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Misja i strategia 
 

„UDOSTĘPNIENIE ZABYTKÓW  

W REALIACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO XXI WIEKU” 

  

Misją Fundacji „Smoczy Web” jest udostępnienie zabytków kultury i sztuki Polskiej przy 

pomocy nowoczesnych technik i nośników informacji oraz zgodnie z trendami odpowiednimi 

dla społeczeństwa XXI wieku. Fundacja w swoich działaniach szczególny nacisk kładzie na 

udostępnianie obiektów zabytkowych w takiej formie, aby były one dostępne całemu 

społeczeństwu, w tym osobom niepełnosprawnym. 

 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji realizujemy ją poprzez: 

 Renowacje, odnawianie, odbudowywanie obiektów zabytkowych oraz wyposażanie 

ich w nowoczesne urządzenia dostępu bezpośredniego i iluminacji, zapewniające 

możliwości całodobowego ich zwiedzania. 

 Renowacja lub tworzenie szlaków historyczno – turystycznych (w szczególności 

pieszych, rowerowych i konnych) łączących obiekty zabytkowe. 

 Tworzenie cyfrowych obrazów obiektów zabytkowych, w szczególności obrazów w 

technologii 3D i udostępnianie ich przez łącza Internetowe. 

 Budowanie bazy informacji naukowych i popularnonaukowych na temat obiektów 

zabytkowych i udostępnianie jej społeczeństwu. 

 Promocja, w tym w nośnikach Internetowych, obiektów zabytkowych oraz ich 

zaplecza turystycznego, zarówno na poziomie regionalnym, krajowym jak i 

międzynarodowym. 

 Organizowanie imprez masowych promujących historię, kulturę i sztukę z 

wykorzystaniem obiektów zabytkowych, ich otoczenia oraz zaplecza turystycznego. 
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Profil organizacji i struktura organizacyjna 

 

Wizytówka 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Dzielnej 3/17 (54-152 

Wrocław) została zarejestrowana dnia 12.04.2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem KRS 0000417764.  Od 2014 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” uzyskała numer REGON 021861303 oraz NIP 8943038871. 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” została powołana do życia aktem notarialnym 

założycielskim dnia 6 marca 2012 roku. Fundatorami są dwie osoby prywatne, p. Andrzej 

Korbaś i p. Roman Sachaj. 

Zarząd 

 

W roku 2015 Zarząd Fundacji był jednoosobowy. 

Prezesem Zarządu jest p. Roman Sachaj. 

 

 

Rada Fundacji 

 

W roku 2015 Rada Fundacji była trzyosobowa. 

 

Przewodniczący Rady Fundacji - Sławomir Piotr Milewski 

Członek Rady Fundacji - Piotr Podgajny 

Członek Rady Fundacji - Grzegorz Podgajny       

 

Profil i zakres raportu 

Raport - kontakt 

 

ZARZĄD 

Romach Sachaj - Prezes Zarządu 

tel. +48 507 987 583 

mail: fundacja@smoczyweb.org  
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KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 

MSPbiuro Andrzej Korbaś 

45-215 Opole, ul. Luboszycka 36 

www.mspbiuro.eu / kontakt@mspbiuro.eu  
 

Horyzont czasowy 

 

Raport FUNDACJI „SMOCZY WEB” obejmuje okres od  01.01.2015 do 31.12.2015 r. 
 

Ograniczenia 

 

Przy opracowywaniu niniejszego raportu nie wystąpiły żadne ograniczenia (czasowe, 

przedmiotowe, itp.), które wpływałyby na jego czytelność. 

 

 

Zasady, formy i zakres działalności statutowej 
 

Zasady ogólne 

 

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, jeżeli jest to niezbędne do 

właściwego realizowania celów Fundacji. 

3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w 

wybranych językach obcych. 

 

 

Podstawowe Cele i Zasady działania Fundacji 

 

Celem niniejszej Fundacji jest opieka nad wszystkimi obiektami zabytkowym, a w 

szczególności zamkami, pałacami, folwarkami i obiektami obronnymi, polegająca między 

innymi na: 

a.) ochronie, konserwacji i rewaloryzacji w/w obiektów; 

b.) powszechnym udostępnieniu w/w obiektów dla wszystkich grup społecznych przy 

wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym z wykorzystaniem możliwości 

interaktywnego ich zwiedzania przez łącza Internetowe; 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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c.) promocji, w tym promocji Internetowej, w/w obiektów i propagowaniu ich walorów 

kulturowych, oświatowych, edukacyjnych i estetycznych jak najszerszemu gronu odbiorców, 

w tym odbiorcom zagranicznym; 

d.) propagowanie zdrowych form wypoczynku, rozrywki i rekreacji poprzez budowanie 

szlaków historyczno – turystycznych; 

e.) odtworzenie umiejętności posługiwania się historycznymi technikami walki 

(łucznictwo, bronie drzewcowe, broń biała) z wykorzystaniem współczesnych materiałów;  

f.) upowszechnianie klasycznych form rozrywki intelektualnej, w szczególności wśród 

dzieci i młodzieży; 

g.) wspieraniu działalności naukowej i badawczej związanej z historią w/w obiektów na 

szerokim tle kulturowym Polski; 

h.) pogłębianiu i popularyzacji wiedzy o historii obiektu, miejscowej ludności, jej 

tradycjach, kulturze, obyczajach. 

 

Dla realizacji wyznaczonych celów Fundacja będzie między innymi: 

a.) organizować i prowadzić działania i roboty konserwatorskie wszystkich branż i 

dyscyplin w celu ochrony i rewaloryzacji obiektów zabytkowych; 

b.) wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym rozwiązania w zakresie 

monitoringu, kontroli dostępu, iluminacji w obiektach zabytkowych przy pełnym 

poszanowaniu wymogów ochrony konserwatorskiej; 

c.) tworzyć cyfrowe obrazy obiektów zabytkowych, w tym również obrazy w technologii 

3D i udostępniać je za pośrednictwem sieci Internet;  

d.) gromadzić i udostępniać za pośrednictwem sieci Internet materiały promocyjne, 

dydaktyczne i naukowe; 

e.) tworzyć nowe oraz modernizować i odnawiać istniejące szlaki turystyczne wraz z 

rozbudowaniem ich o aspekty informacji historycznej, w szczególności szalki piesze, 

rowerowe i konne; 

f.) organizować imprezy, spotkania i szkolenia w zakresie klasycznych form rozrywki 

Intelektualnej rozwijających kreatywność i wyobraźnię; 

g.) pośredniczyć w dostępie do trenerów historycznych technik walki  i sprzętu;  

h.) współpracować z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami 

prawnymi i fizycznymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji lub zamierzają i mogą 

taką działalność prowadzić; 

i.) wspierać przedsięwzięcia, mające na celu ochronę wartości kultury materialnej i 

intelektualnej obiektów zabytkowych i ich kulturowego otoczenia; 

j.) zamawiać opracowania naukowe zagadnień związanych z obiektami zabytkowymi i 

ich najbliższym otoczeniem; 

k.) przyznawać odznaki i medale oraz fundować nagrody osobom fizycznym i prawnym 

zasłużonym dla Fundacji. 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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Osiągnięcia w roku 2015 
 

Szczegółowy i bieżący status prac prowadzonych przez fundację (w tym pełna 

dokumentacja fotograficzna) dostępny jest na stronie internetowej www.smoczyweb.org 

oraz na stronie www.facebook.com/smoczyweb . 

 

1. Pierwsze wiosenne prace porządkowe.  
W związku z wiosennym klimatem tej zimy, ruszyliśmy w teren z pracami porządkowymi. 

Udało nam się oczyścić, jak co roku, teren wokół krzyża pokutnego w Psarach, kamienia 

granicznego pod Lewinem Brzeskim, krzyża pokutnego za wsią Kopanie.  
2. Korzystając z utrzymującej się pogody, ruszyliśmy do Wałbrzycha, aby obejrzeć dwa 

bardzo interesujące nas, a jednocześnie mocno zagadkowe obiekty, oba historycznie 

mocno związane z II wojną światową.   Odwiedziliśmy Mauzoleum oraz tunel kolejowy (z 

Wałbrzycha do Jedliny-Zdrój). Jest to najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, ponad 1600 

metrów. Mauzoleum zaś interesuje nas jako obiekt historyczny który ewentualnie 

moglibyśmy przejąć, wyremontować i wykorzystać do działalności statutowej. 

3. Początek projektu- Zamek Krzyżacki Zakrzów „Lucja”. Prowadzimy intensywne rozmowy 

dotyczące remontu kolejnego ciekawego obiektu, prawdziwego zabytku z XIII wieku, z 

bardzo interesującą historią. Celem projektu jest oczyszczenie obiektu oraz 

zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem, aby go udostępnić do zwiedzania (obecnie 

można oglądać tylko z zewnątrz, ze względów bezpieczeństwa). Nie planuje się 

kompleksowej rekonstrukcji, jedynie wybranych elementów, celem oddania "ducha" tego 

pięknego zamku.  Dodatkowym atutem obiektu jest istniejące zaplecze turystyczne w 

postaci położonego obok (100 metrów), odremontowanego pałacu Lucja z zapleczem 

noclegowym i restauracją. 

4. Strzelnica w Małujowicach. Byliśmy na poradzieckiej, a jeszcze wcześniej na 

poniemieckiej strzelnicy za wsią Małujowice. Obraz jaki tam zastaliśmy jest zatrważający 

(choć to chyba mało powiedziane). Sam stan strzelnicy nie jest najlepszy (zarośnięta 

krzakami) lecz jest do uratowania, ale te góry śmieci, zderzaków, opon i innych części 

samochodowych tam wyrzucanych. Te tony gruzu, papy i śmieci wszelakich po prostu 

przerażają. Aby nie być gołosłownym dodaliśmy zdjęcie na stronie fundacyjnej. O 

zastanym stanie powiadomiono władze gminy. 

5. Wiadukt kolejowy nad Psarskim Potokiem. Wiadukt leży na nieczynnej linii kolejowej nr 

304 z Brzegu do Łagiewnik Dzierżoniowskich przez Wiązów i Strzelin której pełną budowę 

ukończono w 1910 roku (ma więc już ponad 100 lat). Ruch pasażerskie został w 1989 

roku zawieszony to samo spotkało pociągi pasażerskie w 1992. Kolej nie popisała się jako 

właściciel, zamiast rozebrać nowe tory (przed zamknięciem został przeprowadzony 

remont kapitalny linii) i wykorzystać w innym miejscu- zostawiła swoją własność na 

pastwę złomiarzy. Dziś nasypy kolejowe porastają krzaki i drzewa, a z mostów i 

przepustów skradziono barierki, gdzieniegdzie są jeszcze resztki szyn i prawie całość 

pozostawionych betonowych podkładów. A okoliczni rolnicy przed zimą wycinają drzewa 

mailto:fundacja@smoczyweb.org
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na opał. Ogólnie obraz kolejowej nędzy i rozpaczy. Nasze zainteresowanie tym szlakiem 

kolejowym jest związane z pomysłem utworzenia na nim trasy rowerowej. Jesteśmy za 

tym pomysłem bo pozwolił by na zachowanie tej zabytkowej i bardzo unikatowej linii 

kolejowej. Unikatem na tej linii są właśnie wiadukty kolejowe- każdy wykonany w innym 

stylu architektonicznym. 

6. Odkrycie bunkra nad Odrą. W związku z ładną pogodą za oknem i czasem wolnym do 

dyspozycji wybraliśmy się z wolontariuszami na poszukiwania bunkra o istnieniu którego 

od dawna krążyły legendy, a zlokalizowanego gdzieś przy Odrze między wsiami Kruszyna 

i Zwanowice. Początki nie zapowiadały się pomyślnie. Pomimo niskich traw krzaki 

pozostały nadal ciężkie do przebrnięcia, polna droga o której wspominali zaprzyjaźnieni 

wędkarze a przy której miał być zlokalizowany bunkier została zaorana przez rolników 

cierpiących na "głód ziemi". Stosy śmieci, azbestowe płyty eternitu z pokryć dachowych 

oraz plastikowe części samochodowe to nasze główne znaleziska przez pierwszych kilka 

godzin. Humory poprawiały nam spotkane (spłoszone) stadko saren, zające, dwa jelonki i 

masa ryb w Odrze. W pewnym momencie młode oczy naszej wolontariuszki wypatrzyły 

coś nietypowego przed nami. Podeszliśmy bliżej i...... JEST. Od góry bunkier ma dwa 

wejścia. Jedno jest jednak już zawalone ziemią i kamieniami. Drugie dostępne. 

Pomieszczenie dostępne jest w miarę czyste, wydobyliśmy z niego kilka kamieni, ziemi 

prawie brak, innych śmieci też. Wielkość pomieszczenia to około 2,5 metra na 1,8 metra, 

wysokość 1,8 -2 metry. W jednej ścianie mała wnęka, drabinka i ... to tyle. Nie 

znaleźliśmy żadnych pozostałości jakiejkolwiek instalacji (telefon, prąd itp.). Nie wiemy 

czemu miał służyć w tym miejscu, ani kto go zbudował (na ścianach i suficie widoczne są 

ślady deskowania szalunkowego którego użyto do budowy). Dodać trzeba że sam bunkier 

jest w bardzo dobrym stanie, brak śladów wilgoci na ścianach poza miejscem mocowania 

drabinki przy włazie. Poszukujemy dalszych informacji na jego temat. 

7. Lotnisko Skarbimierz. Kiedyś jedno z największych w naszym kraju (długość pasów 

startowych), dziś trudno je rozpoznać. Na pasie startowym wybudowano wielkie hale 

fabryczne, część schronohangarów została wyburzona, część sprzedana i przerobiona 

przez właścicieli na zakłady produkcyjne. Bomboskład przejęli na własność miłośnicy off 

roadów. Płyty betonowe z dróg kołowania i dojazdowych do pasów startowych 

sprzedano, zresztą te z pasów startowych również, został mały kawałek obok 

schronohangarów należących do Aeroklubu Opolskiego. W tym co zostało z lotniska 

znaleźliśmy dwa (2!!!) schronohangary nadal należące do gminy. Pierwszy który jest 

używany jako śmietnik (dosłownie) oraz skład złomu dla złomiarzy, oraz drugi jeszcze nie 

rozbity przez złomiarzy w którym można zobaczyć oryginalne napisy w języku rosyjskim 

na podłogach i ścianach. Niestety jednak i on powoli zostaje zamalowywany przez 

wandali. Zainteresowanie w związku z propozycją jaką wystąpiły władze gminy  

utworzenia w jednym z ostatnich pozostałych schronów muzeum. 

8. Tragedia sprzed 61 lat. Jadąc polną drogą z Łosiowa do Nowej Wsi Małej mniej więcej w 

połowie tejże drogi natrafiłem na obelisk/pomnik upamiętniający straszną tragedię która 

wydarzyła się dokładnie w tym miejscu 61 lat temu. Nawet po tylu latach od tego 

wydarzenia robi się człowiekowi słabo. Z niepotwierdzonej informacji (od pracującego na 

pobliskim polu rolnika) dowiedziałem się że dzieci pasące w tym miejscu krowy znalazły 
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minę przeciwczołgową którą postanowiły umieścić w ognisku. Mina eksplodowała i zabiła 

całą dziewiątkę dzieci. Najmłodsze dzieci miały 6 lat, a najstarsze 14 lat. Patrząc po 

nazwiskach dzieci, dwóch braci z jednej rodziny i trzech z drugiej nasuwa się straszne 

pytanie: co musieli przeżyć rodzice tych dzieci……. ? Przy wejściu na cmentarz komunalny 

w Lewinie Brzeskim znajduje się zbiorowa mogiła tych dzieci. Ze słów rolnika cyt. ”dzieci 

pochowano we wspólnej mogile bo nie można było ustalić tak do końca który fragment 

ciała do kogo należał”. Zainteresowanie w związku z pogarszającym się stanem 

pamiątkowego pomnika i konieczności jego naprawy. 

9. Krzyż w okolicach Starych Siołkowic. Pomiędzy krzakami rosnącymi wzdłuż rowu a 

nasypem kolejowym znajduje się krzyż i kamień upamiętniające miejsce śmierci ośmiu 

ludzi. Co do samego miejsca musimy zebrać informację, ponieważ osoba z którą 

rozmawiałem (w Popielowie) nic mi nie potrafił o nim powiedzieć. Nie wiemy więc kim 

byli ludzie których nazwiska są tu wymienione. Jedyne co wiadomo to:  że to ofiary Armii 

Czerwonej z dnia 26.01. 1945 roku. 

10. Cmentarz Komunalny Jelcz-Laskowice. Nawiedziliśmy Jelcz-Laskowice, a dokładnie 

cmentarz komunalny znajdujący się przy drodze do wsi Chwałowice. Udaliśmy się tam w 

celu zapalenia znicza na pewnej szczególnej mogile. Na mogile Więźniów 

Czechosłowackich. O tej mogile jest cicho, nie ma wrzawy, opisów ani uroczystego 

składania wieńców. Co więcej w latach 80 XX wieku kiedy cmentarz z parafialnego stał 

się komunalny, mogiła została poważnie zmniejszona, mniej więcej o 2/3. Przez wiele lat 

opiekowali się nią harcerze z pobliskiej szkoły podstawowej, niestety harcerzy już nie ma 

tak jak i szkoły, dlatego opiekę nad mogiłą przejęliśmy my. Sama mogiła jest miejscem 

spoczynku jeńców Czechosłowackich pracujących w czasie II wojny światowej w 

zakładach Kruppa w Jelczu-Laskowicach. 

11. Cmentarz ludności Niemieckiej0 Ścinawa. Jadąc polną drogą ze wsi Godzikowice do wsi 

Ścinawa tuż przed przejazdem kolejowym, po prawej stronie drogi, znajduje się cmentarz 

niemieckiej ludności zamieszkałej we wsi Ścinawa przed 1945 rokiem. Postaramy się 

ustalić czy obecni mieszkańcy wsi Ścinawa nadal zajmują się tym cmentarzem 

(wskazywała by na to tablica stojąca na cmentarzu i wykoszona trawa) ale już rozbite 

tablice nagrobne i zapuszczone kwatery trochę temu przeczą. Jeśli jest tak istotnie to 

zaproponujemy współpracę i postaramy się uratować i posklejać tablice tak aby nadal 

były czytelne. 

12. Otrzymaliśmy od Anonimowego Kamieniarza twarde wsparcie w postaci dwóch granitów 

(110/40/20 cm) oraz dodatkowego granitowego słupka. Materiał zostanie przeznaczony 

na obelisk, upamiętniający dwóch rosyjskich pilotów którzy ponieśli śmierć na polach pod 

Oławą. Wcześniejsze dwa obeliski zostały zniszczone i ukradzione. 

13. Pomnik w Lipkach. Od kilku tygodni mieszkańcy wsi Lipki mogą już oglądać odbudowany 

pomnik upamiętniający poległych mieszkańców tej wsi w czasie wojen prusko-duńskich, 

prusko-austriackich i prusko-francuskich (XIX wiek). 

Pomnik wymaga jeszcze czyszczenia obelisku oraz poprawy napisów (w dolnej części były 

oryginalnie pozłacane), ale to już zadania na rok następny. Ważne że pomnik już nie 

niszczeje, a jest kolejnym elementem upiększającym tę zadbaną i piękną wieś. 
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14. Zabytkowe przedszkole w Brzegu. Wsparliśmy działania rodziców z zabytkowego 

przedszkola nr 8 w Brzegu, mające nie dopuścić do jego likwidacji. Wsparliśmy ich bardzo 

aktywnie, bo nam zależy aby to przedszkole nie zostało zlikwidowane. Raz że jest 

najlepszym przedszkolem w województwie, dwa że znajduje się w PIĘKNYM zabytkowym 

budynku, otoczone jest pięknym kutym ogrodzeniem które samo w sobie jest unikatem 

na skalę Europejską jeśli nie światową, trzy bo dzieciaki które do niego uczęszczają i 

mamy nadzieje że będą tam uczęszczać w kolejnych latach mają luksusowe warunki 

nauki i zabawy. Cztery, bo wcale nie musi być zlikwidowane, urzędnicy magistratu 

miejskiego muszą po prostu wykazać trochę chęci do pracy a tych brak. Ostatecznie 

przedszkole uratowaliśmy- nie będzie likwidacji. 

15. Ruszamy na ratunek wiatrakom. Odezwał się do nas pozytywnie zakręcony młody 

człowiek  ze swoimi wiatrakami. Potrzebna pomocy przy ratowaniu wiatraka w Chodczu w 

którym przecieka dach i gmina raczej się tym nie zajmie. Trochę już pomogliśmy 

pomysłami skąd można próbować pozyskać dechy lub drewno na dechy. Czyli czas na 

żebry po nadleśnictwach i tartakach zazwyczaj pomagają. Jeśli czyta nas ktoś z jego 

okolic, i ma trochę wolnego czasu to odezwijcie się do Niego - Pirografia Wypalanie W 

Drewnie - zawsze razem raźniej. Nie pozwólmy aby kolejny koźlak zgnił i się rozleciał- to 

w końcu nasze dziedzictwo narodowe. Informacja z ostatniej chwili ... w pierwszym 

wiatraku  dach już załatany. 

16. Dwór w Bielicach. Odezwał się do nas właściciel dworu w Bielicach (woj. lubuskie). Dwór 

potrzebuje remontu, aby nie stać się kolejną straszącą ludzi ruiną. Co prawda przeszedł 

mały remont w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, ale obecnie już prawie nie ma 

po tym śladu. Podjęliśmy "rękawice" i przekazaliśmy informacje o kolejności kroków 

potrzebnych do uzyskania środków na ten cel. Padła wstępna deklaracja o możliwości 

stworzenia w dobudowanej w drugiej połowie XIX wieku części służebno-gospodarczej 

Regionalnej Izby Pamięci lub małego Regionalnego Muzeum. Jesteśmy otwarci w tej 

sprawie, bo choć daleko od nas, to zawsze chętnie takie inicjatywy obejmiemy 

patronatem.  

17. Podstawa armaty przeciwlotniczej Schneider 7,5 Flak 97(f). Podstawa armaty znajduje się 

w okolicach byłego lotniska w Skarbimierzu (k. Brzegu, kierunek na Małujowice). Jest to 

prawdopodobnie ostatnia podstawa, która się ostała z ówczesnej obrony przeciwlotniczej. 

Na wiosnę postaramy się to miejsce wyczyścić, a samą podstawę zabezpieczyć środkami 

chemicznymi przed dalszym niszczeniem przez warunki atmosferyczne. Poza tym jak 

najszybciej złożymy wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisanie tego 

miejsca jako zabytku techniki militarnej. 

18. Ciekawostki Brzeskich cmentarzy. Udaliśmy się na żywą lekcję historii.  Na początek 

mogiła na jednym z cmentarzy- kaufmann- czyli kupiec, handlarz. Chyba tylko dzięki 

temu że jest napis wykonywanego zawodu, udało się zachować ten nagrobek. Z 

informacji pozyskanych od pewnego pana, grobem opiekuje się ktoś z rodziny tudzież 

znajomych którzy pozostali w mieście po wojnie. Nieraz można spotkać starszą panią 

robiąca wokół niego porządki. A niedaleko dalej znajdują się zbiorowe mogiły patriotów 

Czechosłowackich. Są to groby Czechów, którzy zginęli, lub zmarli, w Brzeskim 

Zauchtausie tj. więzieniu o zaostrzonym rygorze w którym osadzano przeciwników 
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ideologii faszystowskiej. Jeśli ktoś zainteresowany tematem to odsyłam do publikacji 

pana Leszka Izbińskiego „Patrioci czescy w brzeskim więzieniu (1942-1945)” rok wydania 

Opole 1965. Na koniec resztki kirkutu. Najstarszy zachowana obecnie macewa 

(nagrobek) pochodzi z 1806 roku, choć pierwsze pochówki były już pięć lat wcześniej – 

ciekawostka (zachowana macewa należy do Zanwil b. Meir z Grodkowa zmarłej 20 V 

1806 roku). Cmentarz nie służył więc tylko Żydom zamieszkującym Brzeg, ale spoczęli tu 

wyznawcy religii Mojżeszowej z o wiele większego terenu . Od roku 2010 dzięki 

inicjatywie Jacka Jarzębskiego, każdej wiosny jest organizowane sprzątanie kirkutu przez 

wolontariuszy, w tym roku przyłączamy się do akcji.  

                                                                                        

 

Działalność gospodarcza 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie prowadziła działalności gospodarczej. 
 

 

Uchwały w roku 2015 
 

W roku 2015 FUNDACJA „SMOCZY WEB” podjęła 2 uchwały: 

1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2015 roku o przyjęciu sprawozdania zarządu z działalności 

fundacji za rok 2015. 

2. Uchwała z dnia 30 czerwca 2015 roku o przeznaczeniu zysku z działalności fundacji za 

rok 2015. 

 

Przychody 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 odnotowała przychody z darowizn (100% z tego 

źródła) w kwocie 1166,60 PLN (w tym 566,60 z 1% jako OPP). 

 
 

Koszty 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 odnotowała jedynie koszty pozostałe - 

administracyjne w kwocie 510,16 PLN (utrzymanie rachunku bankowego, koszty KRS). 
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Dodatkowe dane ekonomiczne 
 

1. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie zatrudniała pracowników. 

2. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie wypłacała żadnych wynagrodzeń 

3. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie rozliczała żadnych wydatków z tytułu 

umów-zlecenia 

4. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie udzielała żadnych pożyczek czy poręczeń 

5. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 posiadała jedno konto bankowe (bank 

BZWBK I o. w Brzegu, numer : 46 1090 2141 0000 0001 1967 7962). 

6. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie posiadała żadnych obligacji, udziałów 

oraz nieruchomości 

7. FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie nabyła żadnych środków trwałych 

8. FUNDACJA „SMOCZY WEB” wykazuje na koniec 2015 roku wartość aktywów w kwocie 

5 706,21 PLN. Wartość zobowiązań wynosi 50,00 PLN. 

 

 

Zlecenia podmiotów państwowych i samorządowych 
 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” w roku 2015 nie wykonywała tego typu zleceń. 

 
 

Rozliczenia podatkowe 
 

 

FUNDACJA „SMOCZY WEB” złożyła dokument CIT-8 za rok 2015 dnia 29.03.2016 roku do 

Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna. 
 

 

 

 

Wrocław, dnia 31.03.2016 r. 
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