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1. Plan



  

Plan – założenia

V. 

Opis planowanych zadań inwestycyjnych 
i przedsięwzięć aktywizujących społeczność

Najważniejsze zadania na lata 2012-2020



  

Plan – zadania i terminy

Remont Kościoła 2012 – 2014

Budowa świetlicy 2014 – 2018

Plac zabaw 2013 – 2015

Strona www 2013 – 2014

Teren przy przystankach od 2013 co roku

Szkolenia 2013 – 2019

Witacze 2016 – 2019

Cykliczny festyn od 2013 co roku

„Stara remiza” 2014 – 2016

...

Udział w konkursie „Piękna Wieś” :-) 



  

2. Wykonanie



  

Plan – realizacja

 Remont Kościoła 2012 – 2014 

??? Budowa świetlicy 2014 – 2018

 Plac zabaw 2013 – 2015

 Strona www 2013 – 2014

 Teren przy przystankach od 2013 co roku

 Szkolenia 2013 – 2019

??? Witacze 2016 – 2019

 Cykliczny festyn od 2013 co roku

 „Stara remiza” 2014 – 2016

...

 Udział w konkursie „Piękna Wieś” :-) 



  

Ponadplanowo, lipiec 2013

 Zawiązanie Stowarzyszenia Wolimierz (20 członków założycieli)

 Pikniki Wolimierskie

 Parking przed kościołem

 Zabawa mikołajkowa dla dzieci

 Pozyskiwanie książek i darowizn na loterię podczas festynów

 Pozyskanie funduszy na regulację rzeki Łużycy

 Udział w projekcie „Kooperatywa Izerska. Szkoła Gospodarki Lokalnej”

 Utworzenie Laboratorium Aktywności Społecznej (LAS)

 Utworzenie grupy śpiewu tradycyjnego

 „Kino zimowe”

 Plac na spotkania i ogniska (z braku świetlicy :-) )



  

Z funduszu sołeckiego zakupiono przez dwa lata:

 Namiot 72 m2 

 10 kompletów ławek ze stolikami

 4 duże donice na kwiaty

 Drzewka i krzewy ozdobne

 Kwiaty

 Kosiarkę

 3 komplety ławek ze stołami na miejsca spotkań

 Zabawki na plac zabaw



  

Współpraca z gminą

 Wylanie masy asfaltowej na II obwodnicy Wolimierza

 Postawienie dwóch latarni

 Pozyskanie trzech działek na potrzeby wsi (4 w trakcie)

 Coroczne dostawy tłucznia na naprawę dróg dojazdowych do posesji

 Ławki

 Kosze

 Gazony



  

 Szczegółowo i obrazowo...



  

Remont Kościoła 



  

Remont Kościoła 



  

Plac zabaw



  

Plac zabaw



  

Plac zabaw



  

Plac zabaw



  

Przystanki



  

Przystanki



  

Przystanki



  

 Parking przed kościołem



  

 Parking przed kościołem



  

 Parking przed kościołem



  

 Parking przed kościołem



  

 Parking przed kościołem



  

 Parking przed kościołem



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

 Festyny, pikniki, zabawy



  

Stacja Wolimierz / Klinika Lalek



  

Stacja Wolimierz / Klinika Lalek



  

Stacja Wolimierz / Klinika Lalek



  

Stacja Wolimierz / Klinika Lalek



  

Stacja Wolimierz



  

Stacja Wolimierz



  

 Stara remiza



  

 Stara remiza



  

 Stara remiza



  

 Stowarzyszenie Wolimierz 



  

 Zabawa mikołajkowa dla dzieci



  

Grupa śpiewu tradycyjnego



  

 Laboratorium Aktywności Społecznej (LAS)



  

 Udział w projekcie „Kooperatywa Izerska. 
Szkoła Gospodarki Lokalnej”



  

Kooperatywa Izerska



  

Kooperatywa Izerska. 
Szkoła Gospodarki Lokalnej

● Obszar 3 gmin
● Szkolenia, warsztaty praktyczne,
● Przedsiębiorczość społeczna
● Budowanie zespołu 
● Informatyka
● Marka lokalna
● Imprezy integracyjne
● Konferencja międzysektorowa dot. ekonomii 

społecznej
● Utworzenie i wyposażenie warsztatu stolarskiego
● Dofinansowanie w wysokości 134 381.62 zł
● Drugie miejsce na liście 4 priorytetu PO FIO 

(202 punkty)



  

Obecnie Wolimierz 
zamieszkuje około 350 

mieszkańców 



  

350 osób to między innymi:

11 agroturystyk (ok. 200 miejsc noclegowych)
3 duże gospodarstwa rolne

3 organizacje społeczne + 2 w planach
zespół ludowy (do spółki z Pobiedną)

jeden kościół
jedna „nieczynna” stacja kolejowa

i 466 ha powierzchni do zagospodarowania :-)



  

Plan „B” (BIG)

● Utworzenie Marki Wolimierza
● Strona www + mapa agroturystyk i szlaków (questy)
● Budowa trzech przystanków autobusowych w formie domów przysłupowych
● Aleja spacerowa z miejscami na pikniki rodzinne
● Ścieżka rowerowa po dawnym nasypie kolejowym
● Oznaczenie miejsc – ujednolicone kierunkowskazy i tablice
● Rozbudowa placu zabaw
● Zagospodarowanie nowego placu pozyskanego z gminy
● Boisko do piłki nożnej i siatkówki
● Świetlica wiejska
● Poprawianie estetyki i budowanie wizerunku Wolimierza
● Rozwój i wspieranie NGO, fundusz sołecki – wkład własny do projektów
● Hot Spot (WiFi) na głównym placu
● Pozyskiwanie nowych osadników
● Utworzenie sieci komunikacji przez internet
● Radio Wolimierz?
● Przeniesienie centrum kulturalnego Europy w trójkąt między Wrocławiem Dreznem i Pragą :-D



  

JAK?

1. Ludzie:
● Energia
● Kreatywność
● Otwartość
● Współdziałanie
● Unikalne umiejętności

2. Magia miejsca...  
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