SPRAWOZDANIE
z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
im. Zofii Licharewej za 2015 rok.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej ma swoją siedzibę
przy ul. Bolesława 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:
Tadeusz Korowaj – prezes;
Jan Krawczyk – wiceprezes
Andrzej Masłoń - sekretarz
Kazimierz Żuchowski – skarbnik
Dorian Burdyło – członek Zarządu
Skład Komisji Rewizyjnej:
Bożena Łojko – przewodnicząca
Paweł Sucharzewski – 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.
1.

Powyższe cele statutowe realizowane były w 2015 roku przez Towarzystwo
Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej poprzez:
Udział członków Towarzystwa w miejskiej inscenizacji „Orszaku Trzech Króli”, która
miała miejsce 6 stycznia na terenie Kętrzyna;
Udział członków Towarzystwa w zamontowaniu 26 stycznia w Parczu tablicy
pamiątkowej poświęconej jeńcom francuskim w 70. rocznicę ich ewakuacji;
Prezentację wystawy fotograficznej ukazującej działania w okresie I wojny światowej
na terenie powiatu kętrzyńskiego; wystawę w okresie luty – marzec można było
oglądać w świetlicy wiejskiej w Kraskowie;
Organizację 7 marca wycieczki przez południową część Kanału Mazurskiego (od jez.
Mamry do mostu w Brzeźnicy), w której oprócz członków Towarzystwa wzięli udział
zaproszeni goście z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej;
Wernisaż 15 kwietnia wystawy o Kanale Mazurskim w Muzeum Techniki w
Olsztynie; wystawa eksponowana była do końca czerwca;
Naprawę i konserwację przez członków Towarzystwa Rowerowego Szlaku
Herbowego w okresie kwietnia i maja;
Przeprowadzenie cyklu spotkań i instruktaży w ramach przygotowywania V edycji
inscenizacji bitwy pod Wopławkami, której realizacja miała miejsce 25 kwietnia;
Udział członków Towarzystwa w przygotowaniach i uroczystości 19 maja na
cmentarzu w Sińcu, gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową dawnych mieszkańców,
którzy zginęli w 1945r;
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Otwarcie 26 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia im. A. Holza (loża) autorskiej
wystawy fotograficznej ukazującej dawne cmentarze na terenie powiatu; były to
wybrane fotografie wykonane w ciągu ponad 20 lat przez prezesa Towarzystwa;
Udział prezesa Towarzystwa w konferencji organizacji pozarządowych,
zorganizowanej 22 czerwca na zamku w Reszlu przez LGD „Barcja”, w której
podsumowano współpracę m.in. w dziedzinie ochrony i zachowania dziedzictwa
kulturowego naszego powiatu; Z tej okazji wydany został okolicznościowy album, do
którego słowo wstępne napisał prezes Towarzystwa;
Udział prezesa Towarzystwa w konferencji zorganizowanej 28 lipca przez ESWiP na
temat „Fundusze europejskie 2014-2020”;
Zorganizowanie 26 września integracyjnej wycieczki krajoznawczej członkom
Towarzystwa oraz ich rodzinom i znajomym, na trasie Barciany – Jegławki –
Skandławki;
Konsultacyjne spotkanie 28 września na plebanii w Barcianach z grupą
zainteresowanej młodzieży i ks. proboszcza (Juliusz Czapiewski) oraz telefonicznym
udziałem prof. Jerzego Limona (autora publikacji „Młot na poetów albo Kronika
ściętych głów, Gdańsk 2014); spotkanie dotyczyło płyty nagrobnej Thomasa Gordona
i historii samej osoby, którą zająć się miała młodzież;
Zorganizowanie 10 października integracyjnej wycieczki krajoznawczej członkom
Towarzystwa oraz ich rodzinom i znajomym, na trasie Nakomiady – Godzikowo Wajsznory;
Udział członków Towarzystwa w autorskim spotkaniu 20 października z p.
Mieczysławem Ostrowskim w świetlicy wiejskiej „Kuźnia”w Wopławkach; Jego
publikacja sfinansowana została ze środków Towarzystwa;
Udział członków Towarzystwa w uroczystości 13 listopada zmiany opiekunów
cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Górkach (gm. Barciany) spośród
młodzieży Zespołu Szkół w Mołtajnach;
Zorganizowanie 14 listopada integracyjnej wycieczki krajoznawczej członkom
Towarzystwa oraz ich rodzinom i znajomym, śladami kurhanów powiatu
kętrzyńskiego;
Udział członków Towarzystwa 16 listopada w spotkaniu organizacji pozarządowych
zorganizowanym przez starostwo powiatowe, a dotyczące formy i rodzaju współpracy
między organizacjami a starostwem;
Udział członków Towarzystwa w integracyjnym spotkaniu 27 listopada w Świętej
Lipce z członkami Towarzystwa Miłośników Reszla i Okolic;
Starania członków Towarzystwa uwiecznienia patronki ToMZiK pamiątkową
tabliczką na ławeczce przy ratuszu, co zwieńczone zostało w grudniu;
Udział członków Towarzystwa - w ciągu roku – w pracach przygotowawczych
związanych z upamiętnieniem zmarłych w 1945r. i pochowanych na cmentarzu w
Świętej Lipce pensjonariuszy domu spokojnej starości (6 stycznia – wizja lokalna na
cmentarzu z udział urzęduem wiceburmistrza Reszla i pracowników służb
komunalnych, 21 luty – spotkanie w UM Reszel z pracownikami, 30.04.-3.05.- wizyta
p. Rolfa Dyckerhoffa, przedstawiciela strony niemieckiej-potomka jednej z ofiar, 28
maj – spotkanie z ks. Aleksandrem Jacyniakiem, proboszczem w Świętej Lipce w
sprawie ustaleń programu uroczystości i spraw formalno-prawnych);
przez cały rok, na bieżąco aktualizowana była strona internetowa Towarzystwa
(www.tomzik.org.pl), również w języku niemieckim.
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2.

W zakresie zdarzeń prawnych Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej
realizowało w 2015 roku następujące przedsięwzięcia:
- złożona została deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 2015;
- opublikowane zostały sprawozdania (finansowe i merytoryczne) za 2014 r. w formie
elektronicznej, w bazie danych MP i PS;
- przekazane zostało do Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe za rok 2014 oraz
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8;

3.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej nie prowadziło w 2015 roku
działalności gospodarczej.

4. Wysokości uzyskanych przychodów przez Towarzystwo Miłośników Ziemi
Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2015 roku:
-

saldo za rok 2014 – 8077,47zł;
środki pochodzące ze składek w 2015 r.– 480,00zł;
środki pochodzące z wpłat w ramach 1% podatku – 2053,50zł;
środki pochodzące ze źródeł publicznych – 5800,00zł.
środki pochodzące z innych źródeł (darowizny, nawiązki) – 0,00zł

Razem przychody – 8333,50zł.
5. Koszty poniesione przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii
Licharewej w 2015 roku:
-

koszty realizacji zadań statutowych – 8586,79zł;
koszty administracyjne – 1220,97zł

Razem wydatki – 9807,76zł.
6. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2015 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 (kod SWIFT –
POLUPLPR; IBAN – PL 94 9343 0005 0013 9449 2000 0010). Stan środków
pieniężnych na 31.12.2015r. wynosił 6627,21zł, z tego Stan na rachunku bankowym
5800,82zł, w kasie 802,39zł. Nie nabywano obligacji. Nie nabywano nieruchomości. Nie
nabywano pozostałych środków trwałych.
7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w 2015 roku
realizowało 3 zadania publiczne (organizacja biesiady rycerskiej, rowerowy szlak
herbowy, wydanie publikacji po sympozjum dotyczącym I wojny światowej na
terenie powiatu) zlecone przez samorządy lub inne instytucje administracji
publicznej.
8. Stan członków Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 41 osób.
9. W Towarzystwie Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im Zofii Licharewej w okresie
sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli zewnętrznej.
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