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1. Wstęp
Miejscowość Weklice leży w Gminie Elbląg, u podnóża Wysoczyzny Elbląskiej, we
wschodniej części powiatu elbląskiego. Gmina Elbląg położona jest na wschód od ujścia Wisły, na
pograniczu dwóch mezoregionów – Żuław Wiślanych oraz Wysoczyzny Elbląskiej. Już w czasach
starożytnych obszary te, a przede wszystkim okolice Elbląga stanowiły atrakcyjne tereny dla
osadnictwa pradziejowego. Stanowiska archeologiczne odkryły oprócz grodzisk, także
cmentarzyska, osady, miejsca kultu, fragmenty wielkich wałów ciągnących się kilometrami, m.in.
w okolicach Weklic, a także pozostałości wczesnośredniowiecznego systemu komunikacyjnego,
tworzącego na Wysoczyźnie Elbląskiej niezwykle oryginalny układ.
Pierwszy dokument z pisemną wzmianką o miejscowości Weklice (Wöklitz) datowany jest
na 25 sierpnia 1320 r., ale Weklice to prastara osada pruska. Na początku ubiegłego wieku
odnaleziono tu cmentarzysko, jedną z niewątpliwie najciekawszych i najbogatszych rozpoznanych
nekropolii środkowoeuropejskiego Barbaricum, jakim to mianem Rzymianie określali tereny poza
zwartymi granicami cesarstwa. Nekropolia położona jest w centralnym punkcie wybrzeża
bursztynowego Bałtyku, który łączył ze sobą dwa główne szlaki handlowe starożytnej Europy.
Funkcjonowanie tych szlaków potwierdzają odkrywane w Weklicach importowane z różnych
stron ówczesnego świata przedmioty, które świadczą o szerokich powiązaniach mieszkającej tu
ludności zarówno z Cesarstwem Rzymskim jak i ze Skandynawią. Cmentarzysko w Weklicach
służyło prawdopodobnie kilku okolicznym osadom. Położone jest w uroczym miejscu, na jednym
z pagórków ozowych okalających południowy skraj Wysoczyzny Elbląskiej. Z tego miejsca
rozciąga się panoramiczny widok na terasę nadzalewową jeziora Drużno. Nekropolia użytkowana
była w okresie wpływów rzymskich, od końca I - go do początków IV - go wieku po Chrystusie
przez ludność archeologicznej kultury wielbarskiej, która identyfikowana jest z pobytem
germańskiego plemienia Gotów na ziemiach polskich. Do chwili obecnej stanowisko dostarczyło
niezmiernie ważnych i obfitych źródeł archeologicznych i antropologicznych do rekonstrukcji
dziejów ludności zamieszkującej u schyłku starożytności na wschodnim obrzeżu delty Wisły.
We wczesnym średniowieczu tereny te zostały opanowane przez plemiona pruskie. Na
północ od Weklic, w lesie wśród jarów zachowane są dwa grodziska pruskie, datowane na XII do
połowy XIII wieku, będące pozostałością największego założenia obronnego typowego dla tego
okresu. Składało się ono z trzech grodzisk i strażnicy wysuniętej w kierunku Żuław. Przy budowie
grodzisk wybierano naturalnie bronione miejsca tak, by nakład pracy potrzebny do fortyfikacji
ograniczyć do minimum. Grody budowane były prawdopodobnie na granicach włości, ziem czy
terytoriów plemiennych.
We wczesnym średniowieczu Weklice stanowiły silny ośrodek obronny z trzema grodami.
Jeden z nich rozbudowali Krzyżacy w XIII wieku na własną warownię, zdobytą jednak przez
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Prusów i doszczętnie spaloną. Mieściła się tu siedziba urzędnika krzyżackiego (komornictwo). Od
1457 roku wieś należała do Elbląga i posiadała już wówczas szkołę. Na początku ubiegłego wieku
wieś obejmowała 600 ha i liczyła ponad 400 mieszkańców.
Z uwagi na swoje położenie rejon wsi Weklice ma częściowo charakterystyczny rolniczy
krajobraz, ze specyficznym układem dróg i rowów, a na północ od wsi spotkać można bardzo
bogaty w urwiste parowy teren (gdzie pozostały ślady grodzisk staropruskich), porośnięty lasami
bukowymi i mieszanymi, z wiekowymi dębami i innymi gatunkami drzew. Jeden z kasztanowców,
znajdujący się niedaleko wsi Weklice jest pomnikiem przyrody – chronionym prawem.
Na atrakcyjność tego terenu składają się duża dynamika i różnorodność rzeźby terenu,
liczne zbocza, wąwozy, jary, parowy z rzekami i potokami spływającymi z centralnej części
Wysoczyzny Elbląskiej. Przez wieś płynie rzeczka zwana Bierutówką, na której w górnym biegu
do dzisiaj zachowała się budowla hydrologiczna, która tworzy malowniczy wodospad.

Układ osadniczy wsi skupiony został wzdłuż głównej drogi i znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej. Gospodarstwa wiejskie rozlokowane są po obu stronach drogi. W okresie
powojennym osiedlała się ludność o zróżnicowanych tradycjach kulturowych, co doprowadziło do
częściowej degradacji krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.
Cały obszar położony na wschód od Jeziora Druzno stanowi archeologiczny rejon o bardzo
wysokich wartościach poznawczych w skali ogólnopolskiej i europejskiej. Dla całego terenu
Gminy Elbląg wskazano zalecenia konserwatorskie w celu ochrony krajobrazu kulturowego.
Należy tu wymienić, m.in.: zachowanie przykładów tradycyjnego budownictwa (nie tylko
wpisanych do rejestru zabytków), objęcie ochroną zabytkowego układu drożnego, bezwzględna
ochrona całego systemu kanałów odwadniających i urządzeń technicznych ze względu na
położenie i ochronę przeciwpowodziową. Wieś Weklice jest wsią typowo rolniczą, a jej walorem
jest atrakcyjne położenie bogate krajobrazowo i kulturowo. Należy wymienić tu bliskość zarówno
rezerwatu Jeziora Druzno, jak i parku krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, obszarów
chronionego krajobrazu. Walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe składają się łącznie na
unikatową wartość tego terenu i winny być chronione z uwagi na ich niepowtarzalność na skalę krajową.

4

Plan Odnowy Sołectwa Weklice, Gmina Elbląg – „Nasza Mała Strategia”

2. Analiza zasobów sołectwa.
Wieś Weklice liczy 112 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2005 roku). Jej powierzchnia
zajmuje 318 ha. Formy użytkowania terenów w pełni odzwierciedlają rolniczy charakter wsi.
Liczba gospodarstw rolnych wynosi 10, w tym:
– gospodarstw o powierzchni do 5 ha

– 2,

– gospodarstw o powierzchni do 15 ha

– 3,

– gospodarstw o powierzchni do 20 ha

– 3,

– gospodarstw o powierzchni do 50 ha

– 1,

– gospodarstw o powierzchni do 100 ha

– 1.

Z powyższego zestawienia wynika, że w Weklicach przeważają średnie gospodarstwa.
Gospodarstwa rolne w Weklicach obejmują ogółem powierzchnię 208 ha i stanowią je użytki rolne
oraz lasy.
W miejscowości funkcjonuje ochotnicza straż pożarna oraz świetlica wiejska. Stagnacja
w rozwoju rolnictwa powoduje wśród mieszkańców dążenie do poszukiwania nowych rozwiązań.
W Weklicach nie ma większych zakładów pracy. Działalność pozarolnicza na tym obszarze to
głównie handel detaliczny, usługi transportowe. W Weklicach zarejestrowane są 3 podmioty
gospodarcze. Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców wsi są dochody z rolnictwa oraz
praca w pobliskich zakładach.
Z 30 rodzin zamieszkałych w Weklicach z pomocy społecznej korzysta 8 rodzin, co stanowi około
25% . Dożywianiem w szkole objęte są 4 rodziny, 2 rodziny objęte są specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi pielęgniarki neuropsychiatrycznej. Stałą opieką Stowarzyszenia LAZARUS objęte
są osoby w 5 rodzinach. Spośród osób korzystających z pomocy społecznej 5 osób to osoby
bezrobotne. Główne przyczyny ubiegania się o pomoc społeczną to z jednej strony bezrobocie
i bieda, a z drugiej strony patologia społeczna oraz kalectwo i niedołężna starość.
W populacji mieszkańców emeryci i renciści stanowią 15 osób.
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Infrastruktura techniczno – inżynieryjna wsi Weklice.
Drogi
Wieś Weklice bezpośrednio graniczy z Gminą Pasłęk (od wschodu i północy), od południa
z Bogaczewem, a od zachodu z Myślęcinem. Przez wieś przebiega droga powiatowa Bogaczewo –
Weklice (ok. 2 km), która stanowi główne połączenie komunikacyjne z drogą krajową nr 7. Drogi
gminne utwardzone Weklice-Aniołowo i Weklice-Myślęcin zapewniają odpowiednią komunikację
na zewnątrz wsi, jak również dojazdy do pól miejscowym rolnikom.
Komunikacja zbiorowa
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców zaspokajane są przez komunikację PKS i PKP (z odległego
ok. 2 km Bogaczewa) oraz prywatnych przewoźników. Dowozy dzieci ze wsi do Szkoły
Podstawowej w Pilonie oraz Gminnego Gimnazjum w Gronowie Górnym zapewnia gmina,
zgodnie z ustawą o systemie oświaty.
Sieć wodociągowa
Wieś Weklice jest zwodociągowana. W 2000 roku wybudowano sieć wodociągową o długości
10,5 km z Pilony do Myślęcina, Weklic i Bogaczewa. Dostarczaniem wody zajmuje się Elbląskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu.
Sieć kanalizacyjna
Miejscowość Weklice nie posiada zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Wieś posiada bezodpływowe
zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba).
Zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i gaz ziemny
Wieś Weklice jest w całości zelektryfikowana. Zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną
rozwiązane jest poprzez indywidualne źródła (piece gazowe, olejowe, węglowe).
Łączność
Sieć telefoniczna pokrywa w pełni potrzeby mieszkańców wsi. Istnieje możliwość techniczna
stałego dostępu do Internetu, z którego korzystają tylko nieliczni mieszkańcy.
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3. Analiza SWOT 1
Położenie geograficzne wsi Weklice oraz jej założenia przestrzenne stwarzają realną szansę
rozwoju tej miejscowości w oparciu o wytyczone przez władze samorządowe kierunki rozwoju.
Pozwalają na podjęcie działań zmierzających do zaktywizowania mieszkańców tej miejscowości
na rzecz zachowania i ochrony wartości dziedzictwa kulturowego w połączeniu z ochroną
środowiska przyrodniczego.
Poniżej zaprezentowano mocne i słabe strony wsi Weklice oraz szanse i zagrożenia:
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

10. Korzystna lokalizacja na szlaku dróg wodnych, 10. Sezonowe lokalne zagrożenia powodziowe
tj.: Kanału Elbląskiego – Zalewu Wiślanego
w rejonach Jeziora Druzno – czasowo
i wód przybrzeżnych Bałtyku, stanowiącego
ograniczające dostęp do cieków wodnych
bezpośredni ciąg komunikacji wodnej od Ostródy
i terenów o bogatych walorach krajobrazowych,
– Elbląga do Kaliningradu w Federacji Rosyjskiej
a także zawężające teren do potencjalnego
i portów Gdańska i Gdyni oraz Kołobrzegu.
zainwestowania
gospodarczego,
w
tym
w
zakresie
rekreacji
i
turystyki.
9. Bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe terenu:
3. Nieefektywny system regionalnej informacji
a) Park Krajobrazowy Wysoczyzna Elbląska,
turystycznej, kulturalno - oświatowej i sportowo
- rekreacyjnej.
b) Ornitologiczny Rezerwat Jezioro Druzno,
4. Ograniczone fundusze budżetowe na realizację
c) Kanał Elbląski
zadań własnych gminy oraz mała skuteczność
d) Unikatowy na skalę europejską system
w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.
hydrograficzny i krajobraz reliktowy Żuław 8. Uboga komunalna baza sportowo-rekreacyjna, tj.:
Elbląskich.
a) niedostatek pełno wymiarowych sal sportowo
10. Atrakcje kulturowe i turystyczne, tj. np.:
-gimnastycznych oraz urządzonych terenów
rekreacyjno-sportowych,
a) Kanał Elbląski z unikatową na skalę światową
b) niski standard wyposażenia technicznego
infrastrukturą hydrotechniczną,
istniejących obiektów i urządzonych terenów
b) Archeologiczna osada Truso
sportowo-rekreacyjnych.
c) Stadnina Koni w Rzecznej
9. Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna terenu,
a szczególnie w zakresie:
d) Grodziska staropruskie i cmentarzyska Gotów
a) terenów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,
8. Ochotnicza Straż Pożarna jako organizacyjne
b) obiektów kulturalno-oświatowych.
centrum życia społeczno - kulturalnego wsi.
8. Zubożenie materialne mieszkańców środowiska
wiejskiego szczególnie „popegeerowskiego”
i niskotowarowych małych gospodarstw rolnych.
8. Duży wskaźnik populacji mieszkańców
korzystających z pomocy społecznej.
9. Duży wskaźnik bezrobotnych wśród populacji
mieszkańców w wieku produkcyjnym,
8. Patologie społeczne środowiska wiejskiego.
9. Niskie wykształcenie społeczności wiejskiej.
7. Emigracja młodzieży do miast i za granicę.
5. Niewystarczająca współpraca z samorządem
gminnym.
1

Wskazane w analizie słabe i silne strony zostały ułożone wg ich ważności. Stopień ważności wyrażony jest poprzez punktację w skali od 1 do 10,
gdzie 10 oznacza rangę najważniejszą , a 1 oznacza rangę najmniej ważną.
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SZANSE:

ZAGROŻENIA:

v
v
v
v

v Brak środków na zabezpieczenia
przeciwpowodziowe.
v Ubożenie społeczeństwa.
v Patologie społeczne.
v Niesprzyjająca polityka państwa

Rozwój edukacji społeczeństwa
Zmiana modelu spędzania wolnego czasu.
Rozwój turystyki.
Możliwość pozyskiwania środków finansowych
na realizację zadań wynikających z Planu
Odnowy Sołectwa.

Elementy określone w analizie SWOT stanowią ocenę potencjału wewnętrznego sołectwa
Weklice. Wszelkie działania inwestycyjne w Weklicach powinny zmierzać do zachowania
dziedzictwa kulturowego oraz kształtowania nowych walorów, jednak z uwzględnieniem zasobów
kulturowo-przyrodniczych i w nawiązaniu do nich.
Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego wsi powinna iść w parze z inwestycjami
służącymi poprawie standardów życia mieszkańców, takimi jak system kanalizacji czy odnawianie
źródeł energii. Tak prowadzona polityka inwestycyjna stworzy warunki do rozwoju wsi,
podniesienia atrakcyjności turystycznej i atrakcyjności zamieszkania. Dużym problemem na tym
obszarze jest bezrobocie, brak motywacji wśród rolników, apatia. Istnieje potrzeba pobudzenia
aktywności społecznej. W dobie komputeryzacji życia codziennego i stosowania komputerów na
coraz większą skalę zachodzi potrzeba poznania nowoczesnych technik przekazu informacji.
Wiedza mieszkańców wsi, zwłaszcza rolników i osób długotrwale bezrobotnych, o możliwościach
wykorzystania sieci informatycznych jest znikoma. Dlatego też wśród rolników i nie tylko jest
zapotrzebowanie organizowania kursów dokształcających.
Weklice chciałaby się wyróżniać estetyką obejść gospodarskich, dobrym stanem dróg.
Zadbana szkoła powinna być centrum kulturalnym dostępnym dla mieszkańców również
w godzinach popołudniowych. Wieś dużą szansę widzi w rozwoju agroturystyki na swoim terenie.
Unikatowe walory turystyczno-przyrodnicze są atutem dla tego typu działalności. Ważną kwestią
jest także jedność wśród społeczności lokalnej. „Problem sąsiada – moim problemem”. Takie
podejście pozwoliłoby na zorganizowanie, np. koła gospodyń wiejskich czy aktywizowanie
lokalnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Aby móc wdrożyć planowane przedsięwzięcia należy położyć nacisk na dobrą współpracę
z samorządem gminnym poprzez Radę Sołecką, Sołtysa i aktywne grupy mieszkańców.
Podejmowane działania mają zmierzać do eliminacji słabych stron oraz przeciwdziałać
zagrożeniom.
Analiza SWOT stanowi bazę do podejmowania działań zmierzających do rozwoju
sołectwa.

8

Plan Odnowy Sołectwa Weklice, Gmina Elbląg – „Nasza Mała Strategia”

4. Wizja rozwoju sołectwa.
Wizję rozwoju sołectwa Weklice, powstałą w wyniku analiz i dyskusji, sformułowano
następująco:

Sołectwo Weklice wsią czystą i przedsiębiorczą.
Mieszkańcy dumni ze swego miejsca zamieszkania,
a młode wykształcone pokolenie widzi swoją przyszłość na wsi.
Co ma je wyróżniać?

Jakie ma pełnić
funkcje?
Kim mają być
mieszkańcy?
Co ma dać utrzymanie?
W jaki sposób ma być
zorganizowane sołectwo
i mieszkańcy?
W jaki sposób mają być
rozwiązane problemy?
Jak ma wyglądać nasze
sołectwo?
Jakie obyczaje i
tradycje mają być u nas
pielęgnowane i
rozwijane?
Jak mają wyglądać
mieszkania i obejścia?

Estetyka wsi i nieskażone środowisko naturalne. Wieś ma zachować
swój niepowtarzalny charakter i stanowić atrakcję turystyczną na
szlaku wędrówek potencjalnych turystów.
Usługowe, agroturystyczne, rolnictwo w pełni nowoczesne.
Mają być ludźmi wykształconymi, aktywnymi, w pełni
identyfikującymi się z sołectwem.
Rolnictwo, usługi, przedsiębiorczość.
Zwiększenie roli sołtysa i rady sołeckiej. Zachęcanie młodzieży do
współpracy oraz samoorganizacji.
Poprzez współpracę z władzami sołectwa, wójtem gminy , radą gminy
poprzez spotkania, zebrania wiejskie.
Nasze sołectwo ma być estetyczne, zadbane, bezpieczne i
zintegrowane .
Poprzez imprezy rodzinne sportowo-rekreacyjne, rozwijanie tradycji,
podtrzymywanie rozpoczętych działań związanych z organizowaniem
corocznych imprez np. Mikołajki, Walentynki.

Obejścia i mieszkania mają być przede wszystkim zadbane przy tym
zmechanizowane, energooszczędne z zastosowaniem rozwiązań
ekologicznych.
Obejścia zadbane, uporządkowane rowy, pobocza, sprawne,
Jaki ma być stan
otoczenia i środowiska? oszczędne oświetlenie, dobre drogi. Budowa kanalizacji,
propagowanie zasad ekologii: wprowadzenie segregacji odpadów.
Jakie ma być rolnictwo? Produkcja rolna ma być dochodowa, oparta o nowoczesne
rozwiązania, wysoko wyspecjalizowana i zmechanizowana i
jednocześnie ekologiczna. Źródłem dodatkowego utrzymania
rolników mogą być usługi związane z agroturystyką.
Istniejące drogi mają stać się przejezdne w każdej porze roku, a
Jakie mają być
chodniki poprzez dobry swój stan mają stanowić bezpieczną
powiązania
komunikację pieszą dla mieszkańców sołectwa.
komunikacyjne?
Dzieciom i młodzieży zaproponujemy zorganizowane i bezpieczne
Co zaproponujemy
zajęcia pozalekcyjne (kółka zainteresowań, zajęcia sportowe letnie
dzieciom i młodzieży?
i zimowe) w świetlicy szkolnej. Ponadto zaproponujemy wszystkim
mieszkańcom stały dostęp do Internetu.
9
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5. Arkusz planowania
Plan rozwoju sołectwa Weklice zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów
rozwojowych, celów oraz konkretnych projektów. Poszczególne priorytety i projekty są zgodne
z ustaloną wizją rozwoju sołectwa.
Wizja Rozwoju Sołectwa WEKLICE
Sołectwo Weklice wsią czystą i przedsiębiorczą.
Mieszkańcy dumni ze swego miejsca zamieszkania,
a młode wykształcone pokolenie widzi swoją przyszłość na wsi.
Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Rozwój zasobów ludzkich

Budowa, rozwój
i modernizacja
infrastruktury
społecznej i technicznej
Cel 1

Atrakcyjność zamieszkania

Cel 1

Cel 2

Podniesienie
poziomu
wiedzy

Podnoszenie
jakości życia
mieszkańców
sołectwa.
Projekty:
1. Organizacja
szkoleń dla
mieszkańców
(szkolenia
komputerowe,
szkolenia z
zakresu
przedsiębiorcz
ości na wsi)

Projekty:
1. Promocja
miejscowości:
wydanie
informatora o
historii i
atrakcjach
turystycznych
Weklic i
zorganizowan
ie imprezy
strażackiej z
okazji
jubileuszu 60lecia OSP
Weklice

Cel 1

Cel 2

Poprawa stanu
infrastruktury
społecznej

Poprawa stanu
infrastruktury
technicznej

Projekty:
1. Rozbudowa remizy
strażackiej
2. Modernizacja placu
rekreacyjnosportowego

Projekty:

Zagospodarow
anie czasu
wolnego dzieci
i młodzieży
Projekty:

1. Remont dróg
gminnych w
celu połączenia
Weklic ze
szlakiem
ścieżek
rowerowych

1. Organizacja
placu zabaw
dla dzieci
(zespół
zabawowy,
huśtawka,
piaskownica)

2. Melioracja
rowów
szczegółowych
z możliwością
małej retencji i
nawadniania

2. Urządzenie
pieszego
szlaku
edukacyjnoturystycznego
„Śladami
historii”

3. Budowa
kanalizacji
ściekowej ok.
3,5 km.
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5.1. Uproszczony harmonogram, ogólne koszty realizacji planu odnowy

Nr
priorytetu/
Nazwa projektu
celu /
projektu
1. Promocja miejscowości: wydanie informatora o historii i atrakcjach turystycznych Weklic i
1.1.1.

Termin

Planowany

realizacji

ogólny koszt

II kwartał 2007

10.000

IV kwartał 2007

5.000

zorganizowanie imprezy strażackiej z okazji jubileuszu 60-lecia OSP Weklice
1.2.1.

2. Organizacja szkoleń dla mieszkańców (szkolenia komputerowe, szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości na wsi)

2.1.1

1. Rozbudowa remizy strażackiej

2006-2007

60.000

2.1.2

2. Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego

2009-2013

40.000

3.1.1

1. Remont dróg gminnych w celu połączenia Weklic ze szlakiem ścieżek rowerowych

2009-2013

600.000

3.1.2

2. Melioracja rowów szczegółowych z możliwością małej retencji i nawadniania

2009-2013

400.000

3.1.3

3. Budowa kanalizacji ściekowej ok. 3,5 km

2009-2013

800.000

3.2.1

1. Organizacja placu zabaw dla dzieci (zespół zabawowy, huśtawka, piaskownica)

2007-2008

10.000

3.2.2

2. Urządzenie pieszego szlaku edukacyjno-turystycznego „Śladami historii”

2008-2010

100.000

X

2006-2013

2 025 000

Ogółem
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6. Zarządzanie, role uczestników i zasady realizacji Planu Odnowy Sołectwa
Przyjęty Plan Odnowy jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to,
że można go aktualizować i dostosowywać do zmieniających się aspiracji mieszkańców czy
warunków rozwoju. W celu jak najlepszej realizacji plan został przedstawiony i uzgodniony
w konsultacjach z mieszkańcami. Każdy mieszkaniec ma możliwość odniesienia się do
wypracowanych propozycji. Postępy w realizacji przyjętego Planu Odnowy będą na bieżąco
monitorowane i oceniane przez mieszkańców sołectwa Weklice.
Za realizację całego planu odpowiedzialna będzie przede wszystkim Rada Sołecka z udziałem
władz gminnych.
Podane poniżej role uczestników programu odnowy wsi, w trakcie realizacji zadań
w kolejnych latach będą ulegały uzupełnieniu. Podane informacje są pomocne dla
mieszkańców i radnych w gminie dla skutecznej realizacji zaplanowanych projektów.
Rola i zadania społeczność wsi
∗

organizuje się, wybiera lidera i tworzy grupę odnowy wsi,

∗

opracowuje plan odnowy sołectwa,

∗

współpracuje z gminą w zakresie planowania przestrzennego i projektowania,

∗

ustala przedsięwzięcia priorytetowe,

∗

przystępuje

do

realizacji

przedsięwzięć,

uczestnicząc

w

nich

wkładem

organizacyjnym, finansowym, materiałami i robocizną.
Rola i zadania radnych i władz gminnych
∗

koordynuje program na swym terenie,

∗

udziela wszechstronnego wsparcia liderowi i grupie odnowy wsi,

∗

zleca opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

∗

zleca projekty techniczne i zapewnia ich zgodne z prawem wykonawstwo,

∗

uczestniczy w realizacji przedsięwzięć wkładem organizacyjnym, finansowym
i materiałami.

Zasady realizacji sołeckiego planu odnowy
W działaniach towarzyszących wdrażaniu planu odnowy szczególnie duży nacisk
położony zostanie na umiejętność organizowania się naszej sołeckiej społeczności. Zasady
organizowania przedstawiono w 5 podstawowych zasadach dotyczących lidera i kierowanej
przez niego grupy odnowy:
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Zasada 1. Odnowę wsi zaczynam od siebie
∗

rozumiem istotę zagadnienia,

∗

umiem ją wytłumaczyć,

∗

jestem przekonany o słuszności sprawy,

∗

działam z wewnętrznej motywacji,

∗

rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy,

∗

przyjmuję odpowiedzialność,

∗

daję przykład.

Zasada 2. Odnowa wsi opiera się na wspólnym działaniu
∗

tworzymy grupę odnowy wsi i ustalamy naszego lidera,

∗

wszyscy we wsi wiedzą, iż przystępujemy do odnowy wsi,

∗

działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób zaangażowanych.

Zasada 3. Odnowa wsi potrzebuje sojuszników
∗

do działań na rzecz odnowy wsi pozyskujemy sołtysa,

∗

każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i otrzymuje
propozycję współuczestnictwa,

∗

współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej społeczności,

∗

przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie.

Zasada 4. Odnowa wsi wymaga systematycznego działania
∗

określamy kalendarz działania i trzymamy się go,

∗

ustalamy miejsce, tryb i metody pracy,

∗

wszystko, co ustalimy, zapisujemy,

∗

wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy.

Zasada 5. Odnowa wsi opiera się na planie rozwoju i programie odnowy wsi
∗

opracowujemy wizję naszej wsi i tworzymy dla jej osiągnięcia plan rozwoju i program
odnowy wsi,

∗

zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu rozwoju i programu odnowy wsi,

∗

określamy krótkoterminowy program odnowy wsi,

∗

ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć.

Zasady powyższe odnoszą się do osoby lidera i członka grupy odnowy odpowiedzialnych za przebieg odnowy.
Prowadzi to do wzrostu motywacji uczestników odnowy i oparcia działania o ich system wartości.
Autor: Jan Puzio,

Weklice, kwiecień 2006 roku
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