po-
święcone były możliwościom uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców z progra-
mów Unii Europejskiej w latach 2007–2013. 

W roku szkolnym 2003/2004 Fundacja wspólnie z firmą Zasada – Rowery po 
raz pierwszy zorganizowała konkurs „Lider Gimnazjalista”. Program był skie-
rowany do najbardziej uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych, będących 
w trudnej sytuacji materialnej. Główną nagrodą w konkursie były rowery gór-
skie przeznaczone dla każdego najlepszego ucznia z piętnastu gimnazjów w po-
wiecie. 

Następnie Fundacja wspólnie z fundatorem przygotowała na rok szkolny 
2004/2005 program „Lider Szkoły”, którego odbiorcami są najbardziej uzdol-
nieni, będący w trudnej sytuacji materialnej uczniowie szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych z powiatu wieluńskiego. Głównymi nagrodami w kon-
kursie było 6 rowerów górskich ufundowanych przez firmę Jana Zasady. Kon-
kurs organizowany jest każdego roku – nagrody główne otrzymało do tej pory 
39 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu wieluńskiego. 
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Rok 2004 to początek realizacji programu „Wspieramy Zdrowie”. Jego celem 
jest pomoc placówkom publicznej służby zdrowia, pomocy społecznej i eduka-
cji oraz osobom fizycznym poprzez: pozyskiwanie sprzętu medycznego i rehabi-
litacyjnego w kraju i za granicą oraz przekazywanie go publicznym placówkom 
służby zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i osobom fizycznym, a także po-
prawa wyposażenia w/w placówek i osób fizycznych w sprzęt medyczny i re-
habilitacyjny. Dla realizacji tego programu nawiązano współpracę z niemiecką 
gminą Adelebsen oraz Stowarzyszeniem Gmin Partnerskich Wieluń – Ostrówek 
– Adelebsen. Dzięki zaangażowaniu partnera niemieckiego, a w szczególności 
burmistrza Adelebsen Horsta Pischka, wiceburmistrza Norberta Hilkego oraz 
komendanta straży pożarnej w Adelebsen Volkera Keilholza sprowadzono  
2 transporty sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego oraz wyposażenie ośrodka 
zdrowia.

W roku 2005 opracowano i złożono wniosek do Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych o realizację zadania publicznego „Organizacja uro-
czystości rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2005”. Dzię-
ki przyznanej dotacji w kwocie 10 000 zł mogliśmy współorganizować te uro-
czystości. Podobny wniosek złożono w 2006 roku, projekt został zrealizowany.

Uroczystość przekazania nagród w konkursie „Lider Szkoły” w dniu  
21 czerwca 2006 r. (Gimnazjum rr 1 w Wieluniu)
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Przygotowano i przeprowadzono wspólnie z Sejmikiem Młodzieży Szkół Po-
nadgimnazjalnych zbiórkę publiczną na rzecz chorej Wiktorii z Wielunia. Dzięki 
pozyskanym środkom stało się możliwe pokrycie kosztów operacji oka dziew-
czynki oraz zakup roweru rehabilitacyjnego i drabinki do ćwiczeń dla Niej.

W zakresie działań na rzecz integracji europejskiej w roku 2006 prowadzono 
współpracę z niemiecką gminą Adelebsen oraz ze Stowarzyszeniem Partnerskich 
Gmin Wieluń – Ostrówek – Adelebsen. W ramach współpracy przygotowano 
2 wnioski dotyczące Roku Polsko-Niemieckiego. W jednym wniosku byliśmy 
współorganizatorami wymiany młodzieży polskiej i niemieckiej. Drugi wniosek 
został złożony przez Fundację w konkursie organizowanym przez Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych w Warszawie w ramach obchodów Roku Polsko – Nie-
mieckiego. Projekt „Bliżej siebie” uzyskał akceptację i został zrealizowany. 
Jego celem była prezentacja i promocja Polski w Niemczech. W ramach tego 
projektu przygotowano i przedstawiono w Adelebsen k/Getyngi: prezentację 
multimedialną ”Cztery pory roku w obrzędach i zwyczajach ludowych w Pol-
sce”, pokazy kuchni polskiej, rzeźbiarstwa, koronkarstwa i haftu, widowisko 
taneczne „Z przytupem przez Polskę”, konkurs wiedzy o kulturze polskiej oraz 
nabożeństwo ekumeniczne. Ponadto przy naszym wsparciu został zrealizowany 
„Polsko-Ukraiński Program Wymiany Młodzieży”.

W zakresie ratownictwa, ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk 
żywiołowych – wspierano działania na rzecz poprawy wyposażenia PSP 
w Wieluniu w sprzęt dla ratownictwa poprzez prowadzenie zbiórki pieniędzy na 
zakup samochodu-drabiny do działań ratowniczych.

Corocznie od 2005 r. Fundacja wspiera Sejmik Młodzieży Szkół Ponadgim-
nazjalnych w organizacji prezentacji tych placówek. Dochód z przeprowadzanej 
podczas tych imprez loterii fantowej przeznaczany jest na wsparcie funduszu 
stypendialnego. 

Wsparcia finansowego udzielano od 2005 r na wyjazd dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Czarnożyłach do Warszawy na Spotkanie Klubów Europejskich.

Od roku 2004 Fundacja była organizatorem 4 szkoleń dla pracowników samo-
rządowych z powiatu wieluńskiego.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Razem” w Zelowie przekazało dotacje z pro-
gramu Działaj Lokalnie IV, V i VI Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na 
realizację przedsięwzięcia „Dobra Moneta Stypendysty”. W ramach tego pro-
jektu zrealizowano szereg akcji społecznych i imprez środowiskowych, których 
celem było konsolidowanie społeczności powiatu wokół idei budowy silnego 
funduszu stypendialnego.

Sejmik Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieluniu przygotował w roku 
2007 program „Skrzynka Poetycka”, który uzyskał dofinansowanie w wysoko-
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ści 4774,68 zł. Jego głównym celem była promocja talentów literackich oraz 
uaktywnienie twórcze młodzieży ziemi wieluńskiej.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Fundacja jest zaledwie na początku dro-
gi, ale istnieje potrzeba ciągłego rozwijania działalności, pozyskiwania nowych 
źródeł finansowania i włączania w szerszym zakresie kolejnych działaczy i wo-
lontariuszy.

Zachętą i sposobem propagowania Fundacji są i będą spotkania podsumowu-
jące kolejne lata działalności. Pierwsze odbyło się 11 lutego 2006 r. Rozpoczęło 
się mszą św. w wieluńskiej kolegiacie w intencji darczyńców, wolontariuszy 
i beneficjentów, którą celebrował przyjaciel Fundacji ks. dr bp Jan Wątroba. Po 
jej zakończeniu odbył się koncert zespołu „Zelowskie Dzwonki”, a następnie 
spotkanie w Zespole Szkół nr 1, na którym przekazano okolicznościowe podzię-
kowania dla osób i instytucji wspierających działalność Fundacji. Podobne spo-
tkania odbyły się w 2007 roku z mszą w kościele św. Józefa w Wieluniu i kon-
certem Zespołu „PULS” z Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Wieluniu, 
w  roku 2008 w kościele św. Mikołaja (ss. Bernardynek) z koncertem w wykona-
niu młodzieży z II LO im. J. Korczaka w Wieluniu. Każda tego typu uroczystość 
jest okazją do przekazania podziękowań za bezinteresowną pomoc i wsparcie 
działań Fundacji oraz zachętą do poszerzania grona jego przyjaciół.
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