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Naszym zdaniem oczywiście tak! 
Pozostaje przekonać o tym tyl-
ko (i aż) 5 osób! 

14 lipca – w piątek przyjeżdża 
do Wolimierza komisja konkur-
sowa z Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Dolnośląskie-
go, która na własne oczy przeko-
na się o tym, że Wolimierzanie 
w ciągu ostatnich kilku lat mogą 
pokazać innym wsiom jak dbać 
o swoją „małą ojczyznę”. Na ty-
tuł najpiękniejszej wsi Dolnego 
Śląska pracujemy od wielu lat. 
Pokażmy wspólnie, że zasłuży-
liśmy na niego jak nikt inny!

Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców i turystów na 
piknik artystyczny i spotka-
nie integracyjne!

Piątek 14 lipca 2017 
Centrum Wolimierza  
Godzina 14:00-15:30 

Wystąpią:
 – Łużyczanki, 
 – dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Pobiednej
 – artyści ze Stacji Wolimierz, 
 – wolontariusze z kilkunastu 
krajów Europy i Brazylii

Ponadto:
 – wystawa produktów lokalnych 
 – poczęstunek
 – ognisko
 – muzyka
 – spotkanie integracyjne do 
rana 

 – otwarcie zgłoszeń na drugi 
konkurs wolimierskiego pro-
duktu lokalnego (planowany 
finał – październik 2017)

Serdecznie zachęcamy wszyst-
kich mieszkańców Wolimierza 
do włączenia się w przywitanie 
komisji. Seniorzy, którzy chcie-
liby się pojawić, ale potrzebują 
transportu prosimy o kontakt 
z Moniką Fijałkowską – sołtys 
(tel. 608 093 899)
Zachęcamy też do przyniesie-
nia ciasta i innych smakołyków 
–  dla zwiększenia różnorodno-
ści doznań kulinarnych i este-
tycznych :-)

Zaprasza Sołtys, Rada Sołecka 
i Zarząd Stowarzyszenia Wo-
limierz

Czy Wolimierz  
jest najpiękniejszą  
wsią Dolnego Śląska?
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2009 
 – Pierwsze podejście do uczestnictwa w progra-
mie Odnowy Wsi Dolnośląskiej pod wodzą ów-
czesnej sołtys Eli Żabskiej;
 – składamy do Urzędu Miasta Leśna wniosek 
dotyczący pozyskania działki pod budowę świe-
tlicy.

2010-2011 
 – Objęcie funkcji sołtysa przez Adama i Basię 
Ferenc, organizacja cyklicznych czynów spo-
łecznych i festynów wiejskich; 
 – remont placu przy kościele w czynie społecz-
nym, wykonanie placu zabaw – utworzenie 
zalążka dzisiejszego centrum wsi;
 – opracowanie i przyjęcie Planu Odnowy Miej-
scowości Wolimierz na lata 2012-2020;
 – radna Wolimierza – Teresa Kęska składa do 
Urzędu Miasta Leśna wniosek o budowę świe-
tlicy wiejskiej w Wolimierzu.

2012 
 – Remont skweru na terenie „starej remizy” – 
postawienie stołu i ław do organizowania ple-
nerowych zebrań wiejskich;
 – opracowanie we współpracy z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Dolnośląskiego 
Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Wolimierz: 
„Agroturystyczny Wolimierz z eko-muzeum 
Łużyckim” i przyjęcie jej uchwałą Rady Miej-
skiej w Leśnej (nr XXXI/234/2013) 28 lutego 
2013. Autorzy strategii: Edyta Lesiuk, Teresa 
Kęska, Adam Ferenc, Kamil Detyna.

2013
 – Pierwsze udane zgłoszenie do konkursu Odno-
wy Wsi Dolnośląskiej i zdobycie nagrody spe-
cjalnej za „Najlepszy ład przestrzenny i kul-
turowy oraz aktywność społeczną”;
 – wykonanie logo oraz identyfikacji wizualnej 
Wolimierza, strony internetowej www.woli-

mierz.org, profilu na Facebooku, przyjęcie ha-
sła promocyjnego „Sztuka wypoczynku”;
 – składamy do gminy Leśna wnioski o budowę 
świetlicy w Wolimierzu – lokalnego centrum 
kultury i promocji turystyki wiejskiej.

2014
 – 3 marca 2014 – rejestracja Stowarzyszenia 
Wolimierz;
 – prace porządkowe na „trójkącie” obok starej 
świetlicy (przystanek Na Starej Skibie);
 – otrzymujemy wyróżnienie w konkursie Pięk-
na Wieś Dolnośląska w kategorii „Najlepszy 
start w Odnowie Wsi”;
 – oczyszczenie części terenu obok „remizy”, na-
sadzenia kwitnących krzewów i drzewek owo-
cowych, odkrzaczenie terenu, wywozimy kil-
kanaście ton śmieci, gruzu i ziemi zalegają-
cej za sklepem;
 – jesień – wychodzi pierwszy numer Kuryera 
Wolimierskiego – pierwsza dotacja Stowarzy-
szenia Wolimierz na zajęcia z dziećmi w ZSP 
w Pobiednej, profil na Facebooku ma już 1000 
„lajków”. 
 – aktywny udział w przygotowaniu „Strategii 
Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025”;
 – jesień 2014/zima 2015 – remont kościoła;
 – kolejne wnioski do gminy o budowę świetlicy 
– Wiejskiego Ośrodka Kultury, z przedstawie-
niem modelu finansowania zajęć i utrzymania 
w niej stałej aktywności kulturalnej.

2015 
 – Nowym sołtysem zostaje Monika Fijałkow-
ska-Mokosa;
 – realizujemy projekt edukacyjny w ZSP w Po-
biednej „Remiks. Sztuka współtworzenia” fi-
nansowany z Fundacji Orange;
 – wykonanie tablic historycznych dofinansowa-
nych z dotacji UMWD oraz mapy Wolimierza, 

Najpiękniejsza Wieś Dolnego 
Śląska 2017 – Wolimierz? 

najważniejsze fakty:
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strony www ze zdjęciami archiwalnymi: www.
archiwum.wolimierz.org; 
 – prowadzony przez Wiesię Dowchań profil Fa-
cebook Archiwum Wolimierz przekracza 500 
polubień;
 – wymiana blaszanego przystanku w centrum 
na nowy – drewniany nawiązujący do kon-
strukcji domów przysłupowych;
 – kolejne nasadzenia krzewów – projekt „Stre-
fa nektarodajna z żywą altaną edukacyjną 
w Wolimierzu”;
 – wykonanie drogowskazów i tablic informacyj-
nych, otrzymanie wyróżnienia w konkursie 
Piękna Wieś Dolnośląska w kategorii „Naj-
lepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” za „Ozna-
kowanie administracyjno-numeryczne domów 
we wsi Wolimierz”;
 – spotkania dotyczące finansowania budowy 
świetlicy – ośrodka kultury oraz prezentacja 
pomysłów rozwojowych Wolimierza podczas 
sesji Rady Miejskiej w Leśnej;
 – zainicjowanie budowy parku „Centrum Woli-
mierz” wokół działki przeznaczonej pod budo-
wę świetlicy we współpracy z firmą SDZ Legal 
w ramach wolontariatu pracowniczego; posta-
wienie kosza do koszykówki; 

2016
Zrealizowane projekty: 

 – „Po polskiej kulturze i historii z Kornelem 
Makuszyńskim. Edukacja kulturalna i dzie-
dzictwo narodowe dla dzieci” – dofinansowanie 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego – zajęcia dla uczniów ZSP w Pobiednej 
w ramach których dzieci przygotowały spek-
takl „W drodze do domu” na motywach tek-
stów Kornela Makuszyńskiego. Scenariusz: 
Szymon Surmacz, reżyseria Szymon Surmacz 
i Joanna „Jemiołka” Wiktorczyk. Spektakl zo-
stał pokazany m.in. w Krakowie i Pacanowie 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultury 
Dziecięcej. Ponad 40 uczniów szkoły pojecha-
ło na 5 dniową wycieczkę do Krakowa, Paca-
nowa, Wieliczki, Wiślicy. Z Festiwalu Kultu-
ry Dziecięcej wróciliśmy z główną nagrodą za 
zwycięstwo w „Bajkowym Korowodzie”. Nasz 
wyjazd odnotowały media lokalne, regionalne 
i ogólnopolskie (patroni Festiwalu).

 – „Organizacja wyjazdu dzieci z Wolimierza i Po-
biednej do Krakowa, Wiślicy i Pacanowa” – do-
finansowanie ze środków Powiatu Lubańskiego; 
 – „Integracja społeczna dzieci z Wolimierza 
i Pobiednej, poprzez organizację wyjazdu te-
atru szkolnego na Festiwal Kultury Dziecię-
cej w Pacanowie” – dofinansowanie ze środ-
ków Gminy Leśna
 – „Budujemy Nowy Wolimierz” – dofinansowanie 
ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich. Nasz projekt był najle-
piej ocenionym projektem w 2016 r. Dostali-
śmy najwyższą punktację z prawie 4000 zło-
żonych projektów. 
W ramach projektu zrealizowano szereg za-
zębiających się działań o charakterze pilota-
żowym. Większość z nich będzie kontynuowa-
na w kolejnych latach w zakresie możliwym 
do zrealizowania w zależności od posiadanych 
środków finansowych:
 ͣ Badanie społeczne – potrzeby mieszkańców 
Wolimierza i ich gotowość do włączania się 
w działania wspólnotowe.
 ͣ Letnia Akademia Tradycji – cykl warszta-
tów i zajęć edukacyjnych dla mieszkańców 
wsi i turystów.
 ͣ Plener interdyscyplinarny „Sztuka współ-
działania” – w ramach pleneru została zapro-
jektowana i skonsultowana z mieszkańcami 
wizualizacja Parku „Centrum Wolimierz”.
 ͣ Festyn połączony z promocją produktu lo-
kalnego.
 ͣ Pierwszy konkurs na Wolimierski Produkt 
Lokalny (zgłoszono 29 produktów i usług).
 ͣ Konferencja „Synkretyzm – czyli energia prze-
ciwieństw. Innowacje i trendy w wolontaria-
cie pracowniczym” zrealizowana w Centrum 
Społecznym Paca 40 w Warszawie. 
 ͣ Wydanie kolejnych trzech numerów Kury-
era Wolimierskiego. 

 – W ramach działalności odpłatnej – uzyska-
nie przychodów ze sprzedaży usług edukacyj-
nych i turystycznych w kwocie 3020 zł (sprze-
daż bonów „Len”).
 – Udział w Sieci Wsi Tematycznych (projekt re-
alizowany przez LGD Partnerstwo Izerskie) 
– w ramach projektu Wolimierz przygotował 
ofertę usług i produktów lokalnych.
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Wydawca:  
Stowarzyszenie Wolimierz 
Wolimierz 120 
59-814 Pobiedna 
NIP 613 157 35 67 
KRS 0000501486 
	661 787 613 
	stowarzyszenie 
 @wolimierz.org 
	wolimierz.org/kuryer

Wspieraj nasze działania,  
przekaż darowiznę: 
nr konta: PKO BP 18 1020 
2124 0000 8102 0163 4021

Redakcja: Szymon Sur-
macz, Jagna Jankowska, 
Wiesia Dowchań. 
Propozycje tekstów, uwagi, 
pochwały i krytykę należy 
zgłaszać mailem:  
kuryer@wolimierz.org  
telefonicznie: 502 554 352 
lub osobiście :-) 

Zachęcamy do pisania tek-
stów do Kuryera. Czeka-
my na artykuły o tema-
tyce historycznej, kuli-
narnej, obyczajowej i na 
wszelkie informacje, które 
mogą być ważne dla miesz-
kańców Wolimierza a nikt 
inny o nich nie napisze :-)

Kuryer
Wolimierski

przysłupowej w Centrum Wo-
limierz.
 – Udział w projekcie „In Betwe-
en? W poszukiwaniu historii 
mówionych na pograniczach 
Europy”, realizowanym przez 
Europejską Sieć Pamięć i So-
lidarność – w ramach projek-
tu gościliśmy wizytę studyjną 
i zespół młodych naukowców 
przeprowadzających badania 
dotyczące przesiedleń z cza-
sów powojennych i życia osób 
przesiedlonych w terenach 
przygranicznych i ich rela-
cji z sąsiadami (Niemcami 
i Czechami).
 – Budowa marki wsi i działania 
promocyjne – w tym wyjazdy 
na konferencje (EFNI w So-
pocie, Open Eyes Economy 
Summit w Krakowie), arty-
kuły w prasie (m.in. w tygo-
dniku Polityka). 
 – W roku 2016 Stowarzyszenie 
Wolimierz zatrudniało 22 oso-
by na umowy cywilno-praw-
ne, głównie były to umowy na 
wykonanie dzieł związanych 
z edukacją i kulturą. 
 – We wszystkie prace społecz-
ne w 2016 r. zaangażowało 
się łącznie ponad 80 miesz-
kańców, a  także kilkuna-
stu turystów, wolontariusze 
z wyjazdów wolontariatu pra-
cowniczego (18 osób) oraz wo-
lontariusze z zagranicy, prze-
bywający na Stacji Wolimierz 
(kilkanaście osób). 

2017
 – Złożenie w Starostwie Powia-
towym w Lubaniu koncepcji 
wybudowania w Wolimierzu 

Powiatowego Inkubatora Tu-
rystyki Wiejskiej (budynek 
wielofunkcyjny – świetlica, 
informacja turystyczna, izba 
regionalna, centrum eduka-
cyjne).
 – Facebook Wolimierza przekra-
cza liczbę 2000 sympatyków.
 – Dalsze prace w Centrum 
Wolimierz, wykonanie dre-
nażu i poprowadzenie no-
wych rowów melioracyjnych 
w celu uzyskania większej 
powierzchni do zagospoda-
rowania na cele sportowo-re-
kreacyjne.
 – Instalacja witacza przy wjeź-
dzie od strony Pobiednej.
 – Wymiana trzeciego przystan-
ku przy Husky Farm „Na Sta-
rej Skibie”.
 – Wykarczowanie samosiejek 
i uporządkowanie terenu przy 
przystanku „Na Starej Ski-
bie”.
 – Współpraca z Dolnośląskim 
Ośrodkiem Polityki Społecz-
nej, udział w publikacji „Dol-
nośląskie Przedsiębiorstwa 
Społeczne” oraz konferencji 
BIZnES MIXER.
 – Szczegółowe raporty mery-
toryczne oraz sprawozdania 
finansowe znajdują się na 
stronach internetowych wo-
limierz.org/stowarzyszenie/
dokumenty/ oraz wolimierz.
org/wolimierz/dokumenty/

Z przyjętej w 2013 roku So-
łeckiej Strategii Rozwoju 
wsi Wolimierz na lata 2012-
2020 pozostało nam do wy-
konania tylko jedno zada-
nie. Budowa świetlicy.

 – Wymiana przystanku „Przy 
Krzyżu”
 – Wykonanie w czynie społecz-
nym utwardzenia powierzchni 
boiska do koszykówki.
 – Wybudowanie wiaty rekre-
acyjnej w stylu konstrukcji 


