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Mieszkańcy i Rada Sołecka wsi Bełczyna

wspierani przez Burmistrza i Radę Gminy w Wleniu

opracowali

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

BEŁCZYNY

POŁOŻONEJ W GMINIE MIEJSKO-WIEJSKIEJ WLEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU

Na lata 2013-2021

             zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i AGENDY 21
PLAN REALIZUJE STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA I GMINY WLEŃ

wersja 1, grudzień 2013

„Plan  Rozwoju  Miejscowości  Bełczyna”  został  przygotowany  przez  zaangażowanie, 
poświęcenie  czasu  i  wiedzy  osób  reprezentujących  społeczność  Naszej  Wsi. 
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Odpowiadając na zaproszenie Rady Sołeckiej  i  władz Gminy, uczestniczyły aktywnie
w warsztatach. W czasie  spotkań mieszkańcy /  lokalni liderzy, radni,  przedsiębiorcy, 
młodzież/  sami  wspólnie  opracowywali  Plan,  korzystając  z  pomocy  zewnętrznych 
konsultantów i moderatorów.

Metoda pracy nad dokumentem została opracowana przez Andrzeja Ruszlewicza,  na 
podstawie materiałów UMBRELLA PROJECT UNDP 

Pomocy w postaci: konsultacji, moderowania prac warsztatowych, oraz redakcji dokumentu 
udzieliła Fundacja  „Partnerstwo  Izerskie  Bogactwem  Trójgranicza”59-620  Gryfów 
Śląski, Ubocze 300 , NIP 6161505748 w ramach projektu  „Partnerstwo lokalne na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich Pogórza Izerskiego” L/02/076/2006 na podstawie Deklaracji 
Partnerskiej.

          Współautorzy Planu Odnowy Miejscowości Bełczyna:
1. Edward Wójtowicz
2. Alicja Wójtowicz
3. Paweł Zamożniewicz
4. Barbara Jucha
5. Iwona Chmielowiec
6. Barbara Januszewska
7. Jan Mikulski
8. Gabryjela Mikulska
9. Agata Chylińska
10. Marcin Mieczykowski
11. Lech Barański
12. Aneta Ziemian
13. Krystyna Wójtowicz
14. Marta Wójtowicz
15. Katarzyna Wójtowicz
16. Piotr Patora
17. Jakub Jabłoński
18. Tomasz Zamożniewicz
19. Dorota Sokołowska
20. Sławomir Sokołowski
21. Marcin Januszewski
22. Stanisław Januszewski
23. Gustaw Jakiełła
24. Justyna Jakiełła
25. Anna Wójtowicz

Bełczyna 2013 r. 2



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZYNY

26. Fluder Marcin

Konsultanci prowadzący i moderatorzy:
1. Bożena Mulik, Chmieleń, tel.605898971, email: jedenaskaizerska@jedenastkaiz.nazwa.pl
2. Alicja Sławińska, Chmieleń tel. 606825665, email: alisslaw@op.pl
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OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I 
PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ 
LOKALNĄ I ICH SZACUNKOWY KOSZT

WSTĘP

           Informacje ogólne

Plan Odnowy Miejscowości Bełczyny powstał dla uporządkowania rozwoju i odnowy naszej wsi 

oraz potrzeb mieszkańców oraz sprostania wyzwaniom XXI wieku. W czasie opracowywania 

Planu przyjęliśmy, że będą nami kierowały dwa podstawowe uwarunkowania:

• Zasada zrównoważonego rozwoju

• Zasady Agendy 21

Zasady zrównoważonego rozwoju zostały przez nas wszystkich ustanowione w 1997 roku, w 

którym przyjęliśmy Konstytucję  Rzeczpospolitej  Polskiej.  W art.5  Konstytucji  jest  zapisane: 

„Rzeczpospolita Polska … zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju” i dalej w art.74 ”Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo 

ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom”.

Idea  zrównoważonego  rozwoju  wynika  z  konieczności  sprostania  wyzwaniom  nowego 

tysiąclecia. Po żywiołowym rozwoju przemysłowym, nieograniczonym korzystaniu z zasobów 

naturalnych  oraz  beztroskim  zanieczyszczaniu  i  przekształcaniu  środowiska  przyrodniczego, 

przyszedł czas na refleksję i zmianę postaw. Życie bez wody zdatnej do picia, gleb dających nam 

bezpieczną  żywność,  czy roślin  odnawiających  zasoby tlenu jest  niemożliwe.  Przedstawiony 

przykład przedstawia nam powiązanie i zależność między człowiekiem a życiem na Ziemi.

Przyjęta  przez  nas  zasada  zrównoważonego rozwoju  to  zgoda  na  rozwój  gospodarczy  i 

społeczny  w  harmonii  z  poszanowaniem  przyrody.  Podstawową  zasadą  zrównoważonego 

rozwoju to „myśleć globalnie, działać lokalnie” powinna przejawiać się we wszystkich naszych 

działaniach,  także  polityków  i  władz.  Obszar  i  środowisko  przyrodnicze  powinien  pozostać 

nienaruszony i służyć pokoleniom, które będą po nas. Trochę dobrej woli z naszej strony, aby 

postępować zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
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Czym na poziomie wsi i społeczności lokalnych jest zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój  wsi  to  taki  kierunek rozwoju  społecznego  i  gospodarczego,  który  w 

zaspokojeniu  potrzeb  naszych  mieszkańców  nie  doprowadza  do  zniszczenia  środowiska 

przyrodniczego.  Taki  rozwój  nie  oznacza  zahamowania  procesów  gospodarczych  we  wsi 

kosztem  działań  chroniących  środowisko.  Oznacza  to  harmonijny  zrównoważony  rozwój  w 

wymiarze  ekologicznym,  ekonomicznym  i  społecznym  z  pełnym  uwzględnieniem  ładu 

przestrzennego.

Podstawa są trzy zasady:

1. Równość  szans  w  dostępie  do  zasobów  i  odprowadzania  zanieczyszczeń  –  filozofia 

sprawiedliwości międzypokoleniowej.

2. Równość szans pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Funkcjonowanie cywilizacji ludzkiej z 

zachowaniem trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz z ochroną różnorodności 

biologicznej.

3. Równość szans między tym, co lokalne a ponad lokalne. Potrzeby ogólnospołeczne są 

zaspokajane na równi z potrzebami lokalnych społeczności.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju powinniśmy wdrażać podstawowe procesy:

• Ograniczenie zużywania odnawialnych zasobów do granic możliwości ich odtwarzania.

• Ograniczenie  zużywania  nieodnawialnych  zasobów  do  skali  pozwalającej  na 

zastępowanie ich odpowiednimi substytami.

• Stopniowe eliminowanie substancji niebezpiecznych i toksycznych.

• Utrzymanie  skali  emisji  zanieczyszczeń  i  zakłóceń  aby  nie  przekroczyły  pojemności 

asymilacyjnej środowiska.

• Stała ochrona różnorodności biologicznej.

• Uspołecznienie  procesów  podejmowania  decyzji  na  poziomie  parlament,  samorząd, 

społeczność lokalna.

• Tworzenie warunków dla zdrowia każdego człowieka.

Szansę na zrównoważony rozwój w wiosce są zależne od czynników, na które wszyscy mamy 

bezpośredni i pośredni wpływ:

• Mieszkańcy  wsi  oraz  władze  gminy  wspólnie  opracują  i  wdrożą  strategię 

zrównoważonego rozwoju gminy, plan odnowy miejscowości.

• Rada Sołecka i Rada Gminy, będą głównymi animatorami swoich „małych ojczyzn”, na 

nich  będzie  spoczywał  główny  ciężar  pobudzania,  organizowania,  realizowania  działań 

zrównoważonego rozwoju.
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• Podstawą powodzenia jest wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa.

• Społeczność lokalna aktywnie powinna włączyć  się w realizację działań przyjętych w 

Planie Odnowy Miejscowości.

• Jeśli  nie będzie aktywności mieszkańców, zrozumienia to skuteczność realizacji planu 

będzie zagrożona i niewykonalna.

Agenda 21 to dokument przyjęty w 1992 roku na Szczycie  Ziemi i  określony jako program 

działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w perspektywie XXI wieku. Agenda 21 uwzględnia 

globalną, krajową i lokalną (gminną, wiejską) skalę działań w sferze ekologicznej, społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej.

Lokalna Agenda 21 to uspołeczniony, partnerski i dynamiczny proces planowania zmierzający 

do osiągnięcia celu, jakim jest trwały i zrównoważony rozwój wsi. Lokalna Agenda 21 oznacza 

w praktyce konieczność budowania we wsi:

• Współpracy  partnerskiej  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju  między  samorządem, 

mieszkańcami, biznesem, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami.

• System informacji o zasobach wsi.

• Planu rozwoju wsi opartego na zrównoważonym rozwoju.

• Systemu społecznego monitoringu realizacji Planu (lokalnej Agendy 21).

 LOKALNA AGENDA 21
                         MIĘDZYSEKTOROWA GRUPA SPOŁECZNA

                              (np.: Grupa Odnowy Wsi, Agenda 21 itp.)
                         INFORMACJA O ZASOBACH MIEJSCOWOŚCI

         Inwentaryzacja

Przyrodnicza i kulturowa

                 gminy

       Miejscowy plan

    Zagospodarowania

       przestrzennego

Strategia Rozwoju Gminy

Plan Rozwoju                                  MONITORING              Aktualizacja Strategii

Miejscowości                             REALIZACJI PLANU         Rozwoju Gminy i miejscowego

                                                                                                    planu zagospodarowania 

                                                                                                   Aktualizacja Planu Odnowy 

                                                                                                      Miejscowości

                                                                                                      
Decyzję  o  opracowaniu  planu  odnowy  miejscowości  mieszkańcy  Bełczyny  podjęli  sami  

i postanowili, że będzie on zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady 

Agendy 21. 
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Mieszkańcy postanowili włączyć się aktywnie w proces działania odnowy wsi, który daje nam 

możliwość  ingerencji  w  rozwój  naszych  miejscowości,  zachowanie  i  ochronę  dziedzictwa 

kulturowego. Jest to jedno z źródeł pomocy dla realizacji naszych celów i wymaga od nas dużej  

aktywności oraz poszukiwania innych źródeł pomocy.

Odnowa  wsi  to  proces  obejmujący  bardzo  szerokie  spektrum  działań,  wpływających  na 

podwyższenie jakości życia na wsi i tożsamości mieszkańców. Siłą odnowy wsi są najważniejsze 

wartości  związane  z  historią,  kulturą,  tradycją  –  wszystkim  tym,  co  można  objąć  pojęciem 

dziedzictwa kulturowego wsi, zarówno w aspekcie materialnym i niematerialnym. Odnowa wsi 

daje  możliwości  indywidualnego podejścia  wynikającego z charakteru danej  wsi.  Elementem 

spajającym  wszystkie  przedsięwzięcia,  charakterystycznym  dla  tego  procesu,  jest 

współdecydowanie mieszkańców wsi w sprawach kierunków rozwoju ich miejscowości. Cały 

proces odbywa się w formie debaty lokalnej na poziomie sołectwa. Bardzo ważnym czynnikiem 

warunkującym  sukces  jest  partnerskie  podejście  do  planowanych  zadań,  aktywność 

mieszkańców,  potrzeba  zmian,  współpraca  mieszkańców  i  samorządu  gminnego.  Pełnym 

wspólnym  sukcesem  będzie  podniesienie  i  uatrakcyjnienie  wsi,  gminy,  wykorzystanie 

dziedzictwa kulturowego jako cennego produktu turystycznego.

Koncepcja odnowy wsi powstała w Niemczech w połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Ważne daty dla tego działania: 

º  1984 – powstał Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast

º  1994 – opracowanie i przyjęcie „Strategii dla wiejskiej Europy”

º  1996 – na III Kongresie Odnowy Wsi przyjęto koncepcję rozwoju terenów wiejskich i odnowy 

wsi w Europie”. 

Dokument „Strategia dla wiejskiej Europy” określa trzy podstawowe zasady, które powinny być 

przestrzegane w rozwoju obszarów wiejskich. Zasadnicza ich treść zawarta jest poniżej.

• Wzajemne powiązania ludzi ze środowiskiem (naturalnym i kulturowym),w którym żyją. 

Sprawy związane z mieszkańcami i ich aktywnością nie mogą dominować nad potrzebą ochrony 

środowiska,  jak  również  ochrona  środowiska  nie  może  być  celem  samym  w  sobie,  nie 

uwzględniając potrzeb ludzi.

• Współpraca i zintegrowane działanie, rozwój lokalny może być skutecznie realizowany 

tylko dzięki efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych stron. Ważna jest szczególnie 

współpraca pomiędzy mieszkańcami i gminą. Istotne jest, aby układ współpracy był partnerski, 

bez dominacji, narzucania woli czy zastępowania w działaniach przez jedną ze stron.

• Konsultacje  i  zaangażowanie.  W  planowaniu  i  realizacji  działań  należy  uwzględnić 

poglądy  i  oczekiwania  tych,  którzy  żyją  w  danej  miejscowości.  Do  realizacji  rozwoju 
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powinniśmy w pierwszej kolejności korzystać z zasobów lokalnych  - zarówno ludzkich, jak i 

przyrodniczych,  kulturowych,  gospodarczych.  W  proces  muszą  być  aktywnie  włączone 

społeczności lokalne.

Powyższe zasady uwzględniają podstawowe założenia zrównoważonego rozwoju oraz Agendy 

21.

Metody pracy.
 Jak i dlaczego pracowaliśmy?

Mieszkańcy wsi Bełczyna samodzielnie opracowali Plan Odnowy Miejscowości korzystając w 

ramach realizacji projektu „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju Pogórza Izerskiego” Programu 

LEADER+, z  pomocy ekspertów Lokalnej  Grupy Działania  oraz ekspertów zewnętrznych  w 

zakresie metodyki i redakcji końcowej dokumentu.

Rys.  Mieszkańcy  Bełczyny  przy  

pracy  nad  Planem  Odnowy 

Miejscowości.
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Czym jest Plan Odnowy Miejscowości?

Plan  Odnowy  Miejscowości  jest  sposobem osiągnięcia  wyznaczonych  celów.  Aby  osiągnąć 

wyznaczone  cele,  jest  potrzeba  konstruowania  wizji  i  sposobów  dojścia  do  niej.  Oprócz 

typowych elementów planów należy wziąć pod uwagę wartość środowiska, trwałość zasobów 

środowiska i ich ochrona wytyczają granice podejmowanych działań.

Po co miejscowości Plan Odnowy Miejscowości? 

• Tworzenie  planu  odnowy  pozwala  mieszkańcom  zaplanować  przyszłość  w 

perspektywie  kilku  lat,  spojrzeć  na  miejscowość  całościowo  i  jej  obszary  aktywności  w 

powiązaniu z sobą.

• Plan  Odnowy  to  dokument  opisujący  cele,  drogi  dojścia  oraz  proces  uczestnictwa 

mieszkańców w przyszłości swojej miejscowości.

• Aby  można  było  ocenić  postępy,  korygować  błędy  najlepszą  formą  jest  zapisanie 

dokumentu w formie Planu, do którego mieszkańcy zawsze mogą wnieść swoje uwagi.

• Budowanie  planu  umożliwia  zaangażowanie  władz  lokalnych  oraz  mieszkańców  w 

planowaniu  swojej  przyszłości.  Uwzględnienie  różnych  opinii,  pomysłów  i  koncepcji  często 

wymaga consensusu. Można go wypracować podczas otwartej dyskusji nad planem, z którym 

będą identyfikować się mieszkańcy miejscowości.

• Plan  to  realistyczna  ocena  mocnych  i  słabych  stron  miejscowości,  przyjrzenie  się 

możliwościom, problemom, które mogą się pojawić w przyszłości.
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• Plan umożliwia  efektywne gospodarowanie  zasobami  takimi  jak środowisko,  ludzie, 

teren, infrastruktura i środki finansowe. Zasoby te są zwykle ograniczone, dlatego też można 

zaplanować odpowiednie gospodarowanie nimi.

• Plan  –  to  instrument  długofalowego  zarządzania  miejscowością.  Wnosi  elementy 

ciągłości  i  trwałości  w poczynania  władz  gminy,  niezależnie  od  zmieniających  się  układów 

politycznych.

Do  opracowania  Planu  Odnowy  Wsi  władze  Gminy  zaprosiły  wszystkich  mieszkańców 

Bełczyny, wszystkich, których zainteresowała problematyka. Nie wszystkie osoby skorzystały z 

zaproszenia  i  możliwości  pracy  w  grupach.  Zajęcia  odbywały  się  metodą  warsztatową. 

Prowadzący moderator miał za zadanie, w czasie warsztatów przeprowadzić grupę przez kolejne 

etapy pracy, pomóc w redagowaniu wyników prac warsztatowych. Wszystkie zapisy w planie 

zostały  samodzielnie  wypracowane  przez  uczestników warsztatów,  każdy zapis  poddany był 

ogólnej dyskusji i przyjmowany przez wszystkich zgromadzonych.

W wyniku budowy planu odnowy miejscowości zyskaliśmy:

1. Dokument w wersji pisanej.

2. Grupę zaangażowaną w rozwój wsi.

Tworzenie  Planu Odnowy Miejscowości  wymaga skupienia-  na  zdjęciu  jedna  z  pracujących  

grup.

Bełczyna 2013 r. 10



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZYNY

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ORAZ PLANOWANE 
KIERUNKI JEJ ODNOWY.

Jaka jest nasza miejscowość dzisiaj? Jak i gdzie chcemy żyć i mieszkać?

Opis ogólny miejscowości

Wieś na Pogórzu Kaczawskim. Krzyżują się tutaj drogi z Wlenia do Proboszczowa i droga z 

Lwówka  Śl.  do  Sokołowca  zwana  "  Dzwonkową",  ponieważ  przemierzali  nią  zadżumieni, 

sygnalizując swój przemarsz dzwonkami. W średniowieczu wieś stanowiła własność klasztoru w 

Lubomierzu.  Krajobraz  urozmaica  bazaltowy  stożek  pochodzenia  wulkanicznego  zwany 

Ostrzycą Proboszczowicką ( 501m ), będący od 1962 r. rezerwatem przyrodniczym. Razem z 

miastem Wleń oraz 12 sołectwami tworzą wspólnotę samorządową – Miasto i Gminę Wleń.

.

Obecnie wieś zajmuje powierzchnię ok. 4,8 km2 w większości to tereny leśne, zamieszkuje tu 

307 mieszkańców.

Wieś  oraz  Gmina  współpracują  z  innymi  sąsiadującymi  samorządami,  organizacjami 

pozarządowymi  i  przedsiębiorcami  w  ramach  Partnerstwa  Pogórza  Izerskiego  (13  Gmin 

położonych w powiatach lwóweckim, lubańskim, bolesławieckim). Zostały już wypracowane i 

sprecyzowane kierunki rozwoju regionu, pozwoli to umocnienie współpracy z gminami. 

 Planowane kierunki odnowy miejscowości

 Wizja odnowy wsi Bełczyna.

Jak i gdzie chcemy żyć i mieszkać ? Do czego zmierzamy?

Wizja zrównoważonej odnowy wsi przedstawiona została jako cel, do którego będzie się dążyć 

uwzględniając dobro środowiska przyrodniczego i potrzeby mieszkańców.

Obraz  wsi  za  9  lat,  który  określa  wygląd  wsi,  pożądane  cechy  środowiska  przyrodniczego, 

aktywność  gospodarczą,  wieś  funkcjonalną,  wzrost  poziomu  życia  mieszkańców.  Wizja 

pozwoliła na przygotowanie ram, które pozwoliły na wyznaczenie celów i sposobów realizacji w 

Planie Odnowy Miejscowości. Mieszkańcy Bełczyny maja swoje marzenia, planują przyszłość 

swoich rodzin i chcieliby osiągnąć cele, które sobie wyznaczyli.
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Przyjęcie 9 lat do okresu programowania pozwala na realne określenie potrzeb, ułożenie według 

priorytetów ważności działań, które przybliżają nas do wizji.

Hasłowa wizja odnowy wsi Bełczyna:

WSYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO BEŁCZYNY

Wizja w ujęciu szczegółowym to bardziej rozwinięty obraz wsi: 

Wygląd wsi

• Wieś ma charakter usługowo- turystyczno- rolniczy

• Wieś położona jest w otulinie Parku Krajobrazowym Doliny Bobru i Obszaru Natura 

2000 

• Park  Krajobrazowy  Doliny  Bobru  częściowo  zagospodarowany,  posiadający 

ciekawostki  przyrodnicze,  chronione  rośliny  /  kopytnik,  dziewięćsił,  limba,  wiekowe  cisy, 

chronione gatunki ptaków i zwierząt / zimorodki, borsuki, jenoty, czaple siwe, gronostaje, gile, 

pustułki/. 

• Wieś  ma  warunki  dla  zamieszkania  osób  z  zewnątrz,  obserwuje  się  osadnictwo 

ludności napływowej.  Mieszkańcy chcieliby zachować charakter  wsi. Mieszkańcy osiedlający 

się przynoszą z sobą aktywność, pomysły i mają wpływ na zmianę w wyglądzie wsi.

• Wieś posiada zabytkowy pomnik ofiar walk napoleońskich z 1813 r. oraz tablica Ofiar 

I Wojny Światowej jest wyrazem pamięci mieszkańców o ofiarach poległych tu w walkach.

• Droga Dzwonkowa

• Wieś znajduje się na Szlaku Zamków Piastowskich

• Część budynków o charakterystycznej zabudowie, odremontowane, zadbane. 

• Mieszkańcy przez segregację odpadów zmierzają do uporządkowania swego otoczenia, 

eliminując jednocześnie dzikie wysypiska śmieci.
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Mieszkańcy i ich aktywność

• Średni wiek mieszkańców.

• Zmienia  się  poziom wykształcenia  mieszkańców,  ludzie  młodzi  podejmują  naukę  na 

uczelniach wyższych, blisko uczelni pozwala na podniesienie poziomu wykształcenia.

• Świetlica  jest  idealnym  miejscem  dla  aktywności  mieszkańców,  będzie  centrum 

kulturalnym wsi.

• We wsi organizowane są cykliczne imprezy masowe; /dożynki, dzień dziecka, Mikołajki, 

Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dziadka itp./

• Aktywnie uprawiany jest sport.

• Mieszkańcy rozpoczęli współpracę z innymi wsiami 

Aktywność gospodarcza

• Wieś dzięki swojemu położeniu i walorom, które posiada ma możliwość rozwoju usług 

agroturystycznych. 

Cele rozwoju. Co musimy zrobić?

Osiągnięcie  celów  to  pokonanie  problemów,  barier,  które  przeszkadzają  w  realizacji  wizji 

odnowy. Cele powinny być realizowane w całości, za to ponosimy wspólną odpowiedzialność. 

Podejmowanie działań prowadzi do trwałości zasobów środowiska przyrodniczego. Nasze cele 

powinny  być  mierzalne,  konkretne,  realne,  osiągalne  oraz  określone  czasowo.  Realizacja 

doprowadzi nas do osiągnięcia wizji oraz satysfakcji z rozwoju miejscowości.

Wygląd wsi

• Budowa i modernizacja infrastruktury.

• Rozwój turystyki i przedsiębiorczości we wsi w oparciu o Park Krajobrazowy „Dolina 

Bobru”.

• Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie obiektów użyteczności publicznej
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Mieszkańcy i ich aktywność:

• Wzrost aktywności mieszkańców i lepsza współpraca w kierunku kojarzenia Bełczyny z 

miejscowością  rekreacyjno  –  turystyczną,  wykorzystanie  terenów  przy  górze  Ostrzyca 

ściągniecie do siebie turystów, oraz miłośników pięknej przyrody.

• Podniesienie  poziomu  świadomości,  wiedzy  (wzrost  poziomu  wykształcenia)  i 

umiejętności mieszkańców.

• Możliwość  spędzenia  wolnego  czasu  aktywnie  poprzez  rozwój  turystyki  konnej, 

wyznaczeniu ścieżek rowerowych, organizowanie spływów kajakowych, możliwość uprawiania 

sportów wodnych na pobliskim jeziorze Pilchowickim ; wędkarstwo, sporty powietrzne, nowe 

koła zainteresowań; promowanie imprez cyklicznych (Święto Plonów, Dzień Babci i Dziadka, 

Dzień Kobiet).

• Aktywność  mieszkańców  wzrośnie  poprzez  założenie  stowarzyszeń  (miłośników 

Bełczyny, zielarzy, pszczelarzy), powstanie klub turystycznych czy klubu wiejskiego.

• Młodzi ludzie będą się udzielać w wolontariacie.

• Dla wszystkich zainteresowanych powstanie wiejski dom kultury, oferujący możliwość 

udzielania się społecznie jak również spędzenia czasu poza domem i w tak zwane „deszczowe 

dni”.

Aktywność gospodarcza

• Dobre  przygotowanie  zawodowe  i  organizacyjne  do  prowadzenia  agroturystyki  

i turystyki, a co za tym idzie stworzenia nowych miejsc pracy.

• Promocja  lokalnych  wytwórców  rzemieślniczych,  w  tym  rzemiosła  artystycznego, 

stolarstwa, kowalstwa artystycznego.

• Wzrośnie poziom i rozwój usług związanych z kosmetyką zarówno dla mieszkańców jak 

i dla napływających turystów (fryzjerstwo, usługi kosmetyczne, odnowa biologiczna).

• Na potrzeby mieszkańców i w celu rozwoju miejscowości wzrośnie zapotrzebowanie na 

usługi budowlane i transportowe, możliwość wykorzystania lokalnych przedsiębiorców.
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INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCA ODNOWIE 
MIEJSCOWOŚCI.

Położenie i zabudowa

Bełczyna  zaliczana  jest  do  małej  wielkości  sołectw  gminy  Wleń  położonej  w  powiecie 

lwóweckim. Leży u podnóża góry Ostrzyca ( wygasłego wulkanu ) wznoszącego się ponad 

500m n.p.m.  Miejscowość  podzielona  jest  na  cztery  części  drogami  kierunek  Lwówek  – 

Rząśnik i Wleń – Proboszczów będąca łącznikiem Gminy Wleń z autostradą A4 prowadzącą 

od Zgorzelca do Rzeszowa. Największą, zamieszkałą częścią sołectwa jest część przy drodze 

w kierunku Proboszczowa. Większość powierzchni stanowią pola uprawne i łąki.

Środowisko przyrodnicze.

Wieś  Bełczyna  położona  jest  na  terenie  Sudetów  Zachodnich.  Sudety  to  góry  stare, 

ukształtowane burzliwą, odległa przeszłością tego terenu. Były one kiedyś  częścią potężnych 

gór, dnem wielu mórz i obszarem górotwórczych ruchów. Czynniki te w zdecydowany sposób 

wpłynęły na warunki tworzenia się skał budujących rozległy dziś obszar. Obszar gminy Wleń 
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leży w obrębie dwóch wielkich jednostek geologicznych,  mianowicie:  bloku karkonoskiego i 

Gór Kaczawskich. Granica miedzy nimi przebiega od Pilchowic aż po okolice Ubocza. Jest ona 

w części uskokiem. Na południe od tej linii zalegają metamorficzne skały masywu izerskiego, 

stanowiące  osłonę  waryscyjskiej  infuzji  granitowej.  W  południowej  części  obszaru  gminy 

występują gnejsy izerskie.

Na  północ  od  Karkonoszy  rozciąga  się  w  kierunku  północno-zachodnim  –  południowo-

wschodnim  pofałdowany  obszar  Gór  Kaczawskich.  W  budowie  geologicznej  zaznacza  się 

wyraźna dwupiętrowość: piętro dolne i piętro górne. Skały pietra dolnego występują w dwóch 

regionach  tworząc  jednostki  geologiczne:  jednostkę  Wlenia  i  jednostkę  Bełczyny,  która  na 

południowym zachodzie przylega do bloku Karkonoszy, a od północy jest ograniczona Rowem 

Wleńskim na  linii  Golejów –  Płoszczyzna.  Jednostka  jest  zbudowana  z  łupków kwarcowo-

serycytowo – albitowych, przechodzących ku górze w łupki z soczewkami wapieni i zieleńców. 

Cały ten kompleks zalicza się do kambru (najniższe, najstarsze piętro ery paleozoicznej, 570 – 

500 milionów lat).

Tereny wokół Bełczyny zbudowane są z górnokredowych margli ilastych i wapieni marglistych, 

triasowych  piaskowców  oraz  staropaleozoicznych  łupków  serycytowo-  muskowitowo- 

chlorytowych  i  łupków  kwarcowo-  serycytowych  z  grafitem.  Złożona  budowa  geologiczna 

powoduje, że okolice obfitują w liczne minerały.

Istotnym elementem krajobrazu wsi jest wygasły stożek wulkaniczny Ostrzyca. 

Tereny  wsi  w  części  wchodzą  w  obszar  Otuliny  Parku  Krajobrazowego  Doliny  Bobru. 

Występuje tu wiele obszarów odznaczających się występowaniem wielu rzadkich i chronionych 

gatunków roślin..  Liczne  pomnikowe okazy lip  i  dębów szypułkowych  występują  na  terenie 

sołectwa.

Jest  to  kraina  ciekawa,  również  pod  względem zoologicznym  ze  względu  na  występowanie 

licznych gatunków kręgowców, w tym gatunki objęte ochroną prawną. Z ssaków występują: lis, 

kuna leśna, sarna, jeleń, zając, borsuk, królik, piżmak i tchórz.

Gleby.

Charakterystyczne  dla  wsi  są  gleby rzeczne  – lekkie,  średnie  i  ciężkie  mady.  Miejscami  na 

podłożu skał wapiennych wykształciły się gleby brunatne zbliżone do rędzin.  Pod względem 

agrotechnicznym gleby Bełczyny uznać można za dobre i średnie.
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Klimat.

Położenie  wsi  w  strefie  wysokościowej  330  –  375  m  n.p.m.  warunkuje  występowanie 

stosunkowo wysokich wartości rocznej temperatury powietrza, zawierających się w przedziale 

od 7,7 stopni Celsjusza do 6,6 stopni Celsjusza. Taki stan termiczny upoważnia do zaliczenia 

obszaru wsi i w ogóle gminy do pietra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. Obliczone 30-

letnie  normy  opadów  wskazują  na  stosunkowo  małe  zróżnicowanie  tego  elementu  klimatu. 

Roczna ilość opadów odnotowana w Bełczynie wynosi 720 mm.

Dziedzictwo kulturowe.

Pierwsza  wzmianka  historyczna  o  Bełczynie  pochodzi  z  1212  roku  Suzinbach,  1242 
Susinbach,  1300  Susenbach,  1726  Sussenbach,  1816  Suseabach,  1945  Suzinów,  1947 
Bełczyna, Do wyjątkowych i najcenniejszych obiektów tej miejscowości zaliczamy:

• Pomnik walk Napoleona oraz Ofiar I Wojny Światowej 
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Szlak Zamków Piastowskich -  szlak turystyczny o długości 146  km, przebiegający przez 
tereny województwa dolnośląskiego, oznaczony kolorem zielonym.

Rozpoczyna  się  w  Zamku  Grodno w  Zagórzu  Śląskim (w  którym  znajduje  się  Muzeum 
Regionalne PTTK Zamek Grodno). Następnie przechodzi przez największy zespół parkowo-
zamkowy  Zamek Książ (wybudowany w końcu XIII w. przez księcia  Bolka I),  Zamek w 
Bolkowie –  piastowski  zamek  Książąt  Świdnicko-Jaworskich z  XIII  w.,  Zamek  Bolczów 
(ruiny zamku z XI w.), Jelenią Górę, Siedlęcin (książęca wieża mieszkalna z XIV w.), Wleń i 
kończy  się  na  Pogórzu  Kaczawskim,  u  podnóża  góry  Grodziec,  gdzie  usytuowany  jest 
pochodzący z XV w. zamek Grodziec oraz gotycki kościół.

• Droga  dzwonkowa  -  Na  Pogórzu  Kaczawskim z  Bełczyny  do Sokołowca  przez  lasy, 
wzgórza i potoki wiedzie droga do dziś nazywana Dzwonkową. Dawniej słychać na niej 
było dzwonki, kiedy szli trędowaci
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Mieszkańcy i ich aktywność.

We  wsi  mieszka  obecnie  103  mieszkańców.  Przekrój  wiekowy  mieszkańców  jest  dość 

zróżnicowany,  ale w ostatnich latach zauważa się duży odpływ młodych ludzi do większych 

miast lub za granicę. Jest to związane z poszukiwaniem lepszej pracy zarobkowej, lub wyjazdem 

na  studia.  Niepokojący  jest  fakt,  że  młodzi  nie  widząc  możliwości  rozwoju  w  rodzinnej 

miejscowości nie wracają do niej po studiach.

• Aktywność mieszkańców zamyka się na obchodach corocznych imprez na wsi (dożynki, 

piknik rodzinny, mikołajki, dzień dziecka). Cała aktywność wsi skupia się przy starej świetlicy 

wiejskiej i związana jest z aktywną pracą Rady Sołeckiej. Mieszkańcy wsi zdają sobie sprawę z 

wysokich  walorów turystycznych  miejscowości,  jednak zauważalny jest  brak  działań  w tym 

kierunku spowodowany słabą informacją o możliwościach rozwoju.

Znaczną przeszkodą w rozwoju aktywności  są niedostatecznie  przygotowane obiekty służące 

rozwojowi kultury, sportu i rekreacji. Istniejąca świetlica nie zapewnia odpowiednich warunków. 

Sala nie  ma ogrzewania i  zaplecza;  mierne wyposażenie.  Szczególną troską mieszkańców są 

dzieci  i  młodzież,  niestety  nie  mają  miejsca  do  spotkań,  wspólnych  zajęć  i  rozwijania 

zainteresowań. We wsi nie ma boiska sportowego, plac zabawowo rekreacyjny jest w trakcie 

plaów  realizacji.  Budowany  będzie  w  miarę  zasobów  finansowych  z  Gminnego  Funduszu 

Sołeckiego. 

Mieszkańcy  Bełczyny  podczas  imprez  integracyjnych-  piknikówi  oraz  tak  zwanych  czynów  
społecznych.
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Gospodarka.

We wsi jest kilka małych gospodarstw rolnych. Głównym środkiem utrzymania mieszkańców 

jest praca na roli oraz w pobliskich miastach (Lwówek Śląski, Wleń, Jelenia Góra). Jednak część 

mieszkańców  nie  posiada  stałego  źródła  dochodów.  We  wsi  nie  działa  żaden  sklep 

ogólnospożywczy.

Ze  względu  na  walory  krajobrazowo –  przyrodnicze  mieszkańcy  widzą  szansę  Bełczyny  w 

rozwoju turystyki rekreacyjnej (jeździectwo, spacery). Jednak, aby zainteresować potencjalnych 
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turystów  potrzeba  szeroko  zakrojonej  odnowy  tej  miejscowości  (drogi,  infrastruktura)  i 

stworzenia bazy gastronomiczno – noclegowej. 

Przez wieś przebiegają Szlak Zamków Piastowskich szlak turystyczny o długości 146 km, 
przebiegający przez tereny województwa dolnośląskiego, oznaczony kolorem zielonym.

Rozpoczyna się w Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim a kończy się na zamku Grodziec.

Tereny gminy położone są prawie w całości w zlewni różnicowej Bobru z dopływami, są to 

wyśmienite  miejsca  do  uprawiania  spływów  wodnych. Do  najbardziej  malowniczych 

fragmentów należą: 

• Przełom Borowego Jaru, gdzie na długości około 4 km rzeka wcięła się na głębokość 

80-100 m w bardzo odporne granitognejsy i granity, tworząc skalisty, zalesiony dzisiaj 

wąwóz zamknięty sztuczną tamą i Jeziorem Modrym.

• Przełom w okolicach Wrzeszczyna (z kolejną zaporą i Jeziorem Wrzeszczyńskim), 

którego niepowtarzalny charakter podziwiać można ze skalnego wzniesienia "Stanek", przy 

ujściu Kamienicy do Bobru.

• Przełom między Wleniem a Marczowem, gdzie Bóbr wśród licznych wzgórz opływa 

zakolem miasto.
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• Rzeka  stanowi  naturalną  atrakcję  turystyczną.  Wskazane  jest  utworzenie  stanic 

wodnych w Pilchowicach i Nielestnie, Wleniu.

Rys.  Spływ  kajakowy  rzeką  Bóbr.  

Odcinek rzeki w Nielestnie u ujścia  

Chrośnickiego Potoku

Wieś posiada kanalizację zbiorczą. Usługi komunalne we wsi prowadzi spółka gminna Izery, 

która posiada wysypisku śmieci w Lubomierzu.

Przez Bełczynę prowadzi droga będąca łącznikiem całej Gminy z Autostradą A-4 .

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON, SZANS I ZAGROŻEŃ 
BEŁCZYNY. 

Analiza SWOT, czyli na co musimy uważać, a na co możemy postawić.

Nie musieliśmy się zastanawiać czy są w naszej wsi jakieś mocne strony, bowiem jesteśmy ich 

świadomi.  Problem  był  tylko  taki,  czy  tak  zostaną  przez  nas  potraktowane  abyśmy  sami 

zrozumieli,  że  możemy  je  wykorzystać,  planując  odnowę  naszej  miejscowości.  Szukaliśmy 

przede wszystkim szans w zmieniającym się wokół nas otoczeniu i przewidywalnej przyszłości, 

szans, które by nam pomogły. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę, że dla pełnego obrazu i 

oszacowania możliwości musimy spojrzeć na siebie krytycznie i zobaczyć nasze słabe strony, 

które mogą nam utrudniać rozwój. Nasza wieś nie będzie nigdy samowystarczalna i zamknięta,  

bardzo  chcemy  wyjść  do  ludzi  z  naszymi  propozycjami,  należało,  więc  też  wyłapać  i 

przeanalizować  ewentualne  zagrożenia  z  zewnątrz.  Analiza  SWOT była  o  tyle  ważna,  gdyż 

stawiając  na  mocne  strony  i  w  pełni  wykorzystując  szanse  możemy  skutecznie  zmniejszać 

negatywne wpływy słabości i zagrożeń.
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZYNY

Ocena mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń (SWOT)
Mocne strony Słabe strony Możliwości Zagrożenia

Wygląd wsi -krajobraz
-bogactwo przyrody (góry,  rzeka)
-specyficzny mikroklimat
-duży potencjał ludzki
-komunikacja
-trójgranicze
-  Otulina  Parku  Krajobrazowy  Doliny 
Bobru
-Zlak Zamków Piastowskich

-ubogie społeczeństwo
-brak bazy hotelowej i gastronomicznej
-zaniedbane drogi
-Brak infrastruktury wodno 
kanalizacyjnej
-brak chodników

-projekt remontu świetlicy
-inicjatywa mieszkańców
-podnoszenie kwalifikacji
-nabycie umiejętności w pisaniu projektów, na 
pozyskanie środków
-integracja społeczeństwa
-powrót młodych
 (z zapleczem finansowym)
-możliwość zwiedzania zabytkowego 
wygasłego stożka wulkanicznego

-emigracja młodych mieszkańców
-droga powiatowa (duży ruch)

Mieszkańcy i
 ich aktywność

-posiadanie wsparcia w osobie burmistrza
-pojedyncze aktywności społeczne
-sołtys mocna strona, działa i 
daje działać
-dobra współpraca różnych podmiotów
-gościnność mieszkańców

-spadek aktywności ludności
-brak finansów
-brak  dostatecznej  informacji  o 
pozyskiwaniu dotacji
-brak współpracy różnych podmiotów
-starzenie się społeczeństwa
-migracja dobrze wykształconych 
młodych ludzi

-kontynuacja  nauki  oraz  podwyższaniei  / 
zmiana kwalifikacji
-pozyskiwanie funduszy z UE
-większy dostęp do zasobów
 naturalnych i przyrodniczych wsi

-brak pozytywnych opinii o 
pozyskaniu funduszy
-nałogi wśród ludności
-nadmierne obciążenie i 
degradacja środowiska
-nie podejmowanie się 
dokształcania i podnoszenia 
kwalifikacji

Aktywność 
gospodarcza

-położenie wioski
- Otulina Parku Krajobrazowy Doliny 
Bobru
-kopaliny mineralne
-dziedzictwo kulturowe
-pomniki przyrody
-dostęp do internetu

-brak promocji
-brak centrum wsi
-brak  zaangażowania  młodych  ludzi  w 
rozwój wsi

-walory turystyczno – przyrodnicze
-ludzie
-kopaliny i minerały
-bliskość do miast (Wleń, Jelenia  Góra)
-fundusze, które będziemy pozyskiwali

-migracja ludności
-brak oferty dla młodych ludzi
-brak funduszy na remont dróg
-nie uporządkowana gospodarka
 wodno - ściekowa 
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Problemy odnowy miejscowości

Wygląd wsi

1. Zły stan techniczny nawierzchni większości dróg.

2. Brak infrastruktury wodno - kanalizacyjnej

3. Brak centrum wsi.

Mieszkańcy i ich aktywność

1. Brak dostatecznej, czytelnej informacji dotyczącej możliwości pozyskiwania środków 

finansowych z UE, z Urzędu Marszałkowskiego.

2. Brak zaangażowania młodych ludzi w rozwój wsi.

3. Starzenie się społeczeństwa

Aktywność gospodarcza

1. Brak promocji miejscowości i jej walorów.

2. Brak centrum wsi.

3. Niedostateczne przygotowanie organizacyjno – techniczne do rozwinięcia i obsługi turystyki 

i rekreacji.

OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I 
PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I 
ICH SZACUNKOWY KOSZT

Jednym ze źródeł finansowania realizacji Planu odnowy miejscowości jest Europejski Fundusz 

Rolny  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich  w ramach  działania  „Odnowa i  rozwój  wsi” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.

Z pomocy mogą skorzystać miejscowości, w których mieszka do 5 000 mieszkańców, położone 

w gminach  wiejskich  lub  miejsko-wiejskich.  Bezpośrednim odbiorcą  pomocy  i  realizatorem 

przedsięwzięć jest gmina, gminna jednostka kultury, organizacja pozarządowa posiadająca status 

organizacji pożytku publicznego, kościoły oraz inne związki wyznaniowe. Przedsięwzięcia nie 

mogą mieć charakteru komercyjnego i muszą dotyczyć terenów i obiektów będących własnością 

gminy, skarbu państwa lub osoby prywatnej.
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZYNY

Przedmiotem naszych starań,  będą zadania,  które wynikają z potrzeb społeczności  Bełczyny. 

Prace będą miały na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych lokalnej społeczności 

oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi 

Bełczyny.
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Inwestycja Realizatorzy Czas realizacji Sposoby realizacji Koszty Fundusze

Infrastruktura 
komunikacyjna (droga 
przez centrum sołectwa, 
remont przepustów i rowów 
melioracyjnych)

Mieszkańcy, gmina, 
powiat, Urząd 
Marszałkowski

2014-2016 r. Plan, uzgodnienia między 
gminą a powiatem

500 tyś zł Gminne, unijne, 

Miejsce parkingowe przy 
drodze na Ostrzycę, punkt 
informacji ( tablice 
informacyjne)

Mieszkańcy, Gmina,
Urząd Marszałkowski 

2014 2017r. Plan, uzgodnienia, pozyskanie 
środków

100 tys. zł Gminne, unijne, 
Powiatowe

Zagospodarowanie terenu 
przyległego do świetlicy 

Gmina Wleń 2014-2015 r. Reklama, pozyskanie środków, 
pozyskanie wykonawców,
 pozwolenia, itp.

50 tyś zł Gmina, powiat, 
Fundusze Unijne

Remont świetlicy
 wiejskiej

Gmina Wleń 2013 – 2015 r. Opracowanie dokumentacji, 
planu działania, pozyskanie 
środków, zaangażowanie i 
współpraca mieszkańców z 
władzami Gminy

500 tyś zł Gmina,
Fundusze Unijne

Budowa oczyszczalni 
przydomowych - 
kanalizacji

Gmina Wleń, 
mieszkańcy

2014- 2016 r. Opracowanie dokumentacji, 
planu działania, pozyskanie 
środków, zaangażowanie i 
współpraca mieszkańców z 
władzami Gminy

300 tyś zł Gmina,
Fundusze Unijne
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZYNA
W  wyremontowanej  świetlicy  wiejskiej  planuje  się  uruchomienie  na  jej  bazie  działalności 

kulturalnej, stworzenie swoistego centrum wsi, pobudzi społeczeństwo sołectwa do aktywnego 

uczestnictwa  w  kulturze  oraz  współtworzenia  nowych  wartości  na  wsi  poprzez  organizację 

różnego rodzaju imprez kulturalno- oświatowych oraz kultywowania różnego rodzaju tradycji 

wiejskich,  itp.  Znajdą.  tam lepsze  warunki  do  działania  aktywne  w tej  chwili  grupy kobiet,  

zawiązujące się koło gospodyń wiejskich, mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.. 

Ze  względu  na  atrakcyjne  położenie  geograficzne  i  zasoby  przyrodnicze  Bełczyna  jest 

miejscowością  idealną,  jeżeli  chodzi  o  rozwój  turystyki.  Rzeka  Bóbr,  na  której  corocznie 

odbywają się spływy kajakowe oraz biegnące przez miejscowość duże szlaki turystyczne aż się 

proszą o zagospodarowanie.  Stworzenie w Bełczynie  odpowiedniej  bazy turystycznej  wraz z 

miejscami noclegowymi, rozwiniętą gastronomią, spowoduje poprawę życia mieszkańców, nowe 

możliwości  zarobkowania  a  co  za  tym idzie  powrót  w malownicze  tereny młodzieży,  która 

napędzi  dalszy  rozwój  wsi.  W  tym  celu  niezbędny  jest  również  remont  infrastruktury 

miejscowości  począwszy  od  dróg  dojazdowych,  remoncie  świetlicy  a  skończywszy  na 

infrastrukturze wodno - kanalizacyjnej.

W codziennym życiu naszego sołectwa aktywnie uczestniczą członkowie Rady Sołeckiej, jaki i 

mieszkańcy całego sołectwa. 

REALIZACJA PLANU

Zasady realizacji planu.

• Plan stanowi drogę, po której będziemy razem szli i osiągali kolejne cele rozwoju naszej 

miejscowości.

• Ważnymi  uczestnikami  realizacji  Planu  jesteśmy  my  jako  mieszkańcy.  Osiąganie 

kolejnych celów w dużej mierze będzie uzależnione od naszej aktywności osobistej.

• Bardzo  istotne  będą  działania  organizacji  pozarządowych,  w  których  sami  będziemy 

działali lub, które zachęcimy do współpracy.

• Gmina będzie aktywnym ośrodkiem pobudzającym i wspierającym realizacje  naszego 

Planu.

• W celu aktywnego włączenia nas jako mieszkańców do realizacji przedsięwzięć, Rada 

Sołecka  włączy  się  do  opracowania  programu  współpracy  pomiędzy  organizacjami 

pozarządowymi  a samorządem.  W programie zostaną określone formy i  metody współpracy, 

zasady wymiany informacji, wspierania działań organizacji pozarządowych.
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PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BEŁCZYNA
• Coroczne  spotkania  związane  z  oceną  realizacji  Planu  będą  również  służyły  do 

planowania  działań  na  najbliższy  rok.  Na  spotkanie  my  mieszkańcy  zaprosimy  wszystkich, 

którzy chcą i mogą nam pomóc a zwłaszcza organizacje pozarządowe, władze gminy, sąsiadów z 

zaprzyjaźnionych miejscowości.

• Wspólnie  z  innymi  m miejscowościami  z  gminy  i  z  Pogórza  Izerskiego  opracujemy 

zasady  wymiany  doświadczeń  i  wspólnego  działania  dla  jeszcze  bardziej  efektywnego 

realizowania Planu.

• Władze  gminy  będą  uczestniczyły  w  spotkaniach  organizowanych  przez  sołectwo, 

organizacje  pozarządowe  i  aktywne  grupy  mieszkańców.  Spotkania  będą  zwoływane  przez 

bezpośrednio zainteresowane grupy, a ich tematem będą wspólne działania związane z realizacją 

Planu.

Sposoby monitorowania, oceny i aktualizacji planu.

• Monitorowanie będzie organizował i nadzorował Burmistrz przy współpracy z sołtysem.

• Monitorowane będą podstawowe zadania i przedsięwzięcia związane z realizacją Planu.

• Wyniki monitorowania będą przedmiotem corocznych sprawozdań z postępu realizacji 

Planu, składanego Radzie Miejskiej i na zebraniu otwartym w miejscowości.

• Zarówno Rada jak i mieszkańcy ocenią realizację Planu, dokonają również identyfikacji 

słabych i mocnych stron realizacji Planu.

• Mieszkańcy, co 3 lata będą aktualizowali plan metodą uspołecznioną zgodnie z metodą 

przyjętą przy jego opracowaniu.

• Inicjatorem  aktualizacji  będzie  Rada  Sołecka  przy  współpracy  Burmistrza  i  Rady 

Miejskiej.

Komunikacja społeczna.

• Burmistrz  i  sołtys  jako  główni  animatorzy  realizacji  Planu,  będą  systematycznie 

informowali opinie publiczna o działaniach związanych z realizowanymi przedsięwzięciami. W 

tym celu ustalą miedzy sobą zasady przekazywania informacji o podejmowanych działaniach.

• Główną formą informowania będzie lokalna prasa, radio, telewizja i Internet.

• Komunikaty  będą  kierowane  do  mieszkańców  miejscowości  i  gminy  (informacja 

wewnętrzna  )  jak  również  do  odbiorców  regionalnych  i  ogólnokrajowych  (informacja 

zewnętrzna).
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• Największy nacisk zostanie położony na informacje skierowane do odbiorców lokalnych.

• W  przekazywaniu  informacji  do  mieszkańców  zostaną  wykorzystane  również  środki 

przekazu  zwyczajowo  przyjęte  w  gminie  (tablica  ogłoszeń,  informowanie  na  spotkaniach, 

informacja przekazywana przez sołtysów, itp.).

• Radni,  mieszkańcy,  zainteresowane  osoby i  podmioty  będą  miały  bieżący  dostęp  do 

informacji  o  realizacji  Planu.  Ograniczeniem będą  tylko  przepisy  prawa,  określające  zasady 

udostępniania informacji przez Urząd Gminy.

Literatura:
1. Bena Waldemar, Polskie Górne Łużyce, Zgorzelec 2005.

2. Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Wlenia, Wleń i okolice, Wleń 1986.

3. Zarys monograficzny pod redakcją Mazurskiego Krzysztofa, Wleń i okolice, Wrocław 1995r.

4. Marek Staffa – Słowniki Geografii Turystycznej Sudetów – Pogórze Kaczawskie, Pogórze 

Izerskie

5. Strona internetowa: www.wlen.org.pl

6. Informacje od mieszkańców Bełczyny / przekazy ustne/
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