OPIS DOBREJ PRAKTYKI

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis
nazwa inicjatywy

Remont kapitalny XVIII-wiecznego zabytkowego dworku Horodyńskich

nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Odnowy Wsi „Wolan” w Kotowej Woli

dokładny adres

Kotowa Wola bn, 37-415 Zaleszany

gmina

Zaleszany

powiat

stalowowolski

województwo

podkarpackie

telefon

15 845 86 12

adres strony internetowej
faks
adres e-mail

Edward-Paterek@wp.pl

2. Charakter podmiotu
Obywatele zorganizowani (zaznacz):
 w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne
 w radach i komitetach zorganizowanych z inicjatywy mieszkańców
 zebraniach wiejskich i sołectwach
 w organizacjach pozarządowych
 nieformalnych grupach obywatelskich
 indywidualne osoby

3. Rodzaj(e) podjętych działań na rzecz realizacji potrzeb społeczności lokalnej (zaznacz):


realizacja zadań publicznych na zlecenie władz lokalnych



działalność charytatywna i opiekuńcza



działalność edukacyjna i wychowawcza



działalność wspierająca rozwój społeczności lokalnej



działalność na rzecz podniesienia warunków życia

 działalność na rzecz zachowania i rozwoju lokalnych wartości kultury i tradycji
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4. Przedmiot działalności
Dwory to wspaniałe dziedzictwo polskiej kultury, niemi świadkowie polskich tradycji
rodzinnych i społecznych. W 2011 roku, Stowarzyszenie przystąpiło do odbudowy dworu
Horodyńskich w Kotowej Woli. Obiekt ten wzniesiony został w 1774 r. W okresie swojej
świetności był to obszerny budynek parterowy z podpiwniczeniem o dachu dwuspadowym
kryty gontem. Jego stan w 2011 r. to „romantyczna ruina” otoczona resztkami parku, gdzie ze
szczątków murów wyrastały drzewa. Z pięknego klasycznego dworku pozostało niewiele.

5. Opis działań
Remontowany dworek w czasie II wojny światowej był na krótko szpitalem dla rannych
żołnierzy. Po parcelacji majątku w 1945 r. powstało tam przedszkole, następnie szkoła
podstawowa z dwoma klasami, mieszkanie dla nauczycieli oraz mieszkania dla najuboższych
mieszkańców. Od 1972 roku, z chwilą opuszczenia budynku przez ostatnich jego
mieszkańców, Dworek popadł w całkowitą ruinę.
Dworek niechybnie zamieniłby się w ruinę, gdyby nie mieszkańcy wsi zrzeszeni w
Stowarzyszeniu Odnowi Wsi „WOLAN” w Kotowej Woli.
Powstałe w 2006 r. Stowarzyszenie Odnowi Wsi „WOLAN” w Kotowej Woli, od samego
początku stało się inicjatorem odbudowy dworu Horodyńskich tzw. Resztówki w Kotowej
Woli, który jest wpisany w pejzaż już od 240 lat. Pierwsze prace porządkujące ruiny zostały
zapoczątkowane w 2011 r. Praca kilku dziesięciu mieszkańców i członków Stowarzyszenia
pozwoliła na rozpoczęcie prac remontowych. W I etapie zostały wykonane 3 dolne stropy na
podpiwniczeniu, strop górny zbrojony oraz izolacja ścian fundamentowych. Wykonana
została więźba dachowa i pokryta dachówką ceramiczną, założono rynny, wymurowano
kominy oraz dwie pary schodów zewnętrznych oraz schody wewnętrzne. W kolejnym etapie
prac remontowych została zakupiona i zamontowana stolarka okienna i drzwiowa.

6. Ocena efektów wdrożenia projektu dla zaangażowania mieszkańców w realizację zadań
publicznych
Dzięki staraniom Stowarzyszenia Odnowy Wsi „WOLAN” dwór Horodyńskich w Kotowej
Woli został uratowany. Obiekt sukcesywnie wraca do należytego wyglądu. Po wykonaniu
prac remontowych obiekt docelowo ma być zaadaptowany na centrum kultury, będzie służył
mieszkańcom Gminy Zaleszany, oraz regionu do spotkań, konferencji, kultywowania tradycji
i historii, również ma się tam mieścić biblioteka, czytelnia internetowa, klub seniora, świetlica
i sala historii miejscowości. Znajdą tu także swą siedzibę trzy lokalne stowarzyszenia tj.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Wolan" w Kotowej Woli, Stowarzyszenie SanŁęg, Fundacja
Fundusz Lokalny SMYK. Zabytkowy dwór Horodyńskich w Kotowej Woli, wejdzie w skład
Centrum Kultury Powiatu stalowowolskiego jako placówka kulturalna. Zaplanowane miejsca
poszczególnych podmiotów, które mieścić się będą w odnowionym dworze, spowoduje tym
samym dostępność bez ograniczenia, mieszkańcom miejscowości, gminy, jak również
powiatu.
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Podjęte działania rewitalizacji dworu w opinii masowych środków przekazywania informacji
cieszy się bardzo dużym uznaniem, o czym świadczą liczne publikacje prasowe stanowiące
załącznik. Również, ze strony tzw. „ najzwyklejszych Polaków” jak się określili Panowie Jan
Kolański i Jarosław Kolański którzy w październiku ubiegłego roku na ręce Pana Wójta
przesłali list w którym składają podziękowania za uratowanie tak pięknego zabytku kultury
materialnej w Polsce.
Pozyskiwane dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Wojewódzkiego konserwatora
Zabytków, Urzędu Marszałkowskiego, jak i z budżetu Gminy świadczą o daleko idącym
uznaniu dla tej inwestycji.

7. Oszacowanie nakładów poniesionych na organizację i realizację projektu
Stowarzyszenie sukcesywnie ubiega się o środki finansowe na kontynuowanie rozpoczętych
prac remontowych, które prowadzone są pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Do chwili obecnej Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe z:
 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości
 Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie w wysokości
 Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu
 budżetu Gminy Zaleszany w wysokości

-

100 000,00 zł
140 000,00 zł
269 917,94 zł
202 164,03 zł

Członkowie Stowarzyszenia, jak i mieszkańcy sołectwa Kotowa Wola w ramach tzw. wkładu
własnego przy odnowie dworu wykonali prace polegające na ogrodzeniu obiektu,
odgruzowaniu wewnętrznych murów, oczyszczeniu piwnic, usuwaniu pozostałych tynków
i uporządkowanie terenu wokół ruin. Efektem tego było wywiezienie ponad 12 tirów gruzu,
ziemi i innych nieczystości.

8. Czy napotkali Państwo trudności, z którymi należało się zmierzyć, aby zrealizować
projekt?
Pierwszymi trudnościami, z którymi przyszło się zmierzyć Stowarzyszeniu był brak
profesjonalizmu w wypełnianiu dokumentów – wniosków aplikacyjnych o dotacje, w tym
miejscu z pomocą przyszli pracownicy Urzędu Gminy Zaleszany. Brak wiary ze strony części
społeczeństwa sołectwa w brak sukcesu w możliwość odbudowy tego obiektu, ze względu
na jego znaczne zniszczenie.

9. Zalecenia dla innych podmiotów zainteresowanych wdrożeniem projektu
Inicjatywa Stowarzyszenia jest wzorowym przykładem , że w sytuacji beznadziejnej wiara
w sukces kilku ludzi (liderów) może doprowadzić do zmiany myślenia, że z rzeczy
niemożliwych można zrobić rzecz wspaniałą. Niezbędne jest zaangażowanie i zgromadzenie
wokół siebie ludzi, ale osobiste zaangażowanie się Lidera razem z grupą do pracy fizycznej.
Nie należy oczekiwać zapłaty za podjęty wysiłek a wystarczy zwykłe słowo „dziękuję”.
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