
 

Plan Odnowy 

Miejscowo ści 

Kniewo i Zamostne  

(kaszub.  Kniewò,  Zômòstné ) 

na lata 2012 -2020 
Gmina wiejska Wejherowo; powiat wejherowski; Wojewó dztwo Pomorskie 

Sołectwo Kniewo 

 
 

Kniewo,  

Luty,  2012 r . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 



 1 

„Plan Odnowy Miejscowości Kniewo i Zamostne na lata 2012-2020” został przyjęty:  

 

Uchwałą nr 1 

zebrania wiejskiego z dnia 15.05.2012 r. 

 

„Plan Odnowy Miejscowości Kniewo i Zamostne na lata 2012-2020” został przyjęty jako: 

Uchwała nr XVIII/224/2012 

Rady Gminy Wejherowo z dnia 30.05.2012 r. 

 

 

 

Opracowano w wyniku konsultacji społecznych, z Sołt ysem,  Rad ą Sołeck ą i 

przedstawicielami aktywnych mieszka ńców. 

Sołtys: Krystyna Klawikowska 
 

Rada Sołecka w składzie: 
1. Sołtys Krystyna Klawikowska 
2. Wioleta Darżnik 
3. Józef Pranga 
4. Stanisław Marciński 
5. Tadeusz Sawicki 

 

 

Ludwika Maciszka 
Janina Kuhn 
Józef Kuhn 
Gracjana Potrykus 
Wioleta Darżnik 
Karolina Laskowska 
Michał Laskowski 
Maria Bujak 
Barbara Bujak 
Magdalena Bieszke 
Magdalena Potrykus 
Janusz Glama 
Longina Ruszewska 

Ewelina Maciszka 
Violetta Klawikowska 
Adrianna Klawikowska 
Stanisław Maszota 
Zygmunt Labudda 
Rafał Dąbkowski 
Henryk Syrocki 
Wojciech Pranga 
Bogusław Pobłocki 
Justyna Darżnik 
Sołtys Krystyna Klawikowska 
Radny Józef Pranga 
Leszek Uzdrowski 

 

 

Opracowanie i nadzór merytoryczny nad „Planem Odnowy Miejscowości Kniewo na lata 

2012-2020”, dr inż. Ryszard Zarudzki (konsultant zewnętrzny), współpraca i koordynacja   

Piotr Hebda, pracownik Urzędu Gminy Wejherowo 

 



 2 

Spis tre ści  Strona  
 

Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy …………………………… ……. 

Uwarunkowania rowoju lokalnego …………………………………………………. .. 

Rys historyczny Kaszub ………………………………………………………………. 

Opis gminy wiejskiej Wejherowo …………………………………………………… . 

 

3 

5 

5 

5 

1. Charakterystyka miejscowosci  6 

1.1 Podstawowe dane  6 

1.2 Rys historyczny  7 

2. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści  9 

2.1 Zabudowa architektoniczna  9 

2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze  11 

2.3 Warunki klimatyczne i glebowe 12 

2.4 Źródła utrzymania mieszka ńców  12 

2.5 Turystyka wiejska  15 

2.6 Infrastruktura techniczna  17 

2.7 Infrastruktura społeczna  18 

3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron mie jscowo ści - Kniewo i 
Zamostne  22 

4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem  za dań inwestycyjnych lub 
przedsi ęwzięć  Planu Odnowy Miejscowo ści – Kniewo i Zamostne  23 

5. Opis do harmonogramu finansowego wdra żania „Planu Odnowy 
Miejscowo ści na lata 2012-2020”  25 

6. Wyszczególnienie zada ń o szczególnym znaczeniu dla mieszka ńców 
przewidzianych od realizacji w pierwszym okresie od  roku 2012  26 

7. Zgodno ść Planu Rozwoju Miejscowo ści z dokumentami strategicznymi 
    dotycz ącymi rozwoju obszarów wiejskich  28 

8. Zasady wdra żanie Planu Odnowy Miejscowo ści, monitorowanie i ewaluacja  30 

Załącznik nr 1. Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących 
społeczno ść lokaln ą w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy  32 

Załącznik nr 2. Potencjalne źródła wsparcia finansowego na realizacj ę zadań lub 
przedsi ęwzięć inwestycyjnych w ramach Planu Odnowy Miejscowo ści  38 

Załącznik nr 3. Harmonogram opracowania Planu  Odnowy M iejscowo ści  42 

Załącznik 4. Hymn Kniewa  47 

 



 3 

Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy   
Praca nad Planem Rozwoju Miejscowości 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, systematyczne przekazywanie opracowanych materiałów mieszkańcom, 
nanoszenie poprawek i uzupełnień, konsultowanie opracowanych materiałów z 
mieszkańcami i przekazywanie ich rezultatów. Konsultant zewnętrzny odpowiadał 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). 

Na pierwszym spotkaniu uzgodniono, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy 
poprzez wykorzystanie forum internetowego, pocztę elektroniczną, przekazaną notatka, 
przekaz słowy lub w dowolny inny sposób (list) będą mogli zgłaszać swoje propozycje 
problemów do rozwiązania. 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. 

Ostatnim elementem pierwszego spotkania było uzgodnienie, kto będzie 
reprezentował mieszkańców w dalszych pracach nad planem odnowy i konsultowaniem 
kolejnych elementów dokumentu. Utworzono nieformalną grupę odnowy miejscowości w 
skład której weszli, sołtys, radni, rada sołecka, aktywni mieszkańcy zainteresowani pracą w 
zespole.  

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. Każda opracowana  
karta zawiera takie same  informacje: nazwę zadania, priorytetu i celu którego dotyczy, 
przeznaczenie zadania, harmonogram jego realizacji, szacunkową kwotę końcową i 
wskazanie źródła jego  pozyskania (patrz Załącznik nr 1). Praca nad kartami zadań była 
rozłożona w czasie i  trwała do momentu czwartego spotkania  konsultantów z grupą odnowy 
miejscowości.  

Ważnym elementem dla opracowanego Planu Odnowy Miejscowości było i jest  to, że 
identyfikując planowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność 
lokalną nie ograniczono się wyłącznie do tych które kwalifikują się do wsparcia w ramach 
działania „odnowa i rozwój wsi ”. Opracowany Plany Odnowy Miejscowości 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. 
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Regionalnego Programu  Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego, PO Infrastruktura i 
Środowisko, PO Kapitał Społeczny,  Funduszu Sołeckiego, budżetu gminy i innych aktualnie 
dostępnych środków).    

Trzecie, czwarte spotkanie konsultacyjne.  
Kolejne spotkania konsultacyjne z grupą mieszkańców odpowiedzialną za 

opracowanie Planu Odnowy Miejscowości dotyczyły głównie uzgodnień związanych z 
harmonogramu wdrażania w poszczególnych latach. Określono również szacunkowe 
propozycje kosztów związane z realizacją wybranych zadań i przedsięwzięć. Ponadto 
przeanalizowano  z jakich źródeł można będzie skorzystać przy wdrażaniu planu. Realizację 
uzgodnionych zadań podzielono na dwa etapy, pierwszy związany jest z aktualnym okresem 
programowania do roku 2013, drugi to czas wdrażania Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Następnie omówiono również wyniki 
uzgodnień z przedstawicielami Urzędu Gminy dotyczącymi wsparcia finansowego dla 
realizacji wybranych zadań o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców.  

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, listy obecności zostały 
zarchiwizowana, w niektórych przypadkach została zrobiona dokumentacja fotograficzna 
spotkań.  

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, 
uzupełniono informacje zebrane na podstawie danych statystycznych udostępnione przez 
Urząd Gminy, wykorzystano 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. 

Dodatkowo w  rozdziale 7 umieszono informację o tym w jakim zakresie opracowany 
plan odnowy miejscowości jest zgodny z dokumentami strategicznymi rozwoju obszarów 
wiejskich na różnych poziomach od gminy, poprze powiat, województwo i kraj, a 
skończywszy na Unii Europejskiej. 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 10 lat dokonać widocznych zmian powinien opierać się na odpowiednich 
zasadach. Propozycję takich zasad przedstawiono w rozdziale 8. Natomiast ostatni  rozdział 
zawiera szczegółowy opis pracy jaka została wykonana dla opracowania Planu Odnowy 
Miejscowości Kniewo i Zamostne na lata 2012-2020. 

Tak zebrane dane i opracowane informacje przedstawiono w 8 rozdziałach i 
załącznikach nr 1, 2, 3, zgodnie z informacjami podanymi w spisie treści. 

Ostatnim etapem opracowania planu odnowy było przyjęcie Uchwały Zebrania 
Wiejskiego mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji  „Planu Odnowy Miejscowości na lata 
2011- 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 lokalna społeczność i przyczyniających 
się do rozwoju miejscowości. 

Warto sobie uświadomić, że plan odnowy miejscowości 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 wsparcie finansowe. 
 
 
 
 
 

Mieszkańcy miejscowo ści Kniewo i Zamostne - 
 Autorzy opracowania 
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Uwarunkowania rowoju lokalnego  

Planu odnowy miejscowości nie można opracować w oderwaniu od otoczenia, tj. od 
uwarunkowań historycznych, geograficznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych, gdyż 
oddziaływają one w określony sposób  na rozwój lokalny. 
  
Rys historyczny Kaszub 
Nazwa Kaszuby pojawiła isę w dokumentach historycznych w XII w. W historii Kaszub 
można wyróżnić 3 okresy.  

I okres- średnioweicze , czas tworzenia zrembów własnej państwowości zakonczony 
niepowodzeniem spowodowanym utratą suwerenności na rzecz germaniazacji, szczególne 
po sprowadzeniu Krzyżaków do Prus. Przy napływie pomorskich rodów niemieckich, 
szłachta kaszubska zuborzała i straciła na znaczeniu. 

II okres, od ko ńca XV do połowy XIX w.,  to okres postepującej germanizacji lub 
polonizacji Kaszub i ogólnego letargu kulturowego. 

III okres , charakteryzuej się odrodzeniem kulturalnym i językowym kaszubszczyzny. 
Postępuje krystalizacja poczucia przynależności narodowej i etnicznej.  
W  czasei II Wojny Światowej elita Kaszubów była wysiedlona, wywieziona na roboty i do 
obozów koncentracyjnych. Również w 1945 wojska radzieckie traktowały ludność kaszubską 
jak 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 Wierzycy, 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, zakorznieniem 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 geograficznego teren 
województwa podzielono na części: Kaszuby Północne, Kaszuby Środkowe, Kaszuby 
Południowe. Miejscowość Bolszewo położona jest na obszarze Kaszub Północnych, 
obejmujących pas wybrzeza bałtyckiego oraz tereny rolniczo – leśne.   
 
Opis gminy wiejskiej Wejherowo 

Gmina wiejska Wejherowo położona jest wokół miasta  Wejherowo. Administracyjnie 
podzielona na 16 sołectw (w tym sołęctwo Bolszewo). Są to tereny rdzennie kaszubskie 
obejmujące przed wojną tereny niemieckie w 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 stanowie prawei 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.  
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1.Charakterystyka miejscowo ści  
1.1 Podstawowe dane 

Kniewo  (kaszb. Kniewò) – wieś kaszubska sołecka położona w województwie 
pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie wiejskiej Wejherowo w pradolinie Redy. 
Kniewo leży na trasie zawieszonej linii kolejowej Wejherowo-Choczewo-Lębork. Wieś jest 
siedzibą sołectwa Kniewo w którego skład wchodzi również miejscowość Zamostne. 
Sołectwo Kniewo jest jednym z szesnastu sołectw wyodrębnionych w podziale 
terytorialnym Gminy Wejherowo. Od północy graniczy z sołectwem Warszkowo, od wschodu 
z sąsiednią gminą Gniewino, od południa z  sołectwem Góra. Głównymi ośrodkami miejskimi 
zlokalizowanymi w pobliżu omawianych miejscowości jest Wejherowo (odległość ok. 13 km) 
Reda (odległość ok. 16 km), Rumia (odległość ok. 18 km) oraz aglomeracja Trójmiasta 
(odległość ok. 35 km). Pod względem geograficznym sołectwo znajduje się w dnie Pradoliny 
Redy – Łeby, jednej z  najciekawszych jednostek morfologicznych  Pomorza. Oddziela ona 
od południa Pojezierze Kaszubskie od Wysoczyzny Żarnowieckiej, (więcej patrz rozdział 2.2 
Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze). 
 

 W skład sołectwa wchodzi miejscowość. Zamostne  (kaszb. Zômòstné) – wieś 
kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w 
gminie Wejherowo w pradolinie Redy. Zamostne leży na trasie zawieszonej obecnie linii 
kolejowej Wejherowo–Choczewo–Lębork. Linia ta w latach 80. ubiegłego wieku miała 
stanowić element zelektryfikowanego połączenia do Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu – 
perspektywicznego rozszerzenia sieci trójmiejskiej SKM). W ostatnich latach trakcja 
elektryczna została całkowicie zdemontowana a sama linia zawieszona). Wieś jest częścią 
składową sołectwa Kniewo. 
 

Kniewo i Zamostne  są zaliczana do miejscowości średniej wielkości w gminie 
wiejskiej Wejherowo. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na wykresie poniżej łącznie w 
Kniewie i Zamostny  mieszka 497  osób, co stanowi 2,4% całej populacji mieszkańców gminy 
Wejherowo. W ostatnich 9 latach (za okres 2002 – 2011) liczba mieszkańców zwiększyła się 
o 62 osoby (12%). Analizując strukturę wiekową mieszkańców Kniewa i Zamostnego 
stwierdzono, że 64 % mieszkańców jest w wieku produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 
18-65 lat), w wieku emerytalnym jest około 45 mieszkańców (ok. 8% populacji). Dzieci i 
młodzież stanowią 28%  społeczności (około 140 osób). 
 
Liczba mieszkańców sołectwa Kniewo (Kniewo 349 osób + Zamostne 148 osób ) na tle 

pozostałych sołectw gminy Wejherowo  

 
Źródło: UG Wejherowo (stan na listopad 2011) 
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Mapa obszaru gminy wiejskiej Wejherowo z podziałem na sołectwa 

 
Miejscowo ści Kniewo i Zamostne  stanowi ą 2,4 % ogólnej liczby ludno ści gminy 
Wejherowo, i 5,1 % całkowitej jej powierzchni. 
 

Przedstawiona powyżej mapa obrazuje gminę Wejherowo z zaznaczonymi obwodami 
podziału geodezyjnego wszystkich sołectw z wyróżnieniem sołectwa Kniewo (Kniewo + 
Zamostne) .  Zgodnie ze statutem sołectwa organem uchwałodawczym i kontrolnym  dla 
miejscowości Kniewo i Zamostne  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.  
 
1.2 Rys historyczny     
Kniewo i Zamostne. Wzmiankowane po raz pierwszy w 1400 r. Kniewo w początkach XV w. 
liczyło sobie 35 włók. Była tu karczma i kuźnia. W 1404 r. przywilej krzyżacki mówi o 45 
włókach w tym 5 wolnych, należących do sołtysa. W 1599 r. Jan Wejher sprowadził do wsi 
holenderskich osadników, o których donosi lustracja z 1678 r., a w 1611 r. wydał przywilej na 
prowadzenie karczmy. Holendrzy osadzeni zostali na 28 włókach. W 1881 r. wieś liczyła 
sobie włók 63.  
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Gospodarzyło tu 13 gburów i 11 
zagrodników. 35 domów zamieszkiwało 
261 mieszkańców głównie 
ewangelików trudniących się zwłaszcza 
hodowlą koni. W XVI wieku istniał tu 
mały kościół katolicki, który podupadł w 
ciągu XVII w. tak, że  w XVIII w. 
pozostały po nim już tylko fundamenty. 
Zamostne stanowiło wybudowanie, 

gdzie w 1885 r. 8 domostw zamieszkiwało 93 mieszkańców, znajdowała się tu również 
cegielnia należąca do Kniewa. Zachowane się liczne elementy historycznej struktury 
miejscowości w postaci budynków straży granicznej, kaplicy, zespołów zagrodowych, 
budynków mieszkalnych i gospodarczych o historycznej i tradycyjnej formie. 
 
Koło Gospodayń Wiejskiech prowadzi Kronikę miejscowości dokumentującą wydarzenia od 
1946 roku. 
 

 

W tle granica Polsko - Niemiecka w okresie międzywojennym 
 

 

Z lewej ewangelicki Ko ściół w Bolszewie wybudowany w 
1857 r., (od 1945 r. ko ściół pod Wezwaniem NPM), z prawej 
strony widok na Zamostne z widocznymi zabudowaniami 
mleczarni. Pocztówka  wysłana w 1899 r. 
 
 

Historyczna mapa miejscowo ści  Kniewo i Zamostne  

Zamostne. U góry budynek 
dawnej restauracji –  aktualnie 
przebudowany, na dole 
poczta, (budynek zachował si ę 
do dzi ś). Pocztówka z 1915 r. 
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2. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści 
2.1 Zabudowa architektoniczna 
 

Poniższa  mapa miejscowości, układ ulic miejscowości Kniewo i Zamostne wskazują, 
że zabudowa, układ dróg ma charakter wielodrożny (zwany również kupowym). Taki 
schemat zabudowy opiera się na nieregularnym układzie kilku dróg. Zabudowa 
mieszkaniowa  jest zróżnicowana pod względem charakteru, jak i stanu technicznego. 

 

 
Miejscowo ści Zamostne (A) i Kniewo (B)- widok z „lotu ptaka”  

W miejscowości Kniewo i Zamostne zabudowa jednorodzinna i siedliskowa 
obejmowała 55 budynków, w tym 64 mieszkania (według danych  Narodowego Spisu 
Powszechnego z 2002 roku )  

Do 1945 roku w miejscowościach Kniewo i Zamostne było 31mieskań, po tym okresie 
do 2002 roku  wybudowano jeszcze 33 mieszkania. 

  

 
 

W latach 20 XIX był symbolem bogactwa i wykwintno ści daj ąc jednocze śnie zatrudnienie mieszka ńcom w 
mleczarni oraz na roli. W czasie II Wojny Światowej w dworku mieszkali Niemcy. Ostatnimi wła ścicielami 
byli Pa ństwo Murzyccy.   
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Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał do umieszczenia w gminnej ewidencji zabytków 
następujące obiekty: 

Miejscowość Adres Obiekt Data 
powstania Konstrukcja 

Kniewo - szkoła XIX/XX w. mur. 
Kniewo skrzyż dr. Rybno-Krzyżewo kapliczka I ćw. XX w. mur. 

 
Z chwila opracowania przez gminnej ewidencji zabytków powinno to zostać uwzględnione w 
Planie Odnowy Miejscowości jako znaczące zasoby do wykorzystania w rozwoju.  

 
  Dawna szkoła podstawowa w Kniewie. Na dzie ń dzisiejszy znajduj ą się tam mieszkania. 

 
2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze  

Miejscowości Kniewo i Zamostne   
położona są na obszarze Pradoliny Redy – 
Łeby. Występują tu złoża kruszywa 
naturalnego drobnego „Zamostne”.  

Przez miejscowości Kniewo i 
Zamostne przebiega rzeka Reda . 
Obszar rzeki  obejmuje większość 
terenu położonego w zachodniej, 
południowo-zachodniej i środkowej 
części gminy. Całkowita długość rzeki 
Redy wynosi 57 km. Na terenie gminy 
rzeka płynie wykorzystując szerokie 
dno Pradoliny Redy-Łeby na odcinku o 
długości ponad 10 km. Poniżej jeziora 
Orle rzeka płynie częściowo sztucznym 
kanałem. Górny 4-kilometrowy odcinek 
tego cieku wypływającego z jez. 

Wyspowo, położony jest w granicach gminy. Dno Pradoliny Redy charakteryzuje się 
bardzo gęstą siecią sztucznych rowów i kanałów melioracyjnych. 

 
 
2.3 Warunki klimatyczne i glebowe 

Kniewo i 
Zamostne  
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Omawiany obszar położony jest w krainie klimatycznej wybrzeża Zatoki Gdańskiej. 
Położenie w zasięgu oddziaływania termicznego zbiornika Morza Bałtyckiego wpływa na 
wydłużenie okresów przejściowych – przedwiośnia i przedzimia.  Charakterystycznymi 
cechami klimatu są: 

• małe amplitudy roczne, miesięczne i dobowe temperatury; 
• niskie maksymalne i wysokie minimalne temperatury powietrza; 
• opóźnienie termicznych pór roku; 
• wydłużenie okresu przejściowego pomiędzy latem i zima; 
• niższe temperatury wiosną w stosunku do jesieni; 

Ze względu na charakter kierunków i nasilenie wiatrów, oraz znaczne - szczególnie na 
obszarze Pradoliny Redy – Łeby i  odsłonięcie terenu, obszar ten jest dobrze przewietrzany. 
Jest to czynnik korzystny z punktu widzenia odporności środowiska na zanieczyszczenia 
pyłowe i gazowe wprowadzane do atmosfery. 
 
Struktura u żytkowania gruntów 

Na ogólną powierzchnię miejscowości 992,1  ha: 
� grunty orne stanowią 342,3 ha 34,5% (w gminie 8,5%),  

� łąki 357,2 ha 36,3% (29,6 w gminie),  

� pastwiska 47,7 ha, tj. 4,8% (9,1% w gminie), 

� lasy 141,1 ha, tj. 14,2%, (1,2% powierzchni lasów w gminie), 

Przydatno ść rolnicza gleb . Obszar miejscowości Kniewo i Zamostne charakteryzuje 
się naturalnymi dobrymi warunkami do produkcji rolniczej. Występują tutaj grunty 
kompleksów zbo żowo-pastewnych mocnego i słabego , lokalnie silniej uwilgotnione 
obniżenia terenu.  

Występują tu również grunty kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego 
(odpowiednio 4 i 5 kompleks przydatności rolniczej). Gleby tych kompleksów poddane przez 
dłuższy okres odpowiedniej uprawie i racjonalnemu nawożeniu osiągnąć mogą wyższy 
stopień kultury. Stwarza to możliwość uprawy na nich tych samych roślin co na kompleksach 
pszennych. Z uzyskanych wyników badań chemicznych gleb wynika, że z racji niskiego 
odczynu wymagają one sukcesywnego stosowania nawożenia wapniowego. Ograniczenia 
dla rolnictwa powinny tu polegać przede wszystkim na nie przekraczaniu pojemności 
środowiska dla dawek nawozów i środków ochrony roślin.  
 
2.4 Źródła utrzymania mieszka ńców  
 
Rolnictwo 

W okresie od  2000 do 2011 roku liczba gospodarstw rolnych w sołectwie  wzrosła  o  
17  (z 93 do 110).  Z analizy struktury obszarowej gospodarstw rolnych wynika, że okresie 10 
lat znacznie wzrosła liczba małych, do 5 ha powierzchni gospodarstw rolnych, z 51 w roku 
2000 do 72 w 2010 r. (patrz tabela poniżej).  
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Liczba gospodarstw rolnych w  miejscowo ści Kniewo i Zamostne  na podstawie 
odprowadzonego podatku do UG Wejherowo ( w 2000 i 2 010 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. Kniewo i Zamostne  
(2000 rok) 

33 18 5 10 11 16 93 10,9 

2. Kniewo i Zamostne  
(2010 rok) 42 30 7 6 13 12 110 11,3 

Źródło: Dane UG Wejherowo 
 
Struktura gospodarstw rolnych jest mało korzystna, gospodarstwa od 1- 5 ha stanowią 65,4 
%, od 5-7 ha 11,8%, od 10-15 11,8%. Gospodarstwa powyżej 15 ha w liczbie 15 stanowią 
10,9%. 

Gospodarstwa rolne w Kniewie i Zamostnym stanowią 11,3 %  wszystkich 
gospodarstw rolnych w gminie wiejskiej Wejherowo.  

Należy podkreślić, 
że  wszystkie 
gospodarstwa 
rolne położone na 
obszarze 
miejscowości 
uprawnione są do 
wsparcia 
gospodarowania 
na obszarach 
nizinnych o 
niekorzystnych 
warunkach 
gospodarowania 
(tak zwane 
płatności ONW w 
ramach Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 - 
2013). Uzyskane 
wsparcie ma w 
części 
kompensować 
istniejące 
utrudnienia w 
stosunku do 
gospodarstw poza 
granicami ONW. 
 

 

Podmioty gospodarcze. 
Obok rolnictwa źródłem utrzymania mieszkańców są zakłady pracy w Kniewie, 

Zamostnym i Górze. Na terenie sołectwa i terenach przyległych największymi zakładami 
usługowymi, produkcyjno - handlowymi są: 

 

1. Tartak 2. Drzewa i krzewy 
3. Stolarnia 4. Autogaz 
5. Mechanika pojazdowa 6. Bud - Dom 
7. Skup złomu 8. Ferma Strusi  
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W  pierwszej połowie 2011 roku w sołectwie 30 mieszkańców posiadało 
zarejestrowaną działalność gospodarczą. Aktywność ta koncentrowała się na uruchomieniu 
działalności gospodarczej z zakresu usług w tym handlu hurtowego oraz budownictwa, 
działalności rolniczej  i przetwórczej. Szczegółowo informację związane z aktywności 
gospodarczą mieszkańców w okresie ostatnich 3 latach  2009 i 2011 przedstawiono w 
tabelach poniżej.  
 
Aktywno ść  gospodarcza mieszka ńców - sektor prywatny - jednostki gospodarcze 
wpisane wg sekcji i działów PKD 1  
 

Lp. Sekcja Wyszczególnienie 2009 rok 2010 rok 2011 
I półrocze 

1. A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 3 3 3 
3. C Przetwórstwo przemysłowe 1 1 3 
4. F Budownictwo 6 8 8 

5. G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 6 7 5 

6. H Transport i gospodarka magazynowa 2 2 2 

7. I Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 3 3 3 

8. M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4 5 4 

9. N Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 1 1 1 

10. O Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 1 1 1 

11. S Pozostała działalność usługowa 1 0 0 
12.  ogółem 28 31 30 

Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 
Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców dotyczy budownictwa i przetwórstwa 
przemysłowego. Według sektorów własności wszystkie tj. 31 podmiotów to sektor prywatny, 
w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą to 80,6%. 
 
Jednostki gospodarcze wpisane wg sektorów własno ściowych  

Wyszczególnienie  Liczba 
podmiotów  

Liczba 
podmiotów  

Jednostki wpisane wg sektorów własno ściowych: 
 

2009 
rok 

2010 
rok 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 28 31 
Sektor prywatny - ogółem 28 31 
Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadz ące działalno ść 
gospodarcz ą 21 25 

Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społ eczne 1 1 
Podmioty wg klas wielko ści - ogółem 28 31 
Mikro przedsi ębiorstwa: do  9 zatrudnionych osób 27 30 
Małe przedsi ębiorstwa: 10 - 49 zatrudnionych osób 1 1 

Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 
Pod względem zatrudnienia 30 podmiotów gospodarczych to przedsiębiorstwa zatrudniające 
do 9 osób ijedno przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 osób.  
 

                                                 
1Dane o liczbie podmiotów są ujmowane w tablicach wg sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalno ści  
(PKD). Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie. Dane dla miejscowo ści 
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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2.5 Turystyka wiejska  
Turystyka wiejska jest jedn ą z możliwo ści rozwijania przedsi ębiorczo ści.  
 

 
Jest to idealne miejsce wypoczynku 
otoczone zielenią pól i łąk z dala od 
wielkomiejskiego zgiełku i hałasu, gdzie 
w miłej, rodzinnej atmosferze odzyskać 
można siły i dobry humor. Atrakcyjne  
ukształtowanie terenu, zachęca 
miłośników wędkowania, pływania na 
kajakach, a także jazdy konnej oraz 
spacerów i obcowania z naturą.  

 

 
 
 
 

Atrakcje turystyczne miejscowości to między innymi: 

• rzeka Reda  
• duże obszary leśne 
• kajaki - możliwość spływów rzeką Redą  
• rowery  
• plac zabaw dla dzieci 
• udział w pracach polowych 
• pomoc przy obrządku zwierząt 
• ferma strusi - 1km  
• hodowla karpia i łowisko wędkarskie – 3 km  
• grzybobranie 

Przykłady gospodarstw agroturystycznych i 
atrakcji 
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Przykładem przedsiębiorczości w branży agroturystycznej jest Ferma Strusi Afrykańskich w Kniewie. 
 

 

 

Łowisko wędkarskie – Zamostne 

W stawach wędkarskich chowany jest bogaty asortyment ryb: karp, lin, karaś, płoć, sandacz, 
szczupak, okoń oraz pstrąg.  

                                      
 
 

 

 

 
Piękno krajobrazu - Zamostne  

2.6 Infrastruktura techniczna 

Wędkowanie to pi ękny relaks  
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Mieszkańcy miejscowości zainteresowani są rozwojem turystyki wiejskiej.  Barierą w rozwoju 
turystyki jest niedostateczny stan infrastruktury technicznej.   
 
Zaopatrzenie w wod ę. We wsiach 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 dreszczu na 
wielu odcinkach drogi są trudno przejezdne.  Mieszkańcy zgłaszają duże 
zapotrzebowanie na budowę chodników, oświetlenia i innych elementów infrastruktury 
drogowej. 
 
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. 
 
Zaopatrzenie w gaz. Zaopatrzenie w gaz odbywa się częściowo z sieci i butli gazowych. W 
perspektywie zakłada się maksymalną gazyfikację miejscowości.  
 
Sieć kolejowa. Przez teren gminy przebiega pierwszorzędna linia kolejowa nr 202 (Stargard 
Szczeciński – Gdańsk). Odgrywa ona duże znaczenie w transporcie zbiorowym i w 
przewozie towarów. Jej stan techniczny wymaga modernizacji. Od linii kolejowej nr 202 
odchodzi lokalna linia kolejowa nr 230 będąca własnością gmin Gniewino i Choczewo. 
Obecnie nie jest eksploatowana i nie planuje się jej modernizacji. Lina ta przebiega przez 
miejscowości Kniewo i Zamostne.  
 
Młodzie ż dojeżdża do Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Do Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Górze dzieci z miejscowości Kniewo Zamostne  dowożone są autobusem  
podstawionym z UG Wejherowo.  
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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.  

Szkoła w Górze.  W Górze zlokalizowana jest Samorządowa Szkoła Podstawowa im. 
Jakuba Wejhera, gdzie dowożone są dzieci z Kniewa i Zamostnego.  Szkoła prowadzi 
zajęcia od klasy 0 do 6. Aktualnie (2011 rok) do szkoły uczęszcza 128 uczniów. Młodzież 
gimnazjalna uczęszcza do Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie im. Jana Pawła II. 

Szkoła 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 Kniewa i Zamostnego   ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej korzystają z usług świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Gościcinie. Bliskość 
Gminy Wejherowo do miasta Wejherowa powoduje, że społeczność gminy korzysta z  
przychodni rejonowych położonych na terenie miasta Wejherowa. Między innymi są to 
publiczne przychodnie, 1 specjalistyczna oraz 1  rehabilitacyjna. Ochrona zdrowia w Gminie 
Wejherowo wypełnia swoje zadania. Cechuje ją łatwość dostępu, do specjalistycznej kadry 
medycznej. Zadania z zakresu lecznictwa szpitalnego i klinicznego realizowane są w 
Wejherowie i w Trójmieście. Szpital ogólny, obejmujący swoim zasięgiem także gminę, 
znajduje się w mieście Wejherowie, dysponuje on 646 łóżkami. Także w mieście Wejherowo 
znajduje się centrum pomocy doraźnej. Również zadania z zakresu usług pogotowia 
ratunkowego realizowane są w Wejherowie. Na terenie Gminy Wejherowo zlokalizowane są 
2 apteki, w Gościcinie i Bolszewie.  Liczba ludności przypadająca na 1 aptekę wynosi 
8 789,5. 
 
Pomoc społeczna.  Gminny O środek Pomocy Społecznej mie ści si ę w  Wejherowie 
mieści si ę na ul. Osiedle Przyjaźni 1b  i jest jednostką organizacyjną gminy, działający na 
podstawie obowiązujących 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 sa 
nieodległych miejscowościach Bolszewo lub Wejherowo. 
 
Miejscem spotkań dla mieszkańców jest sala OSP. Obok budynku OSP znajduje się plac 
zabaw który wymaga modernizacji.  
 
Mieszkańcy kultywują tradycje Kaszubskie i wykazują duża aktywność i są zainteresowani 
rozwojem swojej miejscowości.  
 
Prowadzą kronikę miejscowości od 1946 roku. W trakcie pracy nad Planem Odnowy 
mieszkańcy opracowali własny Herb i Hymn Sołectwa. 
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Mieszkańcy miejscowości Kniewo i Zamostne uczęszczają do Kościoła parafialnego p.w. 
Św. Mateusza w Górze. Poniżej zdjęcia przydrożnego krzyża i  kapliczki w miejscowości 
Kniewo. 

 
 

  

 
Kapliczka w Kniewie  

 
 
 



 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacje społeczne.  W sołectwie siedzibę mają aktywnie działające organizacje 

społeczne, Koło Gospody ń Wiejskich, Ochotnicza Stra ż Pożarna. 
 

 
        Przedstawicielki Koła Gospody ń Wiejskich w Kniewie (i nie tylko) z liderk ą Panią Sołtys Krystyn ą Klawikowsk ą 

 
 
Wybitni mieszkańcy pochodzący z Kniewa 
Benedykt Porożyński  
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Główne kierunki rozwoju sołectwa  
Na terenie Kniewa i Zamostnego proponowanym kierunkiem rozwoju jest 

mieszkalnictwo jednorodzinne o niskiej intensywności, rolnictwo i turystyka. Przewiduje się, 
że główną formą turystyki może być turystyka realizowana w oparciu o funkcjonowanie 
gospodarstw agroturystycznych, a także produkcję ekologicznej żywności.  Barierą dla 
rozwoju tych miejscowości  jest brak odpowiedniej infrastruktury technicznej i społecznej. 
Istniejące na terenie grunty leśne należy zachować w dotychczasowej funkcji z wyjątkiem 
przeznaczenia ich na niezbędne inwestycje celu publicznego. 

 



3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron mie jscowo ści - Kniewo i Zamostne  
 

Mocne strony Słabe strony  
1.Optymalne oddalenie od dużych aglomeracji miejskich 
(Gdynia, Gdańsk, Sopot – 35 km, Puck 30 km), a 
jednocześnie bliskość sąsiedztwa Wejherowa – 8 km  
2.Aktywni liderzy (sołtys, radny,…) 
3.Funkcjonujące Koło Gospodyń Wiejskich  jako 
zarejestrowane w KRS stowarzyszenie 
4.Funkcjonująca OSP 
5.Spółka wodna 
6.Aktywni mieszkańcy w działalności pozarolniczej  
7.Piękne krajobrazy 
8.Ferma strusi – atrakcja turystyczna 
9.Aktywne gospodarstwa agroturystyczne 
10.Naturalne warunki dla turystyki (nieskażone środowisko, 
oddalenie od aglomeracji miejskiej, uczęszczanych dróg, 
czyste powietrze, cisza) 
11.Dobrze funkcjonująca, posiadająca osiągnięcia mała 
szkolą wiejska  w Górze obsługująca miejscowości Kniewo, 
Zamostne  i  Warszkowo 
12.Rozwojowy charakter miejscowość Kniewo i Zamostne  
13.Możliwość produkcji żywności ekologicznej 
 

1.Niewystarczająca aktywności  mieszkańców 
2.Słabo zagospodarowana świetlica wiejska 
3.Brak chodników i ścieżek rowerowych 
4.Słaba oferta kulturalna dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
5.Brak kanalizacji sanitarnej 
6.Zaniedbane i słabo zagospodarowane miejsca publiczne mające charakter infrastruktury społecznej  
7.Słabo zwaloryzowane zasoby przyrodnicze miejscowości  
Kniewo i Zamostne (np. żurawie, bociany, dziki) 
8.Brak chodnika wzdłuż drogi powiatowej,  ul. Głównej w kierunku Wejherowo (800 m) 
9.Brak chodnika w kierunku Zelewa (800 m) przy drodze powiatowej  
10.Brak oświetlenia (kilku lamp)  przy drodze powiatowej w kierunku Wejherowa 
11.Brak przejścia dla pieszych w miejscowości Kniewo i Zamostne  
12.Brak kładki przez rzekę Reda 
13.Place zabaw wymagające modernizacji i budowy 
14.Brak miejsca spotkań i integracji mieszkańców miejscowości  Zamostne 
15.Brak „siłowni pod chmurką” dla seniorów i nie tylko 
16.Brak ścieżki rowerowej na szlaku kolejki wzdłuż torów 
17.Brak uregulowania cieków wodnych (melioracji) 
18.Brak gazyfikacji miejscowości 
19.Brak telewizji kablowej  w Kniewie 
20.Brak kanalizacji w miejscowości Kniewo i Zamostne 
21.Brak chodników (al. Lipowa -2 km, ul. Wejherowska, ul. Główna – 2,5 km, ul. Leśna i Bukowa 
22.Brak radaru pomiaru prędkości w miejscowości Kniewo  
23.Potrzeba modernizacji świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę budynku OSP w Kniewie 
24.Niezagospodarowany  kompleks sportowo rekreacyjnego naprzeciwko szkoły salezjańskiej w Kniewie  
25.Brak  boiska sportowego i zagospodarowanego placu zabaw przy OSP Kniewo 
26.Duża liczba zabudowań z dachami pokrytymi szkodliwym eternitem 

Szanse Zagro żenia 
1.Możliwość uzyskania zewnętrznych środków finansowych 
z 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 (RPO, PROW 2007-2013, Program Leader) 
5.Rozbudowa świetlicy OSP w Kniewie  
6.Realizacja zadań w ramach planu odnowy (chodniki, 
oświetlenie) 
7.Dobra współpraca z gminą 

1.Postępujący marazm i zniechęcenie  
2.Recesja gospodarcza w kraju i Europie 
3.Duża konkurencja w ubieganiu się o środki finansowe w gminie i kraju 
4.Brak wystarczających środków własnych na poziomie wsi, na inicjatywy społeczne wewnątrz wsi 
5.Konkurencyjność sąsiednich miejscowości 
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4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem  za dań inwestycyjnych lub przedsi ęwzięć  Planu Odnowy Miejscowo ści – Kniewo i Zamostne  

PRIORYTET 1 PRIORYTET 2 PRIORYTET 3 

Poprawa stanu infrastruktury Ochrona naturalnych walorów 
miejscowo ści Kniewo i Zamostne Aktywizacja i integracja  mieszka ńców 

Cel szczegółowy 1 Cel szczegółowy 2 Cel szczegółowy 1 Cel szczegółowy 1 
Rozbudowa, budowa, modernizacja 

infrastruktury technicznej  Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycz nej Ochrona przyrody i środowiska 
naturalnego 

Tworzenie działa ń integruj ących 
mieszka ńców 

Zadania inwestycyjne lub 
przedsi ęwzięcia Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia Zadania inwestycyjne lub 

przedsi ęwzięcia Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia 

1.Budowa chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej,  ul. Głównej w kierunku 
Wejherowa (800 m) - I 
2.Budowa chodnika przy drodze 
powiatowej w kierunku Zelewa (800 m) 
- I 
3.Budowa  punktów oświetlenia przy 
drodze powiatowej w kierunku 
Wejherowa (5 punktów) i Zelewa (6 
punktów) - G 
4.Budowa przejścia dla pieszych przy 
drodze powiatowej w miejscowości 
Zamostne – I 
5. Budowa chodników: 
a) al. Lipowa – I b) ul. Wejherowska – 
I, c) ul. Leśna – G  
d) ul. Bukowa –I 
6. Budowa sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej  
7.Poprawa stanu dróg 
8.Budowa  kładki przez rzekę Reda – I, 
K 
9. utylizacja azbestu z gospodarstw, 
budynków i zabudowań 
 
 
 
 
 
 
 

1.Modernizacja i wyposażenie  świetlicy wiejskiej poprzez 
remont i rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Kniewie wraz z  zagospodarowaniem terenu – S, K 
2.Utworzenie i zagospodarowanie placu zabaw – S, G 
3. Rewitalizacja miejscowości, w szczególności poprzez 
działania związane z remontem lub wyposażeniem  placów, 
terenów, parków, budynków i obiektów publicznych 
pełniących funkcje społeczno - kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne – S, G 
4. Budowa i modernizacja kompleksu sportowo 
rekreacyjnego naprzeciwko szkoły salezjańskiej –S, I, K 
5. Budowa placu zabaw, siłowni „pod chmurką” oraz boiska 
piłkarskiego przy OSP Kniewo – G, K, S 
6. Budowa ścieżki rowerowej na szlaku trasy kolejowej – S, 
G 
7. Budowa małej infrastruktury turystycznej (np. przystani 
kajakowej) w miejscowości Kniewo i Zamostne – S, G, I 
8.Zagospodarowane miejsc publicznych mających charakter 
infrastruktury społecznej  w Kniewie i Zamostnym – S 
9.Utworzenie i zagospodarowanie miejsca spotkań i 
integracji mieszkańców poprzez zakup działki i budowę 
świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Zamostnego – S 
10.Poprawa funkcjonowania transportu publicznego poprzez 
budowę, przebudowę, remont lub odbudowę obiektów małej 
architektury służących wykonywaniu działalności zwianej z 
transportem w miejscowości Kniewo i Zamostne – G, S 
11.Adaptacja i wyposażenie miejsc w których będą 
świadczone usługi dostępu do sieci Internetu – S 
12. Budowa lub zakup sceny na potrzeby organizacji 
festynów – G, S, K 
 

1.Inwestycje melioracyjne 
dotyczące w szczególności 
melioracji podstawowych lub 
szczegółowych lub urządzeń 
wodnych – I 
2.Oznaczenie i oznakowanie 
pomników przyrody na obszarze 
miejscowości Kniewo i Zamostne – 
S 
3.Poprawa stanu środowiska i 
estetyki wsi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Organizowanie cyklicznych imprez 
kulturalnych  kultywujących tradycje 
Kaszubskie (np. plenerowe wystawy 
lokalnych artystów, spotkania seniorów, 
festyny, imprezy okolicznościowe, święta 
lokalne i okolicznościowe) – S, K 
2.Utworzenie stowarzyszenia rozwoju 
miejscowości, lub wpisanie tych zadań 
do istniejącego stowarzyszenia  – S 
3.Promocja obszaru miejscowości 
Kniewo i Zamostne – S 
4.Opracowanie folderu informacyjnego o 
dziedzictwie historycznym miejscowości 
Kniewo i Zamostne – S 
5.Organizacja czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży w okresie ferii, wakacji i zajęć 
pozalekcyjnych – S, K 
6.Utworzenie kół zainteresowań dla 
dzieci i młodzieży – S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
G – zadanie gminne; S – zadanie stowarzyszenia/sołe ctwa; I – Inna Instytucja; K – zadanie rozpisane na  karcie  
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 W  omawianym rozdziale  przedstawiono trzy priorytety dla rozwoju miejscowości 
Kniewo i Zamostne. 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  opisano w formie KARTY. Prezentowana pojedyncza karta (patrz 
Załącznik nr 1) dotyczy jednego zadania lub przedsięwzięcia. 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. Ze względu na wielość i różnorodność 
planowanych do realizacji zdań nie przedstawiono w tym miejscu kwoty końcowej 
realizacji zadania.  

Zwrócić należy uwagę, że zgodnie  z wymaganiami Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi dotyczącymi opracowania Planu Odnowy Miejscowości przy 
sporządzaniu wykazu planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 
aktywizujących społeczność lokalną nie należy ograniczać tylko tych, które 
kwalifikują się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Należy opisać 
te zadania lub przedsięwzięcia,  które zostały wskazane przez mieszkańców do 
realizacji w ciągu minimum 7  lat. Kierując się zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi  harmonogram zawiera wszystkie zgłaszane podczas spotkań i 
szerokich konsultacji społecznych zadania i przedsięwzięcia które zostały zgłoszone i 
stanowią katalog potrzeb społecznych miejscowości Kniewo i Zamostne.  

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  do nawet  9 lat 
dla ich realizacji. 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 nowej 
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, 
więcej informacji patrz Rozdział 7 (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 
Kniewo i Zamostne w latach 2012-2020”, w ramach dostępnych środków i 
podejmowanych uchwał przez mieszkańców i Radę Sołecką. 
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5. Opis do harmonogramu finansowego wdra żania „Planu Odnowy Miejscowo ści na 
lata 2012-2020” 

Harmonogram finansowy wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości Kniewo i Zamostne 
na lata 2012 - 2020 wskazuje możliwe szacunkowe kwoty realizacji wybranych zadań lub 
przedsięwzięć. Kwoty te są do pozyskania z różnych źródeł przy wsparciu budżetu gminy 
Wejherowo.  

Do możliwości finansowego zabezpieczenia realizacji zadań  zaliczamy: 
1. fundusz sołecki  
2. kwot  przydzielonych w ramach wieloletniej prognozy finansowej (WPF)  
3. środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-

2013, oraz  kolejnym okresie na lata 2014-2020 
4. środki pozyskane przez stowarzyszenia rozwoju miejscowości 
5. konkursy ogłaszane przez Urząd Gminy na realizację zadań lub usługi publiczne w 

ramach rocznych programów współpracy  
6. finansowanie zadań w ramach inicjatywy lokalnej 

 
Informacje o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na rozwój miejscowości 
przedstawia się w załączniku nr 1. 
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6.Wyszczególnienie i krótka  charakterystyka obszar ów o szczególnym znaczeniu dla 
mieszka ńców  
 

Obecnie w Kniewie brak jest miejsca na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży. 
Istnieje pilna potrzeba utworzenia bezpiecznego miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz 
uprawiania sportu przez mieszkańców. Przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniewie 
znajduje się niezagospodarowany teren, który ze względu na swoje cechy funkcjonalno-
przestrzenne stanowi obszar o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Niniejszy teren 
jest miejscem okazjonalnych spotkań mieszkańców oraz organizacji festynów kulturalnych. 
Obszar pełni rolę centrum kulturalnego miejscowości i przyczynia się do wzmacniania więzi 
społecznych. 

Na wyżej wymienionym obszarze oraz na innych terenach Kniewa istotnych ze względu 
na zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańcy chcą wykonać następujące inwestycje: 

 
1) Modernizacj ę i wyposa żenie świetlicy wiejskiej poprzez remont i rozbudow ę 
budynku Ochotniczej Stra ży Pożarnej w Kniewie wraz z  zagospodarowaniem terenu 
Miejsce spotkań i stowarzyszeń działających na ternie sołectwa; miejsce spotkań dla 
mieszkańców; miejsce zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji; wynajmowanie 
świetlicy na imprezy okolicznościowe 
- odnowienie i konserwacja podłogi lub wymiana na nową, 
- odnowa kuchni i pomieszczeń sanitarnych, 
- wyposażenie kuchni i świetlicy 
- budowa grilla pod zadaszeniem na przy  świetlicy; 
- upiększenie i rewitalizacja  terenu przy świetlicy wiejskiej; 
- utwardzenie terenu  
- zagospodarowanie terenu – stoły ławy, zadaszenie 
 
2) Budow ę placu zabaw, siłowni „pod chmurk ą” oraz boiska piłkarskiego przy OSP 
Kniewo 
 
- Stworzenie miejsca, w którym w sposób bezpieczny i kontrolowany przez dorosłych, dzieci  
będą bawić się, wypoczywać, współpracować i rywalizować oraz rozwijać swoją sprawność 
fizyczną i umysłową. 
- Zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do zabawy, nabywania umiejętności 
społecznych i zdolności komunikacji, rozwijania osobowości i sprawności 
psychomotorycznej, pobudzania wyobraźni i poczucia przestrzeni 
- Poprawa wizerunku i estetyki naszej wsi. 
Plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, chcącej w 
sposób aktywny spędzić czas wolny na świeżym powietrzu.  Korzystanie z obiektów sprzyjać 
ma zarówno integracji dzieci i młodzieży naszej wsi jak również integracji dorosłych 
mieszkańców, którzy sprawują nad nimi opiekę. Korzystanie z obiektów może również 
kreować u dzieci poczucie poszanowania wspólnego dobra. 
 
3) Rozbudow ę i modernizacj ę kompleksu sportowo rekreacyjnego naprzeciwko szkoł y 
salezjańskiej 
Stworzenie boiska wielofunkcyjnego. Budowa i zakup sprzętów sportowych. Inwestycja w 
bezpieczeństwo (podłoże – mata poliuretanowa). Budowa ścianki wspinaczkowej. Rampa. 
Plac w kształcie „8” do nauki jazdy na rowerze. Wyznaczenie placu pod „lodowisko”. 
Wpłynięcie na stan zdrowia fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Umożliwienie 
podejmowania działań usprawniających kulturę fizyczną mieszkańców. Miejsce spotkań.  
Możliwość organizowania imprez sportowych. Organizowanie czasu pozalekcyjnego. 
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4) Budow ę lub zakup sceny na potrzeby organizacji festynów 
 
Obok świetlicy i remizy strażackiej w centrum miejscowości Kniewo istnieje 
niezagospodarowany teren, który można wykorzystać na budowę lub zakup przenośnej 
sceny. Obecnie niniejszy obszar służy do organizacji imprez kulturalnych co ma ważny 
wpływ na wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców sołectwa. Niestety obecnie jest on 
niezagospodarowany i nie posiada odpowiedniego zaplecza i infrastruktury. Budowa lub 
zakup Sceny wraz z zadaszeniem pozwoliłoby na organizacje festynów niezależnie od 
pogody oraz podniosłaby rangę wydarzeń kulturalnych. 
 
Ponadto mieszkańcy sołectwa poprzez „miękkie” projekty chcą na wyżej opisanych 
obszarach prowadzić następującą aktywność społeczną i kulturalną: 
 
1) Organizacj ę czasu wolnego dla dzieci i młodzie ży w okresie ferii, wakacji i zaj ęć 
pozalekcyjnych 
Wygospodarowanie miejsca spotkań dzieci i młodzieży do lat 16. 
Wyposażenie miejsca spotkań. Podjęcie współpracy z osobami odpowiedzialnymi za 
działania z dziećmi i młodzieżą (taniec, nauka gry na instrumentach itp.) Podjęcie współpracy 
z osobami i/lub instytucjami organizującymi zajęcie dodatkowe poza siedzibą instytucji. 
Dzieci, młodzież do lat 16 zamieszkujące miejscowości Kniewo i Zamostne. Nauka 
efektywnego wykorzystywania czasu wolnego. Zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne, 
techniczne, rękodzieło, informatyczne). Zajęcia ruchowe. Zdobywanie dodatkowej wiedzy. 
Rozwijanie indywidualnych zdolności. Nauka pracy w zespole. Nauka wchodzenia w 
interakcje z innymi poprzez działanie. Podejmowania działań z własnej inicjatywy. Próba 
kreowania własnej rzeczywistości. Opieka nad dziećmi pracujących rodziców w czasie 
wolnym od nauki szkolnej. Pomoc koleżeńska w wyrównywaniu szans edukacyjnych. 
Umożliwienie spotkań dzieci i młodzieży pod nadzorem osób dorosłych w świetlicy wiejskiej. 
Organizowanie zajęć dodatkowych w zależności od chętnych osób (tańce, aerobik, karate). 
Włączenie rodziców do rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży. Umożliwienie 
zaprezentowania siebie!!!! 
 
2) Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych na  terenie wsi (np. plenerowe 
wystawy lokalnych artystów, spotkania seniorów, fes tyny, imprezy okoliczno ściowe, 
święta lokalne i okoliczno ściowe) 
Rozrywka. Umożliwienie dostępu do dóbr kultury: wystawy, występy muzyczne. Spotkania. 
Relaks i odpoczynek. Wyposażenie miejscowości 
Mobilizowanie wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w życiu kulturalnym. Bez 
ograniczeń wiekowych. Bale okazjonalne. Wystawy np. zdjęcia, rzeźby. Koncerty. Imprezy 
sportowe. Kino pod chmurką. Teatrzyki dla dzieci. Imprezy plenerowe. 
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7. Zgodno ść Planu Rozwoju Miejscowo ści z dokumentami strategicznymi 
    dotycz ącymi rozwoju obszarów wiejskich 
 
Cele określone w Planie Odnowy Miejscowości są komplementarne do dokumentów 
planistycznych na poziomie UE, kraju, regionu i gmin.  
 
1. Dokumenty Wspólnot Europejskich dotycz ące rozwoju obszarów wiejskich 

• Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (art. 4). 

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów (a, 
b, c).  
Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów 
(art. 4): 

a) poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa poprzez wspieranie restrukturyzacji, 
rozwoju i innowacji; 

b) poprawy środowiska naturalnego i terenów wiejskich poprzez wspieranie 
gospodarowania gruntami, 

c) poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania 
działalności gospodarczej. 

2. Dokumenty krajowe: 
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201 3 (PROW 2007-2013), 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, lipiec 2007. 
Oś   3  Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 
Oś 4 Leader – Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału 
społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich 
wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. 
 (Gmina Wejherowo uczestniczy w realizacji Programu LEADER przez partnerstwo w LGD 
„Kaszubska Droga”). 

• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomor skiego na lata 2007-
2013. 

Celem strategicznym RPO WP jest: 
„Poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej 
województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału 
gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów 
przyrodniczych”. 
Plan Odnowy miejscowości realizowany będzie w szczególności w ramach działania 9.3 – 
Lokalne Inicjatywy Obywatelskie przewidzianego do realizacji w ramach Priorytetu 9 – 
Lokalna Infrastruktura Społeczna i Inicjatywy Obywatelskie. W ramach tego priorytetu 
niwelowane winny być dysproporcje przestrzenne w rozwoju wieś-miasto, w tym wspierane 
będą projekty dotyczące aktywizacji i integracji wspólnot lokalnych. 
 
Cele strategiczne i szczegółowe zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Zależnych od Rybactwa (LSROR) opracowane przez  Pólnocno kaszubsk ą Lokaln ą 
Grupę Ryback ą (Podejście LEADER-rybny) zgodne z priorytetami i celami zw artymi w 
Planie Odnowy Miejscowo ści 
 
Cel Strategiczny 
1.Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców poprzez wykorzystanie lokalnych 
zasobów 
Cele szczegółowe: 
1.1. Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej, społecznej i rekreacyjno – 
sportowej 
1.2. Zachowanie atrakcyjności przyrodniczej obszaru  
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1.3. Poprawa dostępu i podniesienie jakości usług dla mieszkańców  
1.4. Rozwój  infrastruktury turystycznej 
Cel Strategiczny 
2.Aktywizacja społeczności lokalnej na obszarze objętym strategią 
Cele szczegółowe: 
2.1. Wzmocnienie tożsamości  i integracji społeczności „Północnych Kaszub” 
2.2. Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form i kierunków promocji i współpracy  
2.3. Nabywanie wiedzy i umiejętności, pobudzenie  mieszkańców do działania   

(Gmina Wejherowo uczestniczy w realizacji osi IV Rybnej w ramach Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupie Rybackiej). 
 
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Wej herowo na lata 2004-2020  
Obszary priorytetowe i cele pierwszego rz ędu  Strategii Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego gminy Wejherowo na lata 2004 - 2020  

 Cele pierwszego rz ądu  dla obszaru EKOLOGIA:  

1. Podjąć działania w kierunku wzrostu świadomości ekologicznej oraz uwypuklenia 
walorów turystycznych i przyrodniczych gminy. 

 Kierunki działania  

1.1 Edukacja dorosłych poprzez lokalne media, zebrania wiejskie w zakresie nowych 
technologii ochrony środowiska, wytwarzania źródeł ciepła i zagrożeń ekologicznych 

1.2 Wskazanie na źródła dochodu gminy z wykorzystaniem walorów turystycznych i 
przyrodniczych 

1.3 Wykorzystanie walorów przyrodniczych do rozwoju agroturystyki. 
1.4 Centrum agroturystyczne – jezioro Orle i rzeka Reda. 

1.5 Edukacja właścicieli gospodarstw rolnych w zakresie warunków tworzenia i 
osiągania korzystnych efektów z działalności opartej na agroturystyce. 

1.6 Promocja agroturystyki na szczeblu gminy w kraju i zagranicą. 
1.7 Podjąć działania dla utrzymania obszarów czystego krajobrazu. 
1.8 Tworzenie prawnie chronionych obszarów przyrodniczych. 
1.9 Monitoring źródeł potencjalnych zagrożeń ekologicznych. 

1.10 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzeni uwzględniające zachowanie 
istniejących zasobów przyrodniczych. 

 Cele pierwszego rz ądu  dla obszaru INFRASTRUKTURA:  
1. Podjąć działania w kierunku budowy infrastruktury publicznej. 
 Kierunki działania  
 Budowa otwartych boisk sportowych w każdym sołectwie 

1.1 Podjąć działania w kierunku rozwoju infrastruktury turystycznej. 

1.2 Rozbudowanie infrastruktury turystycznej wokół jezior (parkingi, pola namiotowe, 
campingowe) 

1.3 Budowa szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, edukacyjnych). 
1.4 Umożliwienie rozwoju inwestycji hotelowych o wyższym standardzie. 
1.5 Podjąć działania w kierunku dalszej rozbudowy i poprawy infrastruktury technicznej. 
1.6 Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu 

 Cele pierwszego rz ądu  dla obszaru SPOŁECZNO ŚĆ: 
1. Stworzyć warunki do wykorzystania czasu wolnego dzieci i młodzieży. 
 Kierunki działania  

1.1 Zwiększyć dostępności do otwartych i zamkniętych obiektów sportowych. 
1.2 Tworzenie centrów kultury z ofertą na miarę oczekiwań dzieci i młodzieży. 

1.3 Budowa ogródków Jordanowskich dla małych dzieci i ich opiekunów jako centrów 
wypoczynku i rekreacji. 

Reasumując, opracowany Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny z celami określonymi w 
dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, kraju, regionu (województwa, powiatu) oraz 
gminy  wiejskiej Wejherowo. 
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8. Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowo ści, monitorowanie i ewaluacja  
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  będzie oceniana raz do roku na 
zebraniach wiejskich. W razie potrzeby przeprowadzać się będzie aktualizacje 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 na realizację celów strategicznych 
gminy, województwa i kraju, Unii Europejskiej. 

 
Zasady wdra żania Planu Odnowy Miejscowo ści 

Planu odnowy miejscowości nie można wdrażać tylko poprzez same projekty, nakazy, 
polecenia czy inicjatywy odgórne. Realizacja musi się opierać o trwały system wartości. 
Mogą w tym pomóc zasady. Zasady są czymś umownym, normą społeczną, którą należy się 
kierować dla osiągnięcia danego celu, dla budowania więzi społecznych.  
Zasady wdrażania  dotyczą sołtysa i Rady Sołeckiej oraz mieszkańców danej miejskości dla 
której opracowano plan. Poniższej przedstawione zasady ogniskują odpowiedzialność za 
przebieg odnowy na  liderach i członka grupy odnowy. Prowadzi to do wzrostu  motywacji 
uczestników odnowy i oparcia działania o ich system wartości. 
 
Zasada 1.   Odnow ę miejscowo ści zaczynam od siebie  
 • rozumiem istotę zagadnienia, 

• umiem ją wytłumaczyć,  
• jestem przekonany o słuszności sprawy, 
• działam z wewnętrznej motywacji, 
• rezerwuję i planuję swój czas dla sprawy, 
• przyjmuję odpowiedzialność, 
• daję przykład. 

Zasada 2.   Odnowa miejscowo ści opiera si ę na wspólnym działaniu  
 • tworzymy aktywną grupę mieszkańców  

• wszyscy mieszkańcy wiedzą, iż przystępujemy do odnowy 
miejscowości, 

• działamy jawnie, starając się o poszerzenie grupy osób 
zaangażowanych. 

Zasada 3.  Odnowa miejscowo ści  potrzebuje sojuszników  
 • motorem działań na rzecz odnowy jest sołtys, Rada Sołecka, aktywni 

mieszkańcy, 
• każda osoba ciesząca się autorytetem jest poinformowana o planach i 

otrzymuje propozycję współuczestnictwa, 
• współpracujemy z każdym formalnym reprezentantem wiejskiej 

społeczności, 
• przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie. 
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Zasada 4.    Odnowa miejscowości  wymaga systematycznego działania 

 • określamy kalendarz działania i trzymamy się go, 
• ustalamy miejsce, tryb i metody pracy, 
• wszystko, co ustalimy, zapisujemy, 
• wszystko, co zrobiliśmy, dokumentujemy. 

Zasada 5.   Odnowa miejscowo ści  opiera si ę na planie rozwoju i programie odnowy 
miejscowo ści  

 • opracowujemy wizję rozwoju naszej miejscowości i stale udoskonalamy  
dla jej osiągnięcia Plan Odnowy Miejscowości, 

• zabiegamy o szerokie poparcie dla naszego planu,  
• określamy krótkoterminowy program odnowy, 
• ustalamy hierarchię proponowanych przedsięwzięć. 
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Załącznik nr 1. Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść 
lokaln ą w pierwszym okresie realizacji Planu Odnowy 
 
Załącznik nr 1/1 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejscow ości 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Modernizacja i wyposażenie  świetlicy wiejskiej poprzez remont i 
rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniewie 

wraz z  zagospodarowaniem terenu 

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

4. Cel planowanego 
zadania: 

- odnowienie i konserwacja podłogi lub wymiana na nową, 
- odnowa kuchni i pomieszczeń sanitarnych, 
- wyposażenie kuchni i świetlicy 
- budowa grilla pod zadaszeniem na przy  świetlicy; 
- upiększenie i rewitalizacja  terenu przy świetlicy wiejskiej; 
- utwardzenie terenu 
- zagospodarowanie terenu – stoły ławy, zadaszenie 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Miejsce spotkań i stowarzyszeń działających na ternie sołectwa; 
miejsce spotkań dla mieszkańców; miejsce zajęć dla dzieci w 
czasie ferii zimowych i wakacji; wynajmowanie świetlicy na 
imprezy okolicznościowe 

6. Harmonogram realizacji: 

Odnowa kuchni i pomieszczeń sanitarnych – XI. 2012r. 
Podłogi, odnowa lub wymiana – XI. 2013r. 
Budowa grilla pod zadaszeniem – VI.2012r. 
Upiększenie terenu koło świetlicy – VI.2012r 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Koszt ok. 40 tysięcy złotych cała modernizacja: 
Źródło pozyskania: 
- PROW (działanie Odnowy Wsi), 
- Budżet Urzędu Gminy, 
- Lokalni przedsiębiorcy (sponsoring). 
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Załącznik nr 1/2 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejscow ości 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii, 
wakacji i zajęć pozalekcyjnych 

2. Priorytet: Aktywizacja i integracja  mieszkańców 
3. Cel szczegółowy: Tworzenie działań aktywizujących integrujących mieszkańców 

4. Cel planowanego 
zadania: 

Wygospodarowanie miejsca spotkań dzieci i młodzieży do lat 16. 
Wyposażenie miejsca spotkań. Podjęcie współpracy z osobami 
odpowiedzialnymi za działania z dziećmi i młodzieżą (taniec, 
nauka gry na instrumentach itp.) Podjęcie współpracy z osobami 
i/lub instytucjami organizującymi zajęcie dodatkowe poza siedzibą 
instytucji. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Dzieci, młodzież do lat 16 zamieszkujące miejscowości Kniewo i 
Zamostne. Nauka efektywnego wykorzystywania czasu wolnego. 
Zajęcia artystyczne (muzyczne, plastyczne, techniczne, rękodzieło, 
informatyczne). Zajęcia ruchowe. Zdobywanie dodatkowej wiedzy. 
Rozwijanie indywidualnych zdolności. Nauka pracy w zespole. 
Nauka wchodzenia w interakcje z innymi poprzez działanie. 
Podejmowania działań z własnej inicjatywy. Próba kreowania 
własnej rzeczywistości. Opieka nad dziećmi pracujących rodziców 
w czasie wolnym od nauki szkolnej. Pomoc koleżeńska w 
wyrównywaniu szans edukacyjnych. Umożliwienie spotkań dzieci i 
młodzieży pod nadzorem osób dorosłych w świetlicy wiejskiej. 
Organizowanie zajęć dodatkowych w zależności od chętnych osób 
(tańce, aerobik, karate). Włączenie rodziców do rozwijania 
zainteresowań dzieci i młodzieży. Umożliwienie zaprezentowania 
siebie!!!! 

6. Harmonogram 
realizacji: W okresie realizacji planu odnowy wsi 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

W zależności od grupy zainteresowanych oraz ich predyspozycji                       
oraz włączenia się w akcje mieszkańców wsi Kniewo i Zamostne                            
–  Koszt  około 8 – 10  tys. zł 
Sponsorzy, zbiórka, symboliczne opłaty, dotacje, projekty 
zewnętrzne  

Przygotowali Laskowska Karolina i Michał Laskowski 
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Załącznik nr 1/3 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejscow ości 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego 

lub 
przedsięwzięcia 

aktywizujące 
społeczność 

lokalną 

Organizowanie cyklicznych imprez kultywujących tradycje Kaszubskie 
(np. plenerowe wystawy lokalnych artystów, spotkania seniorów, 

festyny, imprezy okolicznościowe, święta lokalne i okolicznościowe) 

2. Priorytet: Aktywizacja i integracja mieszkańców 
3. Cel szczegółowy: Tworzenie działań aktywizujących i integrujących mieszkańców 

4. 
Cel planowanego 

zadania: 
Rozrywka. Umożliwienie dostępu do dóbr kultury: wystawy, występy 
muzyczne. Spotkania. Relaks i odpoczynek. Wyposażenie 
miejscowości Kniewo i Zamostne w sprzęt audiowizualny. 

5. 

Przykładowe 
przeznaczenie: 

Mobilizowanie wszystkich mieszkańców do uczestniczenia w życiu 
kulturalnym. Bez ograniczeń wiekowych. Bale okazjonalne. Wystawy 
np. zdjęcia, rzeźby. Koncerty. Imprezy sportowe. Kino pod chmurką. 
Teatrzyki dla dzieci. Imprezy plenerowe. 

6. Harmonogram 
realizacji: W okresie realizacji planu odnowy wsi 

7. 
Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 

jej pozyskania 

Koszt: 10 -15  tys. zł.  
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Załącznik nr 1/4 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejscow ości 
 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Rozbudowa i modernizacja kompleksu sportowo -rekreacyjnego 
naprzeciwko szkoły salezjańskiej 

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

4. Cel planowanego 
zadania: 

Stworzenie boiska wielofunkcyjnego. Budowa i zakup sprzętów 
sportowych. Inwestycja w bezpieczeństwo (podłoże – mata 

poliuretanowa). Budowa ścianki wspinaczkowej. Rampa. Plac w 
kształcie „8” do nauki jazdy na rowerze. Wyznaczenie placu pod 

„lodowisko”. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Wpłynięcie na stan zdrowia fizycznego dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Umożliwienie podejmowania działań usprawniających 

kulturę fizyczną mieszkańców. Miejsce spotkań.  Możliwość 
organizowania imprez sportowych. Organizowanie czasu 

pozalekcyjnego. 

6. Harmonogram 
realizacji: W okresie realizacji planu odnowy wsi 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

 
Wg wyceny po przetargu. 

 
 
 
 
Przygotowali Laskowska Karolina i Michał Laskowski 
k.laskowska85@wp.pl 
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Załącznik nr 1/5 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejscow ości 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia  
aktywizującego 

społeczność lokalną 

Budowa placu zabaw, siłowni „pod chmurką” oraz boiska piłkarskiego 
przy OSP Kniewo 

2. Priorytet: Poprawa stanu infrastruktury  
3. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury społecznej i turystycznej  
4. 

Cel planowanego 
zadania: 

- Wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby i nawyku aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, 
- Stworzenie miejsca, w którym w sposób bezpieczny i kontrolowany 
przez dorosłych, dzieci  będą bawić się, wypoczywać, współpracować i 
rywalizować oraz rozwijać swoją sprawność fizyczną i umysłową. 
- Zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do zabawy, 
nabywania umiejętności społecznych i zdolności komunikacji, 
rozwijania osobowości i sprawności psychomotorycznej, pobudzania 
wyobraźni i poczucia przestrzeni 
- Poprawa wizerunku i estetyki naszej wsi. 
Plac zabaw i boisko do gry w piłkę nożną przeznaczony jest dla dzieci i 
młodzieży, chcącej w sposób aktywny spędzić czas wolny na świeżym 
powietrzu.  Korzystanie z obiektów sprzyjać ma zarówno integracji 
dzieci i młodzieży naszej wsi jak również integracji dorosłych 
mieszkańców, którzy sprawują nad nimi opiekę. Korzystanie z 
obiektów może również kreować u dzieci poczucie poszanowania 
wspólnego dobra.  
Etap I: Budowa placu zabaw i 
siłowni „pod chmurką” 

Etap II Budowa boiska sportowego 

5. 

Przykładowe 
przeznaczenie: 

Przedmiotem zadania jest 
budowa placu zabaw. W 
ramach przedsięwzięcia, 
uwzględnia się:  
- zakup i montaż urządzeń 
rekreacyjnych oraz urządzeń 
fitness 
- zakup i montaż elementów 
małej architektury w tym 
kosza na śmieci, ławek z 
oparciem i stojaka na rowery 
- nasadzenie zieleni 

Przedmiotem zadania jest budowa 
boiska do gry w piłkę nożną. Zadanie 
to obejmuje: 
- przygotowanie projektu; 
- wskazanie miejsca i granic działki 
przeznaczonej na boisko do piłki 
nożnej; 
- przygotowanie i ogrodzenie terenu 
od strony pól uprawnych, zabudowań, 
bądź ulicy, 
- Zakup i montaż wyposażenia boiska: 
bramki, ławki, plastikowe bądź 
metalowe kosze na śmieci 

6. Harmonogram realizacji: 2012-13 
7. 

Kwota końcowa i 
wskazanie Źródła jej 

pozyskania 

Koszt budowy placu zabaw i siłowni „pod chmurką”:  65.939,48 zł 
Koszt utworzenia i wyposażenia boiska sportowego: 50.000 zł 
1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi lub Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju 
2) Program operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” Oś Priorytetowa 4 
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Załącznik nr 1/6 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejscow ości 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Budowa kładki przez rzekę Reda 

2. Priorytet: Poprawa stanu infrastruktury 
3. Cel szczegółowy: Rozbudowa, budowa, modernizacja infrastruktury technicznej 

4. Cel planowanego 
zadania: Poprawa bezpieczeństwa i ruchu pieszych na obszarze sołectwa 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

W celu poprawy ruchu pieszych i bezpieczeństwa dzieci (które 
udają się przez drogę powiatową do szkolnego autokaru) 
potrzebna jest budowa drewnianej lub metalowej kładki przez 
rzekę Redę.  Kładka powinna posiadać następujące parametry 
- szerokość 150 cm 
- długość około 15 metrów 
- wysokość około 100 cm 
- posiadać poręcze 
Wskazane jest połączenie projektowanej kładki razem z innymi 
chodnikami i umiejscowienie w tym miejscu małej architektury 
(ławki lub kosze na śmieci) 

6. Harmonogram 
realizacji: W okresie realizacji planu odnowy wsi 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Koszt  około 30.000 – 50.000 zł 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 
Załącznik nr 1/7 
Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
pierwszym  okresie realizacji Planu Odnowy Miejscow ości 
 

1. 

Nazwa zadania 
inwestycyjnego lub 

przedsięwzięcia 
aktywizujące 

społeczność lokalną 

Budowa lub zakup sceny na potrzeby organizacji festynów 

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

4. Cel planowanego 
zadania: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie oraz 
integracja jego mieszkańców. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

W ramach realizacji zadania należałoby wybudować lub zakupić 
przenośną scenę z zadaszeniem i nagłośnieniem na potrzeby 
funkcjonowania świetlicy wiejskiej przy OSP Kniewo. Scena 
powinna być przystosowana do organizacji festynów oraz imprez 
kulturalnych, które będą integrować mieszkańców. 

6. Harmonogram 
realizacji: 2012-13 

7. 
Kwota końcowa i 

wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Koszt zakupu 122.227,56 zł 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi lub Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju 



Plan Odnowy Miejscowo ści Kniewo i Zamostne na lata 2012-2020 
 

 38 

 
Załącznik nr 2. Potencjalne źródła wsparcia finansowego na realizacj ę zadań lub 
przedsi ęwzięć inwestycyjnych w ramach Planu Odnowy Miejscowo ści  
 
1.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.  

 
2. 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, który ma ulepszyć 
racjonalność gospodarowania środkami publicznymi.  
Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w ramach odnowy wsi winny znaleźć się w 
wieloletnim programie inwestycyjnym gminy. 
 
3. Środki z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w  okresie programowania 2007-
2013, i kolejnym okresie na lata 2014-2020 

Do głównych źródeł finansowania „Planu Odnowy Miejscowości Bolszewo lata 2012-
2020” 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” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskie go na lata 2007-2013 (RPO):  
OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie. 
3.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:  

• Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 
rybactwa. 

• Tworzenie i rozwój usług dla mieszkańców obszaru  
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Trudno jest określać ramy finansowe po roku 2013, w nowym okresie programowania 
Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, dlatego budżet będzie corocznie aktualizowany w 
ramach nowych możliwościami pozyskiwania środków finansowych na lata 2014-2020. 

Plan finansowy koncentruje się na wstępnych szacunkach na okres od  2011 do 2013 
roku. Po tym czasie będą podejmowane uchwały aktualizujące wysokość poziomu 
finansowania poszczególnych zadań w ramach istniejących możliwości finansowych gminy i 
aktywności oraz potrzeb mieszkańców.  

Mieszkańcy Bolszewa mogą realizować operacje w ramach opracowanej Lokalnej 
Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, realizowanej przez Północnokaszubską Lokalną 
Grupę Rybacką  polegające na:  

• Wzmocnieniu konkurencyjno ści i utrzymaniu atrakcyjno ści obszarów zale żnych 
od rybactwa,  

• Restrukturyzacja lub reorientacja działalno ści gospodarczej lub dywersyfikacji 
zatrudnienia osób maj ących prac ę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektore m 

• Podnoszeniu warto ści produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczno ści zamieszkuj ącej obszary zale żne od rybactwa,  

• Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszara ch zale żnych 
od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjno ści  

 
4.Utworzenie i rejestracja stowarzyszenia rozwoju m iejscowo 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 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 (rozdział 4.1). 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 1974r. (Dz. U. Rok 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. 
Zm.). 
 
5.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 
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opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi a działającą,  na terenie 
miejscowości organizacją pozarządową, np. stowarzyszeniem. 

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.  

Więcej informacji o zasadach, celach, efektach, zakresie podmiotowym i 
przedmiotowym oraz formach współpracy w ramach rocznego programu współpracy zostały 
zawarte w dokumencie:  Zasady tworzenia programu współpracy jednostek samo rządu 
terytorialnego z organizacjami pozarz ądowymi oraz z podmiotami, o których mowa w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d ziałalno ści po żytku publicznego i o 
wolontariaci e (dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej po wpisaniu 
zaznaczonej treści). 

 
6. 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 wolontariacie2. 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 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. 

                                                 
2Ustawa 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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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 publicznego. 
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Załącznik nr 3. Harmonogram opracowania Planu  Odnowy M iejscowo ści 

Plan Odnowy Miejscowości 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 5 spotkań 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 z strony miejscowości sołtys i Rada Sołecka.  
 
I Spotkanie konsultacyjne z mieszka ńcami miejscowo ści – opis szczegółowy  
 

Lp. Miejscowość 
Spotkanie 

 Miejsce Termin Godzina 

1. Kniewo I Sala OSP 19.10.2011 17.00 

 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty.  W spotkaniu 
uczestniczyło 15 mieszkańców. 
Dyskusja moderowana, praca w małych grupach. Indywidualne wypowiedzi 
mieszkańców.  Spisywanie przedstawionych na przygotowanych kartach, papierze Flip - 
chart. Uczestnicy spotkania podzieleni zostali na 4 zespoły.  Mieszkańcy dyskutowano 
na temat charakterystyki miejscowości, jej zasobów,  oceny słabych i mocnych stron 
oraz bariery rozwojowe w ramach szans i zagrożeń.  Poniżej przedstawiono 
szczegółowe informacje które były przedmiotem analizy na 1 spotkaniu. Spotkanie 
zakończono wspólnym wypracowaniem słabych stron miejscowości, głównych i 
szczegółowych problemów dla rozwoju. Uzgodniono, kto będzie reprezentował 
mieszkańców  w dalszych pracach nad planem odnowy i konsultowaniem kolejnych 
elementów dokumentu (utworzono grupa odnowy miejscowości w skład której weszli, 
sołtys, radny, rada sołecka, aktywni mieszkańcy zainteresowani praca w zespole).  

• Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany plan odnowy  
Zagadnienia  szczegółowe, które zostały omówione i przedyskutowane z mieszkańcami 
miejscowości dla której został opracowany Plan Odnowy. W ramach tego punktu 
uszczegółowienie polegało na podaniu informacji związanych z: 
-położeniem miejscowości, przynależność administracyjna miejscowości, powierzchnia, 
liczba ludności, 
-historią miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających wpływ na 
powstanie układu przestrzennego, 
-określenie przestrzennej struktury miejscowości przez wskazanie: 
-otwartych przestrzeni wspólnych  
-elementów charakterystycznych dla danej miejscowości (np. typ zabudowy, detale 
architektoniczne, układ zagrodowy). 

• Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości (w celu ustalenie 
zasobów wyróżniających daną miejscowość i rozpoznanie potencjału jakim 
dysponuje) 

Identyfikacja aktualnej kondycję zasobów, które mogą być wykorzystane na rzecz 
rozwoju miejscowości takich jak: 
- zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, parki narodowe obszary chronionego 
krajobrazu) 
- dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty o wartościach historycznych czy 
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sentymentalnych) 
- obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki), 
- infrastruktura społeczna  
- infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniające dostęp do podstawowych 
usług dla mieszkańców  w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania 
ścieków i odpadów, itp.) 
- gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarstwa rolne, warsztaty rzemieślnicze) 
- kapitał społeczny i ludzki (organizacje działające na terenie miejscowości). 

• Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana 
operacja. 

Zestawienie mocnych i słabych stron miejscowości (np. cech wyróżniające miejscowość, 
potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu określono szans rozwoju 
miejscowości oraz istniejące zagrożenia dla rozwoju. 

 
II Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejscowo ści na lata 2012-2020  

Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

2. Kniewo II Sala OSP 25.11.2011 20.00 
 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty. W spotkaniu 
uczestniczyło 17 mieszkańców. 
Spotkanie prowadził konsultant zewnętrzny wspólnie z koordynatorem gminnym. 
Spotkanie prowadzone było metodą dyskusji moderowanej nad propozycjami 
priorytetów, celów szczegółowych planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i 
przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie do 2020 roku od dnia 
przyjęcia planu odnowy miejscowości. 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. Każda karta zawiera: nazwę zadania, nazwa priorytetu i celu którego 
dotyczy, przeznaczenie zadania, harmonogram jego realizacji, szacunkowa kwota 
końcowa i wskazanie źródła jego  pozyskania. Kartę zadania  opracowali mieszkańcy z 
pomocą i wsparciem konsultanta gminnego i konsultanta zewnętrznego 
odpowiedzialnego za całościowe opracowanie planu odnowy miejscowości. Opracowane 
karty były następnie podstawą do opis i charakterystyki obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu 
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie, cechy funkcjonalno – 
przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie przestrzeni związanej z 
infrastrukturą społeczną, sportową, rekreacyjną, turystyczna  jak również  poprawą 
estetyki miejscowości, zagospodarowaniem centrów wsi, organizacją festynów i imprez 
integracyjnych. Każdy mieszkaniec miejscowości miał możliwość z zapoznania się z 
propozycjami i aktualnym etapem opracowania planu odnowy poprzez ogólno dostępną  
stronie UG Wejherowo: http://www.ug.wejherowo.pl  w zakładce plany odnowy 
miejscowości.  

 
III  i IV Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miej scowo ści na lata 2011-2020 

Lp. Miejscowość Spotkanie Miejsce Termin Godzina 

3. Kniewo III Sala OSP 11.01.2012 18.30 

4. Kniewo IV Sala OSP 26.01.2012 18.30 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rezultaty. W spotkaniu uczestniczyło 15 i 
19  mieszkańców. Spotkanie prowadził Ryszard Zarudzki (konsultant zewnętrzny), przy 
współpracy z Piotrem Hebdą (koordynator gminny). Szczegółowo omówiono poprawki do 
wcześniej zaproponowanych celów zadań i przedsięwzięć. Były one wynikiem konsultacji 
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społecznych i uzgodnień Grupy Odnowy Miejscowości z  Urzędem Gminy. Ponadto na 
spotkaniu szczegółowo omówiono harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości i 
zagadnienia związane z podstawowymi informacjami o finansowaniu  Planu Odnowy 
Miejscowości, czyli wstępny   (projekt  budżetu). Rezultatem spotkania było również 
ustalenie harmonogramu i procedury uchwalania Planu Odnowy Miejscowości na lata 
2011-2020 poprzez zebranie mieszkańców miejscowości i w następnej kolejności 
zatwierdzenie przez Radę Gminy wiejskiej Wejherowo. Z rezultatami spotkania każdy 
mieszkaniec miejscowości miał możliwość zapoznać się poprzez ogólno dostępną  stronie 
internetową UG Wejherowo: http://www.ug.wejherowo.pl  w zakładce plany odnowy 
miejscowości. 

 
 Każde z wymienionych spotkań było dokumentowane, została zarchiwizowana lista 

obecności, jak i w niektórych przypadkach została zrobiona dokumentacja fotograficzna 
spotkań.  

Ostatnim elementem pracy nad Planem Odnowy Miejscowości było opracowanie 
zebranych materiałów. Za tą część pracy odpowiedzialny był konsultant zewnętrzny (R. 
Zarudzki) przy współpracy z Piotrem Hebdą, pracownikiem UG Wejherowo. Zebrane dane 
poddano szczegółowej analizie, uzupełniono informacje zebrane na podstawie danych 
statystycznych udostępnione przez Urząd Gminy, korzystano również 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. 

Tak zebrane dane uporządkowano i opisano w 10 rozdziałach zgodnie z informacjami 
podanymi w spisie treści. 

Ostatnim etapem opracowania planu odnowy jest przyjęcie Uchwały Zebrania 
Mieszkańców o zatwierdzeniu do realizacji  „Planu Odnowy Miejscowości Kniewo i Zamostne 
na lata 2011- 2020”.  Następnie Rada Gminy  podejmuje podobne czynności, przyjmuje 
uchwalę na posiedzeniu Rady Gminy o przyjęciu planu do wdrażania. Teraz pozostaje już 
tylko codzienna zespołowa praca nad wdrażaniem zadań i przedsięwzięć aktywizujących 
lokalna społeczność i przyczyniających się do rozwoju miejscowości. 
 

Spotkania konsultacyjne w obiektywie aparatu  
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Praca nad herbem Sołectwa Kniewo 
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Z życia mieszka ńców Kniewa  
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Załącznik 4.   
Na melodi ę „Jak długo na Wawelu” 
 

Hymn Kniewa 
 

I. Jak długo w sołectwie Kniewo 
popłynie kropla krwi. 
Jak długo rzeka Reda 
na Bałtyk b ędzie rwa ć. 

    III.Jak długo w naszym sołectwie 
brzmi maszyn gło śny zgrzyt 
Jak długo z pól sołeckich 
rozbrzmiewa pi ękny ton 

Ref. Kaszubskie my sołectwo 
        Siłę wielk ą mamy  
        zwyci ęstwa dosi ęgniemy 
        będziemy wiecznie trwa ć 

Ref. Kaszubskie my sołectwo 
       Siłę wielk ą mamy  
       zwyci ęstwa dosi ęgniemy 
       będziemy wiecznie trwa ć 

II. Jak długo nasze grody 
na stra ży będą stać 
Tak długo my Kniewiacy 
na stra ży będziem sta ć 

IV. Tak długo my mieszka ńcy  
praw swych b ędziem strzec 
Tak długo my Kniewiacy 
na stra ży będziem sta ć 

Ref. Kaszubskie my sołectwo 
       Siłę wielk ą mamy  
       zwyci ęstwa dosi ęgniemy 
       będziemy wiecznie trwa ć 

Ref. Kaszubskie my sołectwo 
       Siłę wielk ą mamy  
       zwyci ęstwa dosi ęgniemy 
       będziemy wiecznie trwa ć 

Tekst: Krystyna Klawikowska 
 
 
Na melodi ę „W gor ącym sło ńcu Casablanki” 
 
    W słonecznym sło ńcu naszego Kniewa  

I. W słonecznym słońcu naszego 
Kniewa 
Pod barwnym niebem naszych 
pięknych pól 
Gdzie z pierwszym koguta pianiem 
Sołectwo budzi się ze snu 
W pięknym sołectwie rzeka Reda 
Szumu wiatru lipowych drzew 
Słychać piękny śpiew ptaków 
Gdzie echo niesie ptaków piękny trel 

II. W gorącym słońcu naszego 
Kniewa 
W czerwonym skwarze naszych 
pięknych pól 
Gdzie z Bogiem ludzie tutaj żyją 
Sołectwo to rodzinny dom 
I tak jest zawsze tak być musi 
Bo tylko jeden mamy w życiu dom 
Dokąd się wraca gdy w potrzebie  
Nawet z najdalszych świata stron 

 
Ref.   Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz ciasny, ale własny kąt 
 Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz dom 
 Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz ciasny, ale własny kąt 
 Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz dom 

Ref.   Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz ciasny, ale własny kąt 
 Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz dom 
 Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz ciasny, ale własny kąt 
 Tu jest nasze miejsce 
 Tu jest nasz dom 
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