
UCHWAŁA NR XXIX/334/2013
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Bieszkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) oraz art. 5 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn zm.)2) 

Rada Gminy Wejherowo 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Plan Odnowy Miejscowości Bieszkowice na lata 2013–2020 stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Hubert Toma

1) zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r. Nr 567; Dz. U. z 2013 r. Nr 153

2) zmiany: Dz.U. z 2008 r. Nr 98 poz. 634, Nr 214 poz. 1349, Nr 237 poz. 1655; Dz.U z 2009 r. Nr 20 poz. 105; Dz.U z 2010 r. 
Nr 76 poz. 490, Nr 148 poz. 993; Dz.U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1202; Dz. U. z 2012 r. Nr 243
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Plan Odnowy 

Miejscowo ści 

Bieszkowice  

 (kasz. Bieszkòwice) 

na lata 2013 -2020 
Gmina Wejherowo; Powiat Wejherowski; Województwo Po morskie 

Sołectwo Bieszkowice  

 

Bieszkowice, 2013 r . 

Tu je mòja mòc i chwała /  
Mégò serca swiãti dzél /  
W jegò słu żbie jô sã trawiã / 
Zdrzãcë w jegò wiôld żi cél.                                                                                                                                                                                              
                                                      
L. Heyke (Swiat kaszëbsczi) 
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„Plan Odnowy Miejscowości Bieszkowice na lata 2013-2020” został przyjęty:  

 

Uchwałą nr 1 

zebrania wiejskiego z dnia 12.03.2013 r. 

 

„Plan Odnowy Miejscowości Bieszkowice na lata 2013-2020” został przyjęty jako: 

Uchwała nr XXIX/334/2013 

Rady Gminy Wejherowo z dnia 27 marca 2013 r. 

 

 

 

Opracowano w wyniku konsultacji społecznych, z Sołtysem, Radą Sołecką i 

przedstawicielami aktywnych mieszkańców. 

Sołtys: Kazimierz Bieszk 
 

Rada Sołecka w składzie: 
Roman Konkol 
Marek Nadolski 
 
Radny: Stanisław Bieszk 
 
Mieszkańcy: 
Urszula Knuta  
Marzena Deja - Paralusz 
Kazimierz Jarosiński  
Ewa Biesiadecka  
Magdalena Kosznicka  
 
 

 

 

 

Opracowanie i nadzór merytoryczny nad „Planem Odnowy Miejscowości 

Bieszkowice  na lata 2013-2020”, dr inż. Ryszard Zarudzki (konsultant zewnętrzny), 

współpraca i koordynacja   Piotr Hebda, pracownik Urzędu Gminy Wejherowo. 
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Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy   

Praca nad Planem Odnowy Miejscowości Bieszkowice trwała blisko 4 
miesiące i przebiegała w kilku etapach. Dla zapewnienia jak najszerszego udziału 
mieszkańców zorganizowano kilka spotkań konsultacyjnych.  

Podstawową odpowiedzialność za organizację spotkań ponosił sołtys, Rada 
Sołecka i koordynator gminny. Do zadań wymienionych osób należało 
powiadamianie mieszkańców o spotkaniu, organizacja spotkania, przekazywanie 
materiałów, uczestnictwo w dodatkowych konsultacjach i spotkaniach, stały kontakt z 
koordynatorem gminnym i konsultantem zewnętrznym. Koordynator gminny i 
konsultant zewnętrzny odpowiadali za  merytoryczny przebieg spotkań, zebranie 
informacji i ostateczne opracowanie planu odnowy.  

Pierwsze spotkanie konsultacyjne i jego rezultaty. Na pierwszym spotkaniu 
konsultant poinformował mieszkańców o celach i zasadach opracowania planu 
odnowy miejscowości. Szczegółowo omówiono charakterystykę miejscowości, 
dokonano analizy zasobów. Określono główne problemy rozwojowe. Zebrane 
informacje posłużyły do opracowania charakterystyki miejscowości (patrz Rozdział 1) 
i inwentaryzacji zasobów służących odnowie miejscowości (Rozdział 2). Ta część 
planu odnowy kończy się analizą SWOT oraz podsumowaniem sytuacji rozwojowych 
z wskazaniem głównych barier i szans rozwojowych (Rozdział 3). 

W oparciu o informacje zebrane od mieszkańców opracowano „drzewo 
problemów”. Problemy poddano analizie, pogrupowano, a następnie  opracowano 
„drzewo celów”. Na tej podstawie przygotowano listę obszarów problemowych. 
Następnie przygotowano propozycję priorytetów, celów i zadań lub przedsięwzięć 
eliminujących lub ograniczające istniejące problemy lub bariery rozwojowe 
miejscowości. 

Drugie spotkanie konsultacyjne. Przed drugim spotkaniem konsultacyjnym 
przedstawiciele mieszkańców (sołtys, rada sołecka, radni, aktywni mieszkańcy) 
otrzymali opracowane po pierwszym spotkaniu propozycje priorytetów, celów i 
zadań. Wcześniej każdy mieszkaniec miał możliwość zapoznania się z materiałami 
poprzez ogólnodostępną stronie UG Wejherowo: http://www.ug.wejherowo.pl 

Drugie spotkanie poświęcone było szczegółowemu omówieniu priorytetów, 
celów i zadań. Rezultaty tych prac przedstawiono w rozdziale 4. Następnie 
rozpoczęto pracę nad opracowaniem kart zadań przyjętych do realizacji. Katy 
dotyczyły wybranych przez mieszkańców istotnych dla rozwoju miejscowości zadań i 
przedsięwzięć. Praca nad kartami zadań była rozłożona w czasie i  trwała do 
momentu kolejnego  spotkania  konsultantów z grupą odnowy miejscowości.  

Opracowany Plany Odnowy Miejscowości Bieszkowice zawiera wszystkie 
potrzeby mieszkańców, nie tylko te które kwalifikują się do wsparcia finansowego w 
ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”. Należy pamiętać, że realizacji zadań które 
wykraczają możliwości programu mogą być finansowane w ramach  innych funduszy 
(np. Regionalnego Programu  Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, PO 
Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Społeczny,  Funduszu Sołeckiego, budżetu 
gminy i innych aktualnie dostępnych środków).    

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości nie jest dokumentem zamkniętym. 
Na każdym etapie jego wdrążania wraz z zmieniającymi się okolicznościami i 
wymaganiami będzie możliwość jego uzupełniania, poprawiania i udoskonalania.  

Każde z wymienionych spotkań było dokumentowane, a listy obecności 
zostały zarchiwizowane. W niektórych przypadkach została zrobiona dokumentacja 
fotograficzna spotkań.  
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Ostatnim elementem pracy nad Planem Odnowy Miejscowości było 
opracowanie zebranych materiałów. Za tą część pracy odpowiedzialny był konsultant 
zewnętrzny przy współpracy koordynatora gminnego. Zebrane dane poddano 
szczegółowej analizie. Dokument uzupełniono o informacje zebrane na podstawie 
danych statystycznych udostępnionych przez Urząd Gminy. Do pracy wykorzystano 
również lokalną bazę danych statystycznych GUS Pomorskiego Oddziału 
Regionalnego w Gdańsku. Korzystano również z informacji udostępnionych przez 
mieszkańców miejscowości dla której opracowano plan odnowy, lub innych danych 
historycznych z zasobów bibliotecznych, archiwów i dostępnych danych z Internetu. 

Odnowa miejscowości to nie tylko opracowany dokument, to proces społeczny 
dziejący się wewnątrz danej miejscowości. Jeśli ma on być trwały i w perspektywie 5 
do 7 lat dokonać widocznych zmian powinien opierać się na odpowiednich zasadach.  

Sołtys i Rada Sołecka jest odpowiedzialna nie tylko za opracowanie 
dokumentu, ale także za zarządzanie całym procesem wprowadzania planu w życie, 
ustalanie harmonogramu prac, kontakty z gminą i społecznością lokalną, innymi 
instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji odnowy miejscowości. 

Organizacja wdrażania Planu Odnowy Miejscowości, jako proces ciągły 
wymaga systematyczności i stwarza najwięcej trudności, stąd też ważny jest podział 
obowiązków w grupie i cykliczne dobrze przygotowane spotkania robocze. 

Postęp w realizacji Planu Odnowy Miejscowości Bieszkowice będzie oceniany 
raz do roku na zebraniach wiejskich. W razie potrzeby przeprowadzana będzie 
aktualizacja dokumentu. 

Monitorowanie będzie procesem ciągłym, przez systematyczne zarządzanie i 
ocenę postępu prac przy realizacji określonych w planie zadań. Proces zmian będzie 
dokumentowany przez prowadzenie kroniki i wykonywanie zdjęć. 

Ewaluacja dokonywana będzie przez ocenę realizacji założonych celów, 
realizacji zadań i przedsięwzięć.  

Cele i działania określone do realizacji w ramach Planu Odnowy Miejscowości 
są komplementarne z innymi celami i działaniami określonymi w przytoczonych 
dokumentach strategicznych na wszystkich poziomach. 

Realizacja tych celów na poziomie lokalnym wpłynie pozytywnie na realizację 
celów strategicznych gminy, województwa i kraju, Unii Europejskiej. 

Ostatnim etapem opracowania planu odnowy było przyjęcie Uchwały Zebrania 
Wiejskiego mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości 
na lata 2013 - 2020”.  Następnie Rada Gminy podjęła podobne czynności, 
uchwalając plan na posiedzeniu Rady Gminy. Teraz pozostaje już tylko codzienna 
zespołowa praca nad wdrażaniem zadań i przedsięwzięć aktywizujących lokalną 
społeczność i przyczyniających się do rozwoju miejscowości. 

Warto sobie uświadomić, że Plan Odnowy Miejscowości („Naszą Małą 
Strategię”) opracowali mieszkańcy, to oni są jego autorami. Powinni czuć się 
odpowiedzialni za jego wdrażanie. Gmina winna wspierać te działania, w 
szczególności przez opiekę merytoryczną i ile to możliwe  wsparcie finansowe. 
 
 

Mieszkańcy miejscowości Bieszkowice  - 
 Autorzy opracowania 
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Uwarunkowania rozwoju lokalnego  

Planu odnowy miejscowości nie można opracować w oderwaniu od otoczenia, 

tj. od uwarunkowań historycznych, geograficznych, gospodarczych i społeczno-

kulturowych, gdyż oddziaływują one w określony sposób na rozwój lokalny. 

Rys historyczny Kaszub 

Nazwa Kaszuby pojawiła się w dokumentach historycznych w XII w. W historii 

Kaszub można wyróżnić 3 okresy.  

I okres- średniowiecze , czas tworzenia zrębów własnej państwowości 

zakończony niepowodzeniem spowodowanym utratą suwerenności na rzecz 

postępującej germanizacji (szczególnie po sprowadzeniu Krzyżaków do Prus). Przy 

napływie pomorskich rodów niemieckich, szlachta kaszubska zubożała i straciła na 

znaczeniu. 

II okres, od ko ńca XV do połowy XIX w.,  to okres postępującej germanizacji 

lub polonizacji Kaszub i ogólnego letargu kulturowego. 

III okres , charakteryzujący się odrodzeniem kulturalnym i językowym 

kaszubszczyzny. Postępuje krystalizacja poczucia przynależności narodowej i 

etnicznej.  

W czasie II Wojny Światowej elita Kaszubów została wysiedlona oraz wywieziona na 

roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych. Również w 1945 wkraczające 

wojska radzieckie traktowały ludność kaszubską, jako Niemców. 

W 1960 roku działacze kaszubscy powołali Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 

promujące do dziś język i kulturę Kaszubów. 

Od roku 1983 roku działa Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, który promuje 

kaszubskość przez organizację szkoleń, warsztatów rzemiosła, kultury i tradycji 

Kaszubskiej, współpracuje z wieloma krajami w Europie (np. Danią, Niemcami, 

Szwecją). 

Bogactwo niematerialne kultury kaszubskiej powstało na bazie kultury kaszubskiej, 

polskiej, niemieckiej i holenderskiej. Kaszubi cechują się pracowitością, 

gospodarnością, sumiennością, zakorzenieniem idei regionalnych, nieufnością 

wobec obcych. Na Kaszubach do dziś kultywuje się odrębne obyczaje świąteczne, 

swoisty humor ludowy. Najważniejszą częścią Kaszubskiego dziedzictwa ludowego 

jest literatura w języku kaszubskim i własny odrębny język.  

Od roku 1999 r. wszystkie ziemie zamieszkałe przez Kaszubów znalazły się w 

województwie pomorskim. Pod względem podobieństwa krajobrazowego i 
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geograficznego teren województwa podzielono na części: Kaszuby Północne, 

Kaszuby Środkowe, Kaszuby Południowe. Miejscowość Bieszkowice położona jest 

na obszarze Kaszub Północnych, obejmujących pas wybrzeża bałtyckiego oraz 

tereny rolniczo – leśne.   

Opis gminy wiejskiej Wejherowo 

Gmina wiejska Wejherowo położona jest wokół miasta Wejherowo. 

Administracyjnie została podzielona na 16 sołectw (w tym sołectwo Bieszkowice). Są 

to tereny rdzennie kaszubskie obejmujące przed wojną tereny niemieckie wśród 

których zamieszkuje teraz również ludność z głębi polski i przesiedleńcy. Ze 

wschodu na zachód gminy przebiega Pradolina Łeby – Redy. Morenowe Wzgórza 

porośnięte lasami przypominają Bieszczady. Teren nadaje się do turystyki aktywnej, 

strome podjazdy gwarantują prawie górskie warunki do uprawiania kolarstwa. 

Obszary leśne gminy zajmują powirzchnię 11 300 ha co stanowi prawie 59% 

powierzchni gminy. Turystyka ma przedewszystkim wymiar lokalny i koncentruje się 

w rozciągającym się aż do Gdańska leśnym kompleksie promocyjnym Lasów 

Darżlubsko – Oliwskich. Sieć zabytków rozrzuczona jest na dużym obszarze. 

Atrakcją turystyczną może być zwiedzanie miasta Wejherowa, które jest jednym z 

większych ośrodków przemysłowo-handlowych w województwie. Obok wielu 

zabytków miasto słynie z ponad 300 letniej Kalwarii i odnowionych w latach 2007-

2008 blisko 26  kapliczek. W mieście rozwinięta jest dobrze sieć usług z których 

korzystają mieszkańcy gminy wiejskiej. Gmina w ostatnich latach traci swój charakter 

rolniczy na rzecz rozwoju sieci usług, produkcji i funkcji mieszkalnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: B8E5D5A2-80C4-4C1F-A75B-45B80BA0AE50. Uchwalony Strona 8
—————————————————————————————————————————————————————————



Plan Odnowy Miejscowo ści Bieszkowice na lata 2013-2020  
 

 7 

1. Charakterystyka miejscowo ści  

Bieszkowice  (kasz. Bieszkòjce) – wieś w Polsce położona w województwie 

pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obszarze 

leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przy drodze wojewódzkiej nr 218. 

Wieś jest siedzibą sołectwa Bieszkowice, w którego skład wchodzą również 

przysiółki  (kolonie) Cierżnia, Piekiełko, Piecewo, Pińskie i Krystkowo. W kierunku 

zachodnim od Bieszkowic znajdują się jeziora Bieszkowice i Zawiat. Przez wieś 

prowadzi turystyczny Szlak Wejherowski,  który to w na wschód od Bieszkowic 

krzyżuje się ze Szlakiem Zagórskiej Strugi. Miejscowość znana ze swego unikalnego 

położenia mikroklimatu. 

Sołectwo Bieszkowice jest jednym z szesnastu sołectw wyodrębnionych w 

podziale terytorialnym Gminy Wejherowo. Od północy graniczy z sołectwami 

Sopieszyno, Nowy Dwór Wejherowski od wschodu z sołectwem Łężyce, od południa 

z gminą Szemud. Głównymi ośrodkami miejskimi zlokalizowanymi w pobliżu 

omawianych miejscowości jest Wejherowo (odległość 12 km) Rumia (odległość ok. 8 

km), Reda (odległość ok. 12 km) oraz aglomeracja Trójmiasta (odległość ok. 25 km).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Położenie sołectwa Bieszkowice (bliskość miast Wejherowo, Rumi i Redy i drogi 

wojewódzkiej 218) 

Bieszkowice jest zaliczane do mniejszych miejscowości w gminie Wejherowo. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na wykresie poniżej łącznie mieszka tutaj 

390 osób, co stanowi 1,8 % całej populacji mieszkańców gminy Wejherowo. W 

ostatnich 10 latach (za okres 2002 – 2012) liczba mieszkańców zwiększyła się o 181  

osób, z 209 do 390 mieszkańców co stanowi wzrost liczby ludności o  54 %. 
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Analizując strukturę wiekową mieszkańców stwierdzono, że 60 % (234 osób) 

mieszkańców jest w wieku produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat), w 

wieku emerytalnym jest około 14% mieszkańców (ok.55 osoby  z całej populacji 

mieszkańców). Dzieci i młodzież stanowią 26%  społeczności (około 101 osób). 

Liczba mieszka ńców sołectwa Bieszkowice na tle pozostałych  
sołectw gminy Wejherowo 

 

 

Źródło: UG Wejherowo (stan  listopad 2012 rok) 

Zgodnie ze statutem sołectwa organem uchwałodawczym i kontrolnym  dla 

miejscowości Bieszkowice jest zebranie wiejskie (zebranie ogółu mieszkańców), 

natomiast wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka, która 

jest organem doradczym.  Sołtys ma prawo do brania udziału i występowania na 

forum rady gminy (nie ma on jednak tam prawa głosu). Od 2009 roku miejscowość 

dysponuje funduszem sołeckim.  

Przedstawiona powyżej mapa obrazuje gminę Wejherowo z zaznaczonymi 

obwodami podziału geodezyjnego wszystkich sołectw z wyróżnieniem sołectwa 

Bieszkowice.   
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Mapa obszaru gminy  Wejherowo z podziałem na sołectwa z wyróżnieniem 
sołectwa Bieszkowice. 

 

Miejscowo ść Bieszkowice stanowi 1,8 % ogólnej liczby ludno ści gminy 
Wejherowo, oraz stanowi  6,7 % całkowitej jej powie rzchni. 

 

Rys historyczny (charakterystyka warto ści historyczno-przestrzennych 
miejscowo ści). 
 

Bieszkowice po raz pierwszy wzmiankowane są w 1400 r. jako dobra rycerskie, a  

następnie jako folwark pomiędzy jeziorami należący do lat 30-tych do rodziny 

Keyserlingów. Bieszkowice to także osada bez układu powstała przy karczmie 

wzmiankowanej w XVI w. Od XIX w. wieś sołecka. W skład obrębu wchodzą m.in. 

przysiółki: Bieszkowice-Pińskie, Bieszkowice-Krystkowo oraz Bieszkowice-Cierżnia - 

pierwotnie siedziba sołectwa wzmiankowana w 1311 r. Wieś nie wykształciła 

zwartego przestrzennego układu zabudowy. Jej struktura przestrzenna zachowała 

pierwotny, typowy w wiekach średnich na tym terenie układ gniazdowy – tj. składa 

Strona 11
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się z zespołu przysiółków i wybudowań rozproszonych na mniejszych i większych 

wyrębach leśnych. Zachowały się elementy struktury historycznej w postaci zespołów 

zagrodowych oraz pojedynczych obiektów mieszkalnych i gospodarczych o 

historycznej i tradycyjnej formie. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Występowanie w Bieszkowicach obiektów chronionych  

Obiekty wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do umieszczenia 

w ewidencji gminy przedstawiono w tabeli poniżej. 

Miejscowo ść Adres Obiekt Data powstania  Konstrukcja  
Bieszkowice nr 9 dom mieszkalny I poł. XX w. mur. 
Bieszkowice nr 9 dom mieszkalny I poł. XX w. mur. 

 

Obiekty wymienione w tabeli znajdują się na liście przekazanej przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków do umieszczenia w gminnej ewidencji zabytków. Obiekty te 

nie stanowią gminnej ewidencji. W celu jej sporządzenia konieczna jest weryfikacja tj. 

wykreślenie obiektów nie istniejących lub przekształconych w sposób 

uniemożliwiający ich rozpoznanie oraz uzupełnienie o obiekty pominięte bądź 

nowsze (w gminnej ewidencji zabytków należy umieścić wszystkie budynki powstałe 

minimum 50 lat temu i posiadające walory historyczne bądź kulturowe tj. np. formę 

tradycyjną lub typową dla regionu lub inne walory architektoniczne bądź artystyczne). 
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2. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści 

2.1 Zabudowa architektoniczna 

Poniższa  mapa przedstawia „układ gniazdowy” ulic miejscowości Bieszkowice 

Składa się on z zespołu przysiółków i wybudowań rozproszonych na mniejszych i 

większych wyrębach leśnych. Zabudowa mieszkaniowa jest zróżnicowana pod 

względem charakteru oraz stanu technicznego. 

 

Układ ulic w miejscowości Bieszkowice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieszkowice „widok z lotu ptaka” (lasy, szachownica pól) 
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W miejscowości Bieszkowice przeważa zabudowa jednorodzinna i siedliskowa 

obejmująca 338 budynków. Do 1945 roku w miejscowości  Bieszkowice znajdowało 

15 mieszkań, następnie w okresie powojennym do 2002 roku wybudowano 39 

mieszkań. Prawdziwy bum budowlany w sołectwie Bieszkowice nastąpił po roku 

2002. 

2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze  

Miejscowość położona jest w obszarze 

Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego , 

(rysunek obok). Szczególną rolę 

przyrodniczą na tym obszarze pełnią lasy. 

Miejscowo ść Bieszkowice jest poło żona 

w cało ści na obszarze Trójmiejskiego 

Parku Krajobrazowego (TPK).  Blisko 38 

% parku krajobrazowego jest zlokalizowana 

na obszarze gminy Wejherowo co stanowi 

7750 ha jego powierzchni. W sposób  

szczególny dotyka to kilku sołectw które w całości są położone na obszarze parku 

krajoznawczego1. W kolejności na południe od miasta Wejherowa jest to w pierwszej 

kolejności sołectwo Gniewowo (1925 ha), następnie  Zbychowo (933 ha), Nowy Dwór 

Wejherowski, Reszki (216 ha)  i Bieszkowice (1292 ha). Warto również pamiętać, że 

częściowo na obszarze TPK położone są  tereny należące do innych sołectw takie 

jak: Sopieszyno, Ustarbowo i Łężyce. Lokalizacja na obszarze parku związana jest z 

                                                 
1 Park krajobrazowy  jest formą ochrony przyrody, która obejmuje działania podejmowane 
na obszarze chronionym. Parki krajobrazowe tworzone są ze względu na wartości 
przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe terenów, w celu zachowania, 
popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Park krajobrazowy tworzony jest w drodze uchwały sejmiku województwa (do końca czerwca 
2009 było to rozporządzenie wojewody) po uzgodnieniu z właściwą miejscową.  

W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą z pewnymi 
ograniczeniami wynikającymi z troski o zachowanie środowiska przyrodniczego. Park taki ma 
służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce nie pobytowej, wypoczynkowi, a 
także edukacji.  

W Polsce w roku 2012 znajdowało się 121 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 
2,61 mln ha, co stanowi około 8% powierzchni Polski. Jednym z takich Parków jest 
Trójmiejski Park Krajobrazowy. Analogiczne do polskich parków krajobrazowych formy 
ochrony przyrody istnieją w większości państw europejskich.  

 

Bieszkowice  
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ograniczeniami i zakazami wynikającymi z ochrony unikalnych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych. Szczegółowe zalecenia dla tych obszarów 

przedstawiono w Złączniku nr 3.  W wymienionym załączniku przedstawiono treść 

Rozporządzenia Nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006 roku w 

sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W szczególności omówiono  

szczególne cele ochrony Parku Trójmiejskiego oraz wynikające z tego faktu zakazy. 

Należy podkreślić, że Trójmiejski PK powołany został dla ochrony unikalnych 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Występują tu zróżnicowane zbiorowiska 

roślinne i wiele gatunków roślin chronionych i rzadkich. Wśród nich wyróżnia się 

liczebnością grupa gatunków podgórsko-górskich i reliktowych. Trójmiejski Park 

Krajobrazowy (kaszb. Trzëmiejsczi Park Krajòbrazny) to  park krajobrazowy   na 

obszarze którego tereny leśne  stanowią 90% powierzchni z enklawami rolniczymi 

należącymi do miejscowości  Zbychowo i Reszki, Gniewowo, Bieszkowice i  Nowy 

Dwór Wejherowski. 

 Poniżej na kolejnych mapach przedstawiono informacje charakteryzujące 

obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na pierwszej granice obszaru 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Na kolejnej wyróżniono te sołectwa w gminie 

Wejherowo które w całość są  położone na obszarze  TPK (Gniewowo, Zbychowo,  

Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice) stanowiące enklawy rolnicze dla tego 

obszaru. Na ostatniej mapie przedstawiono ponownie cały obszaru TPK oraz 

dodatkowo wyróżniono teren ochronny bezpośrednio przyległy do parku i określany 

jako  Otulina Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. 

Id: B8E5D5A2-80C4-4C1F-A75B-45B80BA0AE50. Uchwalony Strona 15
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Mapa Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). 

 

Miejscowości w gminie Wejherowo, które w całości położone są na obszarze TPK 
(Gniewowo, Zbychowo, Reszki, Nowy Dwór Wejherowski, Bieszkowice) i stanowią 

enklawy rolnicze dla tego obszaru. 

Gniewowo –  
enklawa 
rolnicza TPK  

Zbychowo –  
enklawa 
rolnicza TPK  

Reszki –  
enklawa 
rolnicza TPK  

Bieszkowice –  
enklawa 
rolnicza TPK  
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Obszaru TPK (kolor zielony) oraz obszar ochronny bezpośrednio przyległy do parku  
określany jako Otulina TPK. 

2.3 Warunki klimatyczne i glebowe 

Omawiany obszar położony jest pod względem klimatycznym w krainie 

klimatycznej wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Położenie miejscowości w zasięgu 

oddziaływania zbiornika Morza Bałtyckiego wpływa na wydłużenie okresów 

przejściowych – przedwiośnia i przedzimia.  

Klimat który został wytworzony przez warunki miejscowe, takie jak ukształtowanie 

terenu, roślinność, stosunki wodne. Charakterystyczna cecha obszaru wysoczyzny 

Pojezierza Kaszubskiego jest znaczne zróżnicowane klimatyczne.  

W Bieszkowicach dużą powierzchnie zajmują obszary leśne. Lasy zajmują 

blisko 65 % powierzchni sołectwa. Na ogólną powierzchnie 1292,3 ha powierzchni 

sołectwa Bieszkowice lasy obejmują powierzchnię 841,01 ha. Stanowi to obszar 

blisko 7 % wszystkich obszarów leśnych w gminie Wejherowo. Między innymi z 
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takich powodów na tym obszarze występują specyficzne warunki miejscowe (bardziej 

wyrównany przebieg temperatur dobowych, wyższa wilgotność). 

Struktura u żytkowania powierzchni w sołectwie Bieszkowice  
 

Wyszczególnienie 
Bieszkowice 
(pow. w ha) 

 

Struktura 
powierzchni 

sołectwa 
(w %) 

Gmina 
Wejherowo 
(pow. w ha) 

Sołectwo 
Bieszkowice w 
% całej gminy 

Wejherowo 
Powierzchnia miejscowości 
ogółem, w tym: 

1292 100% 19379 7 

Użytki rolne ogółem, w tym: 364 28 5382 7 
Grunty orne, w tym: 268 21 4049 7 
Grunty klasy IV b 25 2 1214 2 
Grunty klasy V 105 8 1281 8 
Grunty klasy VI 137 11 660 21 
Sady 1 0,5 55 3 

Łąki 45 3 1205 4 

Pastwiska 49 4 520 10 

Lasy i grunty leśne 841 65 11765 7 
Grunty zadrzewione i 
zakrzewione 

3 0,5 31 9 

Grunty pod wodami stojącymi 19 1 117 16 

Tereny komunikacyjne - drogi 20 2 449 4 

Tereny mieszkaniowe, 
przemysłowe i inne 
zabudowane 

21 2 616 3 

Tereny różne 
(niezabudowane, zielone, 
rekreacyjne, ekologiczne) 

11 1 34 33 

Nieużytki 13 1 192 7 
 

Na ogólną powierzchnię miejscowości 1292 ha: 

� grunty orne stanowią 268 ha, 21 % miejscowości (w gminie 7 %),  

� łąki 45 ha  

� pastwiska 49 ha,  

Obszar miejscowości Bieszkowice charakteryzuje się  słabymi warunkami do 

produkcji rolniczej. Występują tutaj grunty kompleksu żytniego słabego.  

2.4 Źródła utrzymania mieszka ńców  

Rolnictwo 

W okresie od  2000 do 2012 roku liczba gospodarstw rolnych w sołectwie  

wzrosła o 7 (z 53 do 60 gospodarstw rolnych). Z analizy struktury gospodarstw 

rolnych wynika, że okresie 12 lat wzrosła głownie liczba małych gospodarstwa do 5 

ha powierzchni (więcej informacji na temat struktury gospodarstw podano w tabeli 

poniżej).  
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Liczba gospodarstw rolnych w  miejscowo ści Bieszkowice na podstawie 
odprowadzonego podatku do UG Wejherowo (w 2000 i 20 12 roku) 

Liczba gospodarstw 

Lp. Miejscowość 
Od 1 

do 2 

ha 

Od 2 

do 5 

ha 

Od 5 

do 7 

ha 

Od 7 

do 

10 

ha 

Od 10 

do 15 

ha 

Powyżej 

15 ha 
Ogółem 

% w 

odniesieniu 

do 

wszystkich 

gospodarstw 

1. Bieszkowice 
(2002) 11 11 6 7 5 13 53 6,2 

2. Bieszkowice 
(2012) 

18 14 5 7 7 9 60 6,2 

Źródło: Dane UG Wejherowo 

Podmioty gospodarcze. 

Aktywno ść gospodarcza mieszka ńców - sektor prywatny - jednostki 
gospodarcze wpisane wg sekcji i działów PKD 2  

Sekcja  Wyszczególnienie 2009 
rok 

2010 
rok 

2011 
rok 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 5 6 5 
C Przetwórstwo przemysłowe 6 5 6 
F Budownictwo 5 5 7 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych 

8 10 10 

H Transport i gospodarka magazynowa 2 2 2 
J Informacja i komunikacja 1 1 2 
K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1 1 1 

L Działalność związana z obsługa rynku 
nieruchomości 

1 1 1 

M Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

2 2 2 

N Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca 

2 2 2 

R Działalność związana z kulturą, rozrywka i 
rekreacją 

1 1 1 

S i T 

Pozostała działalność usługowa 
Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; Gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi 
na własne potrzeby 

1 1 1 

- ogółem 35 37 40 
Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 

                                                 
2Dane o liczbie podmiotów są ujmowane w tablicach wg sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD). Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Dane 
dla miejscowości statystycznych z rejestru Regon podawane są wg: - adresu zamieszkania 
dla osób fizycznych z krajowym adresem zamieszkania - adresu siedziby dla pozostałych 
jednostek tj. osób fizycznych z zagranicznym adresem zamieszkania, osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz jednostek lokalnych. 
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W 2011 roku w sołectwie Bieszkowice 40  mieszkańców posiadało 

zarejestrowaną działalność gospodarczą. Aktywność ta koncentrowała się na 

uruchomieniu działalności gospodarczej z zakresu usług zawiązanych z : 

� handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych, 

� budownictwem 

� przetwórstwem przemysłowym 

� rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem 

Szczegółowo informację związane z aktywności gospodarczą mieszkańców w 

okresie ostatnich 3 latach  2009 i 2011 przedstawiono w tabeli powyżej. 

2.5 Turystyka wiejska  

Turystyka wiejska jest jedną z możliwości rozwijania przedsiębiorczości. Szczególną 

atrakcją turystyczną na obszarze sołectwa są dwa jeziora: Bieszkowice i Zawiat. 

Warto pamiętać, że na obszarze gminy wody powierzchniowe reprezentowane są 

przez kilka niewielkich zbiorników wodnych . Większa ich koncentracja ma miejsce 

na wysoczyźnie Pojezierza Kaszubskiego. Są to przeważnie jeziora o genezie 

wytopiskowej3, w większości bez odpływu powierzchniowego. Do ważniejszych  

zbiorników wodnych na tym obszarze całej gminy należą jeziora: Wyspowo, 

Bieszkowickie, Zawiat, Borowo, Pałsznik i Wygoda. W tabeli poniżej  zestawiono 

podstawowe informacje o jeziorach z szczególnym uwzględnieniem jeziora 

Bieszkowice i Zawiat położonych w omawianej miejscowości. Poniżej podano 

powierzchnię, głębokość i objętość wymienionych jezior.  

Nazwa jeziora  Powierzchnia 
(ha) 

Głęboko ść 
średnia (m)  

Głęboko ść 
maksymalna 

(m) 

Objętość 
(tys. m 3) 

Bieszkowice (w 
Bieszkowicach ) 10,3 3,2 7,2 329,6 

Zawiat (w 
Bieszkowicach) 18,4 6,5 15,5 1196,0 

Orle 24,8 1,8 3,0 446,4 

 39,9 1,6 2,6 638,4 

Borowo 15,4 3,7 9,2 569,8 

Wygoda 10,6 6,6 16,2 699,6 

Pałsznik 9,7 - 13,6 - 

Wyspowo 23,0 2,6 4,6 598,0 

 
                                                 
3 Jeziora wytopiskowe (oczka) - powstałe wskutek wytopienia brył martwego lodu 
zagrzebanego w osadach lodowcowych. 
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2.6 Infrastruktura techniczna 

Mieszkańcy miejscowości zainteresowani są rozwojem turystyki wiejskiej.  Barierą w 

rozwoju turystyki jest niedostateczny stan infrastruktury technicznej.   

Zaopatrzenie w wod ę. We wsi brak zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze zbiorowych 

systemów wodociągowych. Mieszkańcy miejscowości zaopatrywani są z 

indywidualnych źródeł wody.  

Kanalizacja . Sołectwo nie jest podłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Ścieki 

komunalne gromadzone są w przydomowych zbiornikach i odprowadzane 

beczkowozami do sieci kanalizacyjnej w Gościcinie gm. Wejherowo.  Niektóre nowo 

– wybudowane gospodarstwa mieszkalne posiadają nowoczesne przydomowe 

oczyszczalnie ścieków.  

Gospodarka  odpadami. Odpady komunalne po segregacji zostają wywożone do 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów, „Eko Dolina’’ w Łężycach. Regulamin 

gospodarki odpadami komunalnymi stałymi i płynnymi oraz utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Wejherowo określają stosowne uchwały Rady Gminy.  

Odpady płynne. Odpady płynne z terenu sołectwa wywożone są do punktu 

zlewnego na sieci kanalizacji sanitarnej m. Wejherowa. 

Drogi. Istniejąca sieć dróg jest wystarczająca, natomiast ich stan wymaga w 

większości modernizacji i naprawy. Dotyczy to w szczególności dróg gruntowych, 

gdzie przez liczne wyboje i nierówności niszczy się pojazdy a w trakcie opadów 

deszczu na wielu odcinkach drogi są trudno przejezdne.  Mieszkańcy zgłaszają duże 

zapotrzebowanie na budowę chodników, oświetlenia i innych elementów 

infrastruktury drogowej. Jest pilna konieczność budowy nowych chodników w 

szczególności na terenie i w okolicy Jezior Bieszkowice i Zawiat oraz przy drogach 

dojazdowych. 

Zaopatrzenie w ciepło.   Potrzeby cieplne mieszkańcy realizują przede wszystkim 

przez lokalne kotłownie węglowe olejowe i gazowe. W miejscowości brak sieci 

ciepłowniczej. Aktualnie nie planuję się ich budowy. 

Telekomunikacja.   Jednym z głównych dostawców usług telekomunikacyjnych jest 

TP S.A., dostarczająca usługi internetowe i telefoniczne. Obecnie swoją sieć instaluje 

Telewizja Chopin, która jest konkurentem dla TP S.A., a w swojej ofercie posiadać 

będzie oprócz Internetu i telefonu również usługę transmisji danych telewizyjnych. 

Poza tym mieszkańcy korzystają z usług takich platform jak: Cyfrowy Polsat, Cyfra+,  

Telewizja N. 
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Zaopatrzenie w gaz. Zaopatrzenie w gaz odbywa się częściowo z  butli gazowych.  

Młodzie ż dojeżdża do Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Do Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim. Dzieci z miejscowości 

Bieszkowice dowożone są autobusami PKS i podstawionym z UG Wejherowo. Ze 

względu na zainteresowanie mieszkańców rozwojem turystyki wiejskiej istnieje 

konieczność budowy i modernizacji małej infrastruktury turystycznej.  

2.7 Infrastruktura społeczna 

Infrastruktura społeczna obejmuje usługi dla mieszkańców i osób 

przyjezdnych z zakresu administracji, łączności, bezpieczeństwa publicznego, 

oświaty i wychowania, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sportu oraz 

innych usług decydujących o jakości życia. W Nowym Dworze Wejherowskim 

zlokalizowana jest Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla. Szkoła 

prowadzi zajęcia od klasy 0 do 6. Aktualnie (2012 rok) do szkoły uczęszcza 172  

uczniów. Młodzież gimnazjalna uczęszcza do Samorządowego Gimnazjum w 

Bolszewie im. Jana Pawła II. Szkoła w Nowym Dworze Wejherowskim jest jedną z 6 

na terenie Gminy Wejherowo szkół podstawowych pełnych (I – VI). Natomiast po 

szkole podstawowej dzieci mogą uczęszczać do Samorządowego Gimnazjum w 

Bolszewie z klasami I - III.  Położenie gminy wokół Miasta Wejherowo oraz dogodny 

dojazd stwarzają dla młodzieży dobre warunki do kontynuowania nauki w szkołach 

ponadpodstawowych, jak również w zlokalizowanych w niewielkiej odległości 

ośrodkach akademickich.   

Ochrona zdrowia . Mieszkańcy Bieszkowic w ramach podstawowej opieki 

zdrowotnej korzystają z usług świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Wejherowie. 

Bliskość Gminy Wejherowo do miasta Wejherowa powoduje, że społeczność gminy 

korzysta z  przychodni rejonowych położonych na terenie miasta Wejherowa.  

Pomoc społeczna.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieści się w  

Wejherowie mieści się na ul. Osiedle Przyja źni 1b  i jest jednostk ą organizacyjn ą 

gminy, działaj ący na podstawie obowi ązujących przepisów prawa. Ośrodek 

realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej na 

podstawie ustawy o pomocy społecznej, zadania z zakresu administracji rządowej 

przejęte przez gminę w drodze porozumienia jak i inne zadania przekazane do 

realizacji przez organy gminy. 

 Zaopatrzenie ludności w pozostałe usługi, np. poczta, bank, fryzjer 

realizowane są nieodległym mieście Wejherowo. Mieszkańcy nie posiadają świetlicy 
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wiejskiej.  Mieszkańcy kultywują tradycje Kaszubskie i wykazują duża aktywność i są 

zainteresowani rozwojem swojej miejscowości.  

Mieszkańcy miejscowości Bieszkowice uczęszczają do Kościoła parafialnego 

Nowym Dworze Wejherowski pod Wezwaniem Stygmatów Św. Franciszka. 

Organizacje społeczne . W sołectwie brak jest praktycznie działających 

organizacji społecznych, brak Koła Gospodyń Wiejskich, brak Ochotniczej Straży 

Pożarnej.  

Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla miejsc owości  

W Strategii rozwoju społeczno – ekonomicznego gminy Wejherowo na lata 2006-

2021 wyznaczono 4 priorytety: gospodarka i przestrzeń, społeczność, ekologia i 

infrastruktura. „W obszarze gospodarki i przestrzeni najbardziej istotnym dla rozwoju 

gospodarczego gminy jest działanie na rzecz tworzenia i aktualizowania dokumentów 

planistycznych dających na bieżąco podstawy do realizacji nowych inwestycji z 

wykorzystaniem dobrego lokalnego prawa sprzyjającego rozwojowi MSP i dobrego 

położenia gminy”. (Strategia..., 2006, s. 53). 

Ważniejsze kierunki działań wyznaczone w Strategii… (Strategia..., 2006, s. 57-60) 

dotyczą: 

� budowy skwerów i obiektów małej architektury w każdym sołectwie, 

� rozbudowy infrastruktury turystycznej wokół jezior (parkingi, pola namiotowe, 

campingowe), 

� utworzenia centrum rekreacyjno-sportowego z basenem kąpielowym 

ogólnodostępnym, 

� tworzenia centrów kultury z ofertą na miarę oczekiwań dzieci i młodzieży, 

� budowy otwartych boisk sportowych w każdym sołectwie,  

� budowy ogródków Jordanowskich dla małych dzieci i ich opiekunów jako 

centrów wypoczynku i rekreacji, 

� zwiększenia dostępności do otwartych i zamkniętych obiektów sportowych, 

� budowy szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, edukacyjnych). 

Łącznie dla obszaru sołectw Bieszkowice (i Zbychowo, Reszki,  Nowy Dwór) 

Położenie tych terenów wśród lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego 

oraz w pobliżu miasta Wejherowa i aglomeracji trójmiejskiej predysponuje te tereny 

dla rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego, w tym budownictwa rezydencjonalnego 

a także funkcji związanych z rekreacją. Cennym walorem przyrodniczym 

warunkującym rozwój funkcji turystycznych jest jezioro Wyspowo oraz jezioro 
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Bieszkowice. W celu zagospodarowania terenów położonych w tych jednostkach 

konieczny jest rozwój uzbrojenia terenu oraz budowa i urządzenie dróg. Konieczne 

jest również uporządkowanie zabudowy letniskowej w celu ochrony terenów nad 

Jeziorem Wyspowo w Zbychowie. Istniejące na terenie grunty leśne należy 

zachować w dotychczasowej funkcji z wyjątkiem przeznaczenia ich na niezbędne 

inwestycje celu publicznego.  

 
Wybitni mieszka ńcy pochodz ący z  miejscowo ści Bieszkowice.  
Ks. dr Leon Heyke – Ksiądz, Poeta Kaszubski, zamordowany przez hitlerowców.  

Leon Heyke, kasz. Léón Hejka , (ur. 10 października 1885 r. w Cierzni  

w pow. wejherowskim, zamordowany 16 października 1939 r. w Lesie 

Szpęgawskim pod Starogardem Gdańskim) - ksiądz katolicki, członek Koła 

Kaszubologów w seminarium duchownym w Pelplinie, poeta, pisarz i 

publicysta kaszubski, nauczyciel i wychowawca młodzieży. 

Młodo ść. Leon Heyke (metrykalnie Leo Heyka) urodził się 10 października 1885 r. w 

przysiółku Cierznia k. Bieszkowic, na płd. wschód od jeziora Zawiat. Podobno za 

czasów księdza było tam już 7 domów, w których mówiono wyłącznie po kaszubsku. 

Jego dom rodzinny przetrwał do dzisiejszych czasów.  Leon był pierwszym z 

czworga dzieci gospodarza Ferdynanda Heykego i Anny z d. Plotzke. Ojcu 

zawdzięczał pracowitość, matce - zamiłowanie do kaszubszczyzny. Najpierw 

chodził do szkółki w Bieszkowicach.  

Początki pracy i twórczo ści. 13 marca 1910 r. Leon Heyke otrzymał święcenia 

kapłańskie, a dzień później odprawił w Pelplinie swoje prymicje. Pracę doktorską ks. 

L. Heyke pisał na bliskiej sobie „Północy”. Od listopada 1912 r. pracował 

w Chojnicach, a w marcu 1913 r. trafił do parafii w Lubawie. Po obronie odbywał 

wycieczki samochodowe po Kaszubach. Tu zbierał podania, baśnie i legendy 

ludowe, studiował też język regionu. Wojna przerwała mu t ę działalno ść. m 

podupadł tam na zdrowiu. 

W wolnej Polsce.  Po odzyskaniu niepodległości ks. dr Leon Heyke włączył się w 

tworzenie polskiego życia społecznego i religijnego. Był kolejno wikarym 

w Chmielnie, w Stężycy, w Wygodzie u Św. Józefa i w Kartuzach. Stałe miejsce 

pracy i posługi znalazł w Kościerzynie. Ostatnie lata życia L. Heykego upłynęły pod 

znakiem intensywnej pracy zawodowej i twórczej. Spod klawiszy jego maszyny do 

pisania spływały kolejne strofy Dobrogosta i Miłosławy, które autor partiami też 
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przekazywał do druku. Na czas ten nałożyły się też cienie. Dużym wstrząsem była 

dla księdza śmierć Aleksandra Majkowskiego. 14 lutego 1938 r. w Kartuzach 

uczestniczył on w jego pogrzebie. Starał się zaopiekować jego biblioteką, rękopisami 

i korespondencją. Poświęcił mu obszerne wspomnienie w piśmie Kaszuby, 

wspominał go też w korespondencji z Andrzejem Bukowskim. 

Wybuch wojny i śmier ć. Plany działaczy i ks. Heykego przerwała wojna. W 

pierwszych dniach września ksiądz Leon udał się na południe, zamierzając wstąpić w 

szeregi wojska. Zatrzymał się w miejscowości Wda, gdzie został aresztowany 

przez Niemców. Osadzono go w więzieniu w Starogardzie Gdańskim, a 16 

października 1939 r. zamordowano w Lesie Szpęgawskim. Jego symboliczny grób 

znajduje się na cmentarzu w Kielnie, obok mogiły jego rodziców. 

Podsumowanie.  Leon Heyke wniósł olbrzymi wkład do rozwoju literatury 

kaszubskiej, dodając jej północną nutę. Był przede wszystkim lirykiem. Kontynuował 

formy wielkie i drobne, pisał fraszki, obrazki, impresje, skargi i wyznania, ale również 

utwory ideowe, w tym Hymn kaszubski (1931), oraz swe główne dzieło - wielki 

poemat historyczny, którego to gatunku był na Kaszubach prekursorem. Należy 

pamiętać też o jego pracy uświadamiającej i wychowawczej na Kaszubach. 

Zrządzeniem losu okazał się on łącznikiem wielu grup i pokoleń kaszubskich twórców 

i działaczy, a jego sztuka żyje i łączy ich dalej. Jego twórczość i osoba wywarła duży 

wpływ na młodszą generację pisarzy kaszubskich w tym na Aleksandra 

Labudę i Jana Trepczyka. 

Pokłosie.  Pamięć o księdzu Leonie przetrwała trudne lata powojenne. W 80-lecie 

jego urodzin przypomniano go w prasie, a Szkole Podstawowej nr 2 

w Kościerzynie nadano jego imi ę. Zaplanowano wydanie jego utworów, których 

przygotowaniem zajął się Leon Roppel. Udało się wydać jego wiersze, które 

jako Kaszëbsczié spiewë miały 2 edycje w  1972 i 1978. Postać ich autora omówiono 

wtedy w regionalnych wydawnictwach encyklopedycznych i szkicach nt. literatury 

kaszubskiej, ukazało się też kilka tekstów prasowych. 27 września 1981 r. odsłonięto 

tablicę w kościele w Wygodzie, gdzie L. Heyke krótko pracował. W 1982 r. 

postawiono okazałe popiersie ks. Heykego przed kościołem Św. Trójcy 

w Kościerzynie, a jego kopię przekazano szkole jego imienia. Dwa lata później w 

kościele w Kielnie odsłonięto pamiątkową tablicę, a 22 października 1989 r. 

umieszczono wspomnianą mogiłę na tamtejszym cmentarzu. Tablic, sztandarów, 

obelisków poświęconych księdzu lub zawierających cytaty z jego wierszy jest więcej. 
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Mamy takie np. w Borowym Młynie i Nowym Dworze Wejherowskim. 11 

listopada 2010 r. w Luzinie uroczyście odsłonięto zrekonstruowany pomnik 

przedwojennego Towarzystwa Powstańców i Wojaków, uzupełniwszy go 

najpopularniejszym czterowierszem L. Heykego z jego utworu pt. Swiat 

kaszëbsczi: Tu je mòja mòc i chwała / Mégò serca swiãti dzél / W jegò służbie jô sã 

trawiã / Zdrzãcë w jegò wiôldżi cél. Z tytułem jego książki pokrywa się też 

organizowany tu od ponad 10 lat Festiwal Piosenki Kaszubskiej Kaszëbsczé Spiéwë. 

W czerwcu 1992 r. imię ks. dr. Leona Heykego przyjęła Gminna Biblioteka Publiczna 

w Szemudzie. Z tej okazji Bolesław Bork opublikował szkic biografii poety 

pt. Piesniodzej lesôcczich strón. Poważna przymiarka do tego tematu ukazała się 6 

lat później, gdy Stanisław Janke opublikował obszerną broszurę Poeta z kaszubskiej 

nocy, skupiając się jednak głównie na detalicznym omówieniu biografii poety. 

Ukazały się też wybrane jego listy. Szkice o twórczości L. Heykego napisali m.in. Jan 

Drzeżdżon, Tadeusz Linkner, Ferdinand Neureiter i Leon Roppel, omówiono ją 

natomiast dokładnie na seminarium w Słupsku, którego materiały ukazały się 

pt. Świętopełk literatury kaszubskiej. Nałożyło się to na ponowne zainteresowanie 

Leonem Heykem i reedycje jego utworów. Ich pełne poznanie, rozpoznanie i ocena 

to jednak sprawa przyszłości. W Szczecinie istnieje ulica Leona Heyki , położona 

na przeciwległym brzegu Odry, naprzeciwko szczecińskiego dworca kolejowego na 

wyspach Kępa Parnicka i Wyspa Zielona, połączonych z centrum miasta mostem. 

Ulica ks. Heykego znajduje si ę też w jego rodzinnej Cierzni.  
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3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron mie jscowo ści Bieszkowice  
 

Mocne strony  Słabe strony  
1. Miejscowość położona na obszarze cennym przyrodniczo – 
(Trójmiejski Park Krajobrazowy, Rezerwat Wygoda i Pałsznik). 
2. Na obszarze miejscowości znajdują się dwa Jeziora Zawiat i 
Jezioro Bieszkowice. 
3. Położenie i bliskość miast (Wejherowo – 12 km, Gdynia 16 km, 
Gdańsk 30 km, Sopot 26 km). 
4. Wyznaczone miejsce do kąpieli z ratownikami.  
5. Bogate tradycje kaszubskie i dziedzictwo historyczne. 
6. Korzystny naturalny mikroklimat, czyste powietrze, cisza. 
7. Naturalne warunki dla turystyki (nieskażone środowisko, 
oddalenie od aglomeracji miejskiej i uczęszczanych dróg). Dotyczy 
w szczególności Jezior. 
8. Miejscowość atrakcyjna turystycznie (np. przebiega szlak PTTK 
czerwony na trasie Wejherowo – Bieszkowice - Sopot). 
9. Szlak konny Koleczkowo-Bieszkowice 
10. ”Szlak leśnych oczek”. 
11. Atrakcyjny teren do rekreacji i wypoczynku (bliskość stadniny 
koni „DAJAK”, możliwość uprawiania hippiki). 
12. Aktywni liderzy (Radny). 

1. Brak świetlicy wiejskiej – miejsca spotkań i integracji mieszkańców. 
2. Brak placu zabaw dla dzieci. 
3. Zdewastowane boisko sportowe. 
4. Znikoma ilość lub brak małej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
społecznej (np. niezagospodarowany teren wokół jezior Zawiat i 
Bieszkowice). 
5. Brak koordynacji współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi 
(Nadleśnictwami) a przedstawicielami gminy i miejscowości Bieszkowice. 
6. Przeciętna estetyzacja i duże zanieczyszczenie miejscowości. 
7. Nieregularna komunikacja autobusowa z Wejherowem (głównie w sobotę 
i niedzielę). 
8. Nieuregulowana gospodarka ściekowo - kanalizacyjna (np. nielegalne 
szamba przy domkach letniskowych). 
9. Samowola budowlana dotycząca domków letniskowych. 
10. Słaba promocja miejscowości. 
11. Niedokończone inwestycje infrastrukturalne (dotyczy wodociągów). 
12. Niewystarczająca aktywność społeczna części mieszkańców 
miejscowości Bieszkowice. 

Szanse  Zagro żenia  
1. Możliwość uzyskania zewnętrznych środków finansowych na 
wsparcie realizacji zaplanowanego rozwoju wsi 
2. Trend i moda na spędzanie czasu lub zamieszkanie na wsi 
3. Moda na turystykę wiejską 
4. Możliwości oddolnego kreowania rozwoju wsi oraz jego 
finansowania z programów Unii Europejskiej  
5. Konkretna realizacja zadań w ramach planu odnowy przy 
angażowaniu mieszkańców  
6. Dobra współpraca z gminą, Urzędem Gminy i Wójtem 

1. Recesja gospodarcza w kraju i Europie. 
2. Duża konkurencja w ubieganiu się o środki finansowe w gminie i kraju 
3. Brak wystarczających środków własnych na poziomie wsi, na inicjatywy 
społeczne wewnątrz wsi. 
4. Konkurencyjność sąsiednich miejscowości. 
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4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem zada ń inwestycyjnych lub przedsi ęwzięć Planu Odnowy Miejscowo ści Bieszkowice   
 

PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury  
Cel szczegółowy 1. Rozbudowa, budowa, modernizacja 
infrastruktury technicznej w Bieszkowicach  

Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury spo łecznej i 
turystycznej miejscowo ści Bieszkowice  

Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia 
1. Poprawa stanu dróg w miejscowości. (G) 
2. Uregulowanie praw własności dotyczących dróg. (G) 
3. Rozbudowa wodociągu (G, S) 

1. Zagospodarowanie terenu wraz z remontem i adapta cją budynków na 
cele społeczne, turystyczne i kulturalne słu żące lokalnej 
społeczno ści.(1) (G, S,)  
2. Utworzenie, budowa i wyposa żenie placu zabaw. (2) (G, S, K)  
3. Odtworzenie i wyposa żenie boiska sportowego (3) (G, S, K)  
4. Zagospodarowanie miejscowości poprzez utworzenie małej infrastruktury 
(dotyczy, infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i społecznej). (G, S) 

PRIORYTET 2. Ochrona środowiska i naturalnych 
walorów miejscowo ści Bieszkowice  

PRIORYTET 3. Aktywizacja i integracja mieszka ńców Bieszkowice  
 

Cel szczegółowy 1. Ochrona przyrody i środowiska 
naturalnego  

Cel szczegółowy 1. Tworzenie działa ń integruj ących mieszka ńców  
 

Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia Zadania inwestycyjne lub przedsięwzięcia 
1. Kompleksowe rekreacyjno – turystyczne 
zagospodarowanie obszaru przy jeziorze Zawiat i 
Bieszkowice (4). (I, G, S, K)  
2. Opracowanie i praktyczne wdrożenie przy współpracy z 
gminą programu gospodarki odpadami. (G) 
3. Opracowanie wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy 
planu regulacji gospodarki ściekowo – kanalizacyjnej i jego 
praktyczne wdrożenie. (G) 
4. Rewitalizacja miejscowości Bieszkowice. (G, S) 
5. Modernizacja istniejących oraz budowa nowych szlaków 
rowerowo-turystycznych (G, S) 
a) budowa turystycznej ścieżki dydaktycznej – historia i 
przyroda  
b) budowa ścieżki do Nordic Walking i trasy narciarskiej. 

1. Utworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integracji lokalnej 
społeczności. (S, K) 
2. Zorganizowanie spotkań integracyjnych z partnerami, organizacjami celu 
publicznego itp. (S) 
3. Organizowanie cyklicznych akcji sprzątania miejscowości Bieszkowice (co 
najmniej raz w roku). (S) 
4. Organizowanie cyklicznych (co najmniej raz w roku) konkursów na 
najładniejsze gospodarstwo, działkę, teren wokół domu mieszkalnego. (S) 
5. Opracowanie planu estetyzacji miejscowości Bieszkowice. (S) 
6. Uregulowanie komunikacji autobusowej z Wejherowem. (S) 
7. Promocja miejscowości na gminnych i powiatowych lokalnych imprezach, 
festynach, targach itp. (S) 

 
G – Zadanie Gminne; S – Zadanie Stowarzyszenia/Sołe ctwa; I – Inna Instytucja; K – Zadanie rozpisane na  karcie (Zał ącznik nr 1)

Strona 28
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: B8E5D5A2-80C4-4C1F-A75B-45B80BA0AE50. Uchwalony



Plan Odnowy Miejscowo ści Bieszkowice na lata 2013-2020 
 

 27 

W omawianym rozdziale przedstawiono trzy priorytety dla rozwoju miejscowości 

Bieszkowice. Każdy z priorytetów ma przyporządkowane cele szczegółowe, w 

ramach każdego celu zostały przyporządkowane zadania lub przedsięwzięcia. Opis 

wybranych zadań lub przedsięwzięć w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy 

Miejscowości przedstawiono  w formie  Karty zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy 

(patrz: Załącznik nr 1). Zwiera ona informacje dotyczące priorytetu i celu 

szczegółowego którego dotyczy. Ponadto w karcie zostały doprecyzowane 

informacje o przeznaczenie i harmonogramie realizacji zadania oraz wstępnie 

wskazano źródło jego finansowania.  

Zwróci ć należy uwag ę, że zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi dotycz ącymi opracowania Planu Odnowy Miejscowo ści przy 

sporz ądzaniu wykazu planowanych zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć 

aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą nie nale ży ogranicza ć tylko tych, które 

kwalifikuj ą się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój ws i”. Nale ży 

opisa ć te zadania lub przedsi ęwzięcia, które zostały wskazane przez 

mieszka ńców do realizacji w ci ągu minimum 7 lat. Kieruj ąc si ę zaleceniami 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi harmonogram za wiera wszystkie 

zgłaszane podczas spotka ń i szerokich konsultacji społecznych zadania i 

przedsi ęwzięcia które zostały zgłoszone i stanowi ą katalog potrzeb 

społecznych miejscowo ści Bieszkowice.  

Mieszkańcy mają pełną świadomość, że nie wszystkie zadania w krótkim 

horyzoncie czasowym mogą zostać zrealizowane. Dlatego przedstawiony w 

powyższym punkcie harmonogram ma dać perspektywę minimum 7. Część zadań 

jest zaznaczona do realizacji w ramach możliwości wsparcia z funduszy Unii 

Europejskiej w latach 2007-2013. Natomiast dla krótkoterminowego okresu 2-3 lat 

przyjęto do realizacji realne zadania w ramach aktualnie dostępnych środków 

wsparcia z UE, wieloletniej prognozy finansowej (WPF) gminy Wejherowo.  

Druga grupa zadań wyszczególniona w omawianym harmonogramie czasowym 

wdrażania Planu Odnowy Miejscowości dotyczy ich realizacji w ramach nowego 

okresu programowania środków z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Taka 

perspektywa czasowa daje większe prawdopodobieństwo ich realizacji, dobrego 

przygotowania projektów, wpisania zadań do tworzonych planów strategicznych 

gminy, powiatu, czy województwo i sprawną ich realizację,  czytelną i  transparentną, 
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więcej informacji patrz: Rozdział 6. Wyszczególnienie i obszarów o szczególnym 

znaczeniu dla mieszkańców. 

Niektóre zadania lub przedsięwzięcia mają charakter ciągły. Oznacza to, że są 

realizowane cyklicznie w każdym roku realizacji „Planu Odnowy Miejscowości 

Bieszkowice w latach 2013-2020”, w ramach dostępnych środków i podejmowanych 

uchwał przez mieszkańców i Radę Sołecką. 

5. Opis do harmonogramu finansowego wdra żania „Planu Odnowy 

Miejscowo ści” na lata 2013-2020 

Harmonogram finansowy wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości 

Bieszkowice na lata 2013 – 2020” jedynie wskazuje możliwości realizacji wybranych 

zadań lub przedsięwzięć. Fundusze na realizację zaplanowanych zadań i 

przedsięwzięć są do pozyskania z różnych źródeł przy wsparciu budżetu gminy 

Wejherowo.  

Do możliwości finansowego zabezpieczenia realizacji zadań zaliczamy: 

Fundusz sołecki.  

Fundusz sołecki to  fundusz wyodrębniony z budżetu gminy z przeznaczeniem 

na poprawę warunków życia mieszkańców, tworzony na podstawie ustawy z dnia 20 

lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).  

Aby sołectwo otrzymało pieniądze, Rada Gminy do 31 marca w roku 

poprzedzającym jego wykorzystanie musi wyodrębnić taki fundusz poprzez uchwałę. 

Jakie korzyści będzie miała gmina z utworzenia funduszu sołeckiego? Korzyścią dla 

gminy i danej miejscowości są dodatkowe pieniądze z budżetu państwa, które w 

przypadku nie utworzenia funduszu nie będą przysługiwać. Dodatkowe środki będą 

odpowiednio wynosić 10, 20 i 30 % wykonanych wydatków. Najwyższe 

dofinansowanie otrzymują gminy o najniższych dochodach. Kwotę, jaka wpłynie do 

danej gminy wylicza się ze wzoru podanego w Ustawie o Funduszu Sołeckim. 

Środki z funduszu muszą być przeznaczone na realizację zadań, które będą 

służyły poprawie życia mieszkańców danej miejscowości, sołectwa. Muszą ponadto 

należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy i Planem 

Odnowy Miejscowości.  

 Wieloletnia prognoza finansowa (WPF). 

Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. wprowadza wieloletni ą 

prognoz ę finansow ą (WPF). Jest to nowy mechanizm zarządzania finansami gminy, 
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który ma ulepszyć racjonalność gospodarowania środkami publicznymi. Niektóre, 

większe zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w ramach Planu Odnowy Wsi 

powinny znaleźć się w wieloletnim programie inwestycyjnym gminy. 

Środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w  okresie programowania 

2007-2013, i kolejnym okresie na lata 2014-2020. 

Do głównych źródeł finansowania z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej 

zaliczamy: 

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-201 3 (PROW): 

Oś PRIORYTETOWA 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej 

• Działanie:  Odnowa i rozwój wsi 

Oś 4 – Leader. 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

• Działanie: „Małe projekty” 

Program Operacyjny „Zrównowa żony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrze żnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Oś PRIORYTETOWA 4 

LEADER – RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Rozwój 

obszarów zależnych od rybactwa.  

W ramach konkursów ogłaszanych przez Północnokaszubską Lokalną Grupę 

Rybacką z zakresu:  

• Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów 

zależnych od rybactwa. 

• Tworzenia i rozwoju usług dla mieszkańców obszaru  

Ze względu na trwające negocjacje Polski I Unią Europejską trudno w momencie 

opracowania Planu Odnowy Miejscowości jest określać ramy finansowe po roku 

2013, w nowym okresie programowania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, 

Dlatego budżet będzie corocznie aktualizowany w ramach nowych możliwości 

pozyskiwania środków finansowych na lata 2014-2020. 

Utworzenie i rejestracja stowarzyszenia rozwoju mie jscowo ści. 

Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy na finansowanie zadań Planu 

Odnowy Miejscowości jest utworzenie i zrejestrowanie stowarzyszenia lub przyjęcie 

zadania do realizacji w ramach funkcjonujących stowarzyszeń dla realizacji różnych 
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celów związanych z rozwojem miejscowości. Poniżej przedstawiono najważniejsze 

elementy utworzenia stowarzyszenia. Tak powstała organizacji może być bardzo 

pomocna przy ubieganiu się o środki na realizację Planu Odnowy miejscowości.  

Mieszkańcy podczas spotkań zgłaszali zainteresowanie utworzeniem 

stowarzyszenia rozwoju miejscowości. Jest to jedno z zadań zapisanych do realizacji 

w ramach planu odnowy. Mieszkańcy planuję również utworzenie centrum 

wspierania organizacji pozarządowych i przedsiębiorczości. 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r., Nr 20, 

poz. 104 z późn. zm.) 

Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, 

poz. 769 z późn. zm.) 

Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, 

poz.296 z późn. zm.) 

Ustawa z dn. 14 grudnia 2001 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze 

Sądowym oraz ustawy - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 poz. 

2 z późn. zm.). 

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. Zm.) 

Kodeks pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Rok 1998 Nr 21 poz. 94 z 

późn. Zm.). 

Konkursy ogłaszane przez Urz ąd Gminy na realizacj ę zadań lub usługi 

publicznej w ramach rocznych programów współpracy. 

Zgodnie z Ustaw ą o działalno ści po żytku publicznego i o wolontariacie  

Rada Gminy Wejherowo zobowiązana jest do uchwalania rocznych programów 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program współpracy jest podstawowym 

dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi 

a działającą, na terenie miejscowości organizacją pozarządową, np. 

stowarzyszeniem. 
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Formy współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Wejherowo a powstałą na 

terenie miejscowości organizacją pozarządową mogą być prowadzone w 

szczególności poprzez zlecanie organizacji pozarządowej wykonywania zadania 

publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji  lub wspierania 

takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.  

Podstawą do zlecania usług powinien być roczny program współpracy, a samo 

zlecanie usług powinno wynikać z chęci zwiększenia efektywności wykorzystania 

środków.  

Finansowanie zada ń w ramach inicjatywy lokalnej. 

Podstawą do podjęcia tej formy finansowania zaplanowanych zadań jest 

podjecie przez Radę Gminy Wejherowo w dniu 29 kwietnia 2011 roku uchwały nr 

VII/69/2011 w sprawie przyjęcia zasad realizacji lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w 

Gminie Wejherowo. Wszystkie niezbędne informacje do uruchomienia inicjatywy 

przedstawiono w załącznikach do niniejszej uchwały: 

Załącznik nr 1 Zasady realizacji lokalnej inicjatyw inwestycyjnych w Gminie 

Wejherowo 

Załącznik nr 2 Wniosek o realizację zdania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej 

Załącznik nr 3 Deklaracja Inicjatorów/Pełnomocnika współpracy z Gminą Wejherowo 

w zakresie realizacji zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej 

Załącznik nr 4 Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Uchwała wraz z załącznikami jest 

dostępna w BIP UG Wejherowo: http://www.ug.wejherowo.pl/ (uchwały, protokóły, 

regulaminy). 

Inicjatywa lokalna została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 

nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie4. Inicjatywa 

lokalna jest sposobem na wzmocnienie lokalnych inicjatyw i „wymuszenie” na 

samorządzie reagowania na zgłaszane oddolnie inicjatywy. Jest to również sposób 

na efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego i zachęcenie mieszkańców do 

„brania spraw w swoje ręce”. 

Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub 

skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej. Organizacja pełni tylko rolę 

                                                 
4Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z 
późn. zm.). 
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pełnomocnika mieszkańców. To sami mieszkańcy muszą się zorganizować, a 

organizacja może ich jedynie reprezentować. Jest to bardzo dobre narzędzie do 

działań lokalnych stowarzyszeń, jak również grup nieformalnych, w tym na przykład 

kół gospodyń wiejskich. 

Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do 

samorządu, w miejscu zamieszkania lub siedziby. Oznacza to, że adresatem 

inicjatywy lokalnej będzie przede wszystkim gmina, ale formalnie nic nie stoi na 

przeszkodzie, żeby zwrócić się z wnioskiem do powiatu czy województwa. Inicjatywa 

może więc swoim zasięgiem obejmować zarówno jedną ulicę, miejscowość lub 

gminę, jak i powiat czy województwo. Należy jednak pamiętać, że każdy ze szczebli 

samorządowych ma określone zadania własne, które determinuje to, czy mogą być 

adresatem inicjatywy lokalnej. Przykładowo, jeżeli zgłaszamy inicjatywę do powiatu 

musimy wiedzieć, jakie ma on zdanie i co z katalogu można zgłosić do powiatu, 

województwa a co do gminy. 

Jak zostało to wspomniane wcześniej inicjatywa lokalna dotyczy zadań 

publicznych, czyli zadań, jakie realizuje gmina, powiat czy województwo. Zakres 

przedmiotowy inicjatywy lokalnej jest określony w specjalnym katalogu. Oznacza to, 

że nie każdy pomysł mieszkańców może być objęty tą formą współpracy. W ramach 

katalogu znalazły się zadania z zakresu: 

• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

obejmujących w szczególności budowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci 

wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność 

jednostek samorządu terytorialnego; 

• działalności charytatywnej; 

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

• promocji i organizacji wolontariatu; 

• edukacji, oświaty i wychowania; 

• działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki; 

• ochrony przyrody, w tym zieleni na wsi i w miastach; 

• porządku i bezpieczeństwa publicz 
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6. Wyszczególnienie i krótka charakterystyka obszar ów o szczególnym 

znaczeniu dla mieszka ńców  

Obecnie w Bieszkowicach brak jest miejsca integrującego mieszkańców. 

Lokalna społeczność nie posiada obiektu gdzie mogłoby się rozwijać bogate życie 

społeczno-kulturalne. Ponadto w miejscowości pomimo obecności w pobliżu 

atrakcyjnych turystycznie jezior nie ma bezpiecznego miejsca do wypoczynku i 

rekreacji.  

W centrum Bieszkowic położone są gminne działki przejęte po dawnym 

Ośrodku Wypoczynkowym „Wodnik” (Działki: 12, 13 ,14). Aktualnie na tym 

niezagospodarowanym obszarze znajdują się zaniedbane obiekty byłego ośrodka 

wypoczynkowego oraz niefunkcjonującej już szkoły. Teren okalający główny budynek 

posiada przestarzałe urządzenia zabawowe i w większej części jest porośnięty dziko 

rosnąca zielenią. Pomimo tego ze względu na swoje cechy funkcjonalno-

przestrzenne (w tym centralne położenie) stanowi dla mieszkańców Bieszkowic 

obszar o szczególnym znaczeniu. Teren wraz z budynkami po odpowiednim 

zagospodarowaniu mógłby zostać wykorzystany do okazjonalnych spotkań 

mieszkańców i przyczyniać się do wzmacniania więzi społecznych.  

Do równie ważnych terenów zaliczają się również działki położone w 

bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Zawiat (wraz z wyznaczonym miejscem do 

kąpieli.) Tereny te ze względu na atrakcyjne pod względem turystycznym położenie 

stanowią dla mieszkańców obszar o szczególnym znaczeniu. Podniesienie standardu 

wypoczywających tu osób wpłynęłoby pozytywnie na rozwój usług związanych z 

wypoczynkiem, zakwaterowaniem i rekreacją. 

Ponadto na wyżej wymienionym obszarze oraz na innych terenach Bieszkowic 

istotnych ze względu na zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańcy chcą 

wykonać następujące inwestycje: 

1. Zagospodarowanie terenu wraz z remontem i adapta cją budynków na cele 

społeczne, turystyczne i kulturalne słu żące lokalnej społeczno ści.  

2. Utworzenie, budowa i wyposa żenie placu zabaw 

(Przykładowe przeznaczenie) Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na 

świeżym powietrzu, zapewnienie rozwoju sprawności fizycznej, rozwój komunikacji 

społecznej dzieci i młodzieży, zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych 

mieszkańców, stworzenie dobrych warunków opieki dorosłych nad dziećmi, poprawa 

wizerunku i estetyki miejscowości. Przedmiotem zadania jest budowa od podstaw 
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włącznie z ogrodzeniem placu zabaw. Plac zabaw ma powstać na działce będącej 

własnością gminy i będzie wymagał: 

1) przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie zgłoszeń itp. 

2) geodezyjne wskazanie granic działki przed przystąpieniem do wykonania 

makroniwelacji i ogrodzenia 

3) przygotowanie terenu – mikroniwelacja (wyrównanie terenu, wykarczowanie 

krzaków) 

4) wykonanie ogrodzenia terenu (ogrodzenie systemowe słupki wybetonowane 

podstawa cokołowa, wypełnienie z siatki, furtka i brama) 

5) przygotowanie podłoża (amortyzacyjne warstwy z piasku) zakup montaż 

odpowiedniego wyposażenia placu zabaw min huśtawka, karuzela, piaskownica, 

bujak na sprężynie, zestaw zabawowy, domek dziecięcy, przelotnia sześciokątna, 

altanka, ławki, śmietnik, regulamin użytkowania placu wykonanie nasadzeń drobnej 

roślinności założenie trawników. 

Planowany rok rozpoczęcie zadania to rok 2014. Zadanie zostanie zrealizowane w 

dwóch etapach. Etap I: przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie 

zgłoszeń itp., geodezyjne wskazanie granic działki, mikroniwelacja wyrównanie 

terenu, wykarczowanie krzaków, wykonanie ogrodzenia terenu. Etap II: 

przygotowanie podłoża, zakup i montaż odpowiedniego wyposażenia placu zabaw, 

nasadzenie roślinności, założenie trawników. 

3. Odtworzenie i wyposa żenie boiska sportowego.  

(Przykładowe przeznaczenie) Celem zadania jest szersze zainteresowanie 

społeczeństwa do spędzania wolnego czasu na wolnym powietrzu, udziału w 

treningach, pokazach oraz rozgrywkach sportowych. Realizacja zadania będzie 

polegała na wytyczeniu terenu pod obiekty sportowe takiego jak boisko piłkarskie z 

otuliną bieżni sportowej o wymiarach 60 x 40 m i  bieżni szerokości 2-3 m.  

Opracowanie kosztorysu technicznego budowy boiska sportowego. Ogrodnie obiektu 

sportowego, wyposażenie obiektu, posadowienie bramek. Wkomponowanie w obszar 

terenu sportowego boiska do piłki siatkowej, badmintona, oraz ścina z drewna do 

ćwiczeń indywidualnych oraz dwóch obręczy do koszykówki.  Wskazana jest budowa 

kortu tenisowego o strukturze tartanu wraz z ogrodzeniem. Obiekty muszą spełniać 

wszelkie normy bezpieczeństwa, być oświetlone posiadać trybuny dla kibiców jak 

również szatnie i przebieralnię dla zawodników. Dodatkowo należy przewidzieć 

wykonanie w rejonie kompleksu sportowego sanitariatów (toalety, prysznice). 
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Odnowienie boiska do piłki nożnej, siatkowej stanowiłoby kompleks sportowo-

rekreacyjny wpisujący się w planowany charakter sportowo-rekreacyjny sołectwa 

Bieszkowice. 

4. Kompleksowe rekreacyjno – turystyczne zagospodar owanie obszaru przy 

jeziorze Zawiat i Bieszkowice  

Na planowane zagospodarowanie składa się:  

- działalność mająca na celu ochronę walorów turystycznych, 

- przystosowanie obszaru do potrzeb ruchu turystycznego, 

-  poprawienie możliwości dojazdu do atrakcyjnie położonych obszarów miejscowości 

i obiektów stanowiących cele wyjazdów turystów, 

- zapewnienie turystom warunków do korzystania z oferty rekreacyjno-sportowej. 

Istnieje również możliwość zagospodarowania kanału łączącego jezioro Bieszkowice 

z jeziorem Zawiat i wykorzystanie go jako szlaku wodnego do spływów kajakowych. 

Proponowany plan zabudowy jeziora poprzez wykorzystanie przestrzeni:  

- wokół jeziora na ścieżkę spacerową,  

- od strony północno zachodniej do południowej  na ścieżkę rowerową.  

- od strony południowo-wschodniej na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. 

Ścieżka spacerowa oraz rowerowa również może zostać wydłużona i prowadzić 

wzdłuż kanału łączącego obydwa jeziora. 

1) Ścieżka spacerowa powinna zostać poprowadzona wokół jeziora oraz od ulicy i 

pobliskiego parkingu w celu ułatwienia dojścia pieszym turystom pozostawiającym 

samochody na parkingu 

Proponowane wykonanie: 

- mineralna nawierzchnia składająca się z wysokiej jakości surowców jak grysy z 

twardych kamieni, wiążącego specjalnego żwiru i kamienia naturalnego. 

2) Zagospodarowanie przestrzeni od strony północno zachodniej do południowej – 

ścieżka rowerowa  

Trasa rowerowa mogłaby zostać poprowadzona od ulicy w celu umożliwienia dojazdu 

turystom rowerowym. Nie powinna ona obiegać całego jeziora, tak aby nie zakłócać 

wypoczynku osobom wypoczywającym bezpośrednio nad wodą.  

Proponowane wykonanie: 

- asfalt typu slurry do wykonywania kolorowych wylewanych nawierzchni na drogach i 

ścieżkach rowerowych.  
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3) Zagospodarowanie przestrzeni od strony południowo-wschodniej – strefy 

rekreacyjno-wypoczynkowej.  

Na zagospodarowanie strefy powinno składać się: 

- Wykonanie miejsca gdzie będzie można bezpiecznie (bez ryzykownego rozpalania 

ogniska przy lesie) sporządzić posiłek na świeżym powietrzu,  

- Zbudowanie placu zabaw nad jeziorem i jego wyposażenie w drewniane płotki, 

huśtawkę,  piaskownicę, zjeżdżalnię, płotki wspinaczkowe. Istotą budowy placu 

zabaw nad jeziorem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej rozrywki.  

- Budowa zadaszonego parkingu rowerowego, 

- Montaż wolnostojących prysznicy, 

- Zainstalowanie stanowiska do wody pitnej (Np. źródełka z symbolem natury żabką), 

- Budowa boiska do siatkówki 

5. Utworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju i int egracji lokalnej 

społeczno ści. 

(Przykładowe przeznaczenie) Celem planowanego zadania jest zjednoczenie 

miejscowej społeczności poprzez działalność w lokalnej, wspólnej organizacji. 

Ponadto planowane jest poprzez utworzenie stowarzyszenia wsparcie 

zapoczątkowanego procesu modernizacji sołectwa Bieszkowice w gminie 

Wejherowo.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju naszej miejscowości poprzez 

uczestnictwo stowarzyszenia w programach pomocowych finansowanych z funduszy 

Unii Europejskiej, administracji publicznej lub władz samorządowych. 
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Załącznik nr 1. Karty zada ń inwestycyjnych i\lub przedsi ęwzięć aktywizuj ących 
społeczno ść lokaln ą do realizacji w pierwszym okresie wdra żania  Planu 
Odnowy Miejscowo ści  
 
Załącznik nr 1/1. Karta zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną 
do realizacji w pierwszym  okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości 
Bieszkowice 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 
przedsięwzięcia 
aktywizujące 
społeczność lokalną 

Zagospodarowanie terenu wraz z remontem i 
adaptacj ą budynków na cele społeczne, 
turystyczne i kulturalne  słu żące  lokalnej 
społeczno ści. 

2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury 

3. Cel szczegółowy: 
Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury 
społecznej i turystycznej miejscowości 
Bieszkowice 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Poprawa zagospodarowania centralnej części 
Bieszkowic 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Zadanie powinno być realizowane poprzez 
stworzenie na terenie dawnego Ośrodka „Wodnik” 
wielofunkcyjnego kompleksu rekreacyjno - 
sportowo - wypoczynkowego z którego mogliby 
korzystać mieszkańców jak i przyjezdni turyści. 
Inwestycja powinna się składać z następujących 
elementów: 
1) Modernizacji oraz adaptacji budynku dawnej 
szkoły na cele społeczno-kulturalne 
2) Modernizacji dwóch budynków zakwaterowania 
turystycznego  
3)  Budowy placu zabaw 
4) Instalacji urządzeń fitness 
5) Montażu małej architektury i oświetlenia 
6) Budowy wielofunkcyjnej sceny 
7) Budowy boisk sportowych 

6. Harmonogram 
realizacji: 

Planowany rok rozpoczęcie zadania:  2014 
Etap I – Przygotowanie dokumentacji projektowej 
Etap II – Aplikowanie o środki zewnętrzne 
Etap III – Budowa 
Etap IV – Rozliczenie projektu 

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Szacunkowy koszt brutto: 1.000.000 zł 
Określenie sposobu finansowania zadania: 
- Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 
- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007 – 2013 (Oś 4) 
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Załącznik nr 1/2. Karta zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną 
do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości 
Bieszkowice 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 
przedsięwzięcia 
aktywizujące 
społeczność 
lokalną 

Utworzenie, budowa i wyposa żenie placu zabaw. 

2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury. 

3. Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury 
społecznej i turystycznej miejscowości Bieszkowice. 

4. 
Cel planowanego 
zadania: 

Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu, zapewnienie rozwoju sprawności 
fizycznej, rozwój komunikacji społecznej dzieci i 
młodzieży, zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych 
mieszkańców, stworzenie dobrych warunków opieki 
dorosłych nad dziećmi, poprawa wizerunku i estetyki 
miejscowości. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Przedmiotem zadania jest budowa od podstaw placu zabaw 
wraz z ogrodzeniem. Plac zabaw powinien powstać na 
działce będącej własnością Gminy Wejherowo i będzie 
wymagał: 
1) Przygotowania dokumentacji projektowej, wykonanie 
zgłoszeń itp. 
2) Geodezyjnego wskazania granic działki przed 
przystąpieniem do wykonania makroniwelacji i ogrodzenia 
3) Przygotowanie terenu – mikroniwelacja (wyrównanie 
terenu, wykarczowanie krzaków) 
4) Wykonania ogrodzenia terenu (ogrodzenie systemowe 
słupki wybetonowane podstawa cokołowa, wypełnienie z 
siatki, furtka i brama) 
5) Przygotowania podłoża (amortyzacyjne warstwy z piasku) 
zakupu i montażu odpowiedniego wyposażenia placu zabaw 
min.: huśtawki, karuzeli, piaskownicy, bujaka na sprężynie, 
zestawu zabawowego, domku dziecięcego, przelotni 
sześciokątnej, altanki, ławki, śmietnika, regulaminu 
użytkowania placu zabaw oraz wykonanie nasadzeń drobnej 
roślinności wraz z nasadzeniem trawy 

6. Harmonogram 
realizacji: 

Planowany rok rozpoczęcie zadania:  2014 
etapy realizacji: Etap I okres realizacji  (przygotowanie 
dokumentacji projektowej, wykonanie zgłoszeń itp., 
geodezyjne wskazanie granic działki,  mikroniwelacja 
wyrównanie terenu, wykarczowanie krzaków, wykonanie 
ogrodzenia terenu  Etap II   (przygotowanie podłoża, zakup i 
montaż odpowiedniego wyposażenia placu zabaw, 
nasadzenie roślinności, założenie trawników) 

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Szacunkowy koszt brutto: 100 000,00 zł 
Określenie sposobu finansowania zadania, z jakiego 
programu operacyjnego: PROW na lata 2007-2013, PO 
RYBY oś 4 
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Załącznik nr 1/3. Karta zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną 
do realizacji w pierwszym okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości 
Bieszkowice 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 
przedsięwzięcia 
aktywizujące 
społeczność 
lokalną 

 
 
Odtworzenie i wyposa żenie boiska sportowego 
 
 

2. Priorytet: PRIORYTET 1. Poprawa stanu infrastruktury. 

3. Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 2. Poprawa stanu infrastruktury 
społecznej i turystycznej miejscowości Bieszkowice. 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Propagowanie wśród mieszkańców zdrowego 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu wraz 
z poszerzeniem dla lokalnej społeczności i turystów 
oferty rekreacyjno-sportowej. 

5. 
Przykładowe 
przeznaczenie: 

        Stworzenie obiektu sportowego takiego jak np. 
boisko piłkarskie z otuliną bieżni sportowej o 
wymiarach 60x40 m i  bieżni szerokości 2-3 m. W 
ramach inwestycji ogrodzenie obiektu sportowego, 
wyposażenie obiektu, posadowienie bramek. 
Wkomponowanie w obszar terenu sportowego boiska 
do piłki siatkowej, badmintona, oraz ścina z drewna do 
ćwiczeń indywidualnych oraz dwóch obręczy do 
koszykówki. Wskazana jest budowa kortu tenisowego 
o strukturze tartanu wraz z ogrodzeniem. Obiekty 
muszą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, być 
oświetlone posiadać trybuny dla kibiców jak również 
szatnie i przebieralnię dla zawodników. Dodatkowo 
należy przewidzieć wykonanie w rejonie kompleksu 
sportowego sanitariatów (toalet i pryszniców).      
        Odnowienie boiska do piłki nożnej i siatkowej 
stanowiłoby kompleks sportowo-rekreacyjny wpisujący 
się w planowany charakter sportowo-rekreacyjny 
sołectwa Bieszkowice. 

6. Harmonogram 
realizacji: 

Planowany rok i miesiąc rozpoczęcie zadania: 2013 r. 
Miesiąc zakończenia zadania: 2014 r. 
Etapy realizacji: 2013  - złożenie wniosku o 
dofinansowanie, 2014 - realizacja 

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 
jej pozyskania 

Szacunkowy koszt brutto: 356.000 zł  
Źródła pozyskania środków zewnętrznych: 
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 
- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na 
lata 2007 – 2013 (Oś 4) 
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Załącznik nr 1/4 . Karta zadania inwestycyjnego aktywizującego społeczność lokalną 
do realizacji w pierwszym  okresie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości 
Bieszkowice 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Kompleksowe rekreacyjno – turystyczne 
zagospodarowanie obszaru wokół jeziora Zawiat i 
Bieszkowice (4). 
(I – etap zagospodarowania obszaru wokół jeziora 
Zawiat) 

2. Priorytet: PRIORYTET 2 Ochrona środowiska i naturalnych 
walorów miejscowości Bieszkowice 

3. Cel szczegółowy: 
Cel szczegółowy 1. Ochrona przyrody i środowiska 
naturalnego 

4. 
Cel planowanego 
zadania: 

Uatrakcyjnienie oferty turystycznej dla mieszkańców i 
wczasowiczów. Rozwój terenów wiejskich i związane 

z tym korzyści. 
5. Przykładowe przeznaczenie: 
Na planowane zagospodarowanie składa się:  
- działalność mająca na celu ochronę walorów turystycznych, 
- przystosowanie obszaru do potrzeb ruchu turystycznego, 
-  poprawienie możliwości dojazdu do atrakcyjnie położonych obszarów 
miejscowości i obiektów stanowiących cele wyjazdów turystów, 
- zapewnienie turystom warunków do korzystania z oferty rekreacyjno-sportowej. 
Istnieje również możliwość zagospodarowania kanału łączącego jezioro 
Bieszkowice z jeziorem Zawiat i wykorzystanie go jako szlaku wodnego do 
spływów kajakowych. 
Proponowany plan zabudowy jeziora poprzez wykorzystanie przestrzeni:  
- wokół jeziora na ścieżkę spacerową,  
- od strony północno zachodniej do południowej  na ścieżkę rowerową.  
- od strony południowo-wschodniej na miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Ścieżka spacerowa oraz rowerowa również może zostać wydłużona i prowadzić 
wzdłuż kanału łączącego obydwa jeziora. 
1) Ścieżka spacerowa powinna zostać poprowadzona wokół jeziora oraz od ulicy 
i pobliskiego parkingu w celu ułatwienia dojścia pieszym turystom 
pozostawiającym samochody na parkingu 
Proponowane wykonanie: 
- mineralna nawierzchnia składająca się z wysokiej jakości surowców jak grysy z 
twardych kamieni, wiążącego specjalnego żwiru i kamienia naturalnego. 
2) Zagospodarowanie przestrzeni od strony północno zachodniej do południowej 
– ścieżka rowerowa  
Trasa rowerowa mogłaby zostać poprowadzona od ulicy w celu umożliwienia 
dojazdu turystom rowerowym. Nie powinna ona obiegać całego jeziora, tak aby 
nie zakłócać wypoczynku osobom wypoczywającym bezpośrednio nad wodą.  
Proponowane wykonanie: 
- asfalt typu slurry do wykonywania kolorowych wylewanych nawierzchni na 
drogach i ścieżkach rowerowych.  
3) Zagospodarowanie przestrzeni od strony południowo-wschodniej – strefy 
rekreacyjno-wypoczynkowej.  
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Na zagospodarowanie strefy powinno składać się: 
- Wykonanie miejsca gdzie będzie można bezpiecznie (bez ryzykownego 
rozpalania ogniska przy lesie) sporządzić posiłek na świeżym powietrzu,  
- Zbudowanie placu zabaw nad jeziorem i jego wyposażenie w drewniane płotki, 
huśtawkę,  piaskownicę, zjeżdżalnię, płotki wspinaczkowe. Istotą budowy placu 
zabaw nad jeziorem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznej rozrywki.  
- Budowa zadaszonego parkingu rowerowego, 
- Montaż wolnostojących prysznicy, 
- Zainstalowanie stanowiska do wody pitnej (Np. źródełka z symbolem natury 
żabką), 
- Budowa boiska do siatkówki. 

6. 
Harmonogram 
realizacji:  

Planowany rok rozpoczęcie zadania:  2014 
Etap I – Przygotowanie dokumentacji projektowej 
Etap II – Aplikowanie o środki zewnętrzne 
Etap III – Budowa 
Etap IV – Rozliczenie projektu 

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Szacunkowy koszt brutto: 1.000.000 zł 
Określenie sposobu finansowania zadania: 
- Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego 
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 
- Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na 
lata 2007 – 2013 (Oś 4) 

 

 
Jezioro Zawiat i Bieszkowice     Jezioro Zawiat  
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Załącznik nr 1/5. Karta przedsięwzięcia aktywizującego społeczność lokalną do 
realizacji w pierwszym  okresie wdrażania  Planu Odnowy Miejscowości Bieszkowice 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 
przedsięwzięcia 
aktywizujące 
społeczność 
lokalną 

Utworzenie stowarzyszenia na rzecz rozwoju i integr acji 
lokalnej społeczno ści.  

2. Priorytet: PRIORYTET 3. Aktywizacja i integracja  mieszka ńców 
Bieszkowice  

3. Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 1. Tworzenie działa ń integruj ących 
mieszka ńców  

4. Cel planowanego 
zadania: 

1) Zjednoczenie miejscowej społeczności poprzez działalność 
w lokalnej, wspólnej organizacji.  
2) Wsparcie zapoczątkowanego procesu modernizacji 
sołectwa Bieszkowice w gminie Wejherowo.  
3) Działanie na rzecz rozwoju naszej miejscowości poprzez 
uczestnictwo stowarzyszenia w programach pomocowych 
finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, administracji 
publicznej lub władz samorządowych. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Założenie stowarzyszenia, krok po kroku można podzielić na: 
1. Spotkanie na co najmniej 15 osób (to przyszli członkowie 
stowarzyszenia, a 15 osób to wymaganie ustawowe) wokół 
wspólnej idei modernizacji sołectwa Bieszkowice. 
2. Projekt statutu – zazwyczaj pisze go tzw. grupa robocza 
najbardziej zaangażowanych osób.  
3. Zebranie założycielskie na którym zostaje powołane 
stowarzyszenie i przyjęty jego statut. Następuje również 
wybór komitetu założycielskiego.  
4. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do rejestracji w 
Krajowym Rejestrze Sądowym (w naszym przypadku KRS z 
siedzibą w Gdańsku) – to zadanie komitetu założycielskiego 
wybranego na zebraniu.  
5. Złożenie dokumentów do KRS.  
6. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu w KRS: 
- składa wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej przez co uzyskuje numer 
REGON; 
- zakłada konto bankowe; 
- zgłasza się do urzędu skarbowego w celu uzyskania 
numeru identyfikacji podatkowej – NIP. 
Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności formalnych 
stowarzyszenie rozpoczyna właściwe działanie celowe. Od 
teraz mieszkańcy sołectwa Bieszkowice zjednoczeni w 
stowarzyszeniu mogą realizować cele zawarte w statucie 
założycielskim. Przede wszystkim chodzi o to, aby dbać o 
rozwój wsi i jak najszybciej dokonywać procesu modernizacji, 
tak by mieszkańcom Bieszkowic w Gminie Wejherowo żyło 
się nowocześniej, w przyjaznym i ekologicznym otoczeniu. 

6. Harmonogram 
realizacji: 2013 rok  

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 
jej pozyskania 

Nie dotyczy na tym etapie tworzenia stowarzyszenia.  
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Załącznik nr 2. Harmonogram opracowania Planu Odnowy Mi ejscowo ści 
 

Plan Odnowy Miejscowości Bieszkowice został opracowany zgodnie z wymaganiami 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla tego typu dokumentów składanych jako załącznik 
do wniosku  w ramach działania 3.4  Odnowa i rozwój wsi  (Programu Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013), Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej lub Oś 4 – Leader.  

Praca nad planem rozwoju miejscowości przebiegała w kilku etapach. Dla zapewnienia 
jak najszerszego udziału społeczności danej miejscowości zorganizowano 3 spotkania z 
mieszkańcami. Terminarz i szczegółowe zagadnienia omawiane na poszczególnych 
spotkaniach podano w tabelach poniżej. Odpowiedzialnymi za ich organizację był z jednej 
strony  przedstawiciel, koordynator gminny (Piotr Hebda) i konsultant zewnętrzny (Ryszard 
Zarudzki),  natomiast ze strony miejscowości Sołtys i Rada Sołecka.  

 
I - Spotkanie konsultacyjne z mieszka ńcami miejscowo ści 
 

Lp. Miejscowość 
Spotkanie 

 Miejsce Termin Godzina 

1. Bieszkowice 1 – 
spotkanie  Dom prywatny  10.10.201

2 17.00 

W spotkaniu uczestniczyło 9 mieszkańców. Dyskusja moderowana, praca w małych 
grupach. Indywidualne wypowiedzi mieszkańców. Mieszkańcy dyskutowano na temat 
charakterystyki miejscowości, jej zasobów,  oceny słabych i mocnych stron oraz bariery 
rozwojowych w ramach szans i zagrożeń 

 
II - Spotkanie konsultacyjne z mieszka ńcami miejscowo ści 
 

Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

2. Bieszkowice 2 – 
spotkanie  

Dom prywatny 6.11.2012 17.00 

Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty. W spotkaniu uczestniczyło 
10 mieszkańców. Spotkanie prowadził konsultant zewnętrzny wspólnie z koordynatorem 
gminnym. Na spotkaniu omówiono wykaz planowanych zadań inwestycyjnych i 
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną. Nie organiczno się tylko tych zadań, 
które kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Uzgodniono, 
kto opracuje daną kartę zadań inwestycji lub  przedsięwzięcia. Każdy mieszkaniec 
miejscowości miał możliwość z zapoznania się z propozycjami i aktualnym etapem 
opracowania planu odnowy poprzez ogólno dostępną stronę: http://www.ug.wejherowo.pl  

 
III - Spotkanie konsultacyjne z mieszka ńcami miejscowo ści 
 

Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

3. Bieszkowice  3 – 
spotkanie  

Dom prywatny. 21.11.2012 17.00 

W spotkaniu uczestniczyło 7 mieszkańców. Szczegółowo omówiono poprawki do wcześniej 
zaproponowanych celów zadań i przedsięwzięć. Były one wynikiem konsultacji społecznych 
i uzgodnień Grupy Odnowy Miejscowości z Urzędem Gminy. Rezultatem spotkania było 
również ustalenie harmonogramu i procedury uchwalania Planu Odnowy Miejscowości na 
lata 2013-2020 poprzez zebranie wiejskie mieszkańców miejscowości i w następnej 
kolejności zatwierdzenie planu przez Radę Gminy Wejherowo.  

 
Każde z wymienionych spotkań było dokumentowane, została zarchiwizowana lista 

obecności, a w niektórych przypadkach została zrobiona dokumentacja fotograficzna 
spotkań. Kolejnym elementem pracy nad Planem Odnowy Miejscowości było opracowanie 
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zebranych materiałów. Zebrane dane poddano szczegółowej analizie, uzupełniono 
informacje zebrane na podstawie danych statystycznych udostępnione przez Urząd Gminy, z 
lokalnej bazy danych statystycznych GUS Pomorski Oddział Regionalny w Gdańsku. 
Korzystano również z informacji udostępnionych przez mieszkańców miejscowości dla której 
opracowano plan odnowy, lub innych danych historycznych z zasobów bibliotecznych, 
archiwów i dostępnych danych z Internetu. 

Ostatnim etapem opracowania planu odnowy było przyjęcie Uchwały Zebrania 
Mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji  „Planu Odnowy Miejscowości Bieszkowice na 
lata 2013- 2020”.  Następnie Rada Gminy  podjęła podobne czynności, przyjmując uchwałę 
na posiedzeniu Rady Gminy o przyjęciu planu do wdrażania. Teraz pozostaje już tylko 
codzienna zespołowa praca nad wdrażaniem zadań i przedsięwzięć aktywizujących lokalną 
społeczność i przyczyniających się do rozwoju miejscowości. 

 

 

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami sołectwa Bieszkowice. 
Radny Stanisław Bieszk (w środku). To w jego prywatnym 

domu odbywały się wszystkie spotkanie. 
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Obrady Zespołu Roboczego podczas jednego z spotkań w mieszkaniu 
Pana Radnego Stanisława Bieszka. 

 

Załącznik nr 3. Rozporz ądzenie Nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 
maja 2006 roku w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajo brazowego.  
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1 
1. Trójmiejski Park Krajobrazowy, zwany dalej „Parkiem” , obejmuje obszar o 
powierzchni 19.930 ha, (w gm.: Szemud, Wejherowo oraz w m. : Gdańsk, Gdynia, 
Rumia, Sopot, Wejherowo; w pow. wejherowskim oraz w pow. grodzkich: Gdańsk, 
Gdynia i Sopot). 
2. W celu zabezpieczenia Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi wyznaczona jest 
otulina o powierzchni 16.542 ha (w gm. : Luzino, Przodkowo, Szemud, Wejherowo, 
Żukowo oraz w m. : Gdańsk, Gdynia, Wejherowo; w pow. wejherowskim oraz w pow. 
grodzkich: Gdańsk i Gdynia). 

§ 2 
1. Określa się szczególne cele ochrony Parku : 
1) zachowanie zespołu form ukształtowania terenu strefy krawędziowej wysoczyzny 
morenowej, stanowiącej unikat morfologiczny w skali europejskiej, 
2) zachowanie szczególnych walorów środowiska wodnego parku, zwłaszcza jezior 
lobeliowych i cieków o podgórskim charakterze,  
3) utrzymanie pozytywnego wpływu lasów parku na warunki klimatyczne aglomeracji 
gdańskiej, 
4) zachowanie bogactwa szaty roślinnej z jej różnorodnością botaniczną i regionalną 
specyfiką ekosystemów leśnych i nieleśnych, zwłaszcza fitocenoz źródliskowych, 
torfowiskowych, łąkowych i polnych,  
5) dążenie do renaturalizacji zbiorowisk leśnych pod względem składu gatunkowego 
oraz struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów, 
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6) utrzymanie różnorodności siedlisk i mikrosiedlisk warunkujących bogactwo 
mykoflory i fauny,  
7) zapewnienie warunków dla migracji fauny w obrębie parku oraz między parkiem a 
jego regionalnym otoczeniem oraz przeciwdziałanie fragmentacji kompleksów 
leśnych, 
8) ochrona dziedzictwa kulturowego parku, w szczególności zachowanie historycznej 
sieci dróg o charakterze komunikacyjnym i rekreacyjnym, układów urbanistycznych i 
ruralistycznych oraz zespołów architektoniczno-przyrodniczych, a także 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
9) ochrona i rewaloryzacja szczególnych wartości krajobrazowych parku, a 
zwłaszcza bezleśnych dolin, unikatowej ekspozycji strefy krawędziowej oraz 
obszarów współistnienia krajobrazu naturalnego i kulturowego. 

§ 3 
1. W Parku wprowadza się następujące zakazy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3: 
1)realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.); 
2)umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 
3)likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
4)pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 
tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
5)wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych; 
6)dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
7)budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 
8)likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 
9)wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10)prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
11)utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
12)organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
13)używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych 
zbiornikach wodnych. 
2. Zakazy wymienione w ust. 1 pkt. 7 - jeżeli w trakcie postępowania strona wykaże 
brak niekorzystnego wpływu planowanej inwestycji na chronione: krajobrazy, 
siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin, grzybów i zwierząt - nie dotyczą : 
1) określonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin obszarów zwartej zabudowy wsi - gdzie dopuszcza się 
uzupełnianie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem 
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wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów wód zgodnie z linią 
występującą na przylegających działkach,  
2) istniejących siedlisk rolniczych – gdzie dopuszcza się uzupełnianie zabudowy o 
obiekty niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie 
przekraczania dotychczasowej linii zabudowy od brzegów wód, 
3) istniejących ośrodków wypoczynkowych, dla których miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego utraciły moc z dniem 1 stycznia 2004 r. - gdzie 
dopuszcza się przebudowę i modernizację istniejącego zainwestowania w celu 
poprawy standardów ochrony środowiska oraz walorów estetyczno-krajobrazowych, 
pod warunkiem nie zwiększania powierzchni zabudowy, ilości miejsc pobytowych a 
także nie przybliżania zabudowy do brzegów wód.  
3. Niniejsze rozporządzenie nie narusza uprawnień nabytych na podstawie 
prawomocnych orzeczeń administracyjnych oraz ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących w dniu wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia 

§ 4 
Rozporządzenie wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia jego tekstu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.* 
*Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone Rozporządzeniem nr 5/94 Wojewody 
Gdańskiego z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wyznaczenia obszarów 
chronionego krajobrazu, określenia granic parków krajobrazowych i wyznaczenia 
wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń ( 
Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 r. Nr 27, poz. 139 i z 1998 r. Nr 59, poz. 294), które 
w odniesieniu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego traci moc z dniem wejścia w 
życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 157 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880), z tym że na podstawie art. 153 
ww. ustawy utworzony park krajobrazowy stał się parkiem krajobrazowym w 
rozumieniu niniejszej ustawy. 
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