Kurzętnik, 1 III 2018 r.

Sprawozdanie roczne za działalność Fundacji Inicjatyw Krajobrazowych
Wybudowania za rok 2017

§ 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. Nowe Ciepło: Produkcja Żywności
W tym roku odbyła się szósta edycja festiwalu sztuki Nowe Ciepło. Tegoroczne hasło, które
postawiliśmy przed artystami, projektantami i mieszkańcami ziemi lubawskiej to PRODUKCJA
ŻYWOŚCI. Zaproszeni do udziału w festiwalu twórcy pracowali nad zmianami gospodarowania
na obszarach wiejskich i ich wpływie na krajobraz, przemijaniem pewnych rodzajów pożywienia
i pojawianiem się nowych czy erozją tradycyjnej ekonomii wiejskiej.
W ramach festiwalu powstało 9 prac artystycznych przygotowanych dla konkretnych miejsc
i mieszkańców naszego regionu. Aby twórcy lepiej poznali lokalne uwarunkowania i mogli
spotkać się z mieszkańcami i specjalistami w dziedzinie rozwoju wsi, zaprosiliśmy na otwarte
spotkanie, które odbyło się w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim.
Zaprosiliśmy ekspertów, naukowców i badaczy zajmujących się tematami architektury,
krajobrazu i przemian na wsi. Opowiedzieli oni o swoich praktykach badawczych, zainspirowali
artystów i przynieśli nową wiedzę dla mieszkańców regionu.
Wystawa podsumowująca projekt odbyła się podczas dożynek gminno – parafialnych w
Lipowcu. Przygotowaliśmy także warsztaty dla mieszkanek wsi Szwarcenowo. Artyści:
Towarzystwo Krajobraz, Rokosz, Food Think Tank, Liliana Piskorska, Tytus Szabelski, Pamela
Granatowski, mieszkanki Szwarcenowa.

Budżet: 43.716,18 zł
Grantodawcy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski w Nowym Mieście
Lubawskim, podmiot prywatny
2. Ostatni przejazd drezyną. Warsztaty krajoznawcze
Wraz z uczestnikami zajęć podjęliśmy się twórczego namysłu nad dziedzictwem kulturowym,
które można wydobyć z byłego szlaku byłej linii kolejowej nr 251 Iława-Tama Brodzka. Projekt
zakładał zrealizowanie cyklu warsztatów oraz spacerów badawczych z młodzieżą gimnazjalną
oraz licealną, które dotyczyły historii lokalnej miejscowości Jamielnik, Radomno, Bratian, Nowe
Miasto Lubawskie, Kurzętnik i Lipowiec, ze szczególnym naciskiem na tereny tych miejscowości,
które znajdują się w bezpośredniej bliskości byłej linii kolejowej. Odkrywaliśmy stare granice,
przejazdy kolejowe, nasadzenia tworzone przez wizjonerskich właścicieli majątków, wiadukty
czy zabytkową architekturę pruską. Interesowało nas dziedzictwo ukryte w krajobrazie, który od
ponad 15 lat od likwidacji kolei w regionie zaciera się dla młodych pokoleń. Materialnym
efektem zajęć było przygotowanie subiektywnego przewodnika po najciekawszych elementach

krajobrazu widzianego z byłej linii kolejowej oraz tablic informacyjnych o tych punktach. Odbyła
się także wycieczka rowerowa dla wszystkich chętnych.

Budżet: 8.459,56 zł
Grantodawcy: Gmina Kurzętnik, Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Miasto Nowe Miasto Lubawskie,
Powiat Nowomiejski

3. Łąkorz: W poszukiwaniu tożsamości przestrzeni

W lipcu 2017 roku Fundacja Wybudowania zorganizowała obóz wolontariacki we wsi Łąkorz.
Celem była próba rekonstrukcji zatartych historii związanych z wielokulturową tożsamością
ziemi lubawskiej. Osiemnaście młodych osób z całej Polski dla własnej przyjemności
i samorozwoju pracowało na rzecz zabytków, historii i dziedzictwa kulturowego tej wsi i jej
mieszkańców. Wolontariusze porządkowali nieczynny cmentarz ewangelicki w Łąkorzu i wiatrak
holenderski oraz konserwowali obiekty z lokalnego muzeum, które mieści się w starej chałupie
robotników leśnych. Zwiedzali również relikty parku dworskiego w Łąkorku. Podczas tygodnia
prac zebrano wywiady ze starszymi mieszkańcami regionu w celu zbudowania możliwie
pełnego obrazu interesujących dla wolontariuszy miejsc. Uczestnicy mieszkali w bazie
harcerskiej w sąsiednim Gaju, miejscowości z zachowanym kształtem wsi śródleśnej
i ciekawymi przykładami drewnianego budownictwa wiejskiego.
Podsumowaniem projektu była wystawa w Muzeum Lokalnym w Łąkorzu oraz publikacja w
formie notesu z podsumowaniem zrealizowanych działań.
Budżet: 16.614,43 zł
Grantodawcy: narodowy Instytut Dziedzictwa, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Lubawska”,
Urząd Gminy w Biskupcu

§ 5.
W roku 2017 podjęto następujące uchwały:
1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
§ 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.
11.
12.
13.

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
działalność związana z organizacją wydarzeń artystycznych i edukacyjnych;
działalność obiektów kulturalnych;
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Suma przychodów z działalności odpłatnej fundacji wyniosła 5.000 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: 12.085,87 zł
Dotacje i subwencje: 56.760 zł
Całość środków została spożytkowana na cele statutowe związane z realizacją dofinansowanych
projektów.
§ 8.
W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona
Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
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