
Kurzętnik, 20 XII 2017 r.

Sprawozdanie roczne za działalność Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych
Wybudowania za rok 2016

§ 1. 

Fundacja Inicjatyw Krajobrazowych Wybudowania 
Siedzibą organizacji jest wieś Kurzętnik
ul. Betoniarska 4/14 13-306 Kurzętnik 
KRS 0000534934 
REGON 36029675700000 
NIP 8771477508 

§ 2. 

Zarząd fundacji: 
Marcin Zalewski, Przewodniczący Zarządu 
Radosław Kotkowski, Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Izabela Redman-Zalewska, Sekretarz Zarządu 

§ 3. 

Cele statutowe fundacji: 
a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i zachowania krajobrazu kulturowego, w 
szczególności obszarów wiejskich; 
b) działanie na rzecz poprawy ładu przestrzennego, w szczególności obszarów wiejskich; 
c) promowanie idei ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa niematerialnego;
d) działanie na rzecz rozwoju tożsamości regionalnej i budowy kapitału społecznego;
e) działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ekologii i różnorodności kulturowej, w 
szczególności wspieranie kultur rdzennych; 
f) wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki; 
g) tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży; 
h) działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego; 
i) wszechstronny rozwój osób zaangażowanych w proces animowania lokalnych społeczności i 
grup zmarginalizowanych;
j) tworzenie systemu szkoleń dla osób i grup podejmujących i umacniających inicjatywy 
społeczne i kulturalne na rzecz lokalnego środowiska; 
k) działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji, edukacji, w tym także edukacji 
europejskiej, doradztwa i pomocy w zatrudnieniu; 
l) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony równych praw kobiet i mężczyzn;
m) propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia, 
wolnego od używek;



n) działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
o) działanie wspomagające rozwój gospodarczy, w szczególności rozwój przedsiębiorczości 
społecznej; 
p) propagowanie postaw tolerancji i przeciwdziałanie postawom dyskryminacji wobec innych 
kultur, religii, narodowości; zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych; 
r) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności: dzieci, młodzieży, kobiet, osób 
niepełnosprawnych, uzależnionych, chorych psychicznie, bezdomnych, bezrobotnych, 
migrantów; 
s) tworzenie programów społeczno–edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, 
wyrównywaniu szans, promocji kultury, współpracy międzynarodowej i ekologii; 
t) działanie na rzecz polityki równych szans, pokoju i poszanowania praw człowieka. 

§ 4. 

Zrealizowane przedsięwzięcia: 

1. Szlakiem wybudowań

Zadanie dotyczyło stworzenia wspólnie z zaangażowaną w projekt grupą młodzieży z Nowego 
Miasta Lubawskiego oraz gmin Kurzętnik i Nowe Miasto Lubawskie przewodnika po 
zapomnianych wybudowaniach, parowach, pustkach, wzgórzach i polach regionu. Przewodnik
wraz z planem i zaznaczonym szlakiem poprowadzi przez tak egzotyczne miejsca na mapie 
miasta i okolic takie jak Araratka, Cymbałowo, Holendry czy Hajdak. Mapa, opisy miejsc oraz 
plan szlaku krajobrazowego zostały przygotowane podczas warsztatów przeprowadzonych z 
grupą uczniów szkół ponadpodstawowych gminy. Projekt stawiał za cel wzmocnienie 
przynależności regionalnej młodego pokolenia oraz przypomnienie tradycyjnych nazw obszarów
miasta, wybudowań, kolonii i miejsc bezludnych, a także nauki podstaw dziedziny wiedzy jaką 
jest toponomastyka. Używając metody aktywnej pracy za pomocą narzędzi literackich i 
plastycznych młodzież sama stworzyła miniprzewodnik, dając regionowi nieszablonowy, 
interesujący i stworzony przez samych mieszkańców produkt turystyczny. 

Projekt opierał się na zajęciach warsztatowych oraz spacerach badawczych. Grupa młodzieży 
przez cały projekt była wspierana przez specjalistów. Powstała podczas zajęć ścieżka 
turystyczna została opisana i naniesiona na plan powiatu, a rezultaty działania zostały 
przedstawione w formie wystawy w nowomiejskim Miejskim Centrum Kultury. Opracowanie jest 
udostępnione w internecie w wersji elektronicznej oraz przekazane mediom regionalnym w celu
popularyzacji trasy.

Budżet: 7.750 zł
Grantodawcy: Gmina Kurzętnik, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Miasto Nowe Miasto Lubawskie,
Powiat Nowomiejski

2. Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym

W tym roku nadaliśmy festiwalowi podtytuł Budowa Systemem Gospodarczym. Rozumiemy go 
jako splot tematów architektury regionalnej, rozwój i przyszłości małych miast i wsi, tego jak 
ludzie opanowują, przekształcają i zamieszkują świat daleko od centrum. Festiwal Nowe Ciepło: 
Budowa Systemem Gospodarczym to próba artystycznej wypowiedzi na temat polskiej kultury 
domów jednorodzinnych oraz społecznego fantazmatu domu zbudowanego własnymi rękoma. 
Celowo uciekamy z przedmieść na prowincję, gdzie ludzie także mieszkają, chcą mieszkać i 
budują na potęgę. Uważamy, że budówki i kostki polskiej prowincji domagają się przeniesienia 
artystycznie generowanej dyskusji o mieście i mieszkalnictwie do poziomu lokalnego: gęstego i 
nierozpoznanego przez sztukę współczesną.

Nowe Ciepło: Budowa Systemem Gospodarczym zostało zbudowane z kilku elementów. 
Kluczowym jest piątkowa wystawa składająca się z czterech powiązanych spojrzeń na 
architekturę jednorodzinną i związane z nią zjawiska. Zobaczymy tam wybór zdjęć 
monumetnalnego cyklu "Zapis socjologiczny" jednej z największych polskich fotograficzek Zofii 



Rydet. Zaprezentowane także zostaną architektoniczne prace znanego rzeźbiarza spod Nowego
Miasta, pana Józefa Daleckiego, który przez lata tworzył miniaturowe wariacje na temat 
znanych budynków w regionie. Artyści: Karolina Balcer / Piotr Bujak / Mieszkańcy Regionu / 
Parque-no / Arek Pasożyt / Liliana Piskorska / Zofia Rydet / Dominik Stanisławski / Atelier 
Starzak Strebicki / Tytus Szabelski. Kuratorzy: Natalia Reszka / Marcin Zalewski. Projekt został 
podsumowany katalogiem.

Budżet: 60.047 zł
Grantodawcy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego

3. Obserwatorium Miejskie: Zasoby

Fundacja Wybudowania drugi rok z rzędu była współprowadzącą projekt artystyczno - badawczy
Obserwatorium Miejskie. Wraz z Fundacją Smacznego! i Galerią Miłość przygotowaliśmy 
seminaria, objazdy badawcze i wizyty studyjne, plener artystyczny i finalną wystawę. 
Zapraszamy do obejrzenia dokumentacji wystawy poplenerowej Obserwatorium Miejskie: 
Zasoby. Poplenerowa wystawa V edycji projektu jest podsumowaniem półrocznego działania, 
dla którego punktem wyjścia stanowiło pojęcie zasobów.

„Obserwatorium  Miejskie”  jest  eksperymentalnym  festiwalem  realizowanym  w przestrzeni
miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Smacznego! a od dwóch
lat  organizowany  jest  wspólnie  z Galerią  Miłość  i Fundacją  Wybudowania.  Działanie
skoncentrowane jest na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych zogniskowanych
wokół  zagadnień  społecznych  i urbanistycznych.  Tegoroczna  edycja  zakładała  rozłożoną
w czasie aktywność – obejmującą spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener
oraz wystawę  –  opartą  na współpracy  w interdyscyplinarnym  zespole  artystów,  kuratorów
i badaczy  różnych  dziedzin  (biologii,  ekologii,  ekonomii,  socjologii,  historii)  zogniskowanych
wokół pojęcia zasobów. Artyści: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, Pamela Granatowski,
Zuzanna  Larysz,  Lech  Nienartowicz,  Liliana  Piskorska,  Dagmara  Pochyła,  Michał  Połomski,
Katarzyna  Stępień.  Kuratorzy:  Piotr  Lisowski,  Maria  Niemyjska,  Natalia  Wiśniewska,  Marcin
Zalewski

 
4. Warmia Mazury Lokalnie

Projekt opierający się na wzmocnieniu młodych organizacji pozarządowych z terenu 
województwa warmińsko – mazurskiego. W jego ramach zakupiony został komputer przenośny 
oraz drukarka.

Budżet: 2.970 zł
Grantodawca: Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

§ 5.

W roku 2016 podjęto następujące uchwały: 
1/2016 w sprawie dołączenia do federacji organizacji pozarządowych Koalicja Kulturotwórców
2/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

§ 6. 

Fundacja  nie  może  prowadzić  działalności  gospodarczej.  Statut  pozwala  na  prowadzenie
działalności odpłatnej w zakresie: 
1. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;
2. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;
3. zakwaterowanie;
4. działalność wydawnicza;



5. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań
dźwiękowych i muzycznych;
6. działalność usługowa w zakresie informacji;
7. badania naukowe i prace rozwojowe;
8. reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
9. przeprowadzanie konsultacji społecznych;
10. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
11. działalność związana z organizacją wydarzeń artystycznych i edukacyjnych;
12. działalność obiektów kulturalnych;
13. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Suma przychodów z działalności odpłatnej fundacji wyniosła 1.200 zł. 

§ 7. 

Informacja  o  wysokości  uzyskanych przychodów,  z  wyodrębnieniem ich źródeł  (np.  spadek,
zapis, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu
gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez fundację w ramach celów statutowych z
uwzględnieniem kosztów tych świadczeń. 

Darowizny finansowe i rzeczowe: 10.377 zł 
Dotacje i subwencje: 57.600 zł 

Całość środków została spożytkowana na cele statutowe związane z realizacją dofinansowanych
projektów. 

§ 8. 

W okresie sprawozdawczym nie została przeprowadzona kontrola Fundacji. 


