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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 

        ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ 

             im. Zofii Licharewej 

 

              KRS  0000156906 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej 

 im. Zofii Licharewej za 2010 rok. 

 

 

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej ma swoją 

siedzibę przy ul. B.Chrobrego 12,     11-400 Kętrzyn. 

Data wpisu w KRS – 28.03.2003, numer KRS – 0000156906. Statystyczny numer 

identyfikacyjny w systemie REGON – 519548259. 

Skład Zarządu Towarzystwa: 

- Andrzej Masłoń – prezes 

- Jan Pietrzak – wiceprezes 

- Marcin Przekorzyński - sekretarz 

- Tadeusz Korowaj – skarbnik 

- Kazimierz Żuchowski – członek Zarzadu 

- Jadwiga Humieńczuk – członek Zarzadu 

- Grzegorz Zygner – członek Zarządu 

 

Celem statutowym Towarzystwa jest ocalenie od zapomnienia dorobku kulturalnego  

i tradycji ludowej oraz podejmowanie działań mających na celu utrwalenie i zachowanie 

tego dorobku dla przyszłych pokoleń a także inicjowanie prac nad rozwojem regionu  

w dziedzinie szeroko rozumianej kultury, sztuki, gospodarki i turystyki. 

 

 

2. Towarzystwo realizuje cele statutowe poprzez: 

- zapoznawanie członków Towarzystwa i społeczności lokalnej z historią regionu, dorobkiem 

kulturalnym i gospodarczym Ziemi Kętrzyńskiej; 

- działanie na rzecz ochrony zabytków kulturowych, historycznych, krajobrazowych  

i przyrodniczych; 

- organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych, wycieczek krajoznawczych oraz 

wystaw związanych tematycznie z działalnością statutową Towarzystwa; 

- prowadzenie działalności wydawniczej; 

- podejmowanie działań wspierających różne formy inicjatyw kulturalnych, rozwoju 

wiedzy ekologicznej oraz inicjowania form samo organizacji społeczności lokalnej; 

- kształtowanie świadomości historycznej członków Towarzystwa i społeczności 

lokalnej poprzez powoływanie w strukturze Towarzystwa zespołów tematycznych, 

a w szczególności: historii i etnografii, starej fotografii, rzemieślniczej twórczości 

użytkowej, twórczości artystycznej oraz promocji kultury regionalnej; 

- pozyskiwanie sponsorów wspierających przedsięwzięcia statutowe Towarzystwa; 

- wydawanie medali pamiątkowych i oznak. 
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1. Powyższe  cele statutowe realizowane były w 2010 roku  przez Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Kętrzyńskiej poprzez: 

 

- zaangażowanie się członków naszego Towarzystwa w porządkowanie cmentarza wojennego z 

okresu I wojny światowej w Parczu. Niewielki cmentarzyk wojenny położony przy drodze 

asfaltowej, na którym spoczywają szczątki 8 żołnierzy rosyjskich poległych jesienią 1914 roku, 

był mocno zaniedbany, opuszczony i zapomniany. Dzięki staraniom proboszcza parafii 

Karolewo – członka naszego Towarzystwa – zainteresowaliśmy się tym obiektem, 

uporządkowaliśmy go, zostały ustawione nowe krzyże na żołnierskich mogiłach, wycięte 

zakrzaczenia i pomalowane ogrodzenie. W dniu 24 stycznia 2010 roku cmentarz został 

poświęcony przy współudziale duchownych katolickich i prawosławnych. W uroczystości 

uczestniczył Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Siergiej Puczkow. Konsul 

podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w utrzymanie i pielęgnację tych miejsc 

gdzie spoczywają rosyjscy żołnierze, którzy spełniali swój obowiązek i zapłacili najwyższą 

cenę oddając życie na obcej ziemi. Poprosił o pamięć i troskę mieszkańców Ziemi Kętrzyńskiej 

nad mogiłami żołnierskimi. Prace na cmentarzu realizowane były przez członków 

Towarzystwa w kilku edycjach przez okres całego roku; 

 nawiązanie współpracy z Zakładem Karym w Dublinach. W ramach tej współpracy 

zorganizowane zostało w lutym 2010 roku spotkanie dla osadzonych na terenie Zakładu. 

Tematem spotkania było zaprezentowanie Ziemi Kętrzyńskiej, jej historii i walorów 

krajoznawczo-turystycznych. W drodze rewanżu, we wrześniu 2010 roku osadzeni 

uczestniczyli w porządkowaniu cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w 

Kętrzynie; 

 udział przedstawicieli Towarzystwa w III Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Kętrzyńskiego. Podczas konferencji w dniu 25 lutego 2010 r. zaprezentowany został 

dorobek Towarzystwa w formie wystawy w ramach Targów Organizacji Pozarządowych; 

 zorganizowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w Owczarni. Podczas Zebrania, w dniu 

27 marca 2010 r. Zarząd rozliczył się przed członkami Towarzystwa z działalności w roku 

2009 i wypracowany został plan pracy na rok 2010; 

 udział przedstawicieli Towarzystwa w uroczystości odsłonięcia pomnika „W hołdzie poległym, 

pomordowanym i zamęczonym Polakom – obrońcom Ojczyzny 1939-1956” w dniu 22 

kwietnia 2010 r. w Kętrzynie. Delegacja uczestnicząca w uroczystości złożyła wiązankę 

kwiatów pod odsłoniętym pomnikiem; 

 realizacja projektu „Rowerowy szlak herbowy”. W ostatnich dniach grudnia 2009 r. 

Towarzystwo złożyło wniosek do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania publicznego pod takim samym 

tytułem. Wniosek na realizację zadania przewidywał kwotę dofinansowania w wysokości 

9450zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu wniosek uzyskał wysoką ocenę i 

otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6600zł. Z podobnym wnioskiem na realizację 

zadania publicznego wystąpiliśmy do Gminy Kętrzyn. Na zaprojektowaną kwotę we wniosku 

na 2000zł uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2000zł. Ponadto w ramach udziału 

własnego w realizowanym projekcie przeznaczyliśmy kwotę 1100zł ze środków finansowych 

Towarzystwa pochodzących z tytułu 1% podatku od osób fizycznych Projekt realizowany był 

w okresie od lutego do sierpnia 2010 r. Na jego realizację składało się kilka spotkań 

organizacyjnych w celu opracowania dokumentacji, rekonesans w terenie w celu 

uszczegółowienia przebiegu trasy i sposobu oznakowania. Opracowana dokumentacja została 

uzgodniona z wszystkimi zainteresowanymi instytucjami i otrzymaliśmy wszystkie niezbędne 

pozwolenia. W okresie letnim przeprowadzone zostały prace związane z instalacją znaków i 

tablic informacyjnych. W związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień dotyczących 

zagospodarowania Góry Herbowej prace dotyczące tej części projektu realizowane były 
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dopiero w grudniu 2010 r. a zakończenie tych prac w zakresie instalacji herbu Kętrzyna na 

głazie i zainstalowanie tablicy z legendą o herbie nastąpi wiosną 2011 r. Uroczyste otwarcie 

trasy nastąpiło w dniu 25 września 2010 r. zorganizowaniem wycieczki rowerowej po 

oznakowanej trasie. W wycieczce udział wzięła młodzież szkół kętrzyńskich oraz mieszkańcy 

miasta oraz goście z terenu naszego województwa. Frekwencja była bardzo duża. Powyższy 

projekt realizowany był we współpracy z Towarzystwem Miłośników Kętrzyna. Z realizacji 

zadania i przyznanych dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego i Gminę Kętrzyn rozliczyliśmy się w terminie i zgodnie z obowiązującymi 

zasadami; 

 złożyliśmy ofertę na realizację zadania publicznego w konkursie ogłoszonym przez Gminę 

Miejską Kętrzyn pt. „650 lat Wzgórza Kościelnego w Kętrzynie”. Wniosek został 

zaopiniowany negatywnie w związku z tym odstąpiliśmy od realizacji powyższego zadania; 

 Towarzystwo uczestniczyło jako naturalny partner wspierający w realizacji projektu przez 

Miasto Kętrzyn w ramach Funduszy Małych Grantów Transgranicznych i 

Międzyregionalnych pt. „Walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne Ziemi Kętrzyńskiej”. W 

ramach współpracy przy realizacji tego projektu przygotowany został i wydrukowany folder z 

opisem „Rowerowego szlaku herbowego”. Folder wydany został w nakładzie 1000 egz. w 

polskiej i rosyjskiej wersji językowej; 

 przeprowadzenie rewitalizacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Górkach. 

Prace przy tym obiekcie były kontynuacją naszych działań w roku 2009. W ścisłej współpracy 

z Gminą Barciany przeprowadzone zostały prace przy odbudowie zniszczonego ogrodzenia 

kamiennego, uporządkowany został teren cmentarza i otoczenia wokół obiektu. Aktywnie 

uczestniczyliśmy w pracach porządkowych oraz przyczyniliśmy się do pozyskania środków 

finansowych z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie (pozyskana kwota 

5000zł). W dniu 29 września zorganizowaliśmy uroczystość otwarcia po przeprowadzonej 

rewitalizacji i poświęcenia cmentarza. Uroczystość prowadzona była przez duchownych 

katolickich, prawosławnych i ewangelickich. Podczas uroczystości cmentarz został 

przekazany przez Gminę Barciany i Towarzystwo w adopcję młodzieży Zespołu Szkół w 

Mołtajnach; 

 wystąpiliśmy z apelem do właścicieli ogrodów działkowych przy ulicy Gdańskiej w Kętrzynie z 

prośbą o zwrócenie uwagi na możliwość znajdowania się na terenie działek płyt nagrobnych 

pochodzących z cmentarza wojennego położonego w bezpośrednim sąsiedztwie z działkami. 

W okresie letnim udało się odzyskać cztery płyty nagrobne, które trafiły na cmentarz; 

 przeprowadzone zostały w czerwcu 2010 r. prace porządkowe przy grobowcu rodziny Borcke 

w Tołkinach. Wykonane zostały przekopy odprowadzające wody opadowe, zabezpieczające 

skarpę przed wypłukiwaniem ziemi i obsuwaniem się gruntu; 

 udział przedstawicieli Towarzystwa w uroczystościach złożenia kwiatów pod pomnikiem „W 

hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom – obrońcom Ojczyzny 1939-

1956” w dniu 1 września 2010 r. z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej; 

 wydanie zestawu widokówek „ Czerniki dawniej i dziś”. Z okazji zakończenia I etapu remontu 

średniowiecznego kościoła w Czernikach został wydany zestaw widokówek prezentujących 

historię i dzień dzisiejszy kościoła i miejscowości Czerniki. Zestaw widokówek został wydany 

w nakładzie 500 egz. ze środków Towarzystwa pochodzących z tytułu 1% podatku od osób 

fizycznych. Promocja wydawnictwa odbyła się podczas uroczystości w kościele w Czernikach 

w dniu 11 września 2010 r. Podczas spotkania w świetlicy wiejskiej mieszkańców Czernik 

wygłoszona została prelekcja przez członka naszego Towarzystwa poświęcona historii 

miejscowości; 

 zakończona została sprawa wpisania cmentarza wojennego z okresu I wojny 

światowej w Nowej Gui do rejestru zabytków. W dniu 10.07.2009 r. Warmińsko-

Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał postanowienie o dopuszczeniu 
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Towarzystwa do postępowania administracyjnego w sprawie wpisania cmentarza 

wojennego z okresu I wojny światowej w Nowej Gui do rejestru zabytków 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 11.08.2009r przedstawiciel 

Towarzystwa uczestniczył w oględzinach cmentarza wojennego w Nowej Gui, w 

związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. W dniu 4 sierpnia 2010 r. 

została wydana Decyzja nr 10/10 w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków w 

wyniku postępowania administracyjnego przeprowadzonego z urzędu w związku z 

wnioskiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej. Na podstawie tej decyzji 

cmentarz został wpisany do rejestru pod nr A – 4550; 

 przedstawiciele Towarzystwa uczestniczyli w seminarium „Ochrona bobra 

europejskiego”. Na zaproszenie wystosowane do nas przez Nadleśnictwo Srokwo 

uczestniczyliśmy w dniu 8 października 2010 r. w seminarium, które zostało 

zorganizowane w Srokowie. Seminarium składało się z części teoretycznej 

(wystąpienia z referatami i komunikatami) oraz z części praktycznej polegającej na 

wizycie studyjnej w miejscach istotnych z punktu widzenia tematyki seminarium; 

 zorganizowanie wyprawy dla członków Towarzystwa oraz sympatyków „Grodziska 

pruskie na terenie powiatu kętrzyńskiego”. Wyprawa zorganizowana została w dniu 

16 października po trasie Kętrzyn – Garbno – Równina Dolna – Radosze – Barciany – 

Jegławki – Wilczyny. Zakończenie wyprawy odbyło się przy ognisku na parkingu 

leśnym w Osikowie; 

 przed dniem Wszystkich Świętych zrobione zostały porządki przy grobie patronki 

Towarzystwa – Zofii Licharewej; 

 w dniu 11 listopada z okazji Święta Niepodległości delegacja Towarzystwa złożyła 

kwiaty pod pomnikiem „W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym 

Polakom – obrońcom Ojczyzny 1939-1956” w Kętrzynie; 

 udział w konsultacjach społecznych dotyczących projektów planów współpracy 

samorządów z organizacjami pozarządowymi. Towarzystwo uczestniczyło w 

konsultacjach składając wnioski i propozycje do przedstawionych projektów 

programów współpracy Gminy Miejskiej Kętrzyn, Gminy Kętrzyn i Starostwa 

Kętrzyńskiego. Większość zgłoszonych uwag i propozycji zostało przez powyższe 

samorządy uwzględnione; 

 wystąpiliśmy do organizacji i instytucji Miasta i Gminy Kętrzyn z propozycją 

wspólnego podjęcia inicjatywy organizacji obchodów 700 rocznicy bitwy pod 

Wopławkami. Rocznica przypada w roku 2011 w związku z powyższym 

przedstawiciele Towarzystwa opracowali wstępny program przedsięwzięć 

dotyczących uczczenia tej rocznicy. Zorganizowane zostały w grudniu 2010 r. trzy 

spotkania organizacyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji 

pozarządowych i instytucji kulturalnych Kętrzyna i Gminy Kętrzyn. Dalsze prace będą 

kontynuowane w roku 2011. 

- przez cały rok, na bieżąco aktualizowana była strona internetowa Towarzystwa 

(www.tomzik.org.pl), również w języku niemieckim. 

 

 

2. W zakresie zdarzeń prawnych Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej 

realizowało w 2010 roku następujące przedsięwzięcia: 

 

- w dniu 10.02.2010 r. złożona została deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 

2010; 

- w dniu 29.03.2010r. opublikowane zostały sprawozdania (finansowe i merytoryczne) 

w formie elektronicznej, w bazie danych MP i PS; 

http://www.tomzik.org.pl/


 5 

- w dniu 30.03.2010r. wysłane zostały sprawozdania z działalności finansowej 

i merytorycznej do Sądu Rejonowego w Olsztynie KRS; 

- w dniu 30.03. 2010 r. przekazane zostało do Urzędu Skarbowego sprawozdanie 

finansowe za rok 2009 oraz  zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8; 

- w dniu 14.04.2010 r. wystąpienie do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Olsztynie ze skargą na brak postępów w zakresie prowadzonego postępowania w 

sprawie ponownego umieszczenia kamieni milowych przy trasie 594 Kętrzyn – Reszel 

w m. Święta Lipka; 

- w dniu 17.05.2010 r. wystąpienie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

odwołaniem od Decyzji nr 72/2010 Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków 

z dnia 20 kwietnia 2010 r. o zabezpieczeniu zabytku ruchomego wpisanego do rejestru 

zabytków ruchomych województwa warmińsko-mazurskiego w formie ustanowienia 

czasowego zajęcia do czasu usunięcia zagrożenia, polegającego na możliwości jego 

zniszczenia, uszkodzenia, kradzieży, zaginięcia lub nielegalnego wywiezienia za 

granicę, wnosząc o uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i wydanie polecenia 

przywrócenia stanu pierwotnego (sprawa jest w toku, Minister dwukrotnie przedłużał 

termin zakończenia sprawy); 

- w dniu 19.09.2010 r. zostało złożone przez Towarzystwo doniesienie do Komendy 

Powiatowej Policji w Kętrzynie o dewastacji cmentarza wojennego w Kętrzynie. W 

wyniku złożonego doniesienia sprawcy zostali ustaleni. Została przeprowadzona 

rozprawa sądowa, w której Towarzystwo występowało jako strona pokrzywdzona. Na 

sprawcę został wydany wyrok skazujący. Sprawca został zobowiązany do naprawienia 

szkody poprzez wpłatę na rzecz Towarzystwa kwoty 250zł.; 

 

 

3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej nie prowadziło w 2010 roku 

działalności gospodarczej. 

 

 

4. Odpisy uchwał Zarządu Towarzystwa: 

 

- uchwała z dnia 18 lutego 2010 r. – przeznaczenie kwoty 3190zł ze środków 

finansowych Towarzystwa, pozyskanych z tytułu przekazania 1% podatku od osób 

fizycznych, jako udział własny w realizacji zadania publicznego „650 lecie Wzgórza 

Kościelnego w Kętrzynie”, ;w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Miasta 

w Kętrzynie; 

- uchwała z dnia 18 lutego 2010 r. – o przeznaczeniu kwoty 300zł na zrealizowanie 

umowy na prowadzenie księgowości Towarzystwa i wykonanie bilansu rocznego za 

2010 rok; 

- uchwała z dnia 18 lutego 2010 r. – przeznaczenie kwoty 300zł na organizację 

poczęstunku w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 27 marca 2010 r.; 

- uchwała z dnia 16 kwietnia 2010 r. – przyjęcie jednego kandydata na członka 

Towarzystwa; 

- uchwała z dnia 18 listopada 2010 r. – włączenie się Towarzystwa do realizacji 

projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz wytypowanie Andrzeja Masłonia jako 

kandydata do udziału w konferencji. 
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5. Wysokości uzyskanych przychodów przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Kętrzyńskiej  im Zofii Licharewej w 2010 roku: 

 

- saldo za rok 2009 – 10419,01zł; 

- środki pochodzące ze składek w 2010 r.–  870,00zł; 

- środki pochodzące z wpłat w ramach 1% podatku –  3664,90zł; 

- środki pochodzące ze źródeł publicznych – 8600,00zł. 

 

Razem przychody – 13134,90zł. 

 

 

6. Koszty poniesione przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii 

Licharewej w 2010 roku: 

 

- koszty realizacji zadań statutowych – 12721,80zł; 
- koszty administracyjne – 386,10zł  

  

Razem wydatki – 13107,90zł. 

 

 

7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2010 roku nie 

zatrudniało żadnych osób. Nie wypłacano wynagrodzenia członkom Zarządu i innych 

organów Towarzystwa.. Środki finansowe stanowiące przychody Towarzystwa lokowane 

były na rachunku bankowym w Mazurskim Banku Spółdzielczym. Stan konta na dzień 

31 grudnia 2010 roku  wynosił 10446,01zł. Nie nabywano obligacji. Nie nabywano 

nieruchomości. Nie nabywano pozostałych środków trwałych.  

 

 

8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2010 roku 

realizowało zadania publiczne zlecone przez samorządy lub inne instytucje 

administracji publicznej: 

 w formie wspierania wykonania zadania przez Zarząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, w zakresie rozwoju turystyki pt. „Rowerowy szlak herbowy”- dotacja w 

wysokości 6600zł; 

 w formie wspierania wykonania zadania przez Gminę Kętrzyn, w zakresie gospodarki 

mieszkaniowej, w tym gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wytyczenie i 

oznakowanie w terenie szlaku rowerowego pt. „Rowerowy szlak herbowy” – dotacja 

w wysokości 2000zł. 

 

 

9. W dniu 30 marca 2010 roku złożone zostało w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie,. 

zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu w 2009 roku  na druku CIT-8 wraz 

z innymi niezbędnymi dokumentami. 

 

 

10. W Towarzystwie Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w okresie 

sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli zewnętrznej. 


