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SPRAWOZDANIE  
z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej 

 im. Zofii Licharewej za 2016 rok. 

 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej (dalej w skrócie ToMZiK) ma swoją 

siedzibę w Kętrzynie przy ul. Bolesława Chrobrego 12. 

 

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 2016r.  przez ToMZiK poprzez: 

 Integracyjne spotkanie opłatkowe członków Towarzystwa w Karolewie 3 stycznia, 

podczas którego gospodarz spotkania Kazimierz Żuchowski podzielił się swoimi 

wrażeniami (prezentacja multimedialna) z podróży do Togo; 

 Pomoc w przygotowaniach i udział członków Towarzystwa w miejskiej inscenizacji 

„Orszaku Trzech Króli, która miała miejsce 6 stycznia na terenie Kętrzyna;   

 Udział prezesa ToMZiK w pracach komitetu organizacyjnego obchodów 690-lecia 

Sątoczna, które zaplanowano na 25 czerwca (spotkania odbywały się w drugą 

niedzielę każdego miesiąca w okresie od stycznia do czerwca na plebanii w 

Sątocznie); 

 Udział prezesa i sekretarza zarządu Towarzystwa na spotkaniu organizacyjnym w 

starostwie 18 stycznia, dotyczącym form współpracy samorządu powiatowego z 

organizacjami pozarządowymi;  

 Podpisanie 29 lutego w Urzędzie Gminy Kętrzyn przez prezesa i wiceprezesa 

ToMZiK umowy na realizację zadania inscenizacji bitwy pod Wopławkami i biesiady 

rycerskiej, która zaplanowana została na 7 maja; 

 Organizacja 2 kwietnia wyprawy po grodziskach pruskich nad rzeką Guber, w której 

udział wzięli także sympatycy Towarzystwa;  

 Wyjazdowe spotkanie 9 kwietnia członków zarządu ToMZiK w Karolewie i na polach 

w Wopławkach, gdzie razem z przedstawicielami bractwa rycerskiego z Mrągowa 

omówiono stan przygotowań do VI edycji inscenizacji bitwy pod Wopławkami; 
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 Udział prezesa i skarbnika na uroczystościach 29 kwietnia na zamku w Reszlu, 

podczas których wojewoda i starosta wręczyli statuetkę „Łabędzia przedsiębiorczości” 

w kategorii ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego powiatu za 

„Propagowanie historii regionu”. ToMZiK otrzymał ta nagrodę za organizację 

inscenizacji bitwy pod Wopławkami; 

 Realizacja 7 maja inscenizacji bitwy pod Wopławkami i biesiady rycerskiej; 

 Udział członków Towarzystwa – jako współorganizatora – 21 maja w uroczystości 

odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 89 osób z domu spokojnej 

starości w Rastenburgu/Kętrzynie, zmarłych w okresie od lipca do grudnia 1945r w 

Św. Lipce, pochowanych w zbiorowej mogile na świętolipskim cmentarzu; 

 Udział członków ToMZiK 27 maja w zainstalowaniu i otwarciu wystawy 

fotograficznej o Kanale Mazurskim w Muzeum światowego oceanu, w Kaliningradzie. 

Wystawa została opatrzona tytułem „Kanał Mazurski kanałem przyjaźni”; 

 udział prezesa ToMZiK w uroczystościach 5-lecia stowarzyszenia „Kosaczewina”, 

które odbyły się 28 maja w Koczarkach; 

 Udział prezesa Towarzystwa w konferencji aksjologicznej, zorganizowanej 2 czerwca 

w Ełku przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; 

 Udział członków ToMZiK – jako współorganizatorów - w uroczystości odsłonięcia 6 

czerwca tablicy informacyjne w Parczu, upamiętniającej funkcjonowanie obozu pracy 

dla francuskich jeńców wojennych podczas II wojny światowej;  

 Udział prezesa Towarzystwa w nagraniu audycji radiowej 7 czerwca dla Radia 

Olsztyn poświęconej historii Sątoczna;  

 Udział członków Towarzystwa - jako współorganizatora - w obchodach 25 czerwca 

690. rocznicy lokowania Sątoczna; 

 Udział członków ToMZiK - jako współorganizatora - w międzynarodowej akcji 

porządkowania 13 sierpnia cmentarza w Jankowicach. Przedsięwzięcie, którego 

głównym organizatorem było Stowarzyszenie Blusztyn, zrealizowano przy udziale 

młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy; 

 Udział członków Towarzystwa w uroczystości 22 września zmiany opiekunów 

cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Górkach spośród młodzieży 

Zespołu Szkół w Mołtajnach; 

 Dwaj członkowie Towarzystwa T. Korowaj i C. Korenc, na prośbę starosty R. 

Niedziółki, przygotowali program wizyty w dniach 3-6 listopada oraz pilotowali 

delegację z niemieckiego Main - Taunus Kreis (delegacja miała zbadać możliwości 

nawiązania współpracy pomiędzy powiatem kętrzyńskim i MTK). Goście z Niemiec 

zwiedzili Świętą Lipkę, Reszel, Srokowo, pałac w Jegławkach, Siniec, a w siedzibie 

Stowarzyszenia im. A. Holza dla Porozumienia Polsko-Niemieckiego w Kętrzynie 

zapoznali się z działalnością organizacji pozarządowych z terenu powiatu;  

 W dniach 15 i 25 listopada członkowie Towarzystwa uporządkowali miejsce 

ponownego posadowienia dwóch kamieni milowych przy drodze do Reszla za Świętej 

Lipki, które po 8 latach, dzięki usilnym staraniom społeczników i samorządowców, w 

sierpniu 2015r. powróciły na swoje miejsce. Prace wykonane zostały przy współpracy 

i wsparciu Przedsiębiorstwa Komunalnego w Reszlu; 

 Udział członków ToMZiK w uroczystościach 10 grudnia w Srokowie, podczas 

których odsłonięto odnalezioną tablicę z nazwiskami poległych parafian z okresu I 

wojny światowej, a w drugiej części prezes przedstawił w formie multimedialne 

cmentarze w tego okresu na terenie gminy Srokowo; 

 W Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie 15 grudnia podczas konferencji naukowej 

poświęconej ochronie dziedzictwa kulturowego w naszym województwie, wojewoda 
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Artur Chojecki podziękował instytucjom i organizacjom, które zasłużyły się w tej 

działalności. Jedyną organizacją z terenu powiatu kętrzyńskiego, która otrzymała 

podziękowanie z rąk wojewody, było nasze Towarzystwo; 

 Ukazała się publikacja wieńcząca projekt realizowany przez Ministerstwo Kultury i  

Dziedzictwa Narodowego. W publikacji zamieszczony jest artykuł prezentujący 

działalność naszego Towarzystwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

historycznego naszego regionu. 

 zaktualizowano stronę internetową Towarzystwa (www.tomzik.org.pl), tłumaczenia 

tekstów na język niemiecki zostanie zrealizowana sukcesywnie w 2017r. 

W 2016r. odbyły się 4 posiedzenia zarządu ToMZiK (15 lutego, 15 czerwca, 19 września i 27 

grudnia), na których omawiano sprawy bieżące i planowane (szczegóły w protokołach).  

2. W zakresie działań prawnych ToMZiK realizowało następujące przedsięwzięcia: 
- złożona została deklaracja na podatek od nieruchomości za rok 2016; 

- opublikowane zostały sprawozdania (finansowe i merytoryczne) za 2015 r. w formie 

elektronicznej, w bazie danych MP i PS; 

- przekazane zostało do Urzędu Skarbowego sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz 

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8; 

 

3. ToMZiK nie prowadziło w 2016 roku działalności gospodarczej. 
 

4. Wysokości uzyskanych przychodów przez ToMZiK w 2016 roku: 
- środki pochodzące ze składek w 2016 r.–  1170,00zł; 

- środki pochodzące z wpłat w ramach 1% podatku –  1108,70zł; 

- środki pochodzące ze źródeł publicznych – 5000,00zł. 

- środki pochodzące z innych źródeł (darowizny, nawiązki) – 2690,92zł 

Razem przychody – 9969,62zł. 

 

5. Koszty poniesione przez ToMZiK w 2016 roku: 
- koszty realizacji zadań statutowych – 10.839,49zł;  

- koszty administracyjne – 501,80zł  

Razem wydatki – 11.341,29zł. 

 

6. ToMZiK w 2016 roku nie zatrudniało żadnych osób. Nie wypłacano wynagrodzenia 

członkom Towarzystwa. Środki finansowe stanowiące przychody Towarzystwa 

lokowane były na rachunku bankowym w Mazurskim Banku Spółdzielczym (SWIFT – 

POLUPLPR; IBAN – PL 94 9343 0005 0013 9449 2000 0010). Stan środków na 

31.12.2016r. wynosił ogółem 5231,54zł, z tego na koncie 4511,25zł, a w kasie 720,29zł. 

Nie nabywano obligacji, nieruchomości i pozostałych środków trwałych.  

 

7. ToMZiK w 2016 roku realizowało 2 zadania publiczne (inscenizacja bitwy pod 

Wopławkami, organizacja biesiady rycerskiej) zlecone przez samorząd. 

 

8. Stan członków Towarzystwa na dzień 31 grudnia 2016r. roku wynosił 30 osób. 

 

9. W okresie sprawozdawczym nie było przeprowadzonej kontroli zewnętrznej. 

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

