
  

Sołectwo Wolimierz
Podsumowanie lat 2010-2014



  

Wolimierz A.D. 2006
Główny plac we wsi



  

Miejsce spotkań
(przestrzeń publiczna)



  

Nowy sołtys – nowa energia



  

Strategia rozwoju
wraz z planem odnowy miejscowości



  

Plan przed kościołem
(odnowa przestrzeni publicznej)



  

Plac przed kościołem
(czyn społeczny)



  

Plac przed kościołem
po dwóch tygodniach



  

Plac zabaw



  

Plac zabaw



  

Festyny, pikniki, zabawy



  

Festyny, pikniki, zabawy



  

Stara remiza



  

Stara remiza



  

Konkurs Piękna Wieś Dolnośląska 2013



  



  

Odnowa wsi dolnośląskiej
werdykt Jury



  



  

Nagrody gminne



  

Kongresy Odnowy Wsi



  

2014 – kolejne nagrody



  

Wizyty studyjne – uczymy się



  

Finanse: Fundusz sołecki

2011 – 11.868 zł
2012 – 15.299 zł
2013 – 13.217 zł
2014 – 12.200 zł
––
Razem: 52.548 zł

Wydane na:
wyposażenie placu zabaw, namiot, stoły, poprawę estetyki wsi, 
promocję, zabawy integracyjne 



  

Finanse: darowizny

Razem: 6.710 zł 

Wydane na uzupełnienie funduszu sołeckiego, głównie poprawę 
estetyki wsi i plac zabaw 



  

Finanse: nagrody

Razem: 5.000 zł 

Wydane na promocję wsi – foldery, pocztówki, bannery



  

Majątek rzeczowy sołectwa

● Namiot 72m2

● 10 kompletów ławek ze stołami
● Pomieszczenie gospodarcze – magazynowe
● Kosiarka spalinowa
● 3 komplety stołów z ławami (na skwerach)
● 2 pergole
● 12 donic (-2 skradzione)
● 5 stojaków na rowery
● 8 koszy na śmieci
● 12 ławek (1 skradziona)
● 4 gazony żeliwne (3 skradzione)
● 4 gazony małe (schowane)



  

Stowarzyszenie Wolimierz



  

Kwiat lnu – nawiązuje do historii wsi i jej tkackich tradycji, 
podkreśla tożsamość Wolimierza

Typografa, ornament, estetyka znaku i identyfkacji wizualnej nawiązuje do 
artystycznego ruchu Arts & Crafts, powstałego pod koniec XIX w, którego 
reprezentanci  przeciwstawiali się produkcji mechanicznej, przemysłowej, 
na rzecz odrodzenia sztuki wykonywanej ręcznie. 

Wolimierz, wieś z artystyczną duszą, dbająca o swój wizerunek, skupiająca 
ludzi szanujących tradycję, kulturę materialną, przyrodę.



  



  



  

Sztuka wypoczynku – hasło promocyjne oferty 
agroturystycznej Wolimierza

„Sztuka” (Art) jest istotnym elementem wielu 
naszych działań 

Pożądane skojarzenia z marką:
dążenie do perfekcji, praca rąk, duchowość, 
kultura, „azyl” od zmechanizowanego świata, 
kreatywny wypoczynek, wysoka jakość, 
eko, handmade, art, tajemniczość, kreatywność



  

Oferta



  

Integracja mieszkańców



  

Finanse Stowarzyszenia

Pozyskiwanie zleceń w ramach działalności odpłatnej
(wizyty studyjne, imprezy dla grup)

Dotacje:
Zajęcia dla dzieci w ZSP Pobiedna 
Druk Kuryera Wolimierskiego

Od 10 marca 2014, roczny bilans (obrót)
w Stowarzyszeniu to ok 26 tys zł.



  

Oczekiwane efekty

● Zwiększenie ilości agroturystyk, firm, w szczególności wytwórców 
produktu lokalnego (rozwój gospodarczy)

● Zwiększenie aktywności społecznej – wolontariat / czyn społeczny, 
nowe organizacje (rozwój społeczny)

● „Import” nowych osadników zwiększających kapitał ludzki 
wsi i stowarzyszenia 

● Zwiększenie liczby  działań kulturalnych i edukacyjnych dla 
mieszkańców Wolimierza

● Budowa domu kultury – pozyskanie dofinansowania na budowę, 
prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej



  

Centrum Wolimierz

Centrum konferencyjne

Świetlica wiejska

Miejsce spotkań

Muzeum wsi

Biblioteka

Itd...



  

Centrum Wolimierz



  

Dziękujemy za uwagę

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz

Wolimierz 120
59-814 Pobiedna

facebook.com/wolimierz
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