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O zrobieniu flagi myślałem od ze-
szłego roku. Do Stowarzyszenia 
docierały kolejne sygnały o tym, 
że podoba się Wam symbol Woli-
mierza, tabliczki z oznaczeniem 
numerów i miejsc, mapy i tabli-
ce informacyjne. Nasze oznako-
wanie dostało nagrodę w kon-
kursie Piękna Wieś Dolnoślą-
ska, a symbolikę Wolimierza 
chwalili nie tylko mieszkańcy 
i turyści, ale też specjaliści od 
marketingu, turystyki czy roz-
woju lokalnego. 
Pomyślałem wtedy, że warto by-
łoby wzmocnić ten efekt i że pięk-
nie wyglądałoby, gdyby Woli-
mierz miał swoje barwy, które 
jako flagi powiewałyby podczas 

festynów, świąt, uroczystości. 
Ten efekt dał się odczuć, kiedy 
7 października odbieraliśmy na-
grodę za zajęcie drugiego miej-
sca w konkursie „Najpiękniejsza 
Wieś Dolnośląska”. Wyjście woli-
mierskiej delegacji – dużą grupą, 
z własną muzyką i powiewający-
mi nad głowami flagami zrobiło 
na wszystkich ogromne wraże-
nie. Takiego występu jeszcze nie 
było podczas tego konkursu :-) 
Wolimierz – to nasza mała oj-
czyzna – z urodzenia lub z wy-
boru i jeśli chcemy pokazać, że 
jesteśmy dumni z tego miejsca 
i z tego co potrafią osiągnąć jego 
mieszkańcy to warto użyć do 
tego najsilniejszego symbolu 
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Flaga Wolimierza
Na zebraniu wiejskim 12 września 2017, 
zadaliśmy zebranym mieszkańcom takie pytanie: 
Czy Wolimierz, mając już swoje logo powinien 
mieć także swoją flagę? Odpowiedź padła z kilku 
ust jednocześnie: „a dlaczego nie?” Skoro swoje 
flagi mają nawet firmy to czemu wieś taka 
jak Wolimierz miałaby tej flagi nie mieć? 

jaki wymyślił człowiek – czyli 
własnej flagi. 
Każda flaga ma swoją symbolikę, 
jej kolory i kształty mają istotne 
znaczenie. Nie są przypadkową 
kompozycją plastyczną, ale stoją 
za nimi wartości, którymi chce-
my wyróżnić Wolimierz i jego 
mieszkańców z tysięcy innych 
miejsc w Polsce i na całym świe-
cie. Flaga Wolimierza nawiązuje 
do jego historii i do zasad które 
uważamy za ważne w życiu czło-
wieka. Zarys pomysłów na sym-
bolikę barw wsi został ogólnie 
zaakceptowany przez zebranie 
wiejskie, a dopracowany i przy-
jęty ze szczegółowym uzasadnie-
niem przez Radę Sołecką. 
Zachęcam do zapoznania się 
z całym uzasadnieniem, któ-
re w formie uchwały zostanie 
przedstawione do zaakceptowa-
nia i przyjęcia przez Radę Miej-
ską w Leśnej. 
Uzasadnienie obejmuje też wo-
limierskie logo z kwiatem lnu. 
Mimo że towarzyszy nam ono 
już od roku 2013, to nie zostało 
jeszcze umocowane w żadnym 
oficjalnym dokumencie. Teraz 
sołectwo reprezentowane przez 
Radę Sołecką wraz z zarządem 
Stowarzyszenia Wolimierz po-
stanowili, że tej symbolice war-
to nadać formę lokalnego pra-
wa, tak by każdy z mieszkańców 
mógł korzystać z wolimierskich 
symboli w sposób wzmacniają-
cy poczucie lokalnej dumy i za-
chowaniem należytego szacun-
ku. Być mieszkańcem tej wsi to 
duma i zaszczyt. Tak traktujmy 
siebie i naszych sąsiadów, a fla-
gi nad oknami domów będą nam 
o tym przypominać.

Szymon Surmacz
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Rada Miejska w Leśnej przyjmuje zatwierdzo-
ne przez Radę Sołecką wsi Wolimierz symbole 
w postaci logo oraz flagi Wolimierza jako oficjal-
ne znaki identyfikujące wieś Wolimierz. 

Przyjmuje się też tryb korzystania ze znaków 
graficznych. 

Znak graficzny, opis kolorów, wzór flagi oraz za-
sady korzystania z symboli sołectwa Wolimierz 
stanowią załączniki do uchwały.

Uzasadnienie

Zebranie Wiejskie w dniu 12.09.2017 przepro-
wadziło dyskusję i podjęło decyzję dotyczącą 
utworzenia flagi i oficjalnego zatwierdzenia zna-
ku graficznego (logo) dla  Sołectwa Wolimierz. 
Przestawione przez Szymona Surmacza sześć 
projektów flag wraz z uzasadnieniem histo-
rycznym i kulturowym wyboru barw i symbo-
li uzyskało aprobatę zebranych mieszkańców. 
Ostateczny wybór wzoru pozostawiono Radzie 
Sołeckiej, która swoją decyzję skonsultowała 
z lokalnymi artystami-plastykami: Stanisławą 
Wiesławą Dowchań, Magdaleną Kuźniarz i Ja-
gną Jankowską. W toku dyskusji wybrano i za-
twierdzono wzór flagi oraz symbol (logo) stano-
wiące przedmiot niniejszej uchwały. 

Znak graficzny i identyfikacja 
wizualna

Znak graficzny (logo) Wolimierza został opraco-
wany w 2013 r. na potrzeby utworzenia folderu 
promocyjnego oferty agroturystycznej sołectwa. 
Zebranie mieszkańców w 2013 r w składzie: soł-

tys Adam Ferenc, Barbara Ferenc, Jagna Jan-
kowska, Monika Gryniewicz, Kamil i Regina 
Detyna, radna Teresa Kęska, Szymon Surmacz, 
obrało jako symbol Wolimierza kwiat lnu, który 
jest rośliną ściśle związaną z tkackimi i rzemieśl-
niczymi tradycjami Wolimierza i regionu. Jego 
niebieski kolor symbolizuje nadzieję na lepsze 
życie, która towarzyszyła czeskim egzulantom 
– założycielom wsi Volkersdorf i towarzyszy ko-
lejnym pokoleniom mieszkańców wsi będących 
emigrantami: z konieczności (w okresie daw-
nych wojen religijnych czy przesiedleń po II woj-
nie światowej) lub z wyboru – jak wielu współ-

Projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia symboli 

dla Sołectwa Wolimierz

Publikujemy najważniejsze fragmenty projektu 
uchwały, który zostanie przedstawiony do 
akceptacji Radzie Miejskiej w Leśnej. 
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czesnych mieszkańców wsi którzy przyjechali 
do Wolimierza w poszukiwaniu lepszego życia. 

Autorem koncepcji identyfikacji wizualnej opar-
tej na czcionce i estetyce nawiązującej do nur-
tu plastycznego Arts and Crafts jest Szymon 
Surmacz, a projektantką graficzną, która wy-
konała logo jest Magdalena Warszawa z łódz-
kiego studia Kooperatywa.org. Sygnet znaku 
przedstawia rozwinięty kwiat lnu nad dużą li-
terą W oplecioną ornamentem z pąków i łodyg 
lnu wpisane w okrąg. Pod sygnetem znajduje 
się napis WOLIMIERZ wykonany czcionką Wil-
low (autor Dave Fabik). 

Logotyp został bardzo dobrze przyjęty przez 
mieszkańców wsi. Po czterech latach od zapro-
jektowania znajduje się niemal na każdym kro-
ku: na drogowskazach, mapach, naklejkach, 
etykietach produktów, torbach, koszulkach, lo-
gotypie Stowarzyszenia Wolimierz, biuletynie 
Kuryer Wolimierski, stronach internetowych 
itd, stając się stałym i ważnym elementem toż-
samości sołectwa i społeczności. 

Rysunek logotypu wraz z odmianami monochro-
matycznymi i zestawienia użytych kolorów sta-
nowi załącznik do uchwały.

Flaga Wolimierza

W tradycji i zasadach weksylologicznych, przy-
jęto tworzenie flag na bazie barw występujących 
w  herbie miejscowości. Wolimierz nie posiada 
swojego herbu historycznego, dlatego oprócz 
odwołań historycznych i kulturowych jako pod-
stawę kolorystyczną przyjęto barwy występu-
jące w logotypie wsi oraz znaczenia powiązane 
z symboliką kolorów w kulturze. 

Flaga Wolimierza składa się z trzech barw: nie-
bieskiej, żółtej i grafitowej (w wersji uproszczo-
nej – czarnej). Płat flagi ma proporcje 5:8 i po-
dzielony jest na trzy części – dwa poziome pasy 
zajmujące po pół wysokości w kolorze niebieskim 
(góra) i żółtym (dół), a od skraju czołowego płata 
umieszczono tzw trójkąt czeski w kolorze grafi-
towym (czarnym), sięgający do połowy długości 
flagi. Po środku trójkąta umieszczono uprosz-

czony symbol kwiatu lnu w kolorze niebieskim 
z wnętrzem kwiatu w postaci pięcioramiennej 
gwiazdy w kolorze żółtym. Wysokość kwiatu 
lnu równa jest jednej trzeciej wysokości płata 
flagi, a jego środek umieszczony jest w geome-
trycznym środku trójkąta.

Symbolika elementów  
składowych flagi

Kolory niebieski i żółty zostały zaczerpnięte z fla-
gi Górnych Łużyc oraz z barw Gminy Leśna, do 
której należy Wolimierz. Są to kolory podkre-
ślające kulturową i geograficzną przynależność 
Wolimierza do regionu Górnych Łużyc, co ma 
znaczenie również ze względów na dobrze za-
chowaną w Wolimierzu materialną i kulturową 
łużycką spuściznę – domy przysłupowe, trady-
cje włókiennicze i rzemieślnicze. 

Kolor niebieski jest kolorem wpisanego we wnę-
trzu flagi kwiatu lnu (len zwyczajny) stanowią-
cego symbol sołectwa. Symbolizuje nadzieję 
i spokój – cechy będące istotnymi wartościami 
w życiu mieszkańców Wolimierza. Niebieskie 
kwiaty symbolizują także wierność – w tym 
wypadku przywiązanie i dumę ze swojej „ma-
łej ojczyzny”. W psychologii kolorów niebieski 
(błękitny) „jest najbardziej artystycznym i twór-
czym ze wszystkich. Jego imię to wyobraźnia. Ci, 
którzy go wybierają, żywią kult myśli i radzi je 
swobodnie wyrażają. Pobudza ich sztuka, mu-
zyka i literatura. Jeśli ich zmotywować do roz-
wiązania problemu, wykazują niezwykłą prze-
nikliwość a zarazem i praktyczność” (za http://
www.kolorystyka.pl). Taki opis cech „osoby” 
– spersonifikowanego Wolimierza, jest zgodny 
z wizją rozwoju wsi, przyjętej w Sołeckiej Stra-
tegii Rozwoju oraz Planie Odnowy miejscowo-
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ści Wolimierz – łużyckiej wsi, bogatej kulturo-
wo z artystyczną duszą.

Kolor żółty odpowiada kolorowi złotemu z logo-
typu Wolimierza. W tradycji symbolizuje  szla-
chetność, życzliwość i wiedzę. W psychologii ko-
lorów to także kolor porozumiewania się i otwar-
tości – cech, które w ostatnich latach uczyniły 
Wolimierz znany w całej Polsce. Kolor złoty to 
także kolor dobrobytu – cechy pożądanej przez 
każdego człowieka. 

Letni krajobraz współczesnego Wolimierza to 
błękitne niebo nad żółtymi polami rzepaku na 
tle szarych gór. Takie skojarzenie również przy-
woływane jest przez poziome pasy płata flagi 
i ciemny trójkąt.

Kolor grafitowy (czarny) to kolor wyjątkowego, 
ciemnego wolimierskiego nieba. Tę symbolikę 
podkreśla umieszczenie we wnętrzu kwiatu lnu 
żółtej gwiazdki. W psychologii kolorów czarny jest 
kolorem zdyscyplinowana, niezależności, silnej 
woli i własnych przekonań. Taki jest Wolimierz 
– nawiązujący do tradycji regionu, otwarty i go-
towy do współdziałania, ale wolny i niezależny. 

Trójkąt czeski. Wykorzystanie formy trójkąta 
w czołowym skraju płata flagi, jest zgodnie z za-
sadami weksylologi nawiązaniem do górzystego 
krajobrazu. Tzw trójkąt czeski podkreśla poło-
żenie Wolimierza tuż obok polsko-czeskiej gra-
nicy, jest też hołdem wobec pierwszych miesz-
kańców – założycieli wsi, którzy zgodnie z prze-
kazami historycznymi przybyli na te ziemie zza 
czeskiej granicy. Trzy boki trójkąta i trzy kolory 
to także trzy „dzielnice” Wolimierza: Stara Ski-
ba, Nowa Skiba i Barcie (Przy Krzyżu).

Kwiat lnu – umieszczony jest w centralnym 
punkcie trójkąta, honorowym miejscu flagi, co 
szczególnie jest widoczne w pionowym ukła-
dzie płata (tzw baneru), gdzie trójkąt z kwia-
tem umieszczony jest u góry. Roślina, która 
przez dziesiątki lat zapewniała pracę i dobro-
byt mieszkańcom Wolimierza została obrana 
współcześnie na symbol wsi. Len – jedno z naj-
ważniejszych bogactw podsudeckich miejsco-
wości Dolnego Śląska i Górnych Łużyc, zwane 

„słowiańskim jedwabiem”, było też najważniej-
szym surowcem w tkacko-włókienniczej histo-
rii Wolimierza, której pozostałością obecnie są 
przede wszystkim domy przysłupowe.

Len jest rośliną, która doskonale oddaje charak-
ter miejsca i ludzi, którzy uczynili w ostatnich 
latach Wolimierz wsią znaną i szanowaną. Każ-
da część lnu ma swoje zastosowanie. Podobnie 
jak w odnowie wolimierskich domów, ogrodów 
i sztuce dekoracyjnej, mieszkańcy potrafią wy-
korzystać stare materiały, kamień, zardzewiałe 
maszyny i „odpady”. Len, tak jak materię z któ-
rej „utkany” jest Wolimierz charakteryzuje to, 
że nic się nie marnuje: włókna, olej, kwiaty, na-
siona stanowią bazę dla zdrowego i dostatniego 
życia, podobnie jak zasoby przyrodnicze i kra-
jobrazowe wsi dla jej mieszkańców.   

Współczesna historia Wolimierza, od jego upad-
ku w latach 80-90 do obecnego rozkwitu przypo-
mina żmudny proces pielęgnacji i obróbki lnu. 
W bajce Marii Konopnickiej „Jak to ze lnem było” 
– len wrzucony „za karę” do wody, zbity rózgami 
i rozłożony na włókna przyniósł w końcu złoto lu-
dziom, którzy poznali się na jego wartości, mieli 
wiedzę i umiejętności zadbania o skromne kwia-
ty i łodygi. Tak samo wolimierskie domy, opu-
stoszałe i często doprowadzone do ruiny budzą 
dziś podziw, są źródłem przychodów i pracy dla 
ludzi, którzy zdecydowali się tej pozornej skrom-
ności zaufać i poświęcili jej czas, pracę i serce. 

Zasady wykorzystania symboli 
Wolimierza

1. Wszystkie symbole Wolimierza, będące 
przedmiotem niniejszej uchwały są dostęp-
ne z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 2, 
do dowolnego użytku komercyjnego i nie-
komercyjnego dla mieszkańców Wolimierza 
oraz osób fizycznych i prawnych, związanych 
z Wolimierzem poprzez działalność społecz-
ną i gospodarczą. W szczególności symbole 
Wolimierza mogą być stosowane dla sygno-
wania dokumentów, tablic informacyjnych, 
promocji i sprzedaży produktów lokalnych 
i usług, oznaczania wydawnictw drukowa-
nych i elektronicznych.
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2. Jedynym wyjątkiem dla używania symbo-
li Wolimierza zastrzeżonym na wyłączność 
sołectwa reprezentowanego przez Radę So-
łecką i Sołtysa, jest reprodukowanie symbo-
li Wolimierza w postaci produktów jak na-
klejki, proporczyki, flagi, w których sym-
bol nie stanowi dodatku – ozdoby produktu 
a jego zasadniczą treść. Przykłady dozwolo-
nych i niedozwolonych produktów zawiera 
załącznik do uchwały. Sprzedaż produktów 
w zastrzeżonych formach wymaga pisemnej 
zgody właściciela – czyli społeczności Woli-
mierza reprezentowanej przez Radę Sołec-
ką i Sołtysa.

3. Znak graficzny i flaga Wolimierza mogą być 
używane wyłącznie w sposób zapewniający 
im należyty szacunek, a sposób ich używa-
nia nie może godzić w dobre obyczaje, pre-
stiż i interes sołectwa.

4. Znak graficzny i flaga Wolimierza stanowią 
własność mieszkańców wsi, działających po-
przez reprezentację w postaci Rady Sołeckiej, 
Sołtysa i Stowarzyszenia Wolimierz. Symbo-
le wsi podlegają ochronie prawnej. 

5. Znak graficzny i flaga mogą być używane tyl-
ko w kształcie, proporcjach i kolorach zgod-
nych ze wzorcami graficznymi ustalonymi 
w niniejszej uchwale i załącznikach.

Kup flagę Wolimierza  
i naklejki na samochód

Zachęcamy do zakupu 
flag oraz naklejek z flagą 
i logotypem Wolimierza
Powieś flagę przed domem, w oknie, naklej 
naklejkę na auto. Z Wolimierza można być 
dumnym – pochwal się miejscem w którym 
mieszkasz!

 – Flaga – 112x70 cm (tzw „szturmówka) ma-
teriał flagowy, druk UV, drzewiec długości 
120 cm – cena 50 zł
 – Naklejki na samochód, druk UV na folii od-
pornej na wilgoć, przeznaczona na tył lub 
bok samochodu – cena 5 zł
 – Mała flaga 16x10 cm (np do doniczek na 
okna) , na plastikowym patyczku – cena 6 zł

Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele 
statutowe Stowarzyszenia Wolimierz, głównie 
na poprawianie estetyki i promocję wsi.

Naklejki i flagi dostepne są u Moniki Fijałkowskiej-
-Mokosa i Szymon Surmacza. Kontakt: 502 554 352
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7 października, grupa kilkudziesięciu mieszkań-
ców Wolimierza oraz przedstawicieli Świecia, 
Pobiednej i gminy Leśna wzięła udział w finale 
konkursu „Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska”, 
który odbył się we wsi Niedźwiedzice (gmina 
Chojnów) – laureata konkursu. Wolimierz zdo-
był drugie miejsce, jednak od wielu osób uczest-
niczących od lat w tym konkursie usłyszeliśmy 
miłe i szczere słowa, że Wolimierz jest dla nich 
zdecydowanym numerem jeden a także wzorem 
do naśladowania i źródłem inspiracji. 

Jest to bez wątpienia sukces 
na który od lat pracowało wiele 
osób. Niektórzy wyjechali z Wo-
limierza, niektórzy byli tu tyl-
ko przejazdem. Są tacy, którzy 
niemal codziennie myślą o tym 
jak poprawić jakość życia w na-
szej wsi, są tacy, na których 
zawsze można liczyć przy kon-
kretnej pracy, są tacy, którzy 
pomogą tylko od czasu do cza-
su. Wszyscy jednak razem od-
dają na rzecz całej społeczności 
łącznie po kilkaset godzin pracy 

społecznej rocznie. Jej efekty widać na każdym 
kroku. Mamy nadzieję, że stając na podium naj-
piękniejszych wsi, zachęcimy kolejne osoby do 
włączania się w prace sołectwa i stowarzyszenia.

Co roku w Wolimierzu powstają nowe domy, po-
jawiają się nowi mieszkańcy. Jesteśmy jedną 
z niewielu wsi w regionie, której rozwój widocz-
ny jest niemal z miesiąca na miesiąc. Udało się 
nam stworzyć markę, która przyciąga i zachęca 
do aktywnego działania, przez co nasz poten-

Srebrny Wolimierz  
w Wiosce Bociana

Wolimierz na scenie –odbieramy drugą nagrodę. Fot. Jagoda Pachulska

Wolimierz jak zawsze wspierany przez artystów ze Stacji Wolimierz
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cjał stale rośnie. Jak długo się 
utrzyma i jak bardzo się roz-
winie zależy od każdego z Was. 

Zdobycie jednej z głównych na-
gród w konkursie, w którym 
zaledwie 4 lata temu byliśmy 
raczkującym debiutantem jest 
też zakończeniem i podsumowa-
niem jakiegoś etapu w rozwo-
ju naszej wsi. Udowodniliśmy 
zarówno sobie i osobom zaan-
gażowanym w odnawianie na-
szej wsi, a także sceptykom, 
marudom i „kibicom klęski”, 
że chcieć to móc, a wiara, entu-
zjazm i wytężona praca są waż-
niejsze niż dotacje i fundusze. 

Na pewno tak jest, jeżeli chodzi 
o promocję, pomysłowe i ory-
ginalne działanie, czy wyróżnianie się spośród 
wielu innych sołectw. Niestety nie wystarczy, 
jeżeli chcemy zrealizować ostatni punkt w ak-
tualnej sołeckiej strategii rozwoju – czyli budo-
wę wiejskiej świetlicy. Zamykając etap tworze-
nia marki i rozsławiania Wolimierza, mając już 

logo, własną flagę, materiały promocyjne, pierw-
sze produkty lokalne nie chcemy „siąść na lau-
rach”, ale chcemy stworzyć lepsze warunki do 
wymiany pomysłów i wspólnej realizacji przed-
sięwzięć mieszkańców Wolimierza.

Naszym zdaniem, nie może tak być, że wieś bę-
dąca w gronie najpiękniejszych wsi wojewódz-
twa (a pewno także Polski) nie ma własnej świe-
tlicy. Nie można przejść obojętnie nad tym, że 
mieszkańcy jednej z najbardziej aktywnych i po-
mysłowych społeczności wiejskich, która jest 
źródłem inspiracji i motywacji do działania dla 
setek osób z całej Polski nie mają swojego miej-
sca w który mogą się spotkać, pobawić, poroz-
mawiać czy uczyć. 

Będąc nagrodzoną, „srebrną” wsią, będziemy 
starali się w najbliższych latach pozyskać środ-
ki publiczne lub prywatne na budowę świetlicy, 
która będzie jednocześnie ośrodkiem edukacyj-
nym dla mieszkańców i dla osób, które przyja-
dą do Wolimierza uczyć się od nas wiejskiej sa-
moorganizacji. Liczymy także na Waszą pomoc, 
kontakty i pomysły.

Szymon Surmacz,  
Monika Fijałkowska-Mokosa,  

Jagna Jankowska

Nagroda za drugie miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Zagroda Dolnego Śląska”  
trafiła do Edyta Lesiuk i Jagoda Pachulskiej – Dom Pracy Twórczej w Wolimierzu
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Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców i przyjaciół 
Wolimierza do udziału w drugim 
konkursie na produkt lokalny. 

Zgłoszenia od 20 października 2017 

Finał 2 grudnia 2017, godz. 18 
połączony z imprezą ostatkową – karczma przy 
Alchemiku.

Weź udział w naszej zabawie, zdobywaj na-
grody, wprowadź swoje produkty i usługi 
do turystycznej oferty Wolimierza!

Kategorie:

 – Kulinaria „na miejscu” i „na wynos” – potra-
wy, ciasta, produkty spożywcze
 – Wolimierz rękodzielniczy, artystyczny i tury-
styczny – pamiątki, usługi, warsztaty, zajęcia 
rekreacyjne i edukacyjne

Pochwal się tym, co najlepiej potrafisz i poczuj 
dumę z własnych umiejętności!

Więcej informacji oraz wsparcie w przygoto-
waniu metek i etykiet:  
Szymon Surmacz, tel. 502 554 352

Konkurs  
na Wolimierski Produkt Lokalny 

2017

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzysze-
nie Wolimierz.

2. 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlep-
szych i najciekawszych produktów lokalnych 
wykonanych w Wolimierzu przez mieszkań-
ców wsi. W konkursie mogą brać udział tak-
że twórcy mieszkający na Pogórzu Izerskim, 
którzy przygotują produkty dedykowane dla 
Wolimierza (nawiązujące nazwą, sposobem 
wykonania, surowcami itd).

3. W konkursie na produkt lokalny może wziąć 
udział każdy mieszkaniec Wolimierza bez 
względu na wiek. 

4. Każdy z mieszkańców może zgłosić do trzech 
produktów w jednej kategorii (łącznie 6).

Kategorie
5. Produkty lokalne biorące udział w konkur-

sie dzielimy na dwie kategorie:

1.  Kulinaria: w tej kategorii znajdują się 
dwie podgrupy:

 • „Na miejscu” – czyli wszelkie potrawy, 
ciasta, desery, według własnych przepi-
sów, które nadają się do spożycia wyłącz-
nie jako potrawa podawana na miejscu 
– w domu, w agroturystyce, podczas fe-
stiwalu, festynu.

 • „Na wynos” czyli nalewki, wina, miody, 
soki, przetwory, pakowane suszone owo-
ce i warzywa oraz inne produkty spożyw-
cze, które są zapakowane, mają etykie-
tę/ metkę z nazwą i składem oraz nada-
ją się do zabrania ze sobą lub wysłania 
pocztą. Nie jest ważna trwałość produk-
tów, choć zalecamy, żeby była ona poda-
na w opisie lub na etykiecie.

2. Wolimierz rzemieślniczy, artystyczny, 
turystyczny: 

Regulamin konkursu na produkt lokalny
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 • przedmioty wykonane samodzielnie, lub 
zaprojektowane przez mieszkańców so-
łectwa i wykonane przez podwykonaw-
ców, mogące stać się pamiątką pobytu 
(rękodzieło, zabawki, mapy, pocztówki, 
naczynia, torby, ubrania itp.), 

 • wszelkie formy usług turystycznych, któ-
rym celem jest przekazanie wiedzy lub 
umiejętności dotyczących wytwarzania 
jakiegoś produktu (także spożywczego 
lub związanego z hodowlą zwierząt), naj-
lepiej w formie warsztatu lub prelek-
cji. Warsztaty, kursy, usługi przewodni-
ka (opracowanie trasy turystycznej lub 
mapy), pomysły na spotkania, zabawy, 
gry, opowiadania itp

Nagrody i Jury
6. Łączna wartość nagród w konkursie wy-

niesie nie mniej jak 1000 zł. Kwota nagród 
może wzrosnąć, lub mogą pojawić się także 
nagrody rzeczowe jeżeli zwiększy się liczba 
sponsorów konkursu. Kluczowi sponsorzy de-
legują swoich przedstawicieli do Jury. O ro-
dzaju nagród, ich ilości w poszczególnych ka-
tegoriach zdecyduje Jury, na podstawie licz-
by przyjętych kart zgłoszeń do konkursu.

7. Członkowie Jury nie mogą brać udział w kon-
kursie.

8. O sposobie oceniania i przyznawania nagród 
zdecyduje Jury w formie regulaminu, który 
zostanie ogłoszony przed finałem konkursu.

Terminy
9. Ramy czasowe konkursu:

 • 20.10.2017 Ogłoszenie konkursu
 • 2.12.2017  Ostatni dzień przyjmowa-
nia zgłoszeń i finał konkursu, połączo-
ny z degustacją potraw i wystawą zgło-
szonych produktów (Alchemik, godzina 
18:00). Wręczenie nagród. 

Jak się zgłosić do konkursu
10. Do konkursu zgłasza się poprzez wypełnie-

nie formularza zgłoszeń (załącznik do regu-
laminu) i dostarczenie go do zarządu Stowa-
rzyszenia Wolimierz. Zgłoszenia przyjmują:

 •  Szymon Surmacz – koordynator konkur-
su (Wolimierz 109)

 • Jagna Jankowska (Wolimierz 29 lub 58)
 • Monika Fijałkowska-Mokosa (Pensjonat 
Alchemik, Wolimierz 129)

11. Dodatkowych informacji udziela Szymon Sur-
macz, tel. 502 554 352, surmacz@wolimierz.org

Opakowania i etykiety

12. W przygotowaniu produktów i ich opakowa-
niu można (i warto) wykorzystać logotyp i orna-
menty Wolimierza. Osoby, które zgłoszą się do 
koordynatora konkursu mogą uzyskać wsparcie 
w projektowaniu etykiet, metek, opakowań. Zna-
ki graficzne w postaci naklejek, etykiet, wydru-
ków, plików cyfrowych czy odbitek sitodruku moż-
na otrzymać kontaktując się z koordynatorem.
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Wolimierz 12.09.2017r.

Rada Sołecka 
Wsi Wolimierz

Gmina Leśna

UCHWAŁA NR 1/ 2017 
ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW WSI WOLIMIERZ 

Z DNIA12.09.2017 r. 
o funduszu sołeckim na rok 2018

 § 1

Mieszkańcy Wsi Wolimierz oraz Rada Sołecka Wsi Wolimierz w dniu 12.09.2017 r. na podstawie 
statutu Wsi Wolimierz dokonują podziału funduszu Wiejskiego na rok 2018 w kwocie 16.214,33 zł.

§ 2

W głosowaniu jawnym wzięło udział 20 osób. Propozycje Rady Sołeckiej i mieszkańców przegło-
sowane zostału większością głosów.

§ 3

Środki budżetowe zostały rozdysponowane na cele:

 – Wsparcie Zespołu Ludowego Łużyczanki 500 zł
 – Organizacja festynu wiejskiego 1500 zł
 – Poprawa estetyki wsi (z rozbiciem na:

 –  zakup roślin  2500 zł,
 –  obkaszanie terenów wiejskich  2500zł

 – Wykonanie i montaż metalowych witaczy  2 szt 400 zł
 – Wykonanie prac ziemnych na działkach wiejskich 1500 zł
 – Wynajem rzutnika do kina letniego 800 zł
 – Wykonanie i montaż metalowych tablic informacyjnych 2 szt 2400 zł
 – Wykonanie konstrukcji do kina letniego 2114,33 zł

§ 4
Uchwała niniejsza podlega przekazaniu Burmistrzowi i Radzie Gminy Leśna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6

Lista obecności stanowi załącznik nr 1
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Formularz zgłoszeniowy 

Konkurs na wolimierski  
produkt lokalny 2017
Wypełnij i zostaw formularz w Alchemiku przed 2.12. 2017 

(dla każdego zgłaszanego produktu oddzielnie)

1.  Imię i nazwisko autora produktu:

2.  Kontakt (telefon, adres):

3.  Nazwa zgłaszanego produktu lokalnego:

4.  Kategoria (prosimy o zakreślenie odpowiedniej kratki):

 Kulinaria 
 –  „Na miejscu” – potrawy, ciasta i inne produkty spożywcze dostępne „na miejscu”.
 – „Na wynos” – przetwory i produkty opakowane.

 Wolimierz rzemieślniczy, artystyczny, turystyczny
 – Warsztaty, pamiątki, przedmioty użytkowe, usługi dla turystów wykorzystujące 
potencjał wiedzy i umiejętności mieszkańców. 

5.  Krótki opis i związek z Wolimierzem (skład potrawy, historia wykonania, opis miej-
sca, wykonawcy itp.)
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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

Walne zebranie Stowarzyszenia 
Wolimierz

Zapraszamy na zebranie walne 
Stowarzyszenia Wolimierz. 

28 listopada 2017, godz. 18:00 
Alchemik, Wolimierz 129

Program
 – podsumowanie działań podjętych w 2017 r.
 – omówienie potrzeb i pomysłów do realizacji w roku 2018 i ko-
lejnych
 – omówienie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju 
 – omówienie przygotowań do konkursu na Wolimierski Produkt 
Lokalny
 – wolne wnioski

Kalendarz 
Wolimierza

Jeśli chcesz zakupić kalendarz na 2018 rok to zgłoś się do Szy-
mona Surmacza (tel 502 554 352). W tym roku chcemy najpierw 
sprawdzić najpierw ile osób jest chętnych na zakup kalendarza. 
Druk zrealizujemy jeżeli zostanie zamówionych co najmniej 50 szt. 

Proponujemy dwa rodzaje kalendarzy:

Kalendarz jednodzielny: 480x318 cm 
cena 10 zł

Kalendarz listwowany: 594x420 cm,  
cena 10 zł

Powyższe wzory są tylko przykładami. Projekt będzie zawierał 
zdjęcia z konkursu na produkt lokalny 2018. Wykonanie kalen-
darzy – grudzień 2017.


