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Remont kościoła

Powoli kończy się remont kościoła Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny – najcenniejszego
zabytku w Wolimierzu, budynku ważnego dla
każdego z mieszkańców wsi. Chyba nie ma ani
jednej osoby, której nie cieszyłby widok lśniącej
w słońcu wieży, nowego dachu czy odmalowanych
tarcz zegara (może kiedyś uda się go naprawić :-) ).
Prace budowlane trwały trochę dłużej niż to było zaplanowane, ale efekty są bez wątpienia bardzo dobre. Wolimierz będzie mieć jeden z najlepiej
odremontowanych kościołów w okolicy. Przypomnijmy jak udało się doprowadzić do pozyskania pieniędzy i dlaczego pojawiły się problemy z opóźnieniami w budowie.
W 2011 roku Burmistrz Gminy Leśna zaproponował Sołectwu Wolimierz
wzięcie udziału w warsztatach ma-

jących wspomóc opracowanie strategii dla wsi oraz przystąpienie jej do
Programu Odnowy Wsi (O Odnowie
Wsi piszemy w dalszej części gazety).
W programie jako jeden z celów, który chcemy osiągnąć jako społeczność
Wolimierza został zapisany remont
kościoła i muru kościelnego.
Wiedząc jak ogromny jest koszt takiego przedsięwzięcia, nikt nawet nie marzył, że uda się je przeprowadzić w najbliższej przyszłości. Jednak z pomocą
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Gazeta
w Wolimierzu
Witamy w pierwszym numerze
Kuryera Wolimierskiego. Będziemy w nim pisać o sprawach
dotyczących całej wsi, zarówno
o pomysłach na to żeby żyło nam
się lepiej, jak i o naszych problemach. W pierwszym numerze piszemy o udziale Wolimierza w programie odnowy wsi
dolnośląskiej, powstaniu stowarzyszenia i oczywiście remoncie kościoła, którego odnowiona elewacja przyciąga wzrok
i cieszy chyba wszystkich mieszkańców wsi.
Na ostatniej stronie umieszczamy ankietę. Bardzo prosimy Cię o wypełnienie jej, wycięcie z gazety i przyniesienie jej do
Basi Ferenc. Dzięki ankiecie dowiemy się co trapi mieszkańców
wsi i co sami mogą wnieść do życia naszej społeczności.
Tak jak inne prace społeczne, Kuryer Wolimierski powstaje z przyjemności pisania i robienia ładnych rzeczy. Nikt nam za to nie
płaci, nikt nas do tego nie zmusza. Mamy nadzieję, że pomysł
na wiejską gazetę spodoba się innym i grono współtwórców będzie
rosło. Już dziś cieszymy się bardzo, że w przygotowaniu pierwszego numeru ochoczo pomogły
nasze dzieci.
Każdy może włączyć się w powstawanie i dystrybucję Kuryera – jako autor, korektor, rysownik, fotograf, dystrybutor, czy
bohater tekstu.
Jeśli masz jakieś pomysły, co sam
chcesz przeczytać lub co warto
opisać – napisz do nas, a najlepiej przyjdź na spotkanie lub porozmawiaj z nami jak spotkamy
się przechodząc przez Wolimierz.
Zapraszamy do lektury!

przyszło LGD Partnerstwo Izerskie,
gdy okazało się, że są możliwe do pozyskania fundusze europejskie przeznaczone na remont obiektów sakralnych na terenach wiejskich. Najważniejszym krokiem, który odblokował
możliwość starania się o pieniądze na
remont, było przygotowanie Programu
Odnowy Miejscowości. W ekspresowym
tempie zwołaliśmy zebranie, które odbyło się w samym kościele, następnie
przy pomocy władz Stowarzyszenia
Wolimierz opracowano Program Odnowy i maszyna ruszyła.

Tym razem jednak główny wykonawca, mądrzejszy o zeszłoroczne doświadczenie gdy pechowo wybrany podwykonawca mocno nadszarpnął jego reputację, zabrał się do pracy tak jak należy.
Dziś widzimy jej efekty. Bardzo cieszy
nas to jak prezentuje się nasz kościół.
Mimo, że Stowarzyszenie Wolimierz
nie jest stroną w inwestycji i nie ma
wglądu ani w zakres prac, ani w terminy czy kosztorys wykonania, to jednak okazało się że „społeczny nadzór”
nad naszym najcenniejszym obiektem
okazał się ważną i pożyteczną pracą.

Remont, rozpoczął się z lekkim opóźnieniem, a przybyli pracownicy, prowadząc nieudolne prace zaczęli w skandaliczny sposób demolować nasz zabytek. Przez kilka dni, z rosnącym
zaniepokojeniem przyglądaliśmy się
„budowlańcom”, którzy więcej czasu
spędzali przed sklepem niż na placu
budowy, a następnie postanowiliśmy
działać. Po interwencji zarządu Stowarzyszenia (Kamila Detyny i Moniki
Fijałkowskiej-Mokosa) u wojewódzkiego konserwatora zabytków odbyła się
wizja lokalna, w której udział wzięli
mieszkańcy wsi, proboszcz, kierownik budowy, szef ekipy remontującej
i główny wykonawca.

Członkowie Stowarzyszenia Wolimierz
przez cały czas byli bacznym obserwatorem tego, co dzieje się za murami
kościoła. Działania podjęte przez
zaledwie kilku mieszkańców są
doskonałym dowodem na to, że
jeszcze wiele zależy od zwykłych
ludzi, którzy potrafią zareagować, gdy dzieje się coś złego z ich
wspólnym dobrem.

Podczas tej inspekcji konserwator
stwierdził szereg uchybień: zniszczenie oryginalnych gzymsów i zdobień,
użycie niewłaściwej zaprawy tynkarskiej, kolejność prac dalece odbiegającą od sztuki budowlanej, niewykwalifikowana ekipa remontująca, brak
nadzoru technicznego nad pracami,
niewłaściwe (a właściwie brak) zabezpieczenie terenu przy kościele, i tak
dalej. Z wyżej wymienionych powodów,
a także ze względu na zbliżającą się
zimę, prace wstrzymano do wiosny
bieżącego roku.

Przy „społecznym nadzorze” i interwencjach w konserwatora szczególnie
pomogli: Kamil Detyna, Adam i Basia Ferenc, Monika Fijałkowska-Mokosa. Serdecznie dziękujemy! Oddzielne podziękowania należą się też panu
Zenonowi Zatchiejowi za przygotowanie wniosku o dofinansowanie remontu, Edycie Lesiuk, Kamilowi i Basi za
przygotowanie dokumentacji (strategia i odnowa miejscowości) oraz księdzu proboszczowi za zainicjowanie remontu i cierpliwość dla naszych działań „nadzorczych” :-) . Mamy nadzieję
że wkrótce uda nam się wspólnie zadbać również o wnętrze naszej świątyni i uporządkowanie zabytkowego
muru i nagrobków, które przypominają historię Wolimierza i należą do
naszych najcenniejszych dóbr kultury materialnej. 
Redakcja.

Program Odnowy MiejscowoSci znajdziesz na stronie
www: http://wolimierz.org/wolimierz/dokumenty/
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Stowarzyszenie
Wolimierz
Oficjalnie zostało zarejestrowane
10 marca 2014 roku pod numerem
KRS 0000501486. Jednak pomysł
na formalne zrzeszenie się osób,
które aktywnie współdziałają na
rzecz rozwoju wsi, pojawił się już
trzy lata temu, razem z utworzeniem strategii rozwoju wsi i programem odnowy miejscowości.
Po szeregu różnych problemów, pomysł dojrzewał i zaowocował zawiązaniem stowarzyszenia, którego celem jest zmienianie wsi w miejsce
przyjazne, piękne, atrakcyjne dla
mieszkańców i dla naszych gości,
a docelowo również mające rosnący potencjał gospodarczy.
Pracując razem możemy osiągać
lepsze efekty. Krok po kroku uczymy się wykorzystywać siłę zespołu, umiejętności i pasje wszystkich,
którzy podzielają naszą wizję rozwoju Wolimierza i są otwarci na
współpracę.
Mimo że formalnie jesteśmy bardzo młodą organizacją to już mamy
pierwsze sukcesy. Oprócz tego co
najbardziej widoczne, czyli wybudowanych siłami społecznymi placu
przy kościele, placu zabaw, skwerów
z ławkami i kwietników staramy się
przyciągać do Wolimierza firmy i organizacje, które mogą swoją wiedzą,
i pieniędzmi wspierać rozwój wsi.
O większości działań, będziemy informować w kolejnych numerach
Kuryera oraz na stronie internetowej www.wolimierz.org. Zachęcamy
do włączania się w nasze działania.
Wspólna praca to nie tylko rozwój Wolimierza ale też świetna
zabawa, uczenie się nowych rzeczy i nabywanie kompetencji
przydatnych na codzień.
Jeśli chcesz do nas dołączyć, skontaktuj się z zarządem Stowarzyszenia (kontakt w stopce red.)

Odnowa Wsi
W 2011 roku Burmistrz Gminy Leśna zaproponował Sołectwu Wolimierz
wzięcie udziału w warsztatach mających wspomóc opracowanie strategii
dla wsi oraz przystąpienie do Programu Odnowy Wsi. Program ten akcentuje mocno jakość życia i dążenie
do jej polepszenia zarówno w sferze
materialnej jak i duchowej. W szkoleniu udział wzięły cztery osoby: sołtys Adam Ferenc, radna Teresa Kęska, prezes Stowarzyszenia Wolimierz
– Kamil Detyna oraz Edyta Lesiuk,
która skompletowała niezbędną dokumentację. Delegacja z pomocą moderatorów opracowała strategię wsi
oraz przygotowała grunt do dalszego
działania. Plan Odnowy Miejscowości
Wolimierz jest dokumentem strategicznym. Jego główne zadanie to pobudzanie mieszkańców do wspólnego działania. Określa najważniejsze
działania, które mieszkańcy uznali za
istotne dla swojej miejscowości, i które pomogą rozwiązać problemy i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele.

Jak wyobrażamy sobie
Wolimierz za 10 lat?
To kluczowe pytanie jakie postawiliśmy
przy pisaniu plany odnowy i strategii
rozwoju. Odpowiedż wyznacza cele, które zespół tworzący strategię uznał za
najważniejsze i realne do wykonania
w perspektywie najbliższych lat. W Planie Odnowy zapisaliśmy między innymi:
–– zagospodarowanie terenu po starej
remizie na miejsce rekreacji;
–– wykonanie strony internetowej;
–– udział w konkursie ,,Piękna Wieś”;
–– wyremontowanie kościoła wraz z murem kościelnym;
–– zagospodarowanie terenu przy przystankach i budowa nowych wiat przystankowych;
–– postawienie witaczy przy wjazdach
do Wolimierza;
–– szkolenia dla mieszkańców i gospodarstw agroturystycznych;
–– organizacja cykliczna Festynu Rodzinnego i Jarmarku Tradycji;

–– oznakowanie wsi – kierunkowskazy do agroturystyk, mapa z numerami domów itp.

Nowe centrum wsi
Jednak najważniejszy cel jaki chcemy osiągnąć, to utworzenie centrum wsi, w tym wybudowanie
świetlicy – domu kultury. Udało się
już wyremontować plac koło kościoła,
zbudować plac zabaw i nowe miejsca
spotkań. Następny duży krok to postawienie budynku, w którym można
będzie organizować imprezy kulturalno-oświatowe, kultywować wiejskie
tradycje, prowadzić zajęcia edukacyjne nie tylko dla dzieci, ale dla wszystkich chętnych. Uważamy że zadbana
przestrzeń publiczna w samym centrum wsi, obok kościoła, sklepu, a teraz także placu zabaw jest niezbędna do tego, żebyśmy zaczęli ze sobą
częściej rozmawiać, spotykać się, planować i wspólnie pracować nad rozwojem wsi, żeby wszystkim żyło się
lepiej. Odnowa wsi, to nie tylko
postawione ławki i remont budynków, ale przede wszystkim odnowione i zawiązane na nowo relacje między ludźmi, umiejętność
współpracy, zgoda i współdziałanie pomimo wielu różnic które
nas mogą dzielić.
Centrum wsi to także atrakcja dla
turystów. W Programie Odnowy Wsi
uznaliśmy we współpracy ze specjalistami, że atrakcyjne położenie geograficzne i zasoby przyrodnicze Wolimierza są idealne dla rozwoju turystyki.
Zwiększanie bazy noclegowej i atrakcji
– lokalnych produktów spożywczych,
pamiątek i usług – spowoduje poprawę życia mieszkańców, i da im nowe
możliwości zarobkowania.

Słynny Wolimierz
Trzy lata wysiłków wolimierskich aktywistów zostały docenione w zeszłym
roku przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Wolimierz otrzymał na-
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grodę specjalną w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” za zachowanie
ładu kulturowego, przestrzennego i aktywność społeczną. Jest to najlepszy
dowód na to, że warto się starać i że
zainicjowane działania będą przynosić efekty. Pieniądze ze zdobytej nagrody (3000 zł) potraktowaliśmy jako
inwestycję w promocję Wolimierza.
Wykonaliśmy za nie projekt graficzny marki i logotyp Wolimierza oraz
folder promujący wiejskie agroturystyki i artystów.

Działania promocyjne powoli przynoszą efekty. Oprócz indywidualnych
turystów pojawiają się grupy, które
przyjeżdżają przyglądać się, jak zmienia się wieś w rękach aktywnej społeczności. W czerwcu odwiedziła nas
grupa wolontariuszy z firmy Siemens
oraz pracownicy białostockiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Wszyscy twierdzą, że robimy rzeczy
wyjątkowe. Zdaniem naszych gości,
Wolimierz może być wzorem i inspiracją dla wielu miejscowości, ponieważ zamiast narzekania i „czekania
na zbawienie”, bez wielkich dofinansowań i wsparcia instytucji, własną pomysłowością, krok po kroku zmieniamy nasze otoczenie na lepsze.
Promocja wsi to bardzo ważne zadanie
w realizacji programu odnowy miejscowości. Chcemy żeby każdy mieszkaniec mógł mówić z dumą o tym, że
mieszka lub pochodzi z Wolimierza,
a do naszej wsi przyjeżdżali ludzie,
którzy aktywnie włączą się w działania wolimierskich społeczników. 

WolimierskiE

NOWINKI
Pismo wolimierskich dzieci i mlodziezy

Drodzy mieszkańcy Ziemi!
Czy wiecie, że nasza wspaniała Planeta jest miejscem życia wielu wyjątkowych
roślin i zwierząt? To one sprawiają, że świat wokół nas z dnia na dzień staje się
coraz piękniejszy. Ale niestety, przez głupotę różnych ludzi, którzy świadomie
zanieczyszczają środowisko, nasz świat powoli zmienia się w jałową pustynie
bez krzty zieleni. Obraz dymiących kominów zajmuje miejsce piękniej natury.
Gdy widzę kontrast, pomiędzy wielkim miastem, nad którym unosi się smog,
a urokliwą zieloną łąką, myślę, że bardziej powinniśmy dbać o środowisko.
Dlatego wspólnie musimy pomyśleć, co zrobić, żeby ilość pięknych widoków
na naszej Planecie była większa. Nie chcecie chyba oglądać szarych, zadymionych miast. Musimy wspólnie podjąć działania, aby poprawić stan naszego
środowiska. Zastanówcie się zanim wrzucicie do pieca plastikową butelkę czy
reklamówkę. Pamiętajcie o tym, że w trakcie spalania do powietrza dostają
się szkodliwe substancje. Wdychacie je, a potem chorujecie na alergie i choroby układu oddechowego.
Pomyślcie o dzieciach, dla których
bardzo ważne jest czyste powietrze.
Zacznijcie jeździć rowerami! Zostawcie samochody w garażach, a wokół
będzie mniej spalin. Sadźcie drzewa, pochłaniają dwutlenek węgla.
Dbajcie o Ziemie, bo ona jest
tylko jedna.
Dorota Gładysz

„Wolimierz Fest”
Święto w sam raz dla obywateli Wolimierza, czyli „Wolimierz Fest”. Ta nazwa, oraz same święto mogłoby zostać naszą coroczną tradycją. W tej imprezie rodzinnej zasady są proste, mieszkańcy wsi przebierają się w stroje swoich ulubionych bohaterów. Czy to nie brzmi wspaniale? Widzieć uśmiechy na
twarzach dziwnie wyglądających sąsiadów. Najbardziej interesującą i nową
rzeczą będzie „zdrowy stół”. Polega on na tym, że podczas trwania „Wolimierz
Fest”, można jeść tylko owoce i warzywa.
Wolimierzanie nie tylko tego dnia będą się zdrowo odżywiać i przebierać w swoich bohaterów, ale także wspólnie stworzą jakieś ciekawe konstrukcje przestrzenne. Zabawa na drużyny bądź rodziny. Do wyboru dostaną: kartony, kleje, farby, taśmy, bibułę i nożyczki. Najlepiej ubrane osoby oraz najwspanialsze
konstrukcje komisja będzie wybierała i obdaruje nagrodami. Tak wyglądałoby święto „Wolimierz Fest”
PS. Fotografie nagrodzonego dzieła umieścimy w Kuryerze Wolimieskim.
Kornelia Ferenc
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Rodzinne
grzybobranie
Wokół Wolimierza są podziwiane przez
turystów oraz wolimierzan lasy, łąki,
rzeki. Naszym pomysłem na jesień,
jest wspólne zbieranie grzybów, czyli
,,RODZINNE GRZYBOBRANIE”. Takie zajęcie umacnia nasze wzajemne
relacje, wtedy jest czas porozmawiać,
pośmiać się i powspominać rodzinne
historie. Dla każdego z nas (dziecka)
to bardzo ważne, więc wspólne zbieranie grzybów, to genialny pomysł.
Chcielibyśmy zrobić z tego rodzinną
konkurencję np: rodziny zbierają się
na PLACU (koło kościoła) o godzinie
8.00 i każda z nich wyrusza na zbiory, powrót godzina 12.00. Wygrywa
ta rodzina, która ma największego
grzyba. Po rozstrzygnięciu konkursu, wszyscy wspólnie robimy posiłek
z naszych grzybków i uczymy się przy
okazji nowych przepisów.
Ale będzie super usiąść przy ognisku,
zjeść coś pysznego i posłuchać opowieści starszych wolimierzan.
Kornelia Ferenc i Iliana Detyna

O czym marzą
dzieci z Wolimierza!!!
1.

Większy plac zabaw – duże zjeżdżalnie, zjazd na linie,wspinaczka.
2. ,,ORLiK” – boisko do kosza i siatkówki.
3. Basen letni.
4. Ścieżki dydaktyczno-turystyczne
i rowerowe po Wolimierzu i okolicy, z mapami i informacjami o występujących na naszym terenie roślinach i zwierzętach.
5. Cykliczne maratony dla dzieci
i młodzieży.
6. Zawody sportowe z nagrodami np.
skok w dal, rzut piłką, ringo itp.
7. Zawody z nagrodami w piłkę nożną, siatkę, kosza.
8. Jazda konna w terenie.
9. Kuligi.
10. Duża góra do zjeżdżania na sankach i nartach.
11. Lodowisko w sezonie zimowym.
12. Systematyczne wspólne wycieczki wszystkich dzieci z Wolimierza- do kina, nad jezioro, na lodowisko. Cztery razy w roku za
darmo!

16. Wizyta gwiazdy sportowej i wspólny sparing.
17. Wizyta gwiazdy muzycznej-młodzieżowej np. Ewa Farna.
18. Warsztaty artystyczne, muzyczne, teatralne-glina, masa solna,
malowanie na szkle itp.
19. Nocne ,,PodCHOdY” z rodzicami,
dwa razy w lato.

mamy jeszcze dużo pomysłów, ale to w następnym numerze gazetki :>
DZIECI Z WOLIMIERZA

13. Organizowanie nauki tańca.
14. Nauka pierwszej pomocy dla dzieci.
15. Rozmowy z kimś ważnym o alkoholu, narkotykach i zagrożeniach.

A o czym marzą dorośli?
Wypełnij ankietę na
ostatniej stronie gazety
i przynieś ją do redakcji
lub sołtysa!

LODY LATEM
Moim marzeniem na sezon letni jest
BUDKA Z LODAMI. Może ona stać
na placu obok kościoła. W budce, którą obsługiwać będzie miła pani, znajdą się lody: włoskie i świderki. Lody
powinny mieć osiem smaków – jabłkowe, czekoladowe, cytrynowe, śmietankowe, pinacolade, arbuzowe, brzoskwiniowe i pistacjowe. Nie obejdzie
się także bez polew, owoców i posypek.
Mniam. W każdą sobotę dzieci z Wolimierza dostają 1 dużego loda za darmo.
Wszyscy w okolicy będą przyjeżdżali
do naszej wsi na najpyszniejsze lody.

Przepis na tanie
i szybkie lody lub
sorbet robione
w domu
Potrzebujesz:
–– Plastikowy pojemnik po lodach.
–– Sok (najlepiej przeźroczysty)
–– Kartkę papieru.
–– Patyczek po lodach i gumkę
recepturkę.
Wykonaj tak jak na zdjęciu. Jeśli chcesz sorbet to trzymaj krócej w zamrażarce. Smacznego!

Cena lodów:
–– mały – 1 zł,–– średni – 1,50 zł,–– duży – 2 zł,-

Iliana Detyna
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Logo Wolimierza
Od jesieni zeszłego roku Wolimierz ma
swój logotyp, czyli znak, którym możemy
oznaczać lokalne produkty i usługi.
Nawiązując do tkackich i rzemieślniczych tradycji Wolimierza, umieściliśmy w naszym znaku graficznym
kwiat lnu. Znak i napis Wolimierz
stylizowany jest na estetykę z przełomu XIX i XX w co dobrze komponuje
się z Wolimierskimi starymi i dobrze
zachowanymi domami. Jednocześnie
znak wygląda nowocześnie i estetycznie. Oprócz znaku powstały też wytyczne do projektowania stron www, folderów, oznakowania wsi itp. Będziemy je stopniowo wykorzystywać przy
produkcji tablic i słupów informacyjnych, nowych wiat przystankowych itd.
Pomysłodawcami wykorzystania lniarskich tradycji do oznakowania Wolimierza są Kamil i Regina Detyna, a znak
i koncepcję plastyczną przygotowało
studio Kooperatywa.org czyli Magda
Warszawa (projekt graficzny) i Szymon Surmacz (koncepcja i liternictwo).

Logo Wolimierza służy do oznakowania produktów i usług lokalnych.
Można go wykorzystać jako dodatkowy znak przy agroturystyce, oznaczać
nim przetwory, wykorzystywać jako
element zdobniczy w rękodziele itp.
Logotyp ma wersję podstawową
(z kwiatem lnu) i uproszczoną (tylko
litera „W” i napis), do wykorzystywania w technologiach, które unimożliwiają precyzyjne odwzorowanie kwiatu i ornamentu.
Mamy nadzieję, że wkrótce nasz logotyp zacznie pojawiać się na koszulkach
mieszkańców i turystów, na naszych
domach, słoikach, torbach itp. Jeśli
chcesz wykorzystać ten znak do
oznaczania swoich produktów zarejestruj się w katalogu lokalnych
produktów prowadzonym przez
Stowarzyszenie Wolimierz. 

Szukamy produktów lokalnych
Produkt lokalny to wyrób lub usługa,
z którą utożsamiają się mieszkańcy
danego miejsca. Wyroby produkowane
są w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców dostępnych w najbliższej okolicy. Usługi to wszystkie
czynności, które możemy wykonać pokazując naszą lokalną kulturę, przyrodę, wyjątkowe umiejętności i talent.
Produktem lokalnym są często
rzeczy codzienne i pospolite dla
mieszkańców, natomiast dla osób
z zewnątrz stanowią one coś wyjątkowego, unikalnego i przez to
atrakcyjnego.
Stowarzyszenie Wolimierz poszukuje wolimierskich produktów lokal-
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z reakcją turystów lub waszej rodziny spoza naszych okolic, że to
co robicie jest świetne, pyszne,
znakomite, wyjątkowe, unikalne
to pochwalcie się tym i dołączcie
do katalogu wolimierskiego produktu lokalnego.

nych. Na pewno taką usługą są wolimierskie agroturystyki, które wykorzystują atrakcyjność przyrodniczą
i kulturową naszej okolicy. Chcemy
jednak rozszerzać ilość produktów
lokalnych powstających w naszej wsi.
Takimi produktami mogą być potrawy (i przepisy), przetwory z naszych
sadów i ogrodów, wyroby rzemieślnicze, koronki i rękodzieło, ale też trasy
turystyczne, historie przesiedleń, wyjątkowe opowieści które znacie i które można zapisać lub zarejestrować
kamerą itd.

Jesteś lokalnym producentem albo
chcesz nim zostać? Skontaktuj się ze
stowarzyszeniem, a najlepiej przyjdź
10 lipca na spotkanie integracyjne lokalnych producentów. Przynieś to co
masz najlepszego lub opowiedz o tym.
Jesteśmy przekonani, że o wielu naszych talentach nie wiedzą nawet najbliżsi sąsiedzi. Najwyższa pora pochwalić się tym co umiecie robić wyjątkowego! 

Docelowo chemy utworzyć izbę regionalną i katalog usług i produktów które powstają na terenie naszej wsi. Jeśli kiedykolwiek spotkaliście się

Kuryer
Wolimierski

Wydawca:
Stowarzyszenie Wolimierz
Wolimierz 120
59-814 Pobiedna
NIP 613 157 35 67
KRS 0000501486
 661 787 613
 stowarzyszenie@wolimierz.org
Wspieraj nasze działania,
przekaż darowiznę:
nr konta: PKO BP 18 1020
2124 0000 8102 0163 4021
Redakcja i skład:
Szymon Surmacz
Propozycje tekstów, uwagi, pochwały i krytykę należy zgłaszać
mailem: kuryer@wolimierz.org
telefonicznie: 502 554 352
lub osobiście :-)
Zachęcamy do pisania tekstów
do Kuryera. Czekamy na artykuły o tematyce historycznej, kulinarnej, obyczajowej i na wszelkie informacje, które mogą być
ważne dla mieszkań Wolimierza
a nikt inny o nich nie napisze :-)

Co trzeba zmienić w Wolimierzu?
Jednym z zadań Stowarzyszenia Wolimierz – więc i Kuryera Wolimierskiego jest rozwiązywanie problemów, które trapią mieszkańców wsi. W naszej
okolicy jest wiele rzeczy, które można
naprawić lub zrobić lepiej. Są to czasami drobiazgi takie jak postawienie
ławek przy przystanku, a czasami procesy wymagające wielu lat pracy jak
poprawa bytu mieszkańców i tworzenie nowych miejsc pracy.
Jesteśmy przekonani, że większość
problemów pojedynczych osób jak i lokalnej społeczności, można rozwiązać poprzez samoorganizację i zgodne współdziałanie. Dlatego powołaliśmy wiejskie stowarzyszenie i teraz
zachęcamy Was – czytelników naszego biuletynu i mieszkańców Wolimierza do zgłaszania problemów, które
chcielibyście rozwiązać. Na poprzedniej stronie można przeczytać o marzeniach wolimierskich dzieci. Jesteśmy pewni, że dorośli też mają swoje
marzenia i mają też realne codzienne
problemy, które utrudniają im życie.
Napiszcie do nas, czym Waszym zdaniem warto zająć się w naszej wsi.
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Tych tematów jest z pewnością wiele.
Będziemy systematycznie umieszczać
Wasze zgłoszenia w internecie i co jakiś czas publikować wybrane z nich
w Kuryerze.
Co jest bardzo ważne – zadaniem
Stowarzyszenia nie jest rozwiązywanie problemów za kogoś, tylko
wspieranie osób, które widzą co
złego się dzieje i szukają pomysłu
na to jak temu zaradzić. Mamy zarówno sporą wiedzę i doświadczenie,
którymi chetnie się podzielimy, ale
też ograniczenia czasowe i osobowe.
Im będzie nas więcej tym łatwiej będzie podzielić się pracą i dobrać ją tak,
żeby każdy zajął się tym co najlepiej
potrafi. Dlatego chcemy żebyście zgłaszając jakiś problem umieli wskazać,
co sami możecie zrobić przy jego rozwiązaniu, a jakiej pomocy oczekujecie
od Stowarzyszenia.
Problemy można zgłaszać osobiście
lub poprzez ankietę na ostatniej stronie Kuryera.
Zmieniaj z nami swój świat na
lepsze! 

Ankieta

10 lipca

Poniższa ankieta pozwoli nam na lepsze poznanie potrzeb i możliwości
mieszkańców Wolimierza. Bardzo prosimy o wypełnienie jej, wycięcie z gazety i przyniesienie do Basi Ferenc lub wrzucenie do skrzynki, którą umieścimy 10 lipca na spotkaniu lokalnych twórców wolimierskich różności.

Twój pomysł na produkt lokalny – co sama / sam potrafisz robić,
co potrafi twoja rodzina? (rękodzieło, przetwory, usługi, tradycyjne zawody, ginące umiejętności?)

Stowarzyszenie Wolimierz zaprasza
mieszkańców Wolimierza, na spotkanie połączone z biesiadą pt:

Pierogi i kompoty
to też sztuka czyli
każdy z nas jest
twórcą!
Spotkanie ma służyć przygotowaniu
pierwszej wersji katalogu wolimierskich produktów, umiejętności
i talentów.

Najważniejsze potrzeby i problemy mieszkańców – co Twoim zdaniem powinno się zmienić w Wolimierzu?

Jeśli potrafisz robić coś, czym lubisz się pochwalić, masz jakąś pasję lub wyjątkowe umiejętności –
to pokaż to innym!
Program
od 11:00 – Rozstawianie namiotu,
przygotowanie wystawy. Potrzebne są
każde ręce do pracy! Ochotnicza, zgodna praca fizyczna to również nie lada
sztuka. Zapraszamy nie tylko panów!

Jak sama / sam możesz pomóc przy rozwiązaniu tych problemów?

od 13:00 – Przygotowanie wystawy
lokalnych produktów. Niech Was nie
zmyli słowo „wsytawa”. Każdy może
ją współtworzyć. Przynieście ciasta,
dżemy, stare maszyny, rękodzieło, koronki, hafty itp. - to co każdy z Was tworzy w domu.
od 14:00 – Wizytacja z dolnośląskiego
Urzędu Marszałkowskiego. Wolimierz
startuje w konkursie „Piękna wieś dolnosląska”. Pokażmy komisji co mamy
w Wolimierzu najlepszego! Oficjalne
otwarcie wystawy lokalnej twórczości.

W czym może Ci pomóc Stowarzyszenie Wolimierz?

Oceń logo Wolimierza w skali od 1 (bardzo złe) do 5 (super)
Ankieta jest anonimowa, więc jeśli chcesz żeby Stowarzyszenie pomogło Ci w stworzeniu i sprzedaży Twojego produktu lokalnego, zgłoś się do na osobiście!
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od 16:00 do ostatnich uczestników
– Dyskusja połączona z biesiadą, integracją i muzyką. Ok godziny 18 –
prezentacja i prolekcja dotycząca produktu lokalnego. Czym jest produkt
lokalny, kto go może tworzyć, jak go
sprzedawać itd.
Nie może Cię tam zabraknąć!
Wolimierz to także Ty!

