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Będzie boisko!
Jak zapewne większość z Was zauważa, w centrum
Wolimierza robi się coraz ładniej. W tym roku
planujemy przygotowanie profesjonalnego planu
zagospodarowania tej przestrzeni. Wspólnie z Wami,
mieszkańcami wsi oraz studentami kierunków
związanych z architekturą terenów zielonych
opracujemy plan na którym wytyczymy miejsce pod
przyszłą świetlicę oraz park rekreacyjno-sportowy.
Od miesiąca, w Waszych domach pojawiają się ankieterzy,
którzy pytają Was o to czego
oczekujecie od takiego miejsca.
W następnym numerze Kuryera przedstawimy raport z tych
badań oraz napiszemy o dalszych działaniach i pracy przy
planowaniu całego parku. Za
to już dziś możemy powiedzieć,

że wkrótce zakończy się drugi
etap budowy boiska do koszykówki, które zostało wytyczone w zeszłym roku.
Przypomnijmy. Na przełomie
2014 i 2015 r. zgłosiliśmy do
gminy chęć zagospodarowania na cele publiczne działek
w centrum będących własno-
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Witam w czwartym numerze Kuryera Wolimierskiego – biuletynu informacyjnego Stowarzyszenia Wolimierz. Wracamy po rocznej
przerwie. W 2015 r. działo
się wiele spraw o których
warto pisać (skrót wydarzeń
z 2015 r. na następnej stronie), jednak nie znaleźliśmy
sił i czasu na to żeby opisywać je w gazetce. Główna przyczyna tego braku
regularności jest banalna.
Tworzeniem Kuryera zajmuje się tylko jedna osoba
wspierana doraźnie kilkoma autorami artykułów.
Kurier Wolimierski nie
będzie ukazywał się regularnie, jeśli nie znajdą się
osoby chcące go współtworzyć. W pierwszym numerze, który ukazał się dwa
lata temu pisaliśmy: Każdy może włączyć się w powstawanie i dystrybu-

(Będzie boisko! c.d.)
cję 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. Poza
dziećmi i Wiesią Dowchań, która sumiennie dostarcza artykułów dotyczących historii Wolimierza nie ma
innych stałych współtwórców pisma.
A potrzebni są przede wszystkim autorzy tekstów, zarówno dotyczących
spraw bieżących, jak i wywiadów, porad, wspomnień.
Napisanie artykułu do kuriera
może być świetnym ćwiczeniem
z obsługi komputera. Zachęcamy
do tego szczególnie osoby starsze.
Nadchodzące wakacje mogą być jedną z niewielu okazji gdy możecie skorzystać z naszej pomocy w obsłudze
komputera i internetu w biurze stowarzyszenia (Wolimierz 58).
Podobnie było ze stroną www naszej
wsi, która przez długi czas stała „martwa”, nie pojawiały się na niej żadne
informacje dopóki nie znalazły się
osoby, które chciały nauczyć się czegoś nowego i zostały redaktorami witryny www.wolimierz.org. Dziś, dzięki
Bartkowi i Jagnie Jankowskim możemy dowiedzieć się ze strony internetowej o tym co się dzieje we wsi.
Mam nadzieję, że w tym roku zwiększy się również grono współtwórców
Kuryera i dzięki temu zacznie się on
ukazywać regularnie, co najmniej raz
na kwartał. Zapraszam Was do nowo
otwartego biura w którym znajduje
się też redakcja Kuryera. Wystarczy
trochę chęci, a wszystkiego można się
nauczyć bez względu na wiek i wcześniejsze doświadczenie. 
Szymon Surmacz

ścią gminy lub Skarbu Państwa. Zaczęliśmy od zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego,
żeby zabezpieczyć się przed potencjalną „prywatyzacją” tego terenu. W nowym PZP cały obszar otaczający sklep aż po Studio Saraswati i działka wzdłuż
rzeki został oznaczony jako teren przeznaczony na
cele publiczne z przeznaczeniem na sport i rekreację.
Uzbrojeni w takie zapisy, zaczęliśmy śmielej myśleć
o stworzeniu wolimierskiego parku – miejsca gdzie
każdy będzie mógł odpocząć po pracy, zorganizować
ognisko, turniej gry w piłkę, spotkać się z sąsiadami. Bardzo nam wszystkim takiego miejsca brakuje.
Pod koniec kwietnia zeszłego roku, dzięki wsparciu firmy SDZ Legal z Wrocławia położyliśmy „kamień węgielny” pod przyszły park. Uporządkowany
w 2013 r. skwerek na działce po spalonej remizie został połączony żwirowymi ścieżkami z placem zabaw
i miejscem na ognisko. Został też wytyczony i wysypany żwirem prostokąt na boisko do koszykówki i zakupiona porządna, stalowa tablica z koszem.
Niestety prace musieliśmy zawiesić na ponad rok.
Pierwotnie chcieliśmy od razu wykonać profesjonalną nawierzchnię do boisk, okazała się ona jednak
za droga na nasze zeszłoroczne możliwości. Dlatego pracę dzielimy na dwa etapy. Najpierw wykonamy utwardzenie powierzchni boiska i nawierzchnię
z niefazowanej kostki brukowej, a w następnym pokrycie boiska specjalnymi płytami polipropylenowymi lub poliuretanowymi. Dziś możemy ogłosić, że
utwardzanie nawierzchni boiska ruszy lada dzień.
Mamy nadzieję, że najpóźniej w połowie lipca powiesimy tablicę z koszem. Profesjonalna nawierzchnia
zostanie wykonana jak tylko zgromadzimy wystarczające fundusze.
Już dziś zapraszamy na lipcowe i sierpniowe spotkania dotyczące dalszego zagospodarowania wolimierskiego parku. Jeśli zależy Ci na siłowni pod chmurką, boisku do siatkówki, lub innym wyposażeniu
parku, przyjdź koniecznie na te warsztaty. Będziemy o nich informować na plakatach i stronie internetowej www.wolimierz.org. 
(SS)
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ARCHIWUM WOLIMIERZ

Krótka historia sołectwa Wolimierz
Sołectwo to ciężar problemów,
które niesie na swoich barkach
sołtys zarządzając sołectwem
i najczęściej nie jest to łatwa
funkcja. Każdy z sołtysów mógłby długo opowiadać o swojej pracy, problemach, dokonaniach
i satysfakcji ze spełnienia się
w tej roli.
W Wolimierzu od 1945 r do
2015 r, a więc przez 70 lat wsią
zarządzało 14-tu sołtysów, w następującej kolejności: Franciszek
Pałasz, Józef Dowchań, Bazyli
Piasecki, Bronisław Swatowski,
Stanisław Jankowski, Zygmunt
Kapka, Jan Józefiak, Barbara
Pawłowska, Jan Zambrzycki,
Zbigniew Pałasz, Maria Papciak, Ryszard Sosnowski, Elżbieta Żabska i Adam Ferenc
z wydatną pomocą żony Barbary Ferenc. Sołtysi pełniący
funkcje przez dwie kadencje (8
lat) to Józef Dowchań, Bronisław Swatowski, Zbigniew Pałasz i Maria Papciak (druga kadencja skrócona).Wszyscy pozostali natomiast działali na rzecz
dobra naszej wsi przez okres
czteroletni. Dopiero od sześciu
lat sołectwo dysponuje funduszem, który umożliwia w większym stopniu niż wcześniej, podejmowanie różnych działań.
Jednak zawsze, jak głęboko sięga moja pamięć, to sołtysi wraz
z mieszkańcami podejmowali
wspólne akcje, poczynając od
pozyskiwania pieniędzy, które pozwalały na zakup mate-

Pamiętam ten wielki entuzjazm, kiedy to nasi rodzice
każdą wolną chwile wykorzystywali na prace w „nowej szkole”. Furmanki pełne drewna pozyskanego w lesie wiozły je do
tartaku. Z tartaku przyjeżdżały deski, w ruch szły warsztaty
wiejskie, w ruch szły piły ręczne, heble i młotki. Każdy kupiony worek cementu i wapna,
każda puszka farby ogromnie
cieszyły. A najpiękniejsze było
to, że my – dzieciaki mogliśmy
pomagać i w tym wszystkim
uczestniczyć (wzorcowy przekaz miedzypokoleniowy!).
Drugi z lewej – Józef Dowchań
(sołtys 1948-1955)
fot. Archiwum Wolimierz

riałów, po realizację całkiem
dużych przedsięwzięć.
W drugiej połowie lat pięćdziesiątych mieszkańcy w czynie
społecznym wyremontowali
zniszczony budynek w którym
powstała Szkoła Podstawowa
(aktualnie agroturystyka Alchemik). Pieniądze pozyskano
ze zbiórek publicznych, z dochodów uzyskanych w organizowanych imprezach, zabawach
i loteriach. Wszystkie prace
remontowe jak naprawa dachu, założenie rynien, wykonanie i montaż stolarki okiennej,
drzwi i podłóg wykonali mieszkańcy. Kolejnym działaniem
było zagospodarowanie terenu
przyszkolnego, budowa boiska
i budowa ogrodzenia. To było
jak pospolite ruszenie.
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Nie będę szczegółowo opisywać
wszystkich społecznych akcji,
gdyż „Kuryer Wolimierski” ma
określoną pojemność, a działo się, oj działo! W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
energia wsi i jej mieszkańców
była szczególnie mocna. Młodzi ludzie, którzy znaleźli tu,
po zawieruchach wojennych,
swoje miejsce na życie chcieli
pracować i pracowali nie tylko dla swoich rodzin, ale także dla swojej wspólnoty. Nikt
nie liczył tych przepracowanych godzin na rzecz wsi. Działała Ochotnicza Straż Pożarna,
Koło Gospodyń Wiejskich, Komitet Rodzicielski i wszystko
to pod zarządami prężnych, silnych i charyzmatycznych sołtysów. Wówczas działalność „instytucji sołtys” obejmowała nie
tylko zarządzanie wsią i dbanie o jej zasoby materialne, ale

także nadzór nad obyczajowością, pomoc w kryzysowych sytuacjach rodzinnych, wspieranie potrzebujących. Sołtys Józef
Dowchań spełniał się również
jako uczynny „lekarz”. Pomagał
zdrowiu mieszkańców stosując
znane mu naturalne terapie
(przy ostrych infekcjach oddechowych stosował z powodzeniem kumys i niejednej osobie
pomógł wstać z łóżka), a także
jako weterynarz, lecząc chore
zwierzęta i pomagając przy porodach zwierząt w gospodarstwach. Działał jak karetka pogotowia, niezależnie od pory
doby przybywał do chorych.
Sołtys Bronisław Swatowski
był szefem i muzykantem wolimierskiej orkiestry Nie brakowało rozrywki za jego zarządów,
a wszelkie dochody z organizowanych imprez zasilały wiejski
budżet. Pamiętać też musimy,
że czasy, o których piszę, to nie
były czasy zasobne w pieniądze,
więc liczył się każdy grosz wypracowany społecznie.
Kolejnym dużym działaniem
w latach sześćdziesiątych wspólnoty wiejskiej był remont kościoła i remont świetlicy w której
odbywały się dożynki, zabawy,
wesela, potańcówki, zebrania,
mikołajki, przedstawienia wykonywane zarówno przez dorosłych i dzieci, w której kino objazdowe dawało filmy. Cykliczne
akcje obejmowały naprawę szutrowych dróg dwa razy w roku
i różne wspólne prace w gospodarstwach..Wspólne zbieranie
stonki na polach ziemniaczanych polegało na tym, że kilkadziesiąt osób / w tym dzieci/
szło rzędem przez pole i zbie-

Stojący na saniach trzymający lejce – Bronisław Swatowski
(sołtys 1957-1964). fot. Archiwum Wolimierz

rało stonkę do flaszek, a dzieci
też patrzyły w niebo i czekały
kiedy to nadleci kolejny samolot i wysypie następną amerykańską stonkę/. Także gospodarze w dużych grupach wyruszali na pola pszenicy i żyta
wycinać osty i inne chwasty.
Akcje naprawy dróg były bardzo malownicze – tak zapamiętały je moje oczy dziecka. Zwykle kilka, bądź kilkanaście furmanek, każda zaprzężonych
w parę koni, woziło żwir i kamienie a gospodarze pracowali na drodze kilofami, łopatami
i szpadlami. Oczywiście w takich zadaniach uczestniczyło
tyle dzieci co dorosłych, albo
i więcej, bo to była niezła frajda.
Dla dzieci to była i praca i zabawa. Dobry posiłek i zabawa
zwykle kończyły wszystkie akcje społeczne. Bardzo wiele prac
było wykonywanych wspólnie,
a do takiego sposobu pracy był
potrzebny dobry zarząd sołtysa.
W latach siedemdziesiątych
Jan Józefiak funkcję sołtysa
łączył z prowadzeniem wiejskiego Kubu Ruchu. Klub miał
siedzibę w nieistniejącej świe-
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tlicy (w jej miejscu aktualnie
jest Husky Farm). Klub był fajnym miejscem z kinem objazdowym, telewizorem (w tamtych czasach we wsi były tylko
2 telewizory!), z prasą, kawką
i herbatą podawaną w szklankach w metalowym koszyczkach
i oczywiście oranżadą!
Sołtys Jan Zambrzycki w pierwszej połowie lat 80-tych swoim
uporem i ciężką pracą sprawia,że wreszcie wieś pozyskuje
przystanek autobusowy i utwardzoną drogę z Pobiednej do Wolimierza i przez Wolimierz. Pamiętam jak ta błotnista, wyboista, pełna dziur droga pod jego
mocną ręką i okiem dobrego
i stanowczego zarządcy zmieniała się w porządną szutrówkę (każdego niemalże dnia pracował przy remoncie). Jako sołtys miał jeszcze jedną rolę do
spełnienia, której nie mieli inni
sołtysi, a mianowicie „dzielił
i karmił”, czyli rozdawał kartki na żywność i inne niezbędne dobra np. buty (podstawowe
produkty w sklepie można było
kupić tylko na kartki!!! – to wyjaśnienie dla ludzi młodych).

Dzięki efektywnym rządom pani
Marii Papciak (kadencja 19962003 r.) wieś nasza wreszcie pozyskała drogę asfaltową, a dwa
jej kolejne odcinki zostały wykonane w czasie kadencji Elżbiety Żabskiej. I tak to dzięki
ich skutecznym staraniom na
początku 21 wieku jeździmy po
gładkim asfalcie, choć dobrze
utrzymane drogi szutrowe w latach czterdziestych i pięćdziesiątych, kiedy to naprawiali je
mieszkańcy, były dla wsi bardziej naturalne i malownicze
i wystarczające. Pamiętajmy,
że nie było wtedy ani samochodów, ani traktorów i ciężarówek
niszczących drogi.

Wymienione działania zawarte
w kilku liniach tekstu w żadnej
mierze nie oddają ciężaru prac
i starań poniesionych przez sołtysa, bo to także godziny myślenia o powinnościach, o organizacji różnych działań, setki telefonów, e-maili, spotkań
wyjazdów, dyskusji i konieczności przekonania oponentów
do słuszności przedsięwzięć.
Dziękujemy Sołtysom.

Ostatnie dwa okresy sprawowania zarządu nad sołectwem
przez Elżbietę Żabską i Adama
Ferenca przypominają miniony
czas lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, kiedy to sołtysi mieli dużą potrzebę działania na
rzecz wsi wspólnie z mieszkańcami i potrafili mieszkańców
przekonać do swoich idei i działać na rzecz dobra wspólnoty.

A działali z uporem i satysfakcją nie oglądając się na trudności. Elżbieta Żabska – wnuczka sołtysów z lat czterdziestych
i pięćdziesiątych poprzedniego
wieku, Bronisława Swatowskiego i Józefa Dowchania – w latach 2003-2007 r wykonała kawał dobrej roboty wracając do
tradycji wspólnotowych działań
i próbując integrować wieś podzieloną na swoich i osiedleńców. Ok 170 ton zakupionego
kamienia tłucznia zostało rozplantowane na drogach bocznych dzięki pracy mieszkańców.
Zostały zbudowane dwa nowe
mosty w zamian starych. Wieś
została oznakowana trzema tablicami z nazwą. Sołtys rozpoczęła starania na rzecz pozyskania dwóch działek w naszej
wsi na cele publiczne i starania
o przystąpienie do Planu Odnowy Wsi Wolimierz, co procentować będzie przez długie lata.
To takie otwarcie do dalszych
działań. Sołectwo organizowało
dzieciom zabawy i paczki mikołajkowe, a z młodzieżą wspólnie
malowało przystanki.

Na pierwszym planie – Jan Józefiak
(sołtys w latach siedemdziesiątych)
fot. Archiwum Wolimierz

Trzymający dziecko – Jan Zambrzycki
(sołtys w latach osiemdziesiątych)
fot. Archiwum Wolimierz

Trzecia od lewej – Maria Papciak
(sołtys 1995-2003)
fot. Archiwum Wolimierz
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O działaniach innych sołtysów
będzie w następnych numerach
Kuryera.
Dziękuję mieszkańcom (Sabina
Oberda, Marcela Biela, Janina Gładysz, Krystyna Gładysz,
Krystyna Dowchań, Teresa Kęska, Krystyna Szarabajko, Danuta Szymańska, Zenon Szymański i Zdzisław Gładysz) za
rozmowy, w których przywoływaliśmy stare czasy i zdarzenia, a które warto uchronić od
zapomnienia. 

Wiesława Dowchań

NOWINKI

Wolimierza i Pobiednej
Pismo dzieci i mlodziezy

Smok, koziołek i inne atrakcje
Prolog
Najpierw były próby i przygotowanie scenografii. W szkolnej
świetlicy przygotowywaliśmy
przy pomocy pani Izy i Kai Pachulskich maski i domki. Podczas prób trenowaliśmy układy
choreograficzne, uczyliśmy się
grać każdą scenę osobno, a potem ćwiczyliśmy cały spektakl
przygotowany na 10 rocznicę
nadania szkole imienia Kornela Makuszyńskiego. Od połowy
marca prawie codziennie mieliśmy jakieś zajęcia. To była fajna
zabawa, ale wielu z nas po prostu chciało pojechać na wycieczkę kończącą projekt.

Dzień 1

Po spektaklu idziemy nad Wisłę gdzie jemy pizzę. W restauracjach nie było miejsca na tak
dużą grupę ale jest ładna pogoda
i pizza na trawie smakuje nam
lepiej. O godzinie 19 zaczynamy zwiedzać podziemia rynku w Krakowie. Jedna grupa
ma fajną panią przewodnik.
W drugiej grupie niektórzy turlają się z nudów. Ale podziemia
są super. Są tam czaszki, sta-

Występ na Placu Szczepańskim w Krakowie. Fot. T. Kotliński

Wyjeżdżamy z Pobiednej w nocy.
Na autostradzie A4 był wypadek i jechaliśmy dookoła, za
to na postoju w pobliżu Strzelec Opolskich bawimy się na
małpim gaju – parku linowym.
Przydałby się podobny u nas.

Do Krakowa dojeżdżamy przed
godziną 11 i idziemy do Ogrodu doświadczeń im. Stanisława
Lema. Tam dowiadujemy się
wielu ciekawych rzeczy o tym
jak działają różne maszyny i zjawiska fizyczne. Potem jedziemy
do hotelu Alf, jemy obiad a potem jedziemy tramwajem na
Plac Szczepański. Tam czeka
już pan Szymon z dekoracjami. O godzinie 17 gramy nasze
przedstawienie, a potem chlapiemy się w fontannie na placu.
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re monety i można się zważyć
i poznać swoją wagę w starych
jednostkach wagi. Wracamy na
nocleg tramwajem. Jest późno – ale jeszcze nie wszystkim
chce się spac.

Dzień 2
Po śniadaniu spotykamy się
z panią przewodnik, która zabiera nas na wycieczkę po Krakowie. Zwiedzamy katedrę na
Wawelu, groby królów, Wawel,
kościół Mariacki, bramę Floriańską, Barbakan, Stare Miasto. W czasie wolnym dzielimy
się na mniejsze grupy, ale i tak
co chwilę spotykamy się w Sukiennicach. Tam jest najwięcej
pamiątek. Po wycieczce idziemy
na lody w nagrodę za dobrze zagrany spektakl. Na obiadokolację wracamy do hotelu.

Dzień 3
Jedziemy do Wiślicy. To bardzo
stare miasto. Jest tam bazylika
w której znajduje się płyta orantów – jeden z najstarszych i najcenniejszych zabytków chrześcijaństwa w Polsce. Wiślica w IX
w była centralnym miastem państwa Wiślan. Dziś nie wygląda na stolicę. W Wiślicy mieszkał Jan Długosz – polski kronikarz, geograf i historyk. Do
gimnazjum imienia Jana Długosza w Lwowie chodził Kornel
Makuszyński. Wszystko się ze
wszystkim łączy.

W Wieliczce. Fot. T. Kotliński

Śpimy w Połańcu, w hotelu
o którym Pani Jagna powiedziała że jest powinniśmy go

zapamiętać, bo jest jak skansen PRL, cokolwiek to znaczy.

Dzień 4
Jedziemy do Wieliczki. Trzeba
wstać wcześnie rano, ale było
warto. Wieliczka jest super. Chodzimy po ogromnej kopalni kilka
godzin a to podobno tylko mały
kawałek całej kopalni. To na razie najfajniejsza część wycieczki.
Potem wracamy do Pacanowa.
Jemy obiad i uczestniczymy
w kolejnych atrakcjach Festiwalu. Dzisiaj śpimy w szkole
w Pacanowie, razem z dziećmi

z innych szkół imienia Kornela
Makuszyńskiego. Jedna z nich
jest w Strzegomiu – niedaleko
Wolimierza i Pobiednej. Wieczorem wszystkie dzieci uczestniczące w Festiwalu bawią się na
dyskotece. Było naprawdę super!

Dzień 5
To już ostatni dzień, a zabawa
na Festiwalu dopiero się rozkręca. W całym Pacanowie stoją stragany, urządzenia edukacyjne, małe teatrzyki itp. My od
rana szykujemy się do Bajkowego Korowodu. Walczymy z kilkunastoma zespołami o główną
Odbieramy główną nagrodę w Pacanowie! Fot. T. Kotliński

Po pysznym obiedzie w restauracji jedziemy do Pacanowa, do
Centrum Bajki. Tam odbywa się
Festiwal Kultury Dziecięcej. Bierzemy udział w różnych warsztatach, potem oglądamy spektakl teatru „Deep Trip”, a później gramy nasze przedstawienie.
Dostajemy duże oklaski, a pani
dyrektor Centrum Bajki zrobiła
sobie zdjęcie z Jackiem i Plackiem (Filipem i Kewinem). Niektórzy rozdali nawet autografy.
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Zwycięski „Izerbejdżan” przed Centrum Bajki w Pacanowie. Fot. T. Kotliński

nagrodę dla najlepszego występu podczas korowodu. Pan Szymon ustawia nas w cztery rzędy. W środku ekipa z maskami,
na zewnątrz trzymają plansze
z domkami – mamy trzymać
szyk jak rzymscy żołnierze. Na
czele naszej grupy Oskar jako
Koziołek, Jacek i Placek z księżycem, Matylda-Aniołek, Natalia-Diabełek i pan Szymon walący z całej siły w bęben. Idąc
krzyczymy fragmenty wierszy

Kornela Makuszyńskiego z naszego spektaklu. Na samym
końcu ogromna Ciemna Moc,
którą niesie Filip, Tomek, Paweł i Kornela. Pomaga im Pani
Jagna.
Po pół godzinie docieramy pod scenę i tam czekamy na wynik. To
było najbardziej emocjonujące 20
minut naszej wycieczki. Ze sceny
wyczytują wszystkie wyróżnienia, trzecie, drugie miejsce a nas

nie ma. Niektórzy myślą, że nic
nie wygraliśmy, ale jednak jest!
Pierwsze miejsce: grupa Izerbejdżan! Wygraliśmy! Wracamy do
domu z główną nagrodą! Takiego
sukcesu jeszcze w naszej szkole
nie było. Warto było ćwiczyć i chodzić dwa miesiące na zajęcia dla
tej jednej chwili. 
Relacji dzieci wysłuchała
Jagna Jankowska.
Spisał Szymon Surmacz

Stowarzyszenie Wolimierz Przyjacielem Szkoły!
Jak co roku podczas akademii
kończącej rok szkolny, dyrekcja szkoły wręczyła wyjątkowe
wyróżnienie „Przyjaciela Szkoły w Pobiednej” W tym roku
otrzymało je między innymi
Stowarzyszenie Wolimierz.
W ciągu dwóch lat wolimierskie Stowarzyszenie zrealizowało w szkole trzy projekty,
dzięki którym powstaje gazetka „Nowinki...”, nauczyliśmy
się podstaw grafiki komputerowej w projekcie Akademii
Orange i teraz przygotowalismy spektakl „W drodze do

domu” i pojechalismy na świetną wycieczkę. No i zdobyliśmy
nagrodę w Pacanowie :-) 

Redakcja:
Ze względu na wakacje, ten
numer Nowinek przygotował, słuchając wypowiedzi
wypoczywających redaktorów Szymon Surmacz
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Letnia Akademia Tradycji,
czyli LATo 2016 w Wolimierzu!

Drodzy Wolimierzanie!
Mamy nadzieję, że większość
z Was słyszała już o tym, że będziemy w tym roku organizować
różne zajęcia edukacyjne i kulturalne przeznaczone zarówno
dla Was jak i odwiedzających
nas turystów.
Wolimierskie domy odwiedzili ankieterzy, którzy pytali o to
jakiego rodzaju zajęcia Was interesują, w jaki sposób chcecie
spędzać czas, jakie macie oczekiwania dotyczące działalności
wiejskiego stowarzyszenia. Jeśli ktoś z Was nie chciał, lub nie
mógł rozmawiać z ankieterami,
ale jednak chciałby się wypowiedzieć, może to jeszcze zrobić
przez internet lub przyjść osobiście do biura Stowarzyszenia
Wolimierz, w Przydębiu (Wolimierz 58).
Na podstawie zebranych odpowiedzi opracujemy plan zajęć,
które odbywać będą się przez
całe wakacje. Podczas festynu 2
lipca przedstawimy Wam wyniki
ankiet i odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące uczestniczenia, lub współtworzenia i prowadzenia warsztatów.
Z pierwszych opracowanych odpowiedzi wiemy, że interesują
Was zajęcia ruchowe i taneczne,
kino letnie, zajęcia plastyczne dla
dzieci, korepetycje i kursy językowe, warsztaty rękodzielnicze
i hobbistyczne. Już dziś wiemy,
że na pewno od lipca do września w Wolimierzu odbęda się:

––Spotkania kulinarne „Wolimierskie smaki” – wspólne
gotowanie i wymiana przepisów.
––„Archiwum W” czyli spotkania wspominkowe ze starymi fotografiami, pamiątkami, opowieściami o dawnym
Wolimierzu.
––„Ogrody i zioła”. Praktyczna
pielęgnacja ogrodów, przydomowe zielniki, altany wierzbowe.
––Warsztaty o tkaninach –
barwienie, zdobienie, wykańczanie, szycie, sitodruk.
––Warsztaty techniczne dla
dziecka i taty (latawce, modele latające, zabawki wspierane elektroniką i programowaniem itp.).
––Kino letnie pod chmurką.
––Spotkania rękodzielnicze.
––Pilotażowe zajęcia taneczne i z języka niemieckiego
(będą kontynuowane od września, jeśli znajdzie się wystarczająca grupa chętnych).
Zajęcia będą otwarte dla wszystkich chętnych – zarówno dla
mieszkańców Wolimierza jak
i turystów. Oprócz powyższych
cyklów chcemy opracować propozycję wiejskich zajęć, które mogą
być atrakcyjne przede wszystkim dla turystów. Mogą to być
„zwyczajne” prace polowe, pielęgnacyjne w ogrodzie, pszczelarskie itp., które dla mieszkańca wsi są po prostu pracą, a dla
„mieszczucha” mogą być nie lada
atrakcją. Zachęcamy wszystkich
mieszkańców wsi, do zgłaszania
swoich pomysłów na nietypowe
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zajęcia czy wycieczki dla wolimierskich gości.
Wszystkie zajęcia będą częściowo odpłatne, częściowo dofinansowane z projektu wspieranego
przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Koszt niektórych
spotkań to symboliczne 1-2 zł,
inne będą droższe, szczególnie
gdy podczas zajęć będą wykorzystywane materiały i produkty,
które trzeba wcześniej zakupić.
Uwaga! Wstęp na zajęcia będzie możliwy tylko na wykupione wcześniej bony –
Wolimierskie „Lny”. Bony
można będzie zakupić lub
dostać w biurze Stowarzyszenia. (Członkowie Stowarzyszenia płacący składki są
uprawnieni do pakietu darmowych „lnów”). Dokładne zasady
prowadzenia zajęć Letniej Akademii Tradycji już wkrótce na
plakatach i ulotkach.
Większość spotkań odbędzie
się w agroturystykach. Chcemy, żeby życie w Wolimierzu
było ciekawsze i bardziej bogate kulturowo i społecznie. Jednak nie mając świetlicy jesteśmy przede wszystkim zdani
na samych siebie, wzajemność,
gościnność i samoorganizację.
Dlatego zachęcamy każdego do
aktywnego włączania się w działania Stowarzyszenia – zarówno jako uczestnik jak i współorganizator!
Zarząd Stowarzyszenia
Wolimierz

Sprawozdanie z działalności
stowarzyszenia Wolimierz
w roku 2015
Wprowadzenie
Działania Stowarzyszenia są
realizowane zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez Sołecką Strategię Rozwoju wsi
Wolimierz, „Agroturystyczny Wolimierz z eko-muzeum
Łużyckim”, opracowaną we
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej (nr
XXXI/234/2013) 28 lutego 2013.

Władze

Rok 2015 rozpoczął się od wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Na zebraniu 15.01.2015 r.
zostały przeprowadzone wybory
do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Został ustalony następujący skład władz stowarzyszenia:
Zarząd:

––Szymon Surmacz– Prezes
––Jagna Jankowska – Wiceprezes
––Monika Fijałkowska-Mokosa
– Skarbnik
––Barbara Ferenc – członek (rezygnacja z członkostwa w dniu
12.06.2015)
––Piotr Szczepański – członek
(rezygnacja z funkcji w dniu
12.06.2015)
Od czerwca zarząd działa
w trzyosobowym składzie.

Komisja rewizyjna:

––Karolina Karłowicz – przewodnicząca
––Teresa Kęska – Członek

Zrealizowane działania:
Akademia Orange „Remiks.
Sztuka współtworzenia”

Projekt edukacyjny realizowany w Szkole Podstawowej w Pobiednej.
Dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć komputerowych, plastycznych
i terenowych rozwijających ich
umiejętności w tworzeniu multimediów i korzystania z nowych
technologii oraz wiedzę o kulturze lokalnej. Na koniec projektu
została przygotowana wystawa
plansz podsumowująca projekt.
Można ją cały czas oglądać na
szkolnym korytarzu.
Stowarzyszenie zakupiło 5 tabletów graficznych Wacom One,
które zostały nieodpłatnie wypożyczone szkole. Uczniowie korzystają z nich podczas zajęć
świetlicowych i informatycznych.
Przygotowaliśmy też dla szkolnej pracowni komputerowej stanowiska do nauki grafiki komputerowej wykorzystując stare,
nieużywane komputery szkolne.
Projekt został dofinansowany
przez Fundację Orange w wysokości 23400 zł
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Wkład własny w wysokości 4770
zł stanowiły darowizny i praca
społeczna.
Promocja idei Odnowy wsi

Wykonaliśmy trzy tablice informacyjno-historyczne, prezentujące jak dane miejsce wyglądało kiedyś i jak wygląda dziś. Na
głównym placu Wolimierza stanęła tablica z historycznym rysem wsi, na skrzyżowaniu koło
Husky Farm tablice z opisami
starej świetlicy i stolarni. Dodatkowym elementem projektu
jest strona internetowa http://
archiwum.wolimierz.org zawierająca zdjęcia i treści dotyczące historii Wolimierza.
Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 4900zł
Wkład własny 650 zł stanowiła darowizna.
Strefa nektarodajna
z żywą altaną edukacyjną
w Wolimierzu

Projekt zrealizowany przy
współpracy z Fundacja Ekologiczną Zielona Akcja. Miał
na celu poprawę estetyki wsi
i ochronę owadów zapylających. Była to dalsza część porządkowania i zagospodarowywania terenów przyszłego
parku. Dzięki projektowi został powiększony teren ogrodu

wiejskiego i zbudowana wierzbowa altana.
Wartość projektu wynosiła
12500 zł, Stowarzyszenie Wolimierz nie partycypowało w budżecie. Wszystkie wydatki były
ponoszone przez Zieloną Akcję.
Konkurs Piękna Wieś
Dolnośląska

Sołectwo i Stowarzyszenie Wolimierz przygotowało wspólną prezentację wsi w konkursie Piękna Wieś Dolnośląska.
W 2015 r. Wolimierz otrzymał
wyróżnienie w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy
wsi” za „Oznakowanie administracyjno-numeryczne domów
we wsi Wolimierz”.
Wniosek i prezentacja zostały opracowane przez Zarząd
Stowarzyszenia. Druk tablic
w kwocie 2100 zł sfinansowano
z Funduszu Sołeckiego. Agroturystyki i firmy same sfinansowały koszty wykonania swoich tablic. Pozostałe prace – od
projektu graficznego po montaż
słupków i tablic została wykonana przez wolontariuszy.
Łączna wartość przedsięwzięcia, czyli przede wszystkim
ochotnicza praca wolimierskich społeczników została
oszacowana na 28 000 zł. Tyle
musielibyśmy zapłacić gdyby
oznakowanie miała wykonać
zewnętrzna firma.
Budowa marki wsi
i działania promocyjne

W maju odbyło się spotkanie
aktywnych mieszkańców i sym-

patyków Wolimierza pt. „Wolimierz. Wola zmian i mierzalne
efekty”, które miało być formą
podziękowania dla wszystkich
osób, które poświęcają swój
czas i pieniądze na odnowę wsi,
a przede wszystkim podziękowaniem dla Adama i Basi Ferenc za 4 lata ciężkiej pracy.
W czasie spotkania został zaprezentowany dorobek wolimierskich aktywistów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm wspierających
nasze stowarzyszenie i władze gminy.
Konsultacje w sprawie
budowy świetlicy wiejskiej

29.07.2015 odbyło się spotkanie w sprawie budowy świetlicy wiejskiej. Na spotkanie
przybyli Pan Paweł Czyszczoń
– dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów
Naturalnych, Wydział Obszarów Wiejskich), Pani Bożena
Mulik z LGD Partnerstwo Izerskie, Pani Wiceburmistrz Gabriela Pijanowska i Pani Bogumiła Tomaszewska zajmująca
się w Gminie Leśna projektami unijnymi. Zastanawialiśmy się nad możliwościami
sfinansowania budowy świetlicy oraz drogą prawną tego
przedsięwzięcia.
Kolejnym krokiem do wybudowania świetlicy, było opracowanie i prezentacja uzasadnienia
budowy świetlicy w Wolimierzu
przygotowane dla Rady Miejskiej Gminy Leśna.
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Działalność odpłatna
pożytku publicznego
W roku 2015 zrealizowaliśmy
warsztaty i zajęcia terenowe
w ramach wolontariatu pracowniczego dla firmy SDZ Legal
z Wrocławia. Pracownicy firmy
uczestniczyli w czynie społecznym oraz zajęciach warsztatowych. Podczas prac terenowych
odświeżyliśmy ławki, kwietniki
i rowery na placu przed kościołem, przygotowaliśmy ścieżki na
terenie przyszłego parku w centrum Wolimierza oraz miejsce
na boisko do koszykówki. Firma
SDZ Legal sfinansowała prace
ziemne (koparka), zakupiła kosz
oraz materiały do renowacji Centrum. Łączna wartość zakupionych usług koparki i materiałów
remontowych to 5000 zł.

Przychody
i koszty w okresie
sprawozdawczym

Przychody podstawowej działalności operacyjnej wyniosły
––w roku 2014: 25 622,99 zł
––w roku 2015: 50 572,47 zł
Koszty podstawowej działalności operacyjnej:
––w roku 2014: 23 641,42 zł
––w roku 2015: 49 331,07 zł
Wynik finansowy netto na koniec roku:
––2014: 2 981,87
––2015: 1 730,20
Opracowanie sprawozdania:

Jagna Jankowska
Szymon Surmacz

Kuryer
Wolimierski

Wydawca:
Stowarzyszenie Wolimierz
Wolimierz 120
59-814 Pobiedna
NIP 613 157 35 67
KRS 0000501486
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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 mieszkańców Wolimierza a nikt
inny o nich nie napisze :-)

„Kuryer Wolimierski” jest dofinansowany
ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Biuro Stowarzyszenia
Od połowy czerwca uruchomiliśmy biuro Stowarzyszenia Wolimierz, w którym można zapoznać
się z naszymi planami na najbliższe miesiące, ale przede wszystkim warto przyjść, porozmawiać
i podzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi Wolimierza,
rozwoju wsi, Waszymi pomysłami.
W biurze znajduje się stanowisko z komputerem podpiętym
do internetu, z którego każdy
może skorzystać w godzinach
pracy biura. Mamy też bogato wyposażoną biblioteczkę dla
osób, które chciałyby nauczyć
się tworzyć grafikę komputerową, strony www, czy dowiedzieć
więcej o korzystaniu z Facebooka itp. W biblioteczce są także
publikacje dotyczące działalności społecznej, prowadzenia fundacji, współpracy mieszkańców
z władzami gmin i powiatów i kilka książek o naszym regionie.

Dni i godziny otwarcia:
Zasadniczo biuro będzie czynne codziennie od poniedziałku do piątku, czasami również
w weekendy. Jednak ze względu
na dużą liczbę wyjazdów trudno
podać nam stałe godziny otwarcia. Dlatego warto wcześniej
zadzwonić i umówić na spo-
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Do grudnia 2016, dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich,
biuro ma swojego pracownika,
czyli niżej podpisanego. Jako koordynator projektu „Budujemy
Nowy Wolimierz”, będę pełnił
funkcje znane starszym mieszkańcom jako „KO”, czyli pracownik Kulturalno-Oświatowy. Mam
nadzieję, że dzięki uruchomieniu
biura i zaangażowaniu stałego
pracownika uda nam się w tym
roku opracować wiele pomysłów,
które wzbogacą życie kulturalne i towarzyskie w Wolimierzu.
Zachęcam też do kontaktu telefonicznego i mailowego. W ramach
dyżurów w biurze będę także odwiedzał różne domy i rozmawiał
z Wami o tym co warto w naszej
wsi poprawić, z czym interweniować do władz gminy, a z czym
możemy poradzić sobie sami. 
Szymon Surmacz
tkanie lub korzystanie z komputera i biblioteczki.
Godziny otwarcia będą podawane na tablicy na bramie wjazdowej do Galerii 58
Telefon: 502 554 352 | mail:
stowarzyszenie@wolimierz.org

