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TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW 

        ZIEMI KĘTRZYŃSKIEJ 

             im. Zofii Licharewej 

 

              KRS  0000156906 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  

z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej 

 im. Zofii Licharewej za 2011 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; 

 Dorian Burdyło – wiceprezes 

 Joanna Małkiewicz - sekretarz 

 Adam Śnieżko – skarbnik 

 Kazimierz Żuchowski – członek Zarządu 

 Jadwiga Humieńczuk – członek Zarządu 

 Jan Pietrzak – członek Zarządu 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

 Bożena Łojko – przewodnicząca 

 Leokadia Baranowska – członek 

 Jan Rucin członek 

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, 
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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. 

 

 

1. Powyższe  cele statutowe realizowane były w 2011 roku  przez Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Kętrzyńskiej poprzez: 

 

- podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie powiatu kętrzyńskiego Centrum 

Organizacji Pozarządowych. We współpracy z ESWIP w Elblągu Towarzystwo podjęło 

zadanie prowadzenia COP, który miał być częściowo finansowany z projektu ESWIP. 

Przeprowadzone zostało szereg uzgodnień i spotkań z przedstawicielami samorządów Miasta 

Kętrzyn i Powiatu kętrzyńskiego. Doprowadziliśmy również do spotkania wicedyrektora 

;ESWIP z wicestarostą i burmistrzem. Jednak różnice zdań i poglądów przedstawicieli tych 

samorządów doprowadziły do zaniechania dalszych działań w tym zakresie; 

 zorganizowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Kętrzynie. Podczas Zebrania, w dniu 26 lutego 2011 r. Zarząd rozliczył się przed 

członkami Towarzystwa z działalności w roku 2010. Wybrane zostały nowe władze na 

kadencję 2011-2014 i wypracowany został plan pracy na rok 2011; 

 przeprowadzenie prac przy wycince krzewów na cmentarzu wojennym z okresu I wojny 

światowej w Kętrzynie; 

 zainstalowanie na Górze Herbowej, przy trasie rowerowej, tablicy z legendą o herbie Kętrzyna. 

Na kamieniu wyciągniętym na wzniesienie w grudniu 2010 r. przy współudziale strażaków 

z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, zainstalowany został 

żeliwny odlew herbu Kętrzyna; 

 przygotowanie i zorganizowanie inscenizacji „Bitwy pod Wopławkami” z okazji 700 rocznicy 

bitwy stoczonej w 1311 roku pomiędzy Zakonem krzyżackim i wojami litewskimi. Inscenizacja 

przeprowadzona była w ramach realizowanego projektu w konkursie ogłoszonym przez 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie 

w kwocie 10 000zł; 

 urządzenie miejsca przystankowego pod Górą Herbową na trasie trasy rowerowej „Rowerowy 

szlak herbowy”. Miejsce przystankowe wyposażone zostało w zadaszony stolik zintegrowany 

z ławami, stojak na rowery oraz kosz na śmieci. Wszystkie elementy wykonane zostały 

z drewna. Miejsce przystankowe wykonane zostało w ramach projektu w konkursie 

ogłoszonym przez Gminę Kętrzyn. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 000zł; 

 przeprowadzenie sympozjum „Kanał Mazurski – stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę 

rozpoczęcia budowy”. W ramach sympozjum zorganizowany został panel dyskusyjny 

z referatami i komunikatami, wystawa fotograficzna prezentująca Kanał Mazurski i jego stan 

obecny na całej długości oraz wizyta studyjna na południowej (polskiej) części Kanału. 

Wygłoszone podczas sympozjum referaty opublikowane zostały w wydawnictwie zwartym pod 

takim samym tytułem. Sympozjum i wszystkie przedsięwzięcia wokół niego zrealizowane 

zostały w ramach projektu w konkursie ogłoszonym przez Samorząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 13 000zł; 

 włączenie się Towarzystwa do zrzeszenia organizacji pozarządowych w celu aktywizacji 

lokalnych społeczności wokół problemu budowy elektrowni wiatrowych na terenie powiatów 

kętrzyńskiego i mrągowskiego. W ramach podjętych działań przez organizacje utworzona 

została koalicja „Bezpieczna Energia”. W ramach działania koalicji doszło do zorganizowania 

kilku spotkań informacyjnych , konferencji „Energia wiatru a ludzie” oraz wymiany materiałów 
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informacyjnych. Towarzystwo wystąpiło do gmin powiatu kętrzyńskiego o dostęp do 

informacji na powyższy temat i częściowo sprawę monitoruje; 

 podpisanie umów partnerskich ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Siniec 

„Blusztyn” i współudział w realizacji projektu rewitalizacji cmentarza wiejskiego i rodowego 

w Sińcu. W ramach przeprowadzonych prac porządkowych na tym cmentarzu uporządkowany 

został teren cmentarza, oraz mogiły. Uporządkowany i odremontowany został pomnik 

poświęcony żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej oraz mogiły żołnierskie z okresu 

I i II wojny światowej; 

 pomoc w zorganizowaniu uroczystości i udział przedstawicieli Towarzystwa w uroczystości 

przekazania w adopcję cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Górkach pomiędzy 

młodzieżą klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Zespołu Szkół w Mołtajnach; 

 zorganizowanie wystawy fotograficznej :Kanał Mazurski – stan obecny w 100 rocznicę 

rozpoczęcia budowy”. Wystawa zaprezentowana została w Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Kętrzynie; 

 wypracowanie przez Zarząd Towarzystwa, we współpracy z ekspertami z ESWIP planu 

działania Towarzystwa na lata 2012-2014; 

 przed dniem Wszystkich Świętych zrobione zostały porządki przy grobie patronki 

Towarzystwa – Zofii Licharewej; 

 udział delegacji Towarzystwa w uroczystości złożenia kwiatów na lotnisku w Wilamowie pod 

obeliskiem upamiętniającym katastrofę lotniczą z 10 kwietnia 2010 r.; 

 udział delegacji Towarzystwa w uroczystości Święta Niepodległości i złożenie kwiatów pod 

pomnikiem „W hołdzie poległym, pomordowanym i zamęczonym Polakom – obrońcom 

Ojczyzny 1939-1956”; 

 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 2011 roku następujące przedsięwzięcia: 

 

 w dniu 3.01.2011 r. nastąpiło rozwiązanie umowy najmu lokalu za porozumieniem 

stron oraz zawarcie porozumienia w sprawie udostępnienia Towarzystwu przez Gminę 

Miejską Kętrzyn lokalu użytkowego przy ul. B. Chrobrego 12 na prowadzenie 

działalności statutowej; 

- w dniu 23.02.2011 r. złożona została deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 

2011; 

- w dniu 6.03.2011r. opublikowane zostały sprawozdania (finansowe i merytoryczne) za 

2010 r. w formie elektronicznej, w bazie danych MP i PS; 

- w dniu 13.03.2011 r. wysłany został wniosek KRS-Z20 o zmianę danych podmiotu 

w KRS, w związku ze zmianami w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

- w dniu 16.03.2011r. wysłane zostały sprawozdania z działalności finansowej 

i merytorycznej za 2010 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; 

- w dniu 16.03. 2011 r. przekazane zostało do Urzędu Skarbowego sprawozdanie 

finansowe za rok 2010 oraz zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8; 

- w dniu 31.07.2011 r. podpisane zostały trzy umowy partnerskie ze Stowarzyszeniem 

Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn” dotyczące współpracy w realizacji 

projektów w partnerstwie w obszarze działalności statutowej Towarzystwa. 

 

 

http://www.tomzik.org.pl/
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3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej nie prowadziło w 2011 roku 

działalności gospodarczej. 

 

 

4. Odpisy uchwał Zarządu Towarzystwa: 

 

- uchwała z dnia 10 marca 2011 r. – w sprawie uhonorowania kol. Tadeusza Korowaja 

i Grzegorza Zygnera upominkami książkowymi za aktywną działalność w Zarządzie 

Towarzystwa; 

- uchwała z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia kol. Andrzeja Masłonia 

i Adama Śnieżkę do wykonywania operacji bankowych; 

- uchwała z dnia 10 marca 2011 r. – w sprawie wydatkowania środków finansowych 

z budżetu Towarzystwa, pozyskanych z tytułu 1% podatku od osób fizycznych na 

realizację zadań publicznych: 

- „Inscenizacja bitwy pod Wopławkami” – do 3000zł; 

- Kanał Mazurski – stan obecny i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia 

budowy” – do 2500zł; 

- „Urządzenie miejsca przystankowego na trasie rowerowej – Rowerowy szlak 

herbowy” – do 500zł. 

- uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. – w sprawie przyjęcia Beatę Stachowicz i Adama 

Chomkę na członków Towarzystwa; 

- uchwała z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie podjęcia partnerskiej współpracy 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej ze Stowarzyszeniem Na Rzecz 

Rozwoju Sołectwa Siniec „Blusztyn”. Zarząd Towarzystwa upoważnia prezesa do 

podpisania umów partnerskich; 

- uchwała z dnia 8.grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wypracowanego projektu „Planu 

działania Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej „ jako oficjalnego projektu do 

dalszego opracowywania; 

- uchwała z dnia 8 grudnia 2011 r. – w sprawie przyjęcia Jarosława Bitowta na członka 

Towarzystwa; 

- uchwała z dnia 8 grudnia 2011 r. – o wsparcie finansowe w postaci refundacji 

4 biletów wstępu do teatru dla czworga dzieci z ubogich rodzin ze Szkoły 

Podstawowej w Srokowie. 

 

 

5. Wysokości uzyskanych przychodów przez Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Kętrzyńskiej  im Zofii Licharewej w 2011 roku: 

 

- saldo za rok 2010 – 10.446,01zł; 

- środki pochodzące ze składek w 2011 r.–  750,00zł; 

- środki pochodzące z wpłat w ramach 1% podatku –  2.923,30zł; 

- środki pochodzące ze źródeł publicznych – 25000,00zł. 

- Środki pochodzące z innych źródeł (darowizny, nawiązki) – 280,61zł 

 

Razem przychody – 39.419,92zł. 

 

 

6. Koszty poniesione przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii 

Licharewej w 2011 roku: 
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- koszty realizacji zadań statutowych – 32.073,97zł; 

- z tego koszty realizacji zadań publicznych – 31216,76zł, w tym: 

- koszty pokryte z dotacji – 25000zł 

- koszty pokryte z budżetu Towarzystwa w tym pochodzące z 1% - 6216,76zł 

- pozostałe koszty statutowe – 857,21zł 

- koszty administracyjne – 1.191,24zł  
  

Razem wydatki – 33.265,21zł. 

 

 

7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2011 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 2011 roku wynosił 6.154,71zł. Nie nabywano obligacji. Nie nabywano 

nieruchomości. Nie nabywano pozostałych środków trwałych.  

 

 

8. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2011 roku 

realizowało zadania publiczne zlecone przez samorządy lub inne instytucje 

administracji publicznej: 

 w formie wspierania wykonania zadania przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, w zakresie rozwoju turystyki pt. „700 lecie bitwy pod Wopławkami”- 

dotacja w wysokości 10000zł; 

 w formie wspierania wykonania zadania przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej i rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami pt. „Kanał Mazurski – stan obecny 

i perspektywy w 100 rocznicę rozpoczęcia budowy” – dotacja w wysokości 13000zł 

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

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki 

i krajoznawstwa pt. „Urządzenie miejsca przystankowego na trasie rowerowej pod 

Górą Herbową”– dotacja w wysokości 2000zł. 

 

 

9. W dniu 16 marca 2011 roku złożone zostało w Urzędzie Skarbowym w Kętrzynie,. 

zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu w 2010 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. 
 

 

Kętrzyn, dnia 25.02.2012 r. 


