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Bieszczady – polska Alaska
wizyta studyjna

W dniach 26-29 października 2014 odbył się
wyjazd w Bieszczady zorganizowany przez
Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Motywem
przewodnim wycieczki były „wsie tematyczne”
– możliwości rozwoju turystyki na terenach
wiejskich. Naszą miejscowość reprezentowały
Barbara Ferenc, Monika Gryniewicz, Monika
Fijałkowska-Mokosa i Halina Bałuta.
Zostaliśmy zaproszeni przez
fundację bieszczadzką GoToCarpathia – Zielona Turystyka Karpacka. Nocowaliśmy
w Ustrzykach Górnych w pięknym zajeździe o nazwie „Zajazd
pod Caryńską”, którego właścicielem jest pan Leszek Skórka.
Celem wycieczki było zobaczenie, jak żyją mieszkańcy rejonu
podkarpackiego. Miejscowość

w której mieliśmy przyjemność
gościć to Ustrzyki Górne w gminie Lutowiska.
Ten rejon polski sąsiaduje
z przygranicznymi obszarami
Słowacji i Ukrainy. Gmina Lutowiska jest najbardziej wysuniętą na południowy wschód częścią Polski. Obszarowo jest jedną z największych gmin w kraju
(jej powierzchnia wynosi 476
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Noworoczne...
Święta Bożego Narodzenia to
okres rodzinnych spotkań, wyjazdów, wspólnego świętowania, a później noworocznych
postanowień i... No właśnie,
co z tych postanowień wynika? Które z nich uda się wykonać, co da nam wszystkim
Nowy Rok? Mamy nadzieję, że
bedzie nas wszystkich więcej
– zarówno do pracy społecznej, jak i wspólnego świetowania. Tak by Wolimierz był jeszcze lepszym miejscem do życia
i budził dumę, z tego, że tutaj
mieszkamy.
W listopadzie, delegacja Stowarzyszenia była na wizycie

Mamy nadzieję, że świetne
prezentacje podczas kongresu (w tym również opisywana
przez Monikę koncepcja rozwoju produktu lokalnego GoToCarpatia) odniosą skutek
i również nasza gmina zacznie
lepiej wykorzystywać swój potencjał turystyczny.
Wolimierskie ipobiedniańskie
dzieci również nie próżnowały.
Wycieczki, wizyty w teatrach,
przygotowania do jasełek spowodowały, że w tym numerze
dziecięcych tekstów jest mniej,
za to cieszy, że dzięki wysiłkom
pedagogów ze szkoły i naszych
społeczników dzieci i młodzież
mogą odkrywać i rozwijać swoje talenty. A mają ich wiele, nie
tylko do łobuzowania, jak to niektórym się wydaje ;-) Nie raz pokazują nam, że maja więcej rozsądku i chęci do pracy, niż niejeden dorosły. To z myslą o nich
staramy się, by nasze wsie były
lepszymi i ciekawszymi miejscami do życia. Cieszy nas, że coraz
wieksza liczba mieszkańców to
docenia, mamy jednocześnie nadzieję, że te dobre słowa, które
od Was słyszymy przełożą się na
chęć udziału w pracach Stowarzyszenia. Do czynu!

kadr z prezentacji Bogusława Pyzochy

studyjnej o której przeczytacie w obszernej relacji Moniki Gryniewicz. Uczestniczyliśmy także w Kongresie Odnowy Wsi, o którym napiszemy
w kolejnym numerze Kuryera.
Tym razem towarzyszył nam
nowy burmistrz Leśnej Mirosław Markiewicz.

km2), jest też najmniej zaludnioną gminą, (żyje tutaj średnio 5 osób/km2) i jednocześnie
najbardziej zalesioną gminą
w Polsce. Las pokrywa aż 94%
jej powierzchni.

jących w harmonii przedstawicieli trzech kultur: Żydów,
Ukraińców i Polaków.

Gmina bardzo dba o ochronę przyrody, występują tutaj
wszystkie formy ochrony: Bieszczadzki Park Narodowy, Park
Krajobrazowy Doliny Sanu, liczne rezerwaty i pomniki przyrody a cały obszar należy do
międzynarodowego rezerwatu
biosfery „Karpaty Wschodnie”.

Podczas II wojny światowej nastąpiła eksterminacja Żydów.
Później działalność UPA oraz
akcja „Wisła” i wysiedlenie ludności ukraińskiej sprawiły że
rdzenna społeczność na tych terenach przestała istnieć, a w raz
z nią w ruinę popadły obiekty
kultury materialnej. Z trzech
świątyń w Lutowiskach pozostał
kościół rzymskokatolicki, ruiny
synagogi i cerkwisko. Zachowały się jedynie dzwony cerkiewne
i trzy cmentarze. Ciekawostką
o której naszym zdaniem warto wspomnieć jest to, że na żydowskim cmentarzu nie zapalamy zniczy. Symbolem zapalonego znicza jest położenie na
grobie kamienia.

Trzeba wspomnieć, że Lutowiska sprzed II wojny światowej
zamieszkiwane były przez ży-

Podczas wycieczki uczestniczyliśmy w różnego rodzaju warsztatach artystycznych, uczyliśmy

Z Lutowisk rozciąga się widok na jedną z najpiękniejszych w Bieszczadach panoramę trzech pasm górskich:
Połoninę Caryńską (1297 m),
Wielką Rawkę (1304 m), oraz
Tarnicę (1346 m)

Zapraszam mieszkańców, młodzież i dzieci do wspólnego tworzenia
naszego wolimierskiego archiwum. Wszyscy, którzy mają stare zdjęcia
i chcą się dzielić „wolimierską przeszłością” mogą kontaktować się
telefonicznie pod nr 508246644 i mejlowo pod w.dowchan@wp.pl

(Redakcja)

http://bit.ly/wolimierz-arch
facebook.com/wolimierz-archiwum
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Poznaliśmy bardzo ciekawych
ludzi i ich historie życia. Taka
osobą jest min. „prezes” Ryszard
Krzeszewski, który w latach 80
przyjechał w Bieszczady z Łodzi. Jego historię można przeczytać na stronie www: http://
poznajpolske.onet.pl/podkarpackie/kowboje-z-otrytu/em4fq Artykuł jest godny polecenia, zachęcamy do jego lektury. Jest
to historia o ludzkiej wytrwałości, wierze w siebie i siłę ducha.
Posmakowałyśmy też różnych lokalnych i tradycyjnych potraw,
jedną z nich jest koszełynik czyli zupa kapuściana, z dodatkiem

chrzanu, botwinki i suszonych śliwek. Ma słodko-kwaśny smak i kolor purpurowy – jest pyszna! :-)
Gościliśmy również w domu
gdzie młodzi ludzie, realizując swoje marzenia i dążąc do
założonego celu w życiu, zamieszkali w bieszczadzkiej chacie tworząc produkty lokalne.
Jednocześnie odbudowują starą stajnię, którą możemy zobaczyć w filmie pt. „Wolna Sobota” reż. Leszka Staronia zrealizowanym w 1977 r. Siedząc
w tym miejscu i oglądając wyświetlany film można było się
przenieść myślami w tamte lata.

W Bieszczadzkim Parku Narodowym, mogliśmy zobaczyć
piękne żubry, które z bliska robiły duże wrażenie. Dużą atrak-

cją było przepłynięcie statkiem
po jeziorze solińskim i przejażdżka bieszczadzką kolejką
wąskotorową, która powstałą przed I wojną światową. Ze
względu na bogactwo krajobrazowe i kulturowe terenu powstaje tu wiele ścieżek rowerowych,
połączonych w sieć „Zielony Rower” będącej częścią międzynarodowych szlaków „Greenways”.
Organizacją szlaków i ich promocją zajmuje się Grupa Partnerska Zielone Bieszczady.
Kolejną rzeczą która nas zainspirowała są bieszczadzkie ekomuzea. Nazwa „ekomuzeum”
jest trochę myląca, ponieważ nie
chodzi w nim ani o to co kojarzy
nam się z „ekologią” (no może
trochę) ani tym bardziej z „muzeum”. Jednak taka nazwa przyjęła się już na oznaczanie zorganizowanych, połączonych w sieć
atrakcji turystycznych związanych z produktem lokalnym,
poznawaniem lokalnych tradycji, rzemiosła, uczestniczeniem
w warsztatach, spaniem w agro-

Mieszkańcy Dolnego Śląska, uczestnicy wyjazdu

się tworzyć wyroby z gliny i robić mydełka zapachowe. Gościliśmy w domach gdzie wywarza
się unikatowe produkty lokalne (rękodzieło, sztuka, przetwory spożywcze, różnego rodzaju
mąki, hafty, koronki, malunki
na szkle), które są perełką turystyczną tych terenów i poszukiwanymi, cenionymi pamiątkami.
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kadr z prezentacji Bogusława Pyzochy

no się oprzeć stwierdzeniu że jest
to prawdziwa „polska Alaska”

Ekomuzeum „Trzy Kultury”
w Lutowiskach zostało w 2006
r polskim zwycięzcą środkowoeuropejskiej nagrody dziedzictwa
kulturowego. Jest to nagroda mająca na celu wyróżnienie inicjatyw partnerskich, które pokazują, jak łączyć ochronę przyrody
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i lokalnej tożsamości.

Wróciłyśmy z głowami pełnymi
pomysłów i chęciami zorganizowania w Wolimierzu i okolicach
naszego małego „ekomuzeum”.
To świetna atrakcja dla turystów, a dla mieszkańców nowe
miejsca pracy, w dodatku niewiążące się z jakimiś ogromnymi nakładami finansowymi na
starcie. Wielu mieszkańców Wolimierza ma unikalne umiejętności, hobbistycznie zajmuje się
rękodziełem, robi pyszne przetwory czy może gościć turystów

Koncepcja Ekomuzeum wiąże się z przyznawaniem certyfikatów potwierdzających jakość i naturalny, przyjazny środowisku naturalnemu sposób
wykonywania produktów oraz
świadczenia usług turystycznych. Certyfikat GoToCarpathia
przyznaje Fundacja Bieszczadzka dla rzemieślników, przewodników, właścicieli lokali gastronomicznych, rolników i agroturystyk z Karpat Wschodnich.
Jest to najwyższy znak jakości
usług w tym rejonie.

Mamy jednak mały niedosyt
z wyjazdu. Chcemy wrócić
w Bieszczady, żeby zobaczyć
jeszcze więcej... Pakujemy plecaki, dobre chęci, pozytywny
uśmiech i ruszamy w drogę!
Zapraszamy też innych Wolimierzan bo warto :-) 
Monika Gryniewicz

kadr z prezentacji Bogusława Pyzochy

turystykach, kosztowaniem lokalnych smakołyków.

pod dachem swojej agoturystyki. Tym m.in. chce się zajmować Stowarzyszenie Wolimierz,
którego celem jest aktywizacja
gospodarcza i społeczna naszej
wsi. Wolimierz jest coraz bardziej popularny w Polsce i jeśli
każdy z nas – mieszkańców zacznie myśleć o tworzeniu atrakcyjnych lokalnych produktów
jako o istotnym pomyśle na podreperowaniu domowego budżetu i jednocześnie fajnym sposobie na życie, to w ciągu paru lat
nasza wieś może stać się bardzo
atrakcyjnym miejscem do odwiedzania i do życia na stałe. Takie
wycieczki jak ta w Bieszczady pokazują, że najważniejsze są chęci i determinacja, wola zmiany
swojego życia na lepsze – a tego
nam chyba nie brakuje :-)

Okolice Bieszczad zrobiły na
wszystkich uczestnikach wycieczki niesamowite wrażenie, i trud-
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ARCHIWUM WOLIMIERZ

Krótka historia szkoły podstawowej

Uczniowie z rocznika 1956-1957 przed szkołą, 1972 r.

1962 rok - uczniowie przed szkołą podstawową z nauczycielką Ireną Wroną

Tuż po zakończeniu wojny w 1945 roku do Wolimierza (wówczas Nowa Wieś) przyjeżdżają osadnicy z wielu stron Polski i za wschodniej granicy.
Dzieci osadników początkowo uczą się w szkole w Sokołowie (dzisiejsza Pobiedna). W 1946
roku została otwarta wolimierska czteroklasowa
Szkoła Podstawowa w której na początku pracowali nauczyciele: Krystyna Sosnowska , Józef
Drzazga i Teresa Waligórska, a z początkiem lat
pięćdziesiątych dołączyli Aleksandra Piechota,
Irena Wrona i Irena Miazga (po mężu Olczak)

miał nowy dach, w przestronnych klasach stały
kaflowe piece, ławki wyposażone w kałamarze
z atramentem, a drewniana zaczerniona podłoga pachniała olejem. Ta cudowna szkoła (taką
ją pamiętam) służyła wolimierskim dzieciom do
niespełna połowy lat siedemdziesiątych. Prowadziła ją niezastąpiona kierowniczka Pani Irena
Olczak – doskonała organizatorka i bardzo dobra
polonistka. W szkole tej pracowali Maria Czaja,
Zofia Ragienia, Ryszard Ragienia, Aniela Walczak, Ryszarda Burchard, pani Gembicz, pani
Dubiel, pan Kubusiak , Krystyna Kawa i Eryka
Spałek, która kierowała szkołą przed jej likwidacją i przeniesieniem uczniów do szkoły w Pobiednej. W naszej szkole bardzo ważnymi osobami byli woźni. Pilnowali dyscypliny na przerwach
i zimą podawali nam na długiej przerwie gorące
mleko i drożdżówki, wypiekane nasze mamy. 

Szkoła mieściła się w budynku nr 52 na Starej
Skibie zwanej Szajbą (aktualnie mieści się tam
Dom Pracy Twórczej). W 1958 roku mieszkańcy rozpoczęli remont większego, zniszczonego
w czasie wojny, budynku szkolnego w centrum
wsi (dzisiaj w tym budynku mieści się agroturystyka Alchemik). W 1959 roku szkoła została przeniesiona z „małe” do „dużej”. Pamiętam
ten dzień wielkiej radości i ekscytacji – budynek

Wiesława Dowchań
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NOWINKI

Wolimierza i Pobiednej
Pismo dzieci i mlodziezy

Christa Langer

– Przyjaciel Naszej Szkoły!

Od wielu lat pani Christa Langer jest zaprzyjaźniona ze szkołą w Pobiednej. Urodziła się w 1948
roku, obecnie ma 88 lat. Jest absolwentką naszej
szkoły i darzy ją ogromnym sentymentem. Każdego roku uczniowie szkoły dostają od naszej „Dobrej Pani Mikołajki” kalendarze adwentowe, któ-

re przekazują nam państwo Words mieszkających
niegdyś w Pobiednej. Będą oni gościem specjalnym
tegorocznych „Jasełek”. Z wdzięczności za ten gest,
co roku wysyłamy pani Langer świąteczną kartkę
wraz z naszym tegorocznym zdjęciem.
Marika Dyrda

Kulisy „Nowinek”
O tym, że robienie gazetki bardzo nam się podoba już pewno wiedzą wszyscy mieszkańcy Pobiednej i Wolimierza. Jednak nie wszyscy wiedzą dlaczego. Oprócz tego, że możemy się fajnie bawić i jednocześnie uczyć ciekawych rzeczy,
są jeszcze dodatkowe atrakcje. Takie jak ta na
zdjęciu obok...
Niektórzy twierdzą, że to nasza ulubiona część
zajęć, lecz to tylko plotki :-)
(red)
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Choinka w Pobiednej może być
jeszcze piekniejsza!
Drodzy Mieszkańcy Pobiednej!
Chyba każdy z was widział, choinkę znajdującą się na placu zabaw, która została udekorowana przez Polskie Towarzystwo
Holozoficzne i kilku mieszkańców Pobiednej. Czyż nie jest ona
piekna? Oczywiście!
Ale może być jeszcze piękniejsza
dzięki Wam. Gdyby tak wszyscy
przynieśli i powiesili jedną małą
ozdobę na naszą choineczkę, to
wyobraźcie sobie jaka ona byłaby śliczna. Jeżeli wspólnie połączymy nasze siły i podarujemy
drzewku jedną bombkę, aniołka, gwiazdkę lub inne wieszadełko, to wtedy będzie od razu
lepszy efekt i będziemy dumni,
że udało nam się razem ozdobić naszą choinkę!
Zróbmy to!
Dagmara Osiej

Razem dekorujemy plac w Wolimierzu!
Od dwóch lat grupa mieszkańców Wolimierza dekoruje
na święta plac obok kościoła.
Również w tym roku będziemy razem stroić centrum naszej wsi.
Wszystkich, którzy chcą się
do tego przyłączyć zapraszamy w poniedziałek, 22 grudnia
o godzinie 17, do centrum wsi.

Jeśli macie nieużywane ozdoby
choinkowe, przynieście je tak by
wszyscy mieszkańcy i goście naszej wsi mogli się cieszyć świąteczną atmosferą.
Wieszanie światecznych ozdób
to również zadanie dla wolimierskich dzieci. Przyda się
każda para rąk i każda głowa.
Jeśli nie macie niepotrzebnych
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ozdób, to zawsze można zrobić
nowe z kolorowego papieru, słomy, materiału.
Mamy zakupione w zeszłym
roku łańcuchy ze światełkami, ale im więcej ozdób tym
nasza wieś będzie ładniej wyglądać!
Dorota Gładysz

Wrocław to nie tylko krasnoludki

W humanitarium

Do Wrocławia wyjechaliśmy o godzinie 5:00
i dotarliśmy około godziny 11:00. Nie było łatwo wstać tak wcześnie. Najpierw poszliśmy
do Panoramy Racławickiej, w której zobaczyliśmy wielki obraz namalowany przez Jana Stykę i Wojciecha Kossaka. Potem odwiedziliśmy
Muzeum Entograficzne,w którym widzieliśmy
stare polskie tradycje, różne stroje i przedmioty
których używali ludzie dawno temu. Po jakimś
czasie poszliśmy do autobusu i jechaliśmy około
godziny do Humanitarium Wrocławskiego. Widzieliśmy tam różne doświadczenia i eksperymenty fizyczne takie jak np kalejdoskop. Wróciliśmy do domu około godziny 20:20. To był długi
dzień, ale pełen nowych wiadomości.

Muzeum etnograficzne

Oskar Głowacki
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Wycieczka do Muzeum
Karkonoskiego
Uczniowie klas III-VI, dnia 9 grudnia pojechali na wycieczkę do Jeleniej Góry. Zwiedziliśmy
tam Muzeum Karkonoskie. W Muzeum była
stuletnia chata, w której zamieszkiwali dawni ludzie . Oprócz tego, widzieliśmy wiele starych eksponatów, piękne wyroby ze szkła oraz
przechodziliśmy szklanym mostem. Po zwiedzeniu Muzeum, były warsztaty, w których ozdabialiśmy bombki. Po warsztatach i zwiedzaniu
wróciliśmy do szkoły. Wszyscy byliśmy bardzo
zmęczeni, ale za to szczęśliwi, że mogliśmy tam
pojechać.
Kornelia Pawelec
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Opowieść wigilijna
Wycieczka do teatru

Dziewiątego grudnia 2014 roku klasy 3-6 pojechały na wycieczkę do teatru w Jeleniej Górze na
przedstawienie pod tytułem „Scrooge. Opowieść
Wigilijna” według „Opowieści wigilijnej” Charlesa
Dickensa w adaptacji i reżyserii Henryka Adamka.
Jechaliśmy jedną godzinę ale droga minęła nam
szybko i spokojnie. Po dotarciu na miejsce od razu
poszliśmy do teatru. W sali, gdzie miało się odbyć przedstawienie zobaczyliśmy wielką czerwoną kurtynę i dosyć dużą scenę. Panie nam kazały
usiąść w 5 i 4 rzędzie, gdy nagle zgasły światła,
zaczęła głośno grać złowroga muzyka, kurtyna
poleciała w górę i rozpoczęło się przedstawienie.
Była to opowieść o bogatym, starszym panu, który był zły, chciwy i nie lubił świąt Bożego Narodzenia. Pewnej nocy nawiedziły go trzy duchy,
które pouczały go co źle zrobił. Jeden pokazał
mu przeszłość, drugi przyszłość, trzeci zaś dał
mu pouczenie, że jeśli się nie poprawi to rozprawi się z nim dwoje dzieci mroku. Od tej nocy
starszy pan się zmienił, zaczął lubić święta Bożego Narodzenia, był o wiele milszy dla innych
i z innej perspektywy widział świat.

rzy świetnie odgrywali swoje role i było można
odczuć emocje jakie panowały na scenie.
Niestety spektakl, grany w teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze od 2009 r.
w tym roku jest grany po raz ostatni. 13-14
grudnia o godzinie 17 będzie pożegnanie z tytułem, czyli ostatnia szansa, żeby zobaczyć to
przedstawienie. 
Ola Czereszko

Opowieść była ciekawa i interesująca. Większości widzów przedstawienie się podobało. Akto-

Zapisz się do Akademii Orange!
Jest mi niezwykle miło poinformować wszystkich czytelników, że udało nam sie dostać do
Akademii Orange, jednego z ciekawszych w Polsce programów
dofinansowań dla edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Od
marca do końca maja 2015, będziemy prowadzić zajęcia w których mogą wziąć udział nie tylko uczniowie ZSP w Pobiednej,
ale każde chętne dziecko z Woli-

mierza i Pobiednej. Dzieci będą
uczyć się m.in podstaw grafiki
komputerowej, dowiedzą się jak
powstają strony www (a może
i same zaczną je robić), zobaczą jak montuje się filmy itd.
Dokładny program podamy
w kolejnych numerach Kuryera,
za to już dziś ogłaszamy nabór.
Chcemy, żeby dzieci jak najbardziej wykorzystały swój poten-
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cjał i pracowały przy współpracy
z rodzicami. Chętnych do uzyskania informacji na temat projektu proszę o kontakt. Liczba
miejsc na zajęciach jest ograniczona. 
Szymon Surmacz,
tel. 502 554 352,
surmacz@wolimierz.org

Gdzie jest śnieg?
Dorośli się cieszą, bo zużyją mniej węgla i drewna do palenia w piecach i zaoszczędzą pieniądze, ale my dzieci pytamy się – gdzie jest śnieg?
Dlaczego znowu zima jest mokra od deszczu
a nie biała i puchowa?
Na razie pozostaje nam tylko malowanie bałwanków, ale wolelibyśmy je lepić i rzucać kulkami. Może w końcu śnieg spadnie i zima będzie taka jaka być powinna?
Zimo – czekamy! 

(red)

Magiczna Narnia
Książka nie tylko na święta

Opowieści z Narnii autorstwa
C.S. Lewisa to książka bardzo
fajna. Jak się ją czyta, to jest
tak jakby się było w opisywanym świecie. To świat pełen
magii i magicznych stworzeń,
jak fauny, centaury, gadające
zwierzęta i właśnie ten świat
nazywa się Narnią.
Z tej książki nauczyłam się, że
rodzina i przyjaciele są ważniejsi niż nawet najsłodsze ptasie
mleczko. Podobało mi się, jak
Łucja weszła do szafy i trafiła
do Narnii. Podobało mi się również, jak Aslan ożył, jak Aslan
uratował Edmunda i jak Aslan
odczarował wszystkie posągi,
które zaczarowała biała czarownica.
Aslan jest lwem, który jest dobrym oraz sprawiedliwym wład-

cą. Łucja i jej rodzeństwo to
dzieci, które pomagają odzyskać
Narnię z rąk białej czarownicy.
Ta historia pokazuje, że każdy
z nas może przeżyć wspaniałą
przygodę, jeśli tylko uwierzy
w magię. 
Matylda Surmacz
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Przygotował zespół:
––Martyna Czarniecka,
––Aleksadra Czereszko
––Marika Dyrda,
––Klaudiusz Ferenc
––Dawid Gładysz,
––Dorota Gładysz,
––Oskar Głowacki
––Filip Hałas
––Dobromiła Kostyk
––Paweł Kotliński,
––Kacper Kucharczyk
––Maciek Kulczewski
––Dagmara Osiej
––Kornelia Pawelec
––Wiktoria Stasiak
––Damian Staszczyszyn
––Matylda Surmacz
Opieka pedagogiczna:
––Dorota Siepak
Opieka merytoryczna:
––Szymon Surmacz
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W przedostatni weekend listopada wolimierzanie ruszyli do
akcji. Dzięki szczeremu zaangażowaniu, zgranej ekipie i pięknej pogodzie udało się rozpocząć tworzenie ogrodu w centrum naszej wsi.
Projekt pt. „Pszczoły proszą o pomoc”, realizowany przez Fundację Zielona Akcja (o którym pisaliśmy w poprzednim numerze)
stał się dla nas przyczółkiem
do zorganizowania nowej zielonej przestrzeni w Wolimierzu.
Ogród który zaplanowaliśmy
będzie spełniał wielorakie funkcje. Po pierwsze, da pokarm zapylaczom – pszczołom, motylom
i trzmielom. Po drugie, będzie
pełnił rolę edukacyjną – stanie
tu tablica informacyjna o owadach i tym jak możemy im pomóc
i nie szkodzić. Po trzecie, teren
w centrum naszej wsi wreszcie
zostanie częściowo zagospodarowany i będziemy mogli wśród

pięknych roślin na chwilę usiąść,
bawić się podczas festynu, podziwiać piękno roślin i efekty
naszej własnej pracy.
W ciągu jednego dnia udało nam
się posadzić ponad 150 krzewów
i 12 drzew . Wiosną czeka nas
posadzenie bylin i przykrycie
wszystkiego włókniną i korą.
Za kilka lat to miejsce będzie
przepiękne a jak widać chęć do
pracy i stworzenia dobrej, pięknej rzeczy jest.
uż teraz warto przejść się po
własnym ogrodzie i zastanowić
się którymi roślinkami warto się „podzielić” ze wsią. Jeśli chcecie po sobie pozostawić
trwały ślad, wspomóc przyrodę
i mieć satysfakcję z własnego
wkładu na rzecz naszej lokalnej społeczności, przyjdźcie wiosną by tworzyć wspólnie dalszą
część ogrodu. 
Jagna Jankowska

Projekt „Kuryer Wolimierski” jest dofinansowany ze środków projektu „Dolnośląski Fundusz Małych
Inicjatyw” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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