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Wstęp i metodologia pracy nad planem odnowy   
Praca nad Planem Rozwoju Miejscowości trwała blisko 7 miesięcy 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 
poinformowano 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 zebranych 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, radny, 
rada sołecka, aktywni mieszkańcy zainteresowani pracą w zespole.  

Drugie spotkanie konsultacyjne. Przed drugim  spotkaniem konsultacyjnym przedstawiciele 
mieszkańców (sołtys, rada sołecka, radny, inni aktywni mieszkańcy) otrzymali opracowane po 
pierwszym spotkaniu  propozycje priorytetów, celów i  zadań. Wcześniej każdy mieszkaniec 
miejscowości miał możliwość z zapoznania się z materiałami  poprzez ogólno dostępną  stronie UG 
Wejherowo: www.ug.wejher.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 rozdział 4.1). Praca nad 
kartami zadań była rozłożona w czasie i  trwała do momentu trzeciego  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 ma zawierać wszystkie potrzeby 
mieszkańców, nie tylko te które kwalifikują się do wsparcia finansowego w ramach działania „Odnowa  
i rozwój Wsi”. Należy pamiętać, że realizacji zadań które wykraczają możliwości programu mogą być 
finansowane w ramach  innych funduszy (np. Regionalnego Programu  Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Społeczny,  Funduszu 
Sołeckiego, budżetu gminy i innych aktualnie dostępnych środków).    

Trzecie  spotkanie konsultacyjne. Kolejne spotkanie konsultacyjne z grupą mieszkańców 
odpowiedzialną za opracowanie Planu Odnowy Miejscowości dotyczyło głównie uzgodnień 
związanych z harmonogramu wdrażania w poszczególnych latach, (rozdział 5). Określono również 
szacunkowe propozycje kosztów związane z realizacją wybranych zadań i przedsięwzięć, (rozdział 6). 
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 
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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 (rozdział 7).  

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 (patrz rozdział 10).  

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 8 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 
9. Natomiast ostatni  rozdział zawiera szczegółowy opis pracy jaka został wykonana dla opracowania 
Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2011-2020. 

Tak zebrane dane i opracowane informacje przedstawiono w 10 rozdziałach 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, Uchwałę 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. 

Wypracowany w opisany powyżej sposób plan odnowy miejscowości przy szerokim jego 
uspołecznianiu i wspólnej pracy przedstawicieli miejscowości jest czymś więcej niż tylko dokumentem 
planistycznym potrzebnym wyłączenie w przypadku ubiegania się i wsparcie finansowe. Powinien stać 
się z jednej strony analizą aktualnych zasobów miejscowości, zidentyfikowaniem z jednej strony barier 
rozwojowych, z drugiej  szans i poszukiwania sposobów na rozwiązywanie istniejących problemów. 
Kluczem do tego są wypracowane priorytety i cele dla rozwoju lokalnej społeczności. Konkretnym 
celom zostały przyporządkowane zadania do realizacji. Zadania ukierunkowane są to podstawowe 
aktywności, w wyniku których ma się poprawić jakość i standard życia społeczności wiejskiej. Od 
realizacji małych projektów zależy sukces w postaci procesu zmian istniejącej rzeczywistości na 
lepszą, taką w której  życie na wsi nie będzie znacznie odbiegać od życia w mieście, a nawet w wielu 
aspektach przewyższać je. To właśnie „małe projekty” są kluczem do „wielkich, małych zmian”.  

Funduszy zawsze będzie za mało, potrzeby zawsze większe niż możliwości. Dlatego 
ważniejsze jest uświadomienie sobie etapu rozwoju, poszukanie satysfakcji osobistej z wykonywania 
codziennych obowiązków, w tym również tych wykonywanych dla innych, dla dobra wspólnego naszej 
małej społeczności mieszkańców. Dlatego tak wnikliwie i dokładnie w wstępie przedstawiono analizę 
tego jak pracowano nad planem odnowy, nad  jego metodyka pracy. Warto sobie uświadomić, że plan 
odnowy miejscowości opracowali mieszkańcy, to oni są jego autorami. Doradcy zewnętrzni, czy 
koordynator mają tylko wspierać te działania, pomóc opracować technicznie dokument, który wynika z 
potrzeb i aktywności mieszkańców. 

 
 

Mieszkańcy miejscowo ści Góra- 
 Autorzy opracowania. 
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1.Charakterystyka miejscowo ści  
1.1 Podstawowe dane 

Miejscowość Góra jest siedzibą jednego  z szesnastu  sołectw wyodrębnionych w 
podziale terytorialnym Gminy Wejherowo.  Od północy graniczy z sołectwem Orle i Kniewo, 
od wschodu z sołectwem Bolszewo, od południa z  sołectwem Gościcino. Głównymi 
ośrodkami miejskimi zlokalizowanymi w pobliżu Góry są: Wejherowo (odległość ok. 10 km) 
Reda (odległość ok. 13 km), Rumia (odległość ok. 15 km) oraz aglomeracja Trójmiasta 
(odległość ok. 30 km). Pod względem geograficznym sołectwo znajduje się w dnie Pradoliny 
Redy – Łeby, jednej z  najciekawszych jednostek morfoloigicznych  Pomorza. Oddziela ona 
od południa Pojezierze Kaszubskie od Wysoczyzny Żarnowieckiej, (więcej patrz rozdział 2.2 
Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze).  

Góra (kaszb. Gòra) –  miejscowości  kaszubska w Polsce położona w województwie 
pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo (szer. geogr. N: 54° 38' 28” E: 
18° 7' 9”). Miejscowo ść jest siedzibą sołectwa Góra, w którego skład wchodzi także kolonia 
 Paradyż, i osada leśna Rudnia. Miejscowość znajduje się 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. W latach 1975–
1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa gdańskiego. Podczas zaboru 
pruskiego wieś nosiła nazwę niemiecką Gohra. 

Góra jest zaliczana do miejscowości średniej wielkości w gminie wiejskiej Wejherowo. 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi na wykresie poniżej w Górze mieszka 784  osób, 
co stanowi 4,5% całej populacji mieszkańców gminy Wejherowo. W ostatnich 9 latach (za 
okres 2002 – 2011) liczba mieszkańców zwiększyła się o 315 osób (63 %). Analizując 
strukturę wiekową obywateli Góry stwierdzono, że 65% mieszkańców jest w wieku 
produkcyjnym (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat). W wieku emerytalnym jest około 75  
mieszkańców. Dzieci i młodzież to nieznacznie ponad  czwarta część  społeczności (około 
196 osób). 

Przedstawione informacje powinny być wykorzystana przy planowaniu zajęć 
edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych w miejscowości. 
 
Liczba mieszkańców Góra na tle pozostałych sołectw gminy Wejherowo  

 
Źródło: UG Wejherowo 
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Mapa obszaru gminy wiejskiej Wejherowo z podziałem na sołectwa 
 

 

 

Miejscowo ść Góra stanowi 4,5% ogólnej liczby ludno ści gminy Wejherowo, i 8,1% 
całkowitej jej powierzchni. 
 

Przedstawiona powyżej mapa obrazuje gminę Wejherowo z zaznaczonymi obwodami 
podziału geodezyjnego wszystkich sołectw z wyróżnieniem Góry .  Zgodnie z statutem 
sołectwa organem uchwałodawczym i kontrolnym  dla miejscowości Góra 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. Więcej informacji na temat funduszu 



Plan Odnowy Miejscowo ści Góra na lata 2011-2020 
 
 

8 
 

sołeckiego przedstawiono w opisie do Rozdziału 6 – Podstawowe informacje o finansowaniu 
Planu Odnowy Miejscowości. 
 
1.2 Rys historyczny 1 

Ślady działalności człowieka między dzisiejszym Orlem i Górą świadczą o niemal 
ciągłej obecności człowieka na tych ziemiach od czasów mezolitu, przez neolit, epokę brązu. 
Dopiero w okresie tzw. kultury wschodnio pomorskiej, a więc miedzy 500 a 120 rokiem p.n.e. 
Centrum osadnicze przesunęło się na południe od Redy, tworząc skupisko luzińskie. Rozwój 
skupiska luzińskiego i jego położonego między Orlem i Górą wskazują, iż już w XIV wieku 
oba ośrodki potwierdzone zostały jako parafialne, co świadczyć może o ich znaczeniu w 
regionie. Parafia w Górze założona została przed 1138 r. Kościół w Górze był drewniany, 
pod wezwaniem św. Mateusza.  
            Po zajęciu Pomorza przez Krzyżaków (po 1226 R.) nastąpiły duże zmiany w 
administracji i organizacji wsi. Mieszkańcy zmuszeni byli uiszczać daniny panom feudalnym.  
Zakon natomiast zobowiązany był do opieki nad parafią, powinien też tam obsadzać 
kapłanów. We wsi znajdowała się także karczma i młyn (1415 r.) Wsią zarządzał starosta lub 
wójt (odpowiednik sołtysa), który zobowiązany był do służby wojskowej, dbania o porządek 
we wsi, sprawowania sądów, rozwożenia listów. 
    Po „wielkiej wojnie” (1411r.) Związek Ziem i Miast mimo oporu Krzyżaków postanowił 
poddać się królowi polskiemu uwalniając się tym samym spod jarzma krzyżackiego. 
Ostatecznie Pomorze wróciło do Polski po 1468 r., gdy Krzyżacy zostali wygnani z Góry i 
innych miejscowości.  
      Okres średniowiecza to okres świetności parafii. Ludność parafii górskiej nie musiała ( w 
odróżnieniu od innych miejscowości) odrabiać pańszczyzny, lecz uiszczała drobne 
świadczenia w naturze.  
       Początek wieku XVII przynosi wzmiankę, że kościół w Górze nadal jest drewniany, lecz 
dobrze zachowany, „z dobrym dachem, całymi oknami oraz zabezpieczeniami przed 
włamaniami”. Co ważne było w czasach bezkrólewia, jakie nastały. Kościołom groziły napady 
i profanacja sprzętów liturgicznych. 
    Każda parafia miała swojego opiekuna. W 1650 r. król Jan Kazimierz zrzekł się patronatu 
nad parafią górską przekazując ją właścicielom dóbr wejherowskich. Tym samym właściciele 
Wejherowa stali się właścicielami Góry. Górą opiekował się ród Wejherów i ród 
Przebendowskich. Przebendowscy najprawdopodobniej ufundowali obraz Najświętszej Marii 
Panny do głównego ołtarza. 
               

 
Góra – nieistniej ący ko ściół katolicki wybudowany w 1825 r. pw. 

Św. Mateusza Apostoła  
 
                                                 
1 Wybór tekstu  na podstawie opracowania: Magdalena Płotka Garstka. Historia Góry. Maszynopis. 
2011 rok. 
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Ignacy Przebendowski sprzedał dobra górskie Aleksandrowi Gibsonowi 

spokrewnionemu z niemiecką rodziną Keyserlingów, wierną królowi pruskiemu, co wyszło 
tym ziemiom na dobre. Wydał dekret nakazujący uprawę koniczyny i ziemniaków. Jego 
zasługą było założenie w Górze leśnictwa  z nowoczesną gospodarką leśną. Gibson dobra 
jednak sprzedał. 
         Kampania napoleońska (początek XIX wieku) rozbudziła nadzieje na powrót Pomorza 
pod polskie panowanie. Oczekiwania Polaków Zostały zawiedzione. Tymczasem wszedł 
dekret uwłaszczeniowy. Uwłaszczenie miało nastąpić po wypłaceniu odszkodowań 
szlachcicom. 
        W 1824 r. nastąpił nowy podział administracyjny w Kościele. Stolicę przeniesiono do 
Pelplina, co ułatwiało zarządzanie nią. Kościół w Górze, był nadal filialny, ale pozostał w 
dekanacie puckim.  
      Czasy zaborów to też wrogość władz pruskich wobec kościoła katolickiego. Skutkiem 
tego było wysiedlenie oo. Reformatów z Wejherowa. Ostatni zakonnik (oo. Ambroży 
Lewalski) opuścił Wejherowo w 1875 r. jako ksiądz świecki. On to został wikarym w Górze 
gdzie głosił miłość do Ojczyzny. Krzewienie polskości było pewnego rodzaju dowodem 
„pracy u podstaw”, prawie niedostrzegalnej, ale jakże ważnej. To też stało się powodem 
przywrócenia Górze rangi parafii. Pretekstem miała być rosnąca liczba wiernych.  
 

 
 

Góra . Dom wła ściciela maj ątku w Górze, pochodz ący z XIX w. Poni żej 
budynek Królewskiego Nadle śnictwa, na którego fundamentach 

pobudowano istniej ące obecnie bloki mieszkalne.  
 

       Pierwszym proboszczem został ks. Jan Felski. Swoją posługę rozpoczął od budowy 
kościoła. Fundusze na budowę miały pochodzić z ofiar. Proboszcz nie  liczył na dotacje 
władz. Kościół budowano w latach 1911-12, a konsekrowano 20 czerwca 1913 r. Ceremonii 
przewodniczył sufragan Chełmiński bp. Jan Jakub Klunder. Kościół wybudowany został w 
stylu barokowym, co nawiązywać miało do kaplic Kalwarii Wejherowskiej. Wyposażenie też 
nawiązywało do tradycji. 
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         Nowy kościół był murowany. Wysoka wieża pokryta była blachą miedzianą, wraz z 
krzyżem była widoczna z daleka. Niektóre elementy wyposażenia np. ołtarz główny 
pochodziły ze starego kościoła. 
        Wybuchła I wojna światowa. Władze wojskowe zdarły z wieży miedzianą blachę i 
zabrały dzwony. Dach pokryto papą, a bicie dzwonów nie przywoływało już wiernych na 
nabożeństwa. Wojna dobiegła końca. Rozpoczęto walkę o powrót Pomorza do Polski. 28 
czerwca 1919 r. pobliskie Kniewo pozostało po stronie niemieckiej, uszczuplając zasięg 
parafii górskiej. 
     Z jednej strony radość z odzyskania niepodległości, z drugiej strony nasilił się problem z 
dużym procentem ludności niemieckiej – protestanckiej. Sen z powiek spędzały też odarty z 
blach, dach kościoła, toteż kolejny proboszcz ks. Józef Gołębiowski (jedyny pochowany na 
tutejszym cmentarzu)wraz z radą parafialna, w której pojawiają się znane już mieszkańcom 
nazwiska próbują ratować swoją świątynię wymagającą remontu. Dzięki ścisłej współpracy z 
tutejszym nadleśnictwem plany powiodły się. 

 

 
Góra – nowy Ko ściół parafialny pw. Św. 
Mateusza Apostoła. Zdj ęcie ok. 1915 r.  

 
         
       Po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r. majątek ziemski znajdujący się w Górze 
dzierżawi człowiek pochodzący z Zamojszczyzny p. Ignacy Żylioz rolnik po Kopenhaskiej 
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Królewskiej Akademii Rolniczo - Weterynaryjnej.  Człowiek pracowity i ambitny. Dzierżawę 
podjął na 20 lat.  
           Specjalizował się w hodowli koni belgijskich, arabów i angloarabów. Ponadto hodowlą 
krów rasy wschodnio- fryzyjskiej, od których mleko zawożono koleją, aż do Gdyni. W 
sprawach dotyczących uprawy żyta człowiek ten współpracował z Pomorską Izba Rolniczą w 
Toruniu. 
      Dzierżawca majątku zaangażował się w nauczanie języka polskiego. Jego uczniowi byli 
to ludzie zazwyczaj dorośli chcący pogłębić swoją wiedzę na temat języka ojczystego. 
Ponadto wraz z okolicznymi gospodarzami działał w Kółkach Rolniczych.  
          Pani Barbara Żylioz należała do Koła Gospodyń wiejskich. Czasami sama 
przygotowywała prelekcje.  
      W czasie tym  we wsi, u państwa Kohnke funkcjonowała karczma, w której na scenie 
prezentowały swoje umiejętności miejscowe grupy teatralne. 
      Bujnie rozwijającą się wieś przyhamowała II wojna światowa i nowy powojenny ład 
polityczny. We wsi powstaje na przełomie 1950 i 51 r. nowa szkoła, a siedziba Nadleśnictwa 
zostaje przeniesiona do Luzina.            
        Czasy PRL to czasy, gdy naszą parafią kierowali księża pijarzy sprowadzeni tu za 
przyczyną ks. Stanisława Gorczyńskiego (wtedy kleryka) też pijara. Byli nimi ks. Maksymilian 
Radych, ks. Wincenty Olszewski, ks. Bernard Małek, z którymi współpracował ks. Tomasz 
Adrych. Równolegle księża pijarzy kierują samodzielnym już poprotestanckim kościołem w 
Bolszewie. Czasy te to tez problemy ze sprawowaniem obrzędów religijnych związane z 
ustrojem politycznym. Wierni jednak Bogu Kaszubi uczestniczyli w nabożeństwach i 
procesjach. O ich religijności świadczyć mogą liczne kapliczki, krzyże stawiane przy drogach 
i pięknie dekorowane. Są one nie tylko świadectwem wiary, ale i miejscem, w którym 
spotykają się ludzie podczas nabożeństw majowych i październikowych. 
     Po ojcach pijarach parafia kierowali: ks. Ludwik Bejger, ks. Jerzy Głowacki, ks. Jerzy 
Politowski, i obecnie ks. Jerzy Osowicki. Dzięki obecnemu proboszczowi kościół został 
gruntownie odnowiony.  
      Obecnie wieś nie jest już wsią typową rolniczą. Gospodarstwa podupadły, młodzież 
szuka „lepszego życia” w mieście. Nadzieją na rozwój wsi jest stale rosnąca liczba ludności 
napływowej, z nowymi pomysłami i wiarą w to, że piękna okolica i czyste powietrze stanie się  
źródłem inspiracji i natchnieniem do śmiałego patrzenia w przyszłość. 

 
Góra – widok „z lotu ptaka”  
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Góra z widocznym po prawej stronie koloni ą  Paradyż 
 

 

Poło żenie miejscowo ści  Góra  (północy zachód od Wejherowa)  
 
2. Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści 
2.1 Zabudowa architektoniczna 

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

W miejscowości Góra zabudowa jednorodzinna i siedliskowa obejmowała 103 
budynki.  Według danych  Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku na 130 budynków 
do sieci W 103 budynkach było 148 mieszkań. Aktualnie, zgodnie z danymi Urzędu Gminy  
jest 172 budynki mieszkalne  (stan na koniec 2010 roku). 
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Rozkł ąd ulic w miejscowo ści Góra i Kolonii 
Paradyż  

 
 
Budynki mieszkalne                                        (NSP 2002 rok)  2010 rok*  
    Budynki ogółem  bud. 103 172 
    Mieszkania ogółem  mieszk. 148 230 
    Ludno ść w mieszkaniach  osoba 469 784 
NSP - Narodowy Spis Powszechny 
*Dane UG Wejherowo 
 

Jak wskazują dane statystyczne (NSP 2002 rok) w Górze jest 27 mieszkań 
wybudowanych przed 1918 rokiem.  W latach 1918-1944 wybudowano 16 mieszkań. W 
latach 1945-1978 odpowiednio 47, natomiast  w latach 1979 – 2002 – 49 mieszkań. W 
okresie 2003-2010 wybudowano łącznie 82 mieszkań  w 69 powstałych w tym okresie 
budynków mieszkalnych (patrz tabela poniżej). 

 
Mieszkania zamieszkane wg okresu 

budowy budynku  
przed 1918  

mieszkania   27 
1918 - 1944 

mieszkania   16 
1945 - 1970 

mieszkania   47 
1971 - 1978 

mieszkania   10 
1979 - 1988 

mieszkania   17 
1989 - 2002 

mieszkania   32 
2001 - 2002 

mieszkania   20 
2003-2011   

mieszkania   82 
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Dom mieszkalny w Górze  
 
2.2 Uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze  

Gmina Wejherowo położona jest w granicach trzech mezoregionów2 (czyli obszarów 
o wspólnych cechach) fizyczno-geograficznych. Od północy jest to Wysoczyzna 
Żarnowiecka, następnie Pradolina Redy – Łeby, oraz największy obszar gminy (blisko 60% 
całkowitej powierzchni) należy do Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego, patrz rysunek 
poniżej. Każdy z wymienionych obszarów charakteryzuję się pewnym stopieniem 
wewnętrznej jedności wynikający z ich położenia geograficznego, historii rozwoju, charakteru 
współczesnych procesów geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych 
elementów tworzących daną jednostkę. 

Środowisko przyrodnicze sołectwa Góra położone jest na obszarze Pradoliny Redy – 
Łeby. W płn. - wsch. Góra jest 
otoczona lasami. Są to lasy 
mieszane. W północnej części 
znajduje się staw położony   
niższej partii lasu. Żyje tam 
chroniony gatunek traszki 
zwyczajnej.  Na płn. - zach. 
znajduje się szkółka leśna, której 
celem jest dbanie o lasy i 
wysadzanie młodych drzewek. 
Lasy sprzyjają życiu zwierząt 
leśnych: dzików, saren, jeleni, 
borsuków, lisów, zajęcy, jeży, 
łasic, kun, wiewiórek oraz 
ptaków: sów, dzięciołów, sikorek, 
jastrzębi. Góra leży na terenie 
nadleśnictwa Luzino, leśnictwa 
Góra. 

                                                 
2 Mezoregion  ( mezoregion fizycznogeograficzny) – jednostka podziału fizycznogeograficznego obszaru, obejmująca większy teren o zbliżonych 
cechach środowiskowo-krajobrazowych. Regionalizacja fizycznogeograficzna  - rodzaj regionalizacji polegający na wydzieleniu w przestrzeni 
pewnych obszarów - regionów fizycznogeograficznych, które wykazują pewien stopień wewnętrznej jedności wynikający z ich położenia 
geograficznego, historii rozwoju, charakteru współczesnych procesów geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych elementów 
tworzących daną jednostkę. 

 

Góra 
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Dzięki istnieniu OCHK (Obszar Chronionego Krajobrazu) Pradoliny  Redy – Łeby na 
obszarze wsi obowiązuje  ochrona czystości wód powierzchniowych (nawet w okolicach 
jeziora), zaniechanie melioracji odwadniających, ograniczenie inwestowania przemysłowego 
oraz zaniechanie eksploatacji kredy jeziornej w dnie pradoliny. We wspomnianym zespole 
dworsko – parkowym, gdzie na uwagę zasługuje stara aleja grabowa i lipowa, za pomnik 
przyrody został uznany rosnący dąb liczący sobie ponad 200 lat. 

Pradolina Redy – Łeby. W części gminy gdzie położona jest miejscowość Góra 
Wysoczyzna Żarnowiecka opada stromymi krawędziami do Pradoliny Redy-Łeby. W strefie 
tej, charakteryzującej się gęstą siecią drobnych dolin erozyjnych, różnice wzniesień 
dochodzą do 60 m, a nachylenie stoków przekracza 15-20o. Dno pradoliny zalega na 
poziomie ok. 30 m n.p.m. i poniżej w środkowej części doliny, do 35 – 40 m n.p.m. w pobliżu 
krawędzi wysoczyzn. 

Zasoby surowcowe.  Na terenie gminy znajduje sie sześć udokumentowanych i 
zarejestrowanych złóż kopalin. Wśród nich wyróżniamy zaliczmy do nich złoże kredy 
jeziornej „Góra”  Złoże kredy jeziornej i torfu „Góra” – położone jest w bezpośrednim 
sąsiedztwie złoża „Wejherowo - Orle”, na południe od jego granic. Złoże zajmuje 4,2 ha 
powierzchni, kopaliną główną jest tu kreda jeziorna. Kopaliną towarzysząca jest torf. Zasoby 
złoża zostały zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki w wielkości: kreda jeziorna – 176,2 tys. 
t, torf – 41,6 tys. ton.  

 
Udokumentowane zło ża surowców geologicznych  
Nazwa zło ża Kopalina  Pow. (ha)  Zasoby w tys. ton  
Góra  Kreda jeziorna, torf 4,2 Kreda -176; torf – 42 
 
Perspektywiczne zasoby surowcowe  
Nazwa obszaru perspektywicznego  Kopalin: 

kruszywo  
Szacunkowe zasoby (tys. t)  

Góra I  naturalne 
drobne 

500 

Góra II  naturalne 
drobne 

800 

 
Jeziora i inne zbiorniki wodne.  Największy powierzchniowo zbiornik wodny na terenie 
gminy to jezioro Orle, położone w dnie Pradoliny Redy – Łeby w sąsiedztwie miejscowości 
Góra i Orle. Misa tego jeziora wykształcona jest w rozległym zagłębieniu wytopiskowym. W 
wyniku intensywnej eksploatacji kredy jeziornej, której początek datuje się przynajmniej na 
1872 rok, zbiornik ten został znacznie powiększony w wyniku zalania wodą wyrobisk 
poeksploatacyjnych. Aktualnie jezioro to, powstałe w wyniku działalności człowieka zajmuje 
powierzchnie ok. 64 ha. Wokół jeziora skupionych jest kilka sztucznych stawów rybnych. W 
związku z tym powierzchnia wód otwartych w tym rejonie stale wzrasta. 
 
Podstawowe dane - Jezioro Orle 

Nazwa 
jeziora  

Powierzchnia  
(ha) 

Głęboko ść 
średnia 

(m) 

Głęboko ść 
maksymalna 

(m) 

Objętość 
(tys. m 3) 

Nowe Orle  24,8 1,8 3,0 446,4 
Stare Orle  39,9 1,6 2,6 638,4 
 

Obszary podmokłe, torfowiska, bagna.  Obszar gminy jest wyraźnie zróżnicowany 
pod względem rozmieszczenia obszarów podmokłych, bagnisk i torfowisk. Zdecydowanie 
największym skupieniem terenów podmokłych stale i okresowo oraz bagnisk jest Pradolina 
Redy-Łeby. Na obszarach tych rozwijają się przeważnie torfowiska niskie zasilane głównie 
przez dopływ wód gruntowych.  
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Na obszarze dna Pradolina Redy – Łeby znajduje sie Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych - 110 (GZWP-110), udokumentowany dokumentacja hydrogeologiczna z 1994 
roku i zatwierdzony decyzją ówczesnego  Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa  w roku 1996.  
Obszary nie obj ęte ochron ą na mocy Ustawy o Ochronie Przyrody. Obszary nie objęte 
ochrona w oparciu o Ustawie o Ochronie Przyrody zajmuje zaledwie około 15% powierzchni 
gminy Wejherowo. Nie oznacza to jednak,  że nie występują na nich żadne ograniczenia 
wynikające z unormowań prawnych. Obszary te koncentruj ą sie w strefie od Góry, Orla 
na północy, poprzez Bolszewo, do Go ścicina na południu . Północna cześć tej strefy 
położona jest w dnie pradoliny Redy-Łeby, na obszarze Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych 110, a jednocześnie w obszarze jego najwyższej ochrony, co znacznie 
ogranicza perspektywiczne możliwości jej zagospodarowania.  
 
2.3 Walory turystyczne 

Decyzją  Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w 1985 roku został wpisany do rejestru 
zabytków nieruchomych zespół ruralistyczny (tj. wiejski) miejscowości Góra o trzech różnych 
zakresach ochrony. Zachowany do dzisiaj układ wsi pochodzi jeszcze z okresu jej lokalizacji 
w XII wieku. Najcenniejszą częścią układu jest obszar nad wsią (grunty będące wspólne, np. 
droga, pastwisko łączy się z zespołem dworsko – parkowym). W  centralnej części wsi 
zachowało się sporo budynków  pochodzących z drugiej połowy XIX wiek, w tym zespół 
dworsko – parkowy oraz niektóre budynki mieszkalne i gospodarcze.  
 
Obiekty miejscowości Góra wpisane do rejestru wskazane przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków  
 
Lp.  Obiekt  
1. Kościół pod wezwaniem św. Mateusza 
2. Ogrodzenie kościoła św. Mateusza 
3. Kaplica cmentarna-cmentarz 
4. Plebania kościoła paraf. pw. Św. Mateusza, pocz. XX w. 
5. Budynek gospodarczy przy plebanii - 1910 - 1920 
6. Dom mieszkalny - I ćw. XX w. 
7. Budynek gospodarczy - I ćw. XX w. 
8. Dom mieszkalny z 1911 r. 

9. Dom mieszkalny sklep z 1910 r. 
10. Dom mieszkalny z II połowy XIX w. 
11. Dom mieszkalny z 1926 r. 
12. Budynek gospodarczy  1928 r.  
13. Dom mieszkalny 1900 r. 
14. Ogrodzenie domu pocz. XX w.  
15. Dom mieszkalny pocz. XX w. 
16. Bud. Gospodarczy pocz. XX w. 
17. Dom mieszkalny  k. IXX w. 
18. Pomieszczenie gospodarcze k. XIX w. 
19. Budynek gospodarczy  z XIX/XX w 

 
Przez teren miejscowości przebiega szlak rowerowy. Na terenie Góry jedynym 

obiektem sportowym rekreacyjnym jest boisko sołeckie, posiadające nawierzchnie trawiastą. 
Jednakże stan tej nawierzchni jest zły i wymaga prac mających na celu poprawę istniejącego 
stanu.   
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2.4 Warunki klimatyczne i glebowe i rolnicze 
Warunki klimatyczne obszaru. Omawiany obszar położony jest pod względem klimatycznym 
w krainie klimatycznej wybrzeża Zatoki Gdańskiej. Położenie gminy w zasięgu oddziaływania 
termicznego zbiornika Morza Bałtyckiego wpływa na wydłużenie okresów przejściowych – 
przedwiośnia i przedzimia.  
Charakterystycznymi cechami klimatu jest: 

• 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 nasilenia zjawisk wiatrowych, 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. 

Przydatno ść rolnicza gleb . Przydatność rolnicza gleb na omawianym terenie jest 
zróżnicowana. Na omawianym obszarze dominują zdecydowanie grunty orne zaliczane do 
żytnich kompleksów przydatności rolniczej. W dnie Pradoliny Redy – Łeby dużą 
powierzchnie zajmują kompleksy użytków zielonych i grunty zaliczane do kompleksów 
zbożowo-pastewnych. Na terenie gminy gleby o najwyższej  produktywności zaliczane są do 
3 kompleksu przydatności rolniczej (kompleks pszenny wadliwy). 

 
Podstawowe  informacje o u żytkowaniu gruntów ornych i rolnictwie 

Struktura u żytków rolnych  
 

       w ha  Udział w  % do pow. 
Ogółem w gminie  

Powierzchnia miejscowo ści ogółem, w tym:    
Użytki rolne ogółem, w tym:  590 11,0 

Grunty orne, w tym:  344 8,5 
Grunty klasy III a  6 51,3 
Grunty klasy III b  12 10,6 
Grunty klasy IV a  67 8,8 
Grunty klasy IV b  88 7,3 

Grunty klasy V  128 10,0 
Grunty klasy VI  43 6,5 

Sady 4 7,8 
Łąki  225 18,7 

Pastwiska  42 8,0 
Źródło: Dane statystyczne UG Wejherowo 
 

W okresie od  2000 do 2011 roku liczba gospodarstw rolnych  wzrosła  o 31 z 16 do 
36. Z analizy struktury obszarowej gospodarstw rolnych wynika, że okresie 10 lat znacznie 
wzrosła liczba małych, do 5 ha powierzchni gospodarstw rolnych, z 37 w roku 2000 do 62 w 
2010 r. (patrz tabela powyżej).  

Gospodarstwa rolne w Górze stanowią 9,4 %  wszystkich gospodarstw rolnych w 
gminie wiejskiej Wejherowo. Duży wzrost liczby małych gospodarstw świadczy o osiedlaniu 
się osób i przedsiębiorców na obszarze miejscowości głownie Gowino z zamiarem budowy 
domu mieszkalnego, lub gospodarczego. W miejscowościach  Gowino i Pętkowice  
przygotowanych jest aktualnie do sprzedaży 164 działki do 1h ha pod zabudowę 
mieszkaniową (stan za 2010 rok). 

Warte podkreślenia jest to, że w gminie jest łącznie 974 gospodarstw będące 
podatnikami podatku rolnego (dane UG Wejherowo). Natomiast zgodnie z danymi 
uzyskanymi z Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 
Gdyni w 2010 i 2011 roku liczba gospodarstw rolnych, która ubiegała się o płatności 
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bezpośrednie do gruntów rolnych wyniosła 283 wnioski. Oznacza to, w skali gminy rolnicy 
zajmujący się uprawą gruntów rolnych stanowią nie więcej niż 30% wszystkich podatników 
podatku rolnego. Brak danych ilu podatników podatku rolnego w miejscowości Góra ubiegało 
się o płatności do gruntów rolnych. Dlatego analiza rzeczywistej liczby gospodarstw rolnych 
zajmującej się uprawą rośli i hodowlą zwierząt w miejscowościach jest trudna do 
precyzyjnego ustalenia.  

Warto pamiętać, 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). Wymienione działanie jest instrumentem 
wsparcia finansowego gospodarstw rolnych położonych na obszarach, na których produkcja 
rolnicza jest utrudniona ze względu na niekorzystne warunki naturalne. Takie wsparcie 
potwierdza, że gospodarstwa rolne położone są na tym terenie mają naturalne utrudnienia i 
ograniczenia produktywności rolnictwa związane z niską jakością gleb, niekorzystnymi 
warunkami klimatycznymi, niekorzystnymi warunkami wodnymi, niesprzyjającą rzeźbą 
terenu, czy wskaźnikami demograficznymi. Uzyskane wsparcie ma w części kompensować 
istniejące utrudnienia w stosunku do gospodarstw położonych poza granicami ONW.   
 
Liczba gospodarstw rolnych w  miejscowo ści Góra na podstawie odprowadzonego 
podatku do UG Wejherowo ( w 2000 i 2010 roku) 
 
  Liczba gospodarstw    
 
L
p. 

 
 
Miejscowo ść 

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 

Ogółe
m 

% w 
odniesieniu 

do 
wszystkich 
gospodarst

w 
1. Góra (2000 rok) 16 11 5 11 11 7 61 7,2 
2. Góra (2010 rok) 36 26 8 9 5 8 92 9,4 
Źródło: Dane UG Wejherowo 
 

Mieszkańcy często podejmują dodatkową pracę zarobkową na obszarze 
Trójmiejskiego Obszaru Metropolitarnego. Więcej informacji przedstawiono w rozdziale 2.5 
źródła utrzymania mieszkańców. 

 
Gleby posiadają tu wysokie i średnie wartości produkcyjne. Ograniczenia dla 

rolnictwa powinny tu polegać przede wszystkim na nie przekraczaniu pojemności środowiska 
dla dawek nawozów i środków ochrony roślin.  

 
Tereny rolnicze na tym obszarze to w dużej części użytki zielone, tracą swoje 

znaczenie jak grunty rolne wskutek dużej presji inwestycyjnej. Grunty o niskiej przydatności 
dla rolnictwa, powinny być przeznaczane pod zalesienia bądź zabudowę trwała roślinnością 
krzewiasta lub drzewiasta. Dominująca dla nich powinna być funkcja ekologiczna.  

Obszar ten to strefa wilgotnych łąk i słabo produktywnych gruntów ornych w dolinie 
Redy pomiędzy Górą, Orlem a granicą miasta Wejherowa. Obszary te powinny być 
ekstensywnie użytkowaniu. 
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Struktura obszaru dla Góry 

Wyszczególnienie  Powierzchnia w 
ha 

% 
pow. 

gminy  

Obszar Gminy 
Wejherowo  

Powierzchnia miejscowo ści ogółem, w 
tym:  

1574 8,1 19379 

Użytki rolne ogółem  590 11,0 5382 
Grunty orne  344 8,5 4049 
Sady 4 7,8 55 
Łąki  225 18,7 1205 
Pastwiska  42 8,0 520 
Lasy i grunty le śne 706 6,0 11765 

Grunty zadrzewione i zakrzewione  2 7,3 31 
Grunty pod wodami płyn ącymi  73 62,0 117 
Grunty pod rowami  18 24,1 73 
Tereny komunikacyjne - drogi  39 8,7 449 
Tereny komunikacyjne - tereny kolejowe 
i inne  

4 14,0 30 

Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i 
inne zabudowane  

36 5,8 616 

Tereny niezabudowane  3 3,3 80 
Tereny ró żne 11 33,1 34 
Nieużytki  61 31,8 192 
Źródło: Dane za UG Wejherowo 
 
2.5 Źródła utrzymania mieszka ńców  

Jak wynika z wcześniej przedstawionych danych rolnictwo, w zakresie uprawy 
użytków rolnych, chowu i hodowli zwierząt nie jest głównym źródłem utrzymania dla wielu 
mieszkańców Góry. Jest kilka znaczących zakładów pracy w Górze. Na terenie sołectwa 
największymi zakładami produkcyjno - handlowymi są: 

 
1. Tartak  2. Drzewa i krzewy  
3. Stolarnia  4. Autogaz 
5. Mechanika pojazdowa  6. Bud - Dom 
7. Skup złomu   

 
W 2010 roku 113 mieszkańców posiadało zarejestrowaną działalność gospodarczą. 

Aktywność ta koncentrowała się na uruchomieniu działalności gospodarczej z zakresu 
handlu hurtowego, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego (łącznie funkcjonowało 71 
podmiotów gospodarczych), inne działalności to działalność związana z zakwaterowaniem i 
wyżywieniem, działalność w zakresie usług administrowania, oraz pozostała działalność 
usługowa. Szczegółowo informację związane z aktywności gospodarczą mieszkańców w 
okresie ostatnich 2 lat 2009 i 2010 przedstawiono w tabeli poniżej.  
 
Aktywno ść  gospodarcza mieszka ńców - sektor prywatny - jednostki gospodarcze 
wpisane wg sekcji i działów PKD 3  

                                                 
3Dane 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 
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Lp. Sekcja Wyszczególnienie 2009 rok 2010 rok 
1. A  Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  4 3 
2. B  Górnictwo i wydobywanie  2 2 
3. C Przetwórstwo przemysłowe  15 17 
4. E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją  
1 1 

5. F  Budownictwo  14 22 
6. G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle  
26 32 

7. H Transport i gospodarka magazynowa  7 7 
8. I  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi  
8 8 

9. J  Informacja i komunikacja  1 2 
10. K  Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  3 3 
11. L  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  1 1 
12. M  Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  2 1 
13. N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca  
4 5 

14. O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne  

1 1 

15. P  Edukacja  1 1 
16. Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  1 1 
17. S Pozostała działalność usługowa  4 6 
- - Ogółem 95 113 

Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 
Natomiast w tabeli poniżej przedstawiono strukturę zarejestrowanych jednostek 
gospodarczych wpisanych wg sektorów własnościowych. Jak wynika z prezentowanych w 
tabeli poniżej danych, w strukturze własności dominuje sektor  prywatny,  113 z 114 
podmiotów. W Górze posiada siedzibę jedno stowarzyszenie. Utworzone podmioty 
gospodarcze zaliczamy do mikro i małych, dających często samo zatrudnienie osobie, która 
je utworzyła.  
 
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 96 114 
sektor publiczny - ogółem 1 1 
sektor publiczny - pa ństwowe i samorz ądowe jednostki 
prawa bud żetowego 

1 1 

Sektor prywatny - ogółem 95 113 
Sektor prywatny - osoby fizyczne prowadz ące działalno ść 
gospodarcz ą 

79 97 

Sektor prywatny - spółki handlowe 7 6 
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapita łu 
zagranicznego 

2 1 

Sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społ eczne 1 1 
Podmioty wg klas wielko ści - ogółem 96 114 
Mikro przedsi ębiorstwa: do  9 zatrudnionych osób 92 110 
Małe przedsi ębiorstwa: 10 - 49 zatrudnionych osób 4 4 
Źródło: Baza danych lokalnych WUS Gdańsk; www.stat.gov.pl 
 

                                                                                                                                                         
zamieszkania, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz jednostek 
lokalnych. 
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2.6 Infrastruktura techniczna 
Transport i komunikacja . Sołectwo Góra położone jest około 10 km od głównego 

węzła komunikacyjnego i ośrodka gospodarczego powiatu wejherowskiego – Wejherowa. 
Priorytetowym zadaniem infrastruktury transportowej jest stworzenie odpowiednich 
warunków dojazdu mieszkańców Góry do Wejherowa. Istotną rolą jest także odpowiednie 
skomunikowanie zakładów produkcyjno – handlowych mających swą siedzibę na terenie 
sołectwa oraz wewnątrz gminnym  powiązaniu sąsiednich miejscowości. Największą rolę 
spełnia infrastruktura drogowa. Większość dróg w sołectwie posiada nawierzchnię 
nieutwardzoną. Nawierzchnię asfaltową posiada jedynie ulica Wiejska, a ulica ks. Felskiego i 
część Kaszubskiej jest wyłożona starobrukiem. Ulica Cmentarną wykonano z kostki 
brukowej. Ponadto  nawierzchnię utwardzoną mają: część ulicy Szkolnej, Brzozowej, 
Sosnowej,  Szerokiej, Wejhera. Pozostałe drogi są nieutwardzone, ich stan techniczny jest 
bardzo zły.  Prowadzone są doraźne prace wyrównujące, mające na celu poprawę 
nawierzchni. Góra posiada niedostateczne połączenie autobusowe z Wejherowem ( autobus 
MZK Wejherowo, linia nr 1).  Linia ta jest głównie uruchomiona po to, aby dowozić młodzież 
do Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie. Do Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Górze dojeżdżają dzieci z sołectw Warszkowo, Kniewo oraz miejscowości Zamostne  
autobusem podstawionym z UG Wejherowo. Przez teren sołectwa przebiega także linia 
kolejowa nr 230 Wejherowo – Choczewo. Jednakże linia ta obecnie nie jest eksploatowana i 
nie planuje się jej modernizacji, dlatego nie ma znaczenia w transporcie osób i towarów na 
terenie sołectwa. 

Telekomunikacja.  Jednym z głównych dostawców usług telekomunikacyjnych jest 
TP S.A., dostarczająca usługi internetowe i telefoniczne. Obecnie swoją sieć instaluje 
Telewizja Chopin, która będzie 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 ciepło.  Potrzeby cieplne sołectwa przede wszystkim to kotłownie 
zlokalizowane w domach budownictwa indywidualnego. Niektórzy mieszkańcy ogrzewają 
swoje domy gazem za pomocą zbiorników stacjonarnych gazu propan – butan oraz za 
pomocą oleju opałowego. Sołectwo nie posiada zaopatrzenia w gaz z sieci rozdzielczych. 

Zaopatrzenie w wod ę. Góra jest zaopatrywana w wodę za pomocą wodociągu 
grupowego GBO  zasilanego z ujęcia wody w Gościcinie przy ul. Brzozowej 2. Część 
gospodarstw domowych posiada własne ujęcia wody, przede wszystkim mieszkańcy 
Paradyża. 

Kanalizacja i gospodarowanie odpadami . 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.  

W zakresie usuwania odpadów. 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 Wejherowo. Na 
terenie Góry prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, ustawione są do tego celu 
odpowiednie pojemniki segregujące.  

Samorządowa Szkoła Podstawowa prowadzi w tym zakresie odpowiednie akcje 
propagandowe uczulające mieszkańców na problem ochrony środowiska i selekcji odpadów 
wtórnych. Zachęca uczniów i rodziców do akcji zbierania rozdając odpowiednie worki. 
Ponadto okresowo organizowany jest wywóz odpadów niebezpiecznych oraz 
wielkogabarytowych. Dla zachowania środowiska przyrodniczego niezbędne jest 
opracowanie systemu zapobiegania powstawaniu „dzikich” wysypisk śmieci. 
 
2.7 Infrastruktura społeczna 
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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. 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. 

 
Samorz ądowa Szkoła Podstawowa im. Jakuba 
Wejhera w Górze  
 
        Uczniowie wraz z nauczycielami są aktywni ekologicznie, zbierają i segregują odpady. 
W roku szkolnym 2009/2010 szkoła zajęła III miejsce w konkursie „Selektywne odzyskiwanie 
odpadów – Młodzież daje przykład”. Od ok. 5 lat dzieci współpracują z Klubem Rybackim 
„Lipień” w Wejherowie przy kole PZW, którego zadaniem jest walka z kłusownictwem, 
oczyszczanie i dbanie o rzekę Reda.  Rolą szkoły jest dbanie o czystość środowiska w 
obszarze Góry i rzeki. Uczniowie szkoły w Górze mogą pochwalić się wysokimi lokatami w 
konkursach międzyszkolnych. W 2010 r. absolwenci szkoły napisali test szóstoklasistów z 
najwyższą średnią w gminie a nawet w województwie pomorskim (średnia niemal 30 pkt. na 
możliwych 40 ). Szkoła w Górze jako nie liczna ze szkół w Polsce angażuje się w różne 
programy, min.: w ubiegłym roku  przystąpiła do programu OK ( ocenianie kształtujące). W 
szkole działa wiele kół zainteresowań: zajęcia z języka kaszubskiego, kółko polonistyczne, 
języka angielskiego, matematyczne, plastyczne, ekologiczno-przyrodnicze, SKS. Dumą 
rodziców i nauczycieli jest szkolny chór, w repertuarze którego jest wiele pieśni w języku 
kaszubskim. Dyrekcja i nauczyciele kładą szczególny nacisk na  wychowanie dzieci w duchu 
patriotyzmu , historii, przynależności narodowej i lokalnej.  Szkoła pamięta i uczestniczy w  
świętach związanych z historią regionu pomorskiego, uczniowie upamiętniają miejsca 
związane z martyrologią. 
       Szkoła, mimo że mała i  kameralna, to spełnia standardy szkół europejskich w nauczaniu 
 i dążeniu do tego aby być lepszymi obywatelami świata. A dyrekcja, nauczyciele i rodzice 
wciąż szukają nowych możliwości pozyskania   dodatkowych środków finansowych na 
funkcjonowanie szkoły, żeby dzieciom odpowiednio organizować zajęcia i koła 
zainteresowań. 

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.   

Na terenie gminy funkcjonuje jedna placówka wychowania przedszkolnego – 
Przedszkole Samorządowe w Gościcinie. 
 Placówki kulturalne . Na terenie Gminy Wejherowo funkcjonuje Gminna 
Biblioteka Publiczna im. A. Labudy, ale dopiero  w Gościcinie, która posiada filię w Nowym 
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Dworze Wejherowskim. Jest to prężnie działająca placówka posiadająca księgozbiór liczący 
około 30 tysięcy woluminów, który jest systematycznie uzupełniany. 
Ochrona zdrowia.  Mieszkańcy Góry w ramach podstawowej opieki zdrowotnej korzystają z 
usług świadczonych przez Ośrodki Zdrowia w Gościcinie i Wejherowie. 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. 

 
 
 
Organizacje społeczne.  W sołectwie siedzibę mają aktywnie działające organizacje 

społeczne: 
1. Ochotnicza Stra ż Pożarna  
2. Parafialna Orkiestra D ęta 
3. Rada Rodziców działaj ąca przy SSP  
 

Do obszarów szczególnie sprzyjających w nawiązywaniu kontaktów społecznych , ze 
względu na położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, należy boisko i tereny wokół 
boiska, na których planuje się  stworzenie terenu wyjątkowo sportowego, a wśród nich 
kortów tenisowych i boisko piłki siatkowej. 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Góra wyznacza  
kilka funkcji, w zależności od części miejscowości jakiej dotyczy, jest to   funkcja turystyczno-
rekreacyjna i osadniczo – mieszkaniowa. 
 
Miejscowo ść Góra w obiektywie aparatu na ścieżce historycznej  
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 Karczma wiejska będąca 
własnością rodziny Kohnke. W 
każdej średniowiecznej wsi karczma 
stanowiła centrum kultury, gdzie 
można było zjeść i zatańczyć. 
Istniejący budynek karczmy w latach 
50 – tych pełnił funkcje świetlicy 
wiejskiej, w której odbywały się 
lekcje (pomieszczenia świetlicy 
wynajmowano na cele szkoły)  
 
Stary budynek Straży Pożarnej  
 
 

Na ścieżce historycznej w miejscowości 
Góra 

 

 
 

 

Kaplica na 
cmentarzu 
Parafialnym 

Na ścieżce historycznej w miejscowości Góra  
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Dom 
rodziny 
Reszke. 
 Najstarszy 
dom we wsi 
Góra w 
cało ści 
zbudowany 
z ciosanych 
kamieni 
polnych.  
 

Na ścieżce historycznej w miejscowości Góra  
 
 
 

 

Figura 
Chrystusa 
Króla – 
witaj ąca 
wszystkich 
wjeżdżających 
do starej 
części wsi 
Góra.  
Figura została 
wybudowana 
jako wotum 
dziękczynne za 
odzyskanie 
niepodległo ści 
przez Polsk ę w 
1918 r.  
 

Na ścieżce historycznej w miejscowości Góra   
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Kompleks parkowy z 
okazami dendrologicznymi. 
W istniejącym parku 
należącym do zarządcy 
sprawującego nadzór w 
imieniu właścicieli (ród 
Wejherów oraz późniejsi 
właściciele) do dziś 
znajdują się ciekawe okazy 
dendrologiczne takie jak: 
magnolia daglezja, choina 
kanadyjska, buk czerwony 
i jawor o biało-zielonych 
liściach. Wzdłuż całego 
parku prowadzi alejka 
grabowa, którą czas 
niestety pozbawił 
pierwotnego uroku. W 
całość wkąponowany jest 
niszczejący dworek 
wybudowany na 
kamiennym 
podmurowaniu, o ścianach 
typu szachulcowego z 
krytą dachówka.  
 

Na ścieżce historycznej w miejscowości Góra  
 
 

 

Magnolia  (Magnolia L.)
rodzaj drzew lub krzew
ów, należący do 
rodziny magnoliowatyc
h (Magnoliaceae). 
Magnolie rosną dziko w 
Azji Wschodniej oraz 
Ameryce Południowej i 
Północnej. Poza 
naturalnym zasięgiem 
są często uprawiane 
jako rośliny ozdobne, w 
tym także w Polsce. 
Nazwa 
rodzaju Magnolia został
a nadana 
przez Charlesa 
Plumiera dla 
upamiętnienia 
francuskiego 
botanika Pierre'a 
Magnola. 
 

Na ścieżce historycznej w miejscowości Góra  
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Kościół parafialny 
pw. Św. 
Mateusza. 
Niniejszy 
budynek został 
wybudowany w 
latach 1911-12 
na miejscu 
starego 
drewnianego 
kościoła wokół 
którego 
znajdował się 
cmentarz. Kościół 
został 
wybudowany w 
stylu 
neobarokowym, 
co w swym 
wyglądzie miało 
nawiązywać do 
Kalwarii 
Wejherowskiej.  
 

Na ścieżce historycznej w miejscowości Góra  
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3. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron mie jscowo ści 

Mocne strony Słabe strony  
 

 
1.Naturalne warunki dla turystyki 
(nieska żone środowisko, oddalenie od 
aglomeracji miejskiej, ucz ęszczanych 
dróg, czyste powietrze, cisza) 
2.Wyodr ębniony na terenie miejscowo ści 
obszar zabytkowy – Ko ściół i teren wokół 
niego jest uznany jako teren ruralistyczny 
3.Dobrze funkcjonuj ąca, posiadaj ąca 
osi ągnięcia mała szkoła wiejska 
obsługuj ąca miejscowo ści Góra i 
sąsiednie Kniewo, Zamostne, Warszkowo 
4.Miejscowo śc ma charakter rozwojowy 
(duże zasoby działek pod budow ę 
domków jednorodzinnych w przysiołku 
Paradyż) 
5.Optymalne oddalenie od du żych 
aglomeracji miejskich (Gdynia, Gda ńsk, 
Sopot – 35 km, Puck 30 km), a 
jednocze śnie blisko ść sąsiedztwa 
Wejherowa – 8 km 

 
1.Słabe poł ączenia komunikacyjne 
2.Niski stan infrastruktury drogowej  
3.Brak chodników i ścieżek 
rowerowych 
4.Brak punktu przedszkolnego 
5.Słaba oferta kulturalna dla dzieci, 
młodzie ży, dorosłych 
6.Słabo działaj ąca sie ć telefonii 
komórkowej 
7.Brak kanalizacji sanitarnej 
8.Słaba rewitalizacja obszaru 
ruralistycznego  
9.Brak zagospodarowania Jeziora 
Orle 
10.Nieuregulowany szlak wodny rzeki 
Redy 
11.Zaniedbane budynki i otoczenie 
zabudowa ń folwarcznych wpisanych 
do rejestru zabytków przez 
wojewódzkiego konserwatora 
12.Zaniedbane i słabo 
zagospodarowane miejsca publiczne 
mających charakter infrastruktury 
społecznej  
13.Słabo zwaloryzowane zasoby 
naturalne 
 

Szanse Zagro żenia 
 

1.Możliwo ść uzyskania środków 
finansowych z Unii Europejskiej na 
wspomaganie realizacji zaplanowanego 
rozwoju wsi 
2.Trend i moda na sp ędzanie wolnego 
czasu lub mieszkanie na wsi 
3. Moda na turystyk ę wiejsk ą 
4.Możliwo ści oddolnego kreowania 
rozwoju wsi oraz jego finansowania (RPO, 
PROW 2007-2013, Program Leader) 
 

1.Trudno dost ępne kredyty na rozwój 
i budownictwo 
2.Wzrost konkurencyjno ści miast pod 
względem rynku pracy i jako ści życia 
3.Recesja gospodarcza w kraju i 
Europie 
4.Duża konkurencja w ubieganiu si ę o 
środki finansowe w gminie i kraju 
5.Brak wystarczaj ących środków 
własnych na poziomie wsi, na 
inicjatywy społeczne wewn ątrz wsi 
6.Konkurencyjno ść sąsiednich 
miejscowo ści. 
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Podsumowanie. Tereny Góra stanowią niezwykle cenny obszar kulturowy, ze względu na 
położenie i cenny zabytkowy układ ruralistyczny. Obecność na tym terenie historycznego 
kościoła, dworu i parku podworskiego czynią z Góry unikatową enklawę wiejską. Barierą i 
utrudnieniem rozwoju stanowią braki w infrastrukturze technicznej.  

Szansą rozbojową, kierunkiem rozwoju jest rozwój rolnictwa zrównoważonego i 
ekologicznego, oraz funkcji turystyczno-rekreacyjnej   (w tym agroturystycznych). Położenie 
pomiędzy centrami turystycznymi stwarza możliwości obsługi turystycznego ruchu 
tranzytowego, szczególnie w świetle planowanego rozwoju międzynarodowych szlaków 
rowerowych.  Tak więc, z jednej strony położenie miejscowości jest ograniczeniem, z drugiej 
jest ono atutem rozwoju obsługi rekreacyjnej oraz wyjazdów sobotnio-niedzielnych i 
świątecznych, gdy rozważa się bezpośrednie sąsiedztwo z gęsto zaludnionymi obszarami 
miast Wejherowo, Redy, Rumii oraz dalej położonego Trójmiasta.  

 Jak również funkcję osadniczo - mieszkaniow ą  o niskiej intensywności i bez 
uciążliwych usług. Funkcja osadniczo – mieszkaniowa dotyczy obszarów położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wejherowa bądź leżących z zasięgu dogodnych powiązań 
komunikacyjnych i w szczególności odnosi się do koloni Paradyż należącej do miejscowości 
Góra, jak i innych miejscowości jak Gościcino, Bolszedwo, Orle. 

Istniejące na terenie grunty leśne należy zachować w dotychczasowej funkcji z 
wyjątkiem przeznaczania ich na niezbędne inwestycje celu publicznego.  

Za podstawową zasadę rozwoju przestrzennego gminy uznaje się rozwój 
wielofunkcyjny, w którego ramach się rozwój osadnictwa (w pojęciu mieszkalnictwa) odgrywa 
znaczenie szczególne.   

Ponadto ważne dla miejscowości Góra, w szczególności należącej do niej  kolonii 
Paradyż  jest to, że zalicza sie ją do strefy intensywnego rozwoju i przekształceń 
przestrzennych.  

Intensywny rozwój obszaru  jest faktem, który prawdopodobnie będzie się nasilać, 
zaś przestrzenny wyraz tego rozwoju, czyli kierunek rozwoju uznaje się za również 
przesądzony-wyznacza go korytarz komunikacyjny drogi krajowej nr 6. 

Istotne dla miejscowości Góra jest utrzymanie walorów kulturowo-krajobrazowych tej 
enklawy, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zabytkowego układu ruralistycznego. 
Obszar ten nie powinien być miejscem dalszych incydentalnych parcelacji dla potrzeb 
mieszkaniowych. Rozwój mieszkalnictwa powinien wynikać z  zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej i powinien odbywać się w ramach historycznie ukształtowanego układu 
ruralistycznego z zachowaniem układu oraz stylu architektonicznego. 



4. Priorytety i cele szczegółowe wraz z wykazem  za dań inwestycyjnych lub przedsi ęwzięć  Planu 
Odnowy Miejscowo ści Góra 

PRIORYTET 1 PRIORYTET 2 PRIORYTET 3 

Inwestycje w mał ą infrastruktur ę Ochrona naturalnych 
walorów Sołectwa Góra 

Aktywizacja mieszka ńców 
 

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

małej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, sportowej 

Utworzenie infrastruktury społecznej 
dla sołectwa 

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 ci ągu pieszo – rowerowego 
wzdłu ż ulicy Wiejskiej (G, K) 

1.Utworzenie punktu przedszkolnego 
(IP, K) 

1.Rekultywacja, renaturyzacja 
i utrzymanie Jeziora Orle (S) 

1.Organizowanie imprez 
kulturalnych na terenie wsi (S) 

2.Zagospodarowanie boiska sołeckiego 
przy szkole podstawowej (G, S, K) 

2.Utworzenie punktu Biblioteki 
Środowiskowej z wykorzystaniem 
istniej ącego ksi ęgozbioru 
bibliotecznego Biblioteki 
Samorz ądowej Szkoły Podstawowej w 
Górze (G, S, K) 

2.Inwestycje melioracyjne (G) 2.Utworzenie punktu dost ępu do 
Internetu (S) 

3.Zagospodarowanie Jeziora Orle od 
strony Sołectwa Góra (G, S, K) 

3.Utworzenie i wyposa żenie  miejsca 
spotka ń i aktywno ści mieszka ńców-
adaptacja istniej ącej salki przy ko ściele 
parafialnym (S) 

3.Odbudowa turystycznego 
szlaku wodnego do Rzeki 
Redy i powi ązanie z 
sąsiednimi miejscowo ściami 
Gminy (G) 

3.Organizacja czasu wolnego dla 
dzieci i młodzie ży w okresie ferii, 
wakacji i zaj ęć pozalekcyjnych (S) 

4.Poprawa infrastruktury drogowej (ul. 
Słowi ńska-1200 m, Pomorska-800 m, 
Irysowa-400 m, Bukowa-300 m, 
Brzozowa-250 m, Sosnowa-500 m) (G) 

4.Adaptacja istniej ącego budynku 
gospodarczego na Regionalna Izb ę 
Pamięci (S, K) 

4.Oznaczenie i oznakowanie 
pomników przyrody (S) 4.Promocja sołectwa (S) 

5.Poprawa bezpiecze ństwa 
mieszka ńców poprzez działania na 
rzecz rozwoju Ochotniczej Stra ży 
Pożarnej (S) 

5.Utworzenie ścieżki historycznej na 
obszarze ruralistycznym sołectwa Góra 
(G, S, K) 

 
5.Opracowanie folderu 
informacyjnego o dziedzictwie 
historycznym Sołectwa Góra (S) 

6.Budowa placu rekreacyjno – 
sportowego (G, S, K) 6. Budowa ścieżek rowerowych (S, K)  6. Upowszechnienie dost ępu do 

Internetu (G) 
G – zadanie gminne; S – zadanie stowarzyszenia/sołe ctwa; IP – zadanie inwestora prywatnego; K – zadani e rozpisane na karcie



4.1 Karty zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w 
okresie realizacji Planu Odnowy Miejscowo ści - PIOTR 
Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego 
lub 

przedsi ęwzięcia 
aktywizuj ące 
społeczno ść 

lokaln ą 

Budowa placu rekreacyjno-
sportowego 

Zadani
e 

Gminy  

Zadanie 
Sołectwa  

/Stowarzyszeni
a 

2. Priorytet: Inwestycje w małą infrastrukturę 
3. Cel szczegółowy: Rozbudowa, budowa, modernizacja małej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, sportowej 
4. Cel planowanego 

zadania: 
Zbudowanie boiska rekreacyjno - sportowego w przysiółku Paradyż 
celem zapewnienia mieszkańcom wsi miejsca do aktywnego 
spędzania czasu. 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Warunkiem koniecznym przeprowadzenia realizacji zadania jest 
pozyskanie działki. Ze względu na utrudnienia komunikacyjne nie 
wszyscy dorośli, młodzież oraz dzieci mają dostęp do atrakcji, które 
odbywają się w centrum wsi. Na zadanie składałoby się wykonanie: 1) 
boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną 
o nawierzchni trawiastej, o wymiarach płyty 38,0m x 81m ( w tym 
powierzchnia pola gry do piłki nożnej ok. 28Mx 62 m i pole gry do piłki 
siatkowej i koszykowej 28m x 15m) wymagającej: ogrodzenia w/w 
boiska siatką stalową na słupkach wysokości 4 m z dwiema furtkami i 
bramą dwuskrzydłową, odpowiednim oświetleniem oraz kompletnego 
wyposażenia boisk w sprzęt sportowy odpowiedni do ww. gier z 
dostawą i montażem wyposażenia do gry. 2) zagospodarowanie placu 
rekreacyjnego poprzez wyrównanie terenu i zasianie trawy, 
utwardzenie części placu wraz z dojściem do boiska kostką betonową 
na podsypce cementowo -piaskowej o powierzchni około 246 m². Na 
placu należałoby zaplanować miejsce pod plac zabaw dla dzieci (które 
będzie kolejnym zadaniem inwestycyjnym aktywizującym społeczność 
lokalną). W tym celu należałoby przy wykupie ziemi pod boisko wziąć 
pod uwagę wykup dodatkowego terenu z przeznaczeniem na przyszły 
plac zabaw ok. 400 m². 

6. Harmonogram 
realizacji: 

Planowany rok i miesiąc rozpoczęcia zadania: październik 2012 r. 
Miesiąc zakończenia zadania: czerwiec 2013 r. 
Etapy realizacji: 1) wykup ziemi pod inwestycje + wykonanie projektu 
wraz z infrastrukturą: 2) budowa i 
oddanie obiektu do użytku 

7. Kwota końcowa i 
wskazanie źródła 

jej pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Oś Priorytetowa 4. LEADER – 
RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Rozwój 
obszarów zależnych od rybactwa. W ramach konkursu z dostępnych 
zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa i rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013 (RPO)OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki Konkursy ogłaszane przez UG 
Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną  
1. Nazwa zadania inwestycyjnego lub 

przedsi ęwzięcia aktywizuj ące 
społeczno ść lokaln ą 

Utworzenie punktu 
przedszkolnego 

Inwestor prywatny 

2. Priorytet: Inwestycje w małą infrastrukturę 
3. Cel szczegółowy: Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa Góra 
4. Cel planowanego zadania: Współdziałanie z rodzicami w ramach opieki, 

wychowania i nauczania dzieci 
5. Przykładowe przeznaczenie: Konieczne jest stworzenie punktu przedszkolnego dla 

dzieci rodziców pracujących lub chcących powrócić do 
pracy po wykorzystaniu urlopu wychowawczego. Punkt 
przedszkolny miałby powstać w istniejącym budynku z 
przeznaczeniem na zajęcia dla nie więcej niż 25 dzieci. 
Na zadanie składałoby się: 1) wyremontowanie i 
przystosowanie istniejącego budynku dla celów punktu 
przedszkolnego w/g kryteriów spełniających wymogi 
rozporządzenia MEN z dnia 27 maja 2009r.w sprawie 
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz 
sposobu ich działania, 2) wyposażenie 
przysposobionego lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 

6. Harmonogram realizacji: Planowany rok i miesiąc rozpoczęcie zadania: do 
realizacji w ramach istniejących możliwości 
inwestycyjnych gminy i możliwości pozyskania funduszy 
w nowym okresie programowania funduszy z UE w 
latach 2014 - 2020 

7. Kwota końcowa i wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Planowany rok i miesiąc rozpoczęcia zadania: maj 
2014r. Miesiąc 
zakończenia zadania: sierpień 2014 r. Etapy 
realizacji:1) remont i odpowiednie przystosowanie 
istniejącego budynku dla celów punktu; 2) wyposażenie 
punktu w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne 
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”.Oś Priorytetowa 4. LEADER – RYBY. 
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach 
konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-
2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa 
i rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO)OŚ 
PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki Konkursy 
ogłaszane przez UG Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną 
1
. 

Nazwa zadania inwestycyjnego 
lub przedsi ęwzięcia aktywizuj ące 

społeczno ść lokaln ą 

Zagospodarowanie 
Jeziora Orle od 
strony sołectwa 

Góra  

Zadanie Gminy  Zadanie 
Sołectwa  
/Stowarzy

szenia  
2
. 

Priorytet: Ochrona naturalnych walorów Sołectwa Góra 

3
. 

Cel szczegółowy: Ochrona przyrody i środowiska naturalnego 

4
. 

Cel planowanego zadania: Planowane zadanie ma na celu turystyczno – 
rekreacyjne zagospodarowanie j. Orle 

5
. 

Przykładowe przeznaczenie: Przedmiotem zadania stworzenie warunków 
rekreacyjno – turystycznych i wypoczynkowych nad 
jeziorem, co podniosłoby walory naszego regionu 
oraz sołectwa. Na zadanie składałoby się: 
1)stworzenie kąpieliska bezpiecznego dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie i 
wyrównanie brzegu oraz dna jeziora, wytyczenie 
bezpiecznego miejsca do kąpieli (strzeżonego). 2) 
Budowa pomostów dla wędkarzy. 
3)Przygotowanie miejsc na ognisko, pole biwakowe, 
wykonanie stołów piknikowych. 4) Wykonanie 
odpowiedniego oświetlenia 

6
. 

Harmonogram realizacji: Planowany rok i miesiąc rozpoczęcia zadania: 
wrzesień 2015 r. 
Miesiąc zakończenia zadania: maj 2018r.r. 
Etapy realizacji: 1) wykonanie projektu 
zagospodarowania jeziora wraz z infrastrukturą 2) 
wykonanie i 
oddanie nabrzeża do użytku 

7
. 

Kwota końcowa i wskazanie źródła 
jej pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”.Oś Priorytetowa 4. LEADER – RYBY. 
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 
W ramach konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-
2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - 
Odnowa i rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO)OŚ 
PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki Konkursy 
ogłaszane przez UG Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia aktywizuj ące 

społeczno ść lokaln ą 

Budowa ci ągu pieszo-
rowerowego wzdłu ż ul. 

Wiejskiej  

Zadanie Gminy  

2. Priorytet: Inwestycje w małą infrastrukturę 
3. Cel szczegółowy: Rozbudowa, budowa, modernizacja małej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej 
4. Cel planowanego zadania: Celem planowanego zadania jest poprawa 

bezpieczeństwa ruchu pieszego mieszkańców 
sołectwa Góra 

5. Przykładowe przeznaczenie: 
 

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci 
uczęszczających pieszo do szkoły oraz mieszkańców, 
ze względu na zwiększenie ruchu drogowego ważne 
jest zbudowanie chodników wzdłuż dróg. Zwłaszcza 
na odcinku 
Paradyż – Góra wieś centrum, z uwagi na brak 
pobocza dla ruchu pieszego. Zadanie miałoby 
polegać na 
wybudowaniu chodników dla pieszych wzdłuż dróg 
sołectwa oraz uzupełnieniu oświetlenia na 
wybudowanych odcinkach (warto by było porozumieć 
się z firmą ORLEX, która ma zamiar inwestować na 
wykupionych terenach, aby uczestniczyli we wkładzie 
inwestycji, zwłaszcza na odcinku Paradyż – Góra 
Kościół). 

6. Harmonogram realizacji: Planowany rok i miesiąc rozpoczęcia zadania:2013r . 
Miesiąc zakończenia zadania: czerwiec 2018r. 
Etapy realizacji: 1) w trakcie budowy i realizacji 
pozostałych inwestycji, a zwłaszcza w trakcie budowy 
ścieżek rowerowych 

7. Kwota końcowa i wskazanie 
źródła jej pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”.Oś Priorytetowa 4. LEADER – RYBY. 
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 
W ramach konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-
2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - 
Odnowa i rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO)OŚ 
PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki Konkursy 
ogłaszane przez UG Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną  
 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia 

aktywizuj ące społeczno ść 
lokaln ą 

Utworzenie punktu Biblioteki 
Środowiskowej z 

wykorzystaniem istniej ącego 
ksi ęgozbioru bibliotecznego 

Biblioteki Samorz ądowej 
Szkoły Podstawowej w Górze 

Zadanie 
Gminy 

Zadanie 
Sołectwa 

/Stowarzyszenia 

2. Priorytet: Inwestycje w małą infrastrukturę 
3. Cel szczegółowy: Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa 
4. Cel planowanego zadania: Odnowienie I wyremontowanie istniejącego budynku, 

wyposażenie świetlicy w sprzęt muzyczny, 
komputery, zakup sprzętu sportowego np.: w postaci stołu 
bilardowego, stołu z piłkarzykami. 

5. Przykładowe przeznaczenie: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt muzyczny niezbędny do 
organizacji imprez kulturalnych, sportowych oraz stworzenie 
stanowisk komputerowych z łączem internetowym przyczyni się 
do wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży 
wiejskiej i zapewnienie opieki wychowawczej dla uczestników 
zajęć dydaktycznych, wzmacnianie osobowości młodych ludzi. 
Realizacja projektu umożliwi rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań i zamiłowań, zdobywanie umiejętności 
przekazywania własnej wiedzy oraz integrację , kształtowanie 
aktywności i rozwijanie własnej twórczości Młodzi mieszkańcy 
będą mogli rozwijać swoje zainteresowania kulturalno-sportowe, 
dzięki prowadzeniu w świetlicach wielu zajęć w różnych 
dziedzinach. Zakup sprzętu sportowego urozmaici wolny czas, 
przyczyni się do tworzenia sekcji oraz kół zainteresowań i udziału 
w licznych spotkaniach z innymi drużynami z innych 
miejscowości. 

6. Harmonogram realizacji: Planowany rok i miesiąc rozpoczęcie zadania: do realizacji w 
ramach istniejących możliwości inwestycyjnych gminy i 
możliwości pozyskania funduszy w nowym okresie 
programowania funduszy z UE w latach 2014 - 2020 

7. Kwota końcowa i wskazanie 
źródła jej pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Oś Priorytetowa 
4. LEADER – RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych 
od rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W 
ramach konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 
(PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa i rozwój 
wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013 (RPO)OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki, Konkursy ogłaszane przez 
UG Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną 
 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia 

aktywizuj ące 
społeczno ść lokaln ą 

Utworzenie ścieżki 
historycznej na 
obszarze 
ruralistycznym 
sołectwa Góra  

Zadanie 
Gminy  

Zadanie 
Sołectwa  

/Stowarzyszenia  

2. Priorytet: Wyeksponowanie walorów historycznych miejscowości Góra 
w obrębie planowanej Ścieżki rowerowej 

3. Cel szczegółowy: Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa Góra 
4. Cel planowanego 

zadania: 
Prezentowanie walorów historycznych miejscowości Góra 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Zadaniem Ścieżki Historycznej utworzonej przy planowanej 
ścieżce rowerowej będzie prezentacja (skierowana do 
mieszkańców, gości oraz przyjeżdżających turystów) 
bogatej historii wsi. Na ścieżce powinny znaleźć się 
następujące punkty z tablicami: 
1. Figura Chrystusa Króla – witająca wszystkich 
wjeżdżających do starej części wsi Góra. Figura została 
wybudowana jako wotum dziękczynne za odzyskanie 
niepodległości przez Polskę w 1918 r. 2. Cmentarz 3. 
Kompleks parkowy z okazami dendrologicznymi. W 
istniejącym parku należącym do zarządcy sprawującego 
nadzór w imieniu właścicieli (ród Wejherów oraz późniejsi 
właściciele) do dziś znajdują się ciekawe okazy 
dendrologiczne takie jak: magnolia daglezja, choina 
kanadyjska, buk czerwony. Wzdłuż całego parku prowadzi 
alejka grabowa, którą czas niestety pozbawił pierwotnego 
uroku. W całość wkąponowany jest niszczejący dworek 
wybudowany na kamiennym podmurowaniu, o ścianach 
typu szachulcowego z krytą dachówka. 4. Karczma wiejska 
będąca własnością rodziny Kohnke. W każdej 
średniowiecznej wsi karczma stanowiła centrum kultury, 
gdzie można było zjeść i zatańczyć. Istniejący budynek 
karczmy w latach 50 – tych pełnił funkcje świetlicy wiejskiej, 
w której odbywały się lekcje (pomieszczenia świetlicy 
wynajmowano na cele szkoły) 5. Kościół parafialny pw. Św. 
Mateusza. Niniejszy budynek został wybudowany w latach 
1911-12 na miejscu starego kościoła, wokół którego 
znajdował się cmentarz. Kościół został wybudowany w stylu 
neobarokowym, co w swym wyglądzie miało nawiązywać do 
Kalwarii Wejherowskiej. 6. Stary budynek Straży Pożarnej 7. 
Organistówka – Dom mieszkalny organisty parafialnego 
pełniącego funkcje nauczyciela w szkole przyparafialnej 8. 
Dom rodziny Reszke. Najstarszy dom we wsi Góra w całości 
zbudowany z ciosanych kamieni polnych. 9. Zabudowania 
gospodarskie rodziny Patok (Skonecznych) i Krefta 
(Dargacz). Zabudowy gospodarskie rdzennych 
mieszkańców Góry, których właściciele byli bogatymi 
gospodarzami. Ich status majątkowy znacznie różnił się od 
pozostałych mieszkańców Góry. Posiadali własne pola, 
parobków i nianie dla dzieci. W skład ich zabudowań 
wchodziły dom i obora, które stanowiły odrębne budynki. 10. 
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Budynek Nadleśnictwa – W miejscowości Góra znajdowała 
się siedziba Nadleśnictwa, co świadczyło randze i znaczeniu 
jakie dawniej posiadała Góra. 11. Groby protestanckiej 
szlachty – W kompleksie parkowym znajdują się groby 
dawnej protestanckiej szlachty, której majątki znajdowały się 
w sąsiednim Bolszewie. Umiejscowienie grobów miało 
wpływ na roszczenia protestantów wobec kościoła 
miejscowości góra w czasach reformacji. 

6. Harmonogram 
realizacji: 

Planowany rok i miesiąc rozpoczęcie zadania: do realizacji 
w ramach istniejących możliwości inwestycyjnych gminy i 

możliwości pozyskania funduszy w nowym okresie 
programowania funduszy z UE w latach 2014 - 2020 

7. Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”.Oś Priorytetowa 4. LEADER – RYBY. Zrównoważony 
rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Rozwój obszarów 
zależnych od rybactwa. W ramach konkursu z dostępnych 
zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 
(PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, 3.4 Odnowa i rozwój wsi, Oś 4 - 
Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa i 
rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO)OŚ 
PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki, Konkursy ogłaszane 
przez UG Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia 

aktywizuj ące 
społeczno ść lokaln ą 

Zagospodarowanie 
boiska sołeckiego przy 

szkole podstawowej 

Zadanie 
Gminy 

Zadanie Sołectwa 
/Stowarzyszenia 

2. Priorytet: Inwestycje w małą infrastrukturę 
3. Cel szczegółowy: Rozbudowa, budowa, modernizacja małej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, sportowej 
4. Cel planowanego 

zadania: 
Zagospodarowanie boiska sołeckiego celem zapewnienia 
mieszkańcom wsi Góra miejsca do aktywnego spędzenia czasu 

5. Przykładowe 
przeznaczenie: 

Zadanie inwestycyjne miałoby polegać odnowieniu istniejącego 
placu rekreacyjno-sportowego we wsi Góra. Na zadanie składałoby 
się wykonanie: 
1) boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią trawiastą o 
wymiarach płyty 2,09 ha (w tym powierzchnia pola do gry piłki 
nożnej ok. 28 m x 62 m wymagającego ogrodzenia siatka stalową 
na słupkach o wysokości 4 m z dwiema furtkami i brama 
dwuskrzydłową, odpowiedniego oświetlenia, wykonania stałej 
widowni, budowy budynku gospodarczego ze sceną oraz 
kompletnego wyposażenia boisk w sprzęt sportowy odpowiedni do 
w/w gry 
2) zagospodarowanie placu rekreacyjnego poprzez wyrównanie 
terenu i zasianie trawy, utwardzenie części placu wraz z dojściem 
do boiska kostka betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o 
powierzchni około 350 m2. Na placu należałoby zaplanować i 
wykonać miejsce na budynek gospodarczy ze sceną murowaną. 

6. Harmonogram realizacji: Planowany rok i miesiąc rozpoczęcia zadania:2013 r. 
Miesiąc zakończenia zadania: 2014r. 

7. Kwota końcowa i 
wskazanie źródła jej 

pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.Oś Priorytetowa 4. 
LEADER – RYBY. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach 
konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa i rozwój 
wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013 (RPO)OŚ PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki Konkursy ogłaszane przez UG 
Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną 
 
1. Nazwa zadania 

inwestycyjnego lub 
przedsi ęwzięcia 

aktywizuj ące społeczno ść 
lokaln ą 

Adaptacja istniej ącego budynku 
gospodarczego na Regionalna Izb ę 

Pamięci  

Zadanie 
Sołectwa  

/Stowarzyszenia  

2. Priorytet: Inwestycje w małą infrastrukturę 
3. Cel szczegółowy: Rozbudowa, budowa, modernizacja małej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, sportowej 
4. Cel planowanego zadania: Celem zadania jest stworzenie najmłodszym dzieciom 

warunków do aktywnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. 

5. Przykładowe przeznaczenie: Bogata historia naszego regionu wymaga miejsca 
nawiązującego do tego, aby pokazać jak dawniej żyli i 
pracowali mieszkańcy wsi Góra i okolic. W izbie pamięci 
można umieścić informacje, stare zdjęcia, pamiątki, 
narzędzia do pracy o walorach zabytkowych. Na zadanie 
składałoby się:  
1) odremontowanie istniejącego budynku wraz z 
odnowieniem dachu, zamontowaniem ogrzewania i 
oświetlenia. 
2) zgromadzenie, zakonserwowanie i opisanie (w celu 
ochrony przed zniszczeniem) narzędzi i przedmiotów 
użytku codziennego takich jak: niecki, dzieże, sierpy 
cepy, skrzynie, maglownice, kołowrotki, prawidła, 
maselnice, sita, pług, żelazka na duszę itp. 

6. Harmonogram realizacji: Planowany rok i miesiąc rozpoczęcia zadania:2013 r. 
Miesiąc zakończenia zadania: 2014 r. 

7. Kwota końcowa i wskazanie 
źródła jej pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”.Oś Priorytetowa 4. LEADER – RYBY. 
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach 
konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 
(PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - Odnowa i 
rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO)OŚ 
PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki Konkursy ogłaszane 
przez UG Wejherowo 
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Karta opisu planowanego zadania inwestycyjnego lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną  
1. Nazwa zadania inwestycyjnego lub 

przedsi ęwzięcia aktywizuj ące 
społeczno ść lokaln ą 

Budowa ścieżek 
rowerowych 

Zadanie Sołectwa 
/Stowarzyszenia 

2. Priorytet: Inwestycje w małą infrastrukturę 

3. Cel szczegółowy: Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa 
4. Cel planowanego zadania: Stworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących 

boiska sportowe w Paradyżu z Górą oraz j Orle i 
sąsiadującymi sołectwami w terminie od września 
2013r.do czerwca 2018r. 

5. Przykładowe przeznaczenie: Ścieżka rowerowa powinna łączyć boisko sportowo 
rekreacyjne Paradyż z boiskiem we wsi Góra i 
jeziorem Orle. Powinna łączyć sąsiadujące sołectwa w 
sieć ścieżek rowerowych z nadmorskimi 
miejscowościami (Dębki, Karwia, Krokowa, Puck). W 
zamiarze ścieżką rowerową miałby przebiegać 
również szlak historyczny na obszarze ruralistycznym 
wsi Góra realizowanym w późniejszym terminie w 
planie odnowy wsi. Infrastruktura ścieżek powinna 
stanowić technicznie i funkcjonalnie powiązany 
system, zapewniający mieszkańcom gminy 
Wejherowo i sąsiadującym gminom oraz gościom 
należyte warunki rekreacji i turystyki. Budowa takiej 
ścieżki będzie służyć promocji naszego nadmorskiego 
regionu, a przy okazji zapoznaniu się z bogatą historią 
naszej wsi. 

6. Harmonogram realizacji: Planowany rok i miesiąc rozpoczęcia zadania: 
wrzesień 2013r. 
Miesiąc zakończenia zadania: czerwiec 2018r. 
Etapy realizacji:1) wytyczenie, zaprojektowanie wraz z 
infrastrukturą ścieżki rowerowej na terenie sołectwa 
Góra; 2) realizacja projektu wraz z oddaniem do 
użytku, etapami począwszy od budowy boiska w 
Paradyżu aż do zakończenia wszystkich inwestycji. 

7. Kwota końcowa i wskazanie źródła jej 
pozyskania 

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013”.Oś Priorytetowa 4. LEADER – RYBY. 
Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 
W ramach konkursu z dostępnych zakresów: 
1.Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. 
Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-
2013 (PROW) 
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
3.4 Odnowa i rozwój wsi 
Oś 4 - Leader 
4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (3.4 - 
Odnowa i rozwój wsi) 
Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO)OŚ 
PRIORYTETOWA 9 
Działanie: 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie 
Fundusze Gminne: Fundusz Sołecki, Konkursy 
ogłaszane przez UG Wejherowo 



5. Harmonogram wdra żania Planu Odnowy Miejscowo ści 
 

Okres realizacji  
Wyszczególnienie  

2011 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Priorytet 1. Inwestycje w mał ą infrastruktur ę 

Cel szczegółowy 1:  Rozbudowa, budowa, modernizacja małej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej 

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia  

1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Wiejskiej (G, K)          
2. Zagospodarowanie boiska sołeckiego przy szkole podstawowej (G, S, K)          
3. Zagospodarowanie Jeziora Orle od strony Sołectwa Góra (G, S, K)          

4. Poprawa infrastruktury drogowej (ul. Słowińska-1200 m, Pomorska-800 m, 
Irysowa-400 m, Bukowa-300 m, Brzozowa-250 m, Sosnowa-500 m) (G)          

5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez działania na rzecz 
rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej (S)          

6. Budowa placu rekreacyjno – sportowego (G, S, K)          

Cel szczegółowy 2:  Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa 

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia  

1. Utworzenie punktu przedszkolnego (IP, K)          

2. 
Utworzenie punktu Biblioteki Środowiskowej z wykorzystaniem istniejącego 
księgozbioru bibliotecznego Biblioteki Samorządowej Szkoły Podstawowej 
w Górze (G, S, K) 

         

3. Utworzenie i wyposażenie  miejsca spotkań i aktywności mieszkańców-
adaptacja istniejącej salki przy kościele parafialnym (S)          

4. Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na Regionalna Izbę 
Pamięci (S, K)          
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5. Utworzenie ścieżki historycznej na obszarze ruralistycznym sołectwa Góra 
(G, S, K)          

6. Budowa ścieżek rowerowych (S, K)          

PRIORYTET 2. Ochrona naturalnych walorów Sołectwa G óra  

Cel szczegółowy 1.  Ochrona przyrody i środowiska naturalnego 

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia  

1. Rekultywacja, renaturyzacja i utrzymanie Jeziora Orle (S)          
2. Inwestycje melioracyjne (G)          

3. Odbudowa turystycznego szlaku wodnego do Rzeki Redy i powiązanie z 
sąsiednimi miejscowościami Gminy (G)          

4. Oznaczenie i oznakowanie pomników przyrody (S)          
Priorytet 3. Aktywizacja mieszka ńców  

Cel szczegółowy 1:  Tworzenie działań integrujących mieszkańców 

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia  

1. Organizowanie imprez kulturalnych na terenie wsi (S)          
2. Utworzenie punktu dostępu do Internetu (S)          

3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii, wakacji i 
zajęć pozalekcyjnych (S)          

4. Promocja sołectwa (S)          

5. Opracowanie folderu informacyjnego o dziedzictwie historycznym Sołectwa 
Góra (S)          

6. Upowszechnienie dostępu do Internetu (G)          
 
G – zadanie gminne; S – zadanie stowarzyszenia/sołe ctwa; IP – zadanie inwestora prywatnego; K – zadani e rozpisane na karcie 
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Opis do harmonogramu wdra żania „Planu Odnowy Miejscowo ści Góra na lata 2011-
2020”. 

W tej części opracowania przedstawiono harmonogram czasowy wdrażania „Planu 
Odnowy Miejscowości Góra na lata 2011-2020”. Dotyczy on wcześniej przedstawionych w 
rozdziale 4 priorytetów i celów szczegółowych planu odnowy wraz z wykazem zadań 
inwestycyjnych lub przedsięwzięć Planu Odnowy Miejscowości, przewidzianych do realizacji 
w okresie od  2011 do 2020 roku.    

W  omawianym rozdziale  przedstawiono trzy priorytety dla rozwoju miejscowości Góra. 
Każdy z priorytetów ma przyporządkowane cele szczegółowe, w ramach każdego celu 
zostały przyporządkowane zadania lub przedsięwzięcia. Opis wybranych zadań lub 
przedsięwzięć przedstawiono w formie KARTY. Pojedyncza karta (patrz rozdział 4.1 karty 
zadań….) 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. Informacje o 
kosztach zadania przedstawiono w wstępnym planie finansowym zawartym w rozdziale 6. 
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 Góra. Mieszkańcy mają pełną 
świadomość, że nie wszystkie zadania w krótkim horyzoncie czasowym mogą zostać 
zrealizowane. Dlatego przedstawiony w powyższym punkcie harmonogram czasowy 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, Wieloletniego Planu Finansowego 
(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 województwa i sprawną ich 
realizację,  czytelną i  transparentną, więcej informacji patrz rozdział 7 (wyszczególnienie i 
krótka charakterystyka 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 Góra w latach 
2011-2020”,  w ramach dostępnych środków i podejmowanych uchwał przez mieszkańców i 
Radę Sołecką. 

 



6.Podstawowe informacje o finansowaniu  Planu Odnow y Miejscowo ści  (projekt  
bud żetu) 
 
Wyszczególnienie  Szacunkowy 

koszt 
wybranych 
zadań lub 

przedsięwzięć 
integrujących 
mieszkańców 

(w zł) 
Priorytet 1. Inwestycje w mał ą infrastruktur ę  

Cel szczegółowy 1:  Rozbudowa, budowa, modernizacja małej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej 

 

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia   

1. Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Wiejskiej (G, K) * 

2. Zagospodarowanie boiska sołeckiego przy szkole podstawowej (G, 
S, K) 

200.000 

3. Zagospodarowanie Jeziora Orle od strony Sołectwa Góra (G, S, K) 300.000 
4. Poprawa infrastruktury drogowej (ul. Słowińska-1200 m, Pomorska-

800 m, Irysowa-400 m, Bukowa-300 m, Brzozowa-250 m, Sosnowa-
500 m) (G) 

* 

5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez działania na rzecz 
rozwoju Ochotniczej Straży Pożarnej (S) 

100.000 

6. Budowa placu rekreacyjno – sportowego (G, S, K) 150.000 

Cel szczegółowy 2:  Utworzenie infrastruktury społecznej dla sołectwa  

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia   

1. Utworzenie punktu przedszkolnego (IP, K)  
2. Utworzenie punktu Biblioteki Środowiskowej z wykorzystaniem 

istniejącego księgozbioru bibliotecznego Biblioteki Samorządowej 
Szkoły Podstawowej w Górze (G, S, K) 

250.000 

3. Utworzenie i wyposażenie  miejsca spotkań i aktywności 
mieszkańców-adaptacja istniejącej salki przy kościele parafialnym 
(S) 

300.000 

4. Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na Regionalna Izbę 
Pamięci (S, K) 

 

5. Utworzenie ścieżki historycznej na obszarze ruralistycznym sołectwa 
Góra (G, S, K) 

20.000 

6. Budowa ścieżek rowerowych (S, K) * 
PRIORYTET 2. Ochrona naturalnych walorów Sołectwa G óra   

Cel szczegółowy 1.  Ochrona przyrody i środowiska naturalnego  

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia   

1. Rekultywacja, renaturyzacja i utrzymanie Jeziora Orle (S) * 
2. Inwestycje melioracyjne (G) * 
3. Odbudowa turystycznego szlaku wodnego do Rzeki Redy i * 
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powiązanie z sąsiednimi miejscowościami Gminy (G) 
4. Oznaczenie i oznakowanie pomników przyrody (S) 10.000 

Priorytet 3. Aktywizacja mieszka ńców   
Cel szczegółowy 1:  Tworzenie działań integrujących mieszkańców  

Zadania inwestycyjne lub przedsi ęwzięcia   

1. Organizowanie imprez kulturalnych na terenie wsi (S) 2.000 
2. Utworzenie punktu dostępu do Internetu (S) 7.000 
3. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii, 

wakacji i zajęć pozalekcyjnych (S) 
10.000 

4. Promocja sołectwa (S) 5.000 
5. Opracowanie folderu informacyjnego o dziedzictwie historycznym 

Sołectwa Góra (S) 
2.000 

6. Upowszechnienie dostępu do Internetu (G) 6.000 

 
*Finansowanie uzależnione jest od możliwości gminy oraz uzgodnień w ramach 
Wieloletniego Planu Finansowego (WPF) zatwierdzonego przez Radę Gminy 
 
G – zadanie gminne; S – zadanie stowarzyszenia/sołectwa; IP – zadanie inwestora 
prywatnego; K – zadanie rozpisane na karcie 
 
Opis do harmonogramu finansowego wdra żania „Planu Odnowy Miejscowo ści Góra 
na lata 2011-2020”. 

Harmonogram finansowy wdrażania „Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2011-
2020 wskazuje możliwe szacunkowe kwoty realizacji wybranych zadań lub przedsięwzięć. 
Kwoty te są do pozyskania z różnych źródeł przy wsparciu budżetu gminy Wejherowo.  

Do głównych sposobów finansowego zabezpieczających możliwość realizacji zadań  
zaliczamy: 

1. fundusz sołecki  

2. kwot  przydzielonych w ramach wieloletniej prognozy finansowej (WPF)  

3. środków pozyskiwanych przez Urząd Gminy z Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, oraz  kolejnym okresie na 
lata 2014-2020 

4. utworzenie i rejestrację stowarzyszenia rozwoju miejscowości 

5. konkursy ogłaszane przez Urząd Gminy na realizację zadań lub usługi 
publiczne w ramach rocznych programów współpracy  

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, 
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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.  Poniżej, podano przykładową listę zadań możliwych do realizacji w ramach 
środków dostępnych z funduszu sołeckiego. Może być ona pomocna mieszkańcom przy 
planowaniu wydatków w funduszu sołeckiego w kolejnych latach realizacji planu odnowy 
miejscowości.  

Zgodnie z uchwalonym  przez Rad ę Gminy rok wcze śniej funduszem sołecki na  
2011 dla miejscowo ści Góra, Uchwał ą Zebrania Wiejskiego  podj ęto, że przydzielona 
kwota 12.000 zł przeznaczona zostanie na sfinansowa nie:  

 
Wyszczególnienie Kwota ( w zł) 

1. Dzień Dziecka (Dzie ń Dziecka ma by ć 
jednocze śnie otwartym dniem szkoły, a Radny 
Józef Pranga ma zaproponowa ć w pozostałych 
sołectwach – Warszkowo, Kniewo – 
dofinansowanie do tego dnia z  funduszy tych 
sołectw.)  

500  

2. Spotkanie Sobótkowe  2.000  
3. Dzień Seniora  1.000 
4. Mikołajki w Ko ściele Parafialnym  600 
5. Paliwo do kosiarki  400 
6. Potrzeby OSP w Górze  2.000 
7. Między sołeck ą parafiad ę - Zelewo, Kniewo i  

Góra  
400 

8. Na remont sceny wiejskiej -  200 
9. Rezerwa do rozdysponowania przez Rad ę 

Sołeck ą (np., prawdopodobnie na do świetlenie 
sołectwa, popraw ę nawierzchni dróg inne 
zdarzenia losowe).  

5.500 

 
Przykładowa lista zada ń możliwych do zrealizowania w ramach środków dost ępnych z 

funduszu sołeckiego 
Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi  
• nasadzenia drzew i krzewów oraz piel ęgnacja zieleni i terenów u żyteczno ści 
publicznej w sołectwie,  
• zakup i monta ż koszy na śmieci, pojemników na zu żyte baterie itp.,  
• zakładanie trawników, oczek wodnych, skalników,  
• ustawianie tablic informacyjnych, promocyjnych, s pecjalnych drogowskazów i 
innych elementów małej architektury,  
• malowanie niewielkich obiektów nale żących do gminy.  
Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa  
• monta ż ławek, urz ądzanie placów spotka ń, gier i zabaw, zakup namiotów i krzeseł, 
urządzanie miejsc do ognisk i grillowania,  
• budowa, remont i urz ądzenie boisk np. małych boisk przy świetlicach,  
• budowa scen i zadasze ń dla organizacji wyst ępów artystycznych,  
• zakup urz ądzeń poprawiaj ących infrastruktur ę sportow ą, 
• zakup wyposa żenia i urz ądzanie placów zabaw dla dzieci,  
• budowa k ąpielisk np. fragmenty pla ż, boiska do piłki „pla żowej”,  
• zakupy wyposa żenia świetlic wiejskich, klubów i sołeckich obiektów spor towych, 
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zakupy sprz ętu komputerowego i audio ‐video.  
Infrastruktura komunalna sołectwa  
• budowa i remont niewielkich odcinków dróg gminnyc h i chodników np. brakuj ące, 
małe odcinki chodników prowadz ące do świetlicy,  
• utrzymanie dróg i chodników oraz wykonywanie drob nych remontów,  
• budowa punktów o świetleniowych dróg i placów publicznych np. o świetlenie placu 
zabaw, altany czy spacernika,  
• renowacja obiektów o charakterze zabytkowym, kapl iczek, krzy ży itp.  
Uroczysto ści, spotkania i imprezy integracyjne  
• organizacja imprez takich jak do żynki, majówki i ró żnego rodzaju święta np. 
ziemniaka, kukurydzy, kapusty ‐ dla mieszka ńców sołectwa,  
• organizacja imprez kulturalno – sportowych np. ob ejmuj ących rywalizacj ę między 
dziećmi a dorosłymi, konkursy dla rodzin itp.,  
• wspieranie innych inicjatyw integracyjnych na rze cz mieszka ńców sołectwa, 
prowadzonych przez organizacje działaj ące na jego terenie.  
Edukacja, kultura, sport  
• dofinansowywanie do projektów realizowanych przez  organizacje wiejskie i 
działaj ące na rzecz środowiska wiejskiego, a finansowane ze źródeł zewn ętrznych np. 
unijnych,  
• organizacja szkole ń dla mieszka ńców wsi zgodnie z ich potrzebami,  
• wspieranie inicjatywy kulturalnych i sportowych n a rzecz lokalnego środowiska 
prowadzonych przez placówki o światowe, np. zakupy nagród rzeczowych i sprz ętu, 
dla dzieci i młodzie ży, 
• prowadzenie akcji edukacyjnych w śród mieszka ńców sołectwa dotycz ących ekologii,  
• prowadzenie sołeckich konkursów dotycz ących poprawy poziomu estetycznego wsi,  
• dofinansowanie akcji organizowanych na rzecz społ eczności sołectwa przez kluby 
seniora, lokalne i uczniowskie kluby sportowe, koła  gospody ń wiejskich, ochotnicze 
stra że pożarne i inne stowarzyszenia,  
• dofinansowanie działalno ści zespołów folklorystycznych i innych kultywuj ących 
lokalne tradycje i obyczaje.  
Działania promocyjne  
• prowadzenie akcji promuj ących gmin ę i sołectwo oraz ich walory i zasoby lokalne,  
• opracowanie i wydanie folderu lub broszury inform ującej o zabytkach, produktach 
lokalnych, ciekawych miejscach, szlakach, ofercie t urystycznej itd.  
 
2.Wieloletni Plan Finansowy (WPF)  
Ustawa o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. wprowadza Wieloletnie Plany 
Finansowe (WPF), jest to  nowy mechanizm zarządzania finansami gminy, który ma ulepszyć 
racjonalność gospodarowania środkami publicznymi.  

W ramach wieloletniego Planu Finansowego dla gminy Wejherowo poniżej 
przedstawiono możliwość realizacji wybranych zadań do roku 2013 w ramach których mogą 
być realizowanie w miejscowości dla której opracowano plan odnowy: 
Budowa o świetlenia drogowego na terenie Gminy Wejherowo  
Utwardzenie i naprawa nawierzchni dróg gruntowych  
Budowa infrastruktury - wnioski mieszka ńców  
Rozbudowa stacji uzdatniania wody Sopieszyno oraz b udowa studni gł ębinowej  
Budowa chodników, parkingów, zakupy wiat autobusowy ch itp..  
Place zabaw dla dzieci, świetlice środowiskowe, boiska sportowe  
Turystyczny Szlak Północnych Kaszub  
Zakup sprz ętu informatycznego  
Zakup samochodów ga śniczych, wyposa żenia i budowa remiz oraz systemów 
ostrzegania  
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Źródła Finansowania dla wyżej wymienionych zadań w ramach wieloletniego planu 
finansowego dla gminy wiejskiej Wejherowo pochodzą z : 

• środków UE – Sektorowe Programy Operacyjne, finansowane m. in. z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach EOG 

• budżetów publicznych - środki Budżetu Samorządu Wojewódzkiego, środki z Budżetu 
Powiatu , Skarb Państwa ( Wojewoda, Ministerstwo), środki prywatne 

• funduszów celowych, m. in. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

• Innych dostępnych środków  i  środków jednostek realizujących zadanie  
 
3. Środki pozyskiwane przez Urz ąd Gminy z Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej w okresie programowania 2007-2013, i k olejnym okresie na lata 2014-
2020 

Do głównych źródeł finansowania „Planu Odnowy Miejscowości Góra na lata 2011-
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  
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.  
 
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 dla realizacji różnych celów 
związanych z rozwojem swojej wsi. Tak powstała organizacji może być bardzo pomocna 
przy ubieganiu się o środki na realizację planu odnowy miejscowości.  
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Podstawa prawna utworzenia Stowarzyszenia:  
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 
opisuje zasady współpracy pomiędzy władzami samorządowymi, a działającą na terenie 
miejscowości organizacją pozarządową, np. stowarzyszeniem. 

Formy współpracy pomiędzy Uradem 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 samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(dostępne za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej po wpisaniu zaznaczonej treści).
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7.Wyszczególnienie i krótka  charakterystyka obszar ów o szczególnym znaczeniu dla 
mieszka ńców 
 

Jak wynika z diagnozy obszaru, przeprowadzonej analizy SWOT, oraz priorytetów, celów 
szczegółowych i zestawienia zadań inwestycyjnych lub przedsięwzięć aktywizujących 
społeczność lokalną, szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz 
cechy funkcjonalno – przestrzenne miejscowości należy uznać poniżej przedstawione 
zadania takie jak: 

• zbudowanie boiska rekreacyjno - sportowego w kolonii Paradyż celem zapewnienia 
mieszkańcom wsi  miejsca do aktywnego spędzania czasu, 

• zagospodarowanie boiska sołeckiego celem zapewnienia mieszkańcom wsi Góra 
miejsca do aktywnego spędzania czasu, 

• stworzenie najmłodszym dzieciom warunków do aktywnego spędzania czasu na 
świeżym powietrzu  

• stworzenie punktu przedszkolnego dla dzieci rodziców pracujących lub chcących 
powrócić do pracy po wykorzystaniu urlopu wychowawczego, 

• wyeksponowanie walorów historycznych miejscowości Góra w obrębie planowanego 
szlaku  rowerowego, 

• utworzenie punktu biblioteki środowiskowej, 
• utworzenie Regionalnej Izby Pamięci celem zgromadzenia dawnych pamiątek ku 

pamięci regionu, 
• stworzenie sieci ścieżek rowerowych łączących boiska sportowe w Paradyżu z Górą 

oraz jezioro Orle i sąsiadującymi sołectwami służącej promocji naszej miejscowości, 
• stworzenie warunków rekreacyjno – turystycznych i wypoczynkowych nad jeziorem 

Orle, 
• zbudowanie chodników na terenie sołectwa, 
• wyposażenie świetlicy wiejskiej. 
Co nas najbardziej zintegruje?  Wspólne prace społeczne na rzecz rozwoju wsi. 

Imprezy integracyjne typu:  festyny, zabawy sobótkowe, kuligi, dyskoteki, dancingi. Wspólne 
spędzanie czasu i zabawy dzieci i młodzieży poza murami szkolnymi, na świeżym powietrzu 
i w wiejskiej świetlicy oraz  integracja i wymiana doświadczeń rodzicielskich 

Na czym nam najbardziej zale ży?  Na chodnikach i  oświetleniu, na utworzeniu z 
prawdziwego zdarzenia i wyposażonej świetlica wiejska. Bardzo jest dla nas ważne boiska 
sportowe w Górze i kolonii Paradyż. Jak również placu zabaw na Paradyżu. Nie możemy 
zapomnieć również o utworzeniu miejsca rekreacyjno – wypoczynkowe nad jeziorem Orle. 

Co nam najbardziej przeszkadza?  Słaba komunikacja (zwłaszcza w sezonie poza 
szkolnym, kiedy liczba przejazdów autobusowych jest dodatkowo pomniejszona). Bierność 
społeczna. Brak świadomości społecznej w sprawie ekologii i czystości środowiska. Brak 
miejsc sprzyjających integracji mieszkańców. Brak potrzeby wspólnego dbania o nasze 
dobro (tworzenie dzikich wysypisk śmieci). 

Co najbardziej zmieni nasze życie?  Rozbudowa i unowocześnienie wsi. Położenie 
nacisku na turystykę (ścieżki/szlaki rowerowe, ścieżka historyczna, rekultywację jeziora 
Orle). Wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych mieszkańców. Zwiększenie 
bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego poprzez zbudowanie chodników i ścieżek 
rowerowych. Zwiększenie aktywności mieszkańców. 

Co osi ągniemy najłatwiej?  Wydaje się nam, że świetlica wiejska jest najbardziej 
potrzebna mieszkańcom, gdyż będzie to miejsce sprzyjające częstym spotkaniom i 
organizacji imprez kulturalnych i rekreacyjnych. Miejscowość mogłoby osiągać przychody na 
potrzeby własne wsi poprzez organizację imprez dla zaproszonych zakładów pracy (kuligi, 
bal karnawałowy, bal sylwestrowy itp.). Wspólna praca na rzecz osiągniętych zysków 
również przyczyniałaby się do stworzenia większej wspólnoty, integracji i odpowiedzialności 
za losy wsi, co służyłoby dalszemu jej rozwojowi. 
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8. 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. Na poziomie Unii Europejskiej 
najważniejszymi dokumentami rozwoju społeczno-gospodarczego są: 

• Europa 2020 
• Strategia Lizbońska, 
• Dokumenty Programowe dotyczące Funduszy Strukturalnych, 
• Dokumenty Programowe Wspólnej Polityki Rolnej, 
• Dokumenty Programowe Wspólnej Polityki Rybackiej. 

Cele i priorytety Strategii Rozwoju Kraju odpowiadają Strategii Lizbońskiej. Priorytetowe 
znaczenie w realizacji ww. strategii nadano zagadnieniom: 

1. Ludność i przedsiębiorczość, 
2. Rynek pracy, 
3. Rozwój gospodarczy, 
4. Kultura, 
5. Infrastruktura, 
6. Zróżnicowanie regionalne. 

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. 
W ramach osi 4 Leader realizowane będą działania przewidziane do realizacji w ramach osi 
3, tj.: 
17) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
18) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  
20) Odnowa i rozwój wsi; 
a w ramach osi 4: 
21) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
22) wdrażanie projektów współpracy, 
23) funkcjonowanie lokalnej grupy działania. 
- Małe projekty 
(Gmina Wejherowo uczestniczy w realizacji Programu LEADER przez partnerstwo w LGD 
„Kaszubska Droga”). 

• Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego, Gda ńsk, lipiec 2005 r. 
(Uchwała nr 587/XXXV/05 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 18 lipca 2005 r.). 
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Wizja województwa pomorskiego w roku 2020: 
„Województwo pomorskie 2020 roku to znaczący partner w Regionie Morza Bałtyckiego – 
region czystego środowiska, wysokiej jakości życia, rozwoju opartego na wiedzy, 
umiejętnościach, aktywności i otwartości mieszkańców, silnej i zróżnicowanej gospodarki, 
partnerskiej współpracy, atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a także kultywowania 
wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnościowych”. 
Strategia obejmuje 14 celów strategicznych ujętych w ramach 3 priorytetów: 
1. Konkurencyjność, 
2. Spójność, 
3. Dostępność. 
Cele strategiczne są doprecyzowane przez opis kierunków działań przypisanych do każdego 
z celów. Plan odnowy miejscowości realizuje w szczególności cele związane z rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego, kształtowaniem procesów społecznych dla poprawy jakości 
życia, lepszym dostępem do infrastruktury społecznej na obszarach strukturalnie słabych. 

• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego 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 Lokalnej Strategii Rozwoju opraco waną przez Lokaln ą Grupę 
Działania „Kaszubska Droga” (Podej ście Leader-rolny) 
Wizja dla obszaru objętego strategią:  Kraina „Kaszubska Droga”  to obszar przyjazny 
turystom,  którego aktywni mieszkańcy promują kulturę kaszubską i realizują swoje marzenia 
w oparciu o miejscowe bogactwo. 
Cele ogólne Lokalnej Strategii Rozwoju  zostały sformułowane w następujący sposób: 
1.  Pobudzanie aktywno ści mieszka ńców   
2. Podniesienie atrakcyjności  turystycznej obszaru w oparciu o własne 

zasoby  
3. Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru 
 
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 jako ści i poziomu życia mieszka ńców poprzez wykorzystanie 
lokalnych zasobów  
Cele szczegółowe:  
1.1. Poprawa zagospodarowania przestrzeni publiczne j, społecznej i rekreacyjno – 
sportowej  
1.2. Zachowanie atrakcyjno ści przyrodniczej obszaru  
1.3. Poprawa dost ępu i podniesienie jako ści usług dla mieszka ńców  
1.4. Rozwój  infrastruktury turystycznej  
 
Cel Strategiczny  
2.Aktywizacja społeczno ści lokalnej na obszarze obj ętym strategi ą 
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Cele szczegółowe:  
2.1. Wzmocnienie to żsamości  i integracji społeczno ści „Północnych Kaszub”  
2.2. Promocja obszaru. Kreowanie innowacyjnych form  i kierunków promocji i 
współpracy  
2.3. Nabywanie wiedzy i umiej ętności, pobudzenie  mieszka ńców do działania   
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Wej herowo na lata 2004-2020  
 
W Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Wejherowo określono następującą 
misję: „Gmina Wejherowo – samorząd zintegrowany z obszarem aglomeracji trójmiejskiej z 
dobrze rozwiniętą infrastrukturą sprzyjającą rozwojowi usług, turystyki i rekreacji. Gmina 
oferująca dobre warunki dla nowego osadnictwa i rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 
przy jednoczesnym zachowaniu swojej tożsamości i tradycji opartej na wartościach 
kulturowych społeczności kaszubskiej. zintegrowany obszar równomiernie rozwijającego się 
samorządu, zapewniającego komfort życia wszystkim jego mieszkańcom.” 
 
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  
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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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9. Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowo ści, monitorowanie i ewaluacja 

Sołtys oraz Przedstawiciele społeczności wiejskiej są odpowiedzialni 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. Ocena ta dokonywana będzie za pomocą wskaźników w porównaniu 
do stanu wyjściowego. 

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 
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społeczności, 
• przekonujemy gminę do naszych zamierzeń i zabiegamy o jej wsparcie. 

Zasada 4.    Odnowa miejscowo ści  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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10. Harmonogram opracowania Planu  Odnowy Miejscowo 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 3 spotkania z 
mieszkańcami. Terminarz i szczegółowe zagadnienia omawiane na poszczególnych 
spotkaniach podano w tabelach poniżej. Odpowiedzialnymi za ich organizację był z jednej 
strony  przedstawiciel, koordynator gminny (Piotr Hebda) i konsultant zewnętrzny (Ryszard 
Zarudzki),  natomiast z strony miejscowości sołtys i Rada Sołecka.  
 
I Spotkanie konsultacyjne z mieszka ńcami miejscowo ści – opis szczegółowy  
 
Lp.  Miejscowo ść  

Spotkanie  
Miejsce  Termin  Godzina  

1. Góra  
I 

spotkanie 

Sala Katechetyczna 20.03.2011 r. 16:00 

 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty.  
Dyskusja moderowana, praca w małych grupach. Indywi dualne wypowiedzi 
mieszka ńców.  Spisywanie przedstawionych na przygotowanych kartach, 
papierze Flip - chart.  Mieszka ńcy na spotkaniu otrzymali stosowne ankiety w 
oparciu o które omawiano, dyskutowano na temat char akterystyki miejscowo ści, 
jej zasobów,  oceny słabych i mocnych stron oraz ba riery rozwojowe w ramach 
szans i zagro żeń.  Poni żej przedstawiono szczegółowe informacje które były 
przedmiotem analizy na 1 spotkaniu. Spotkanie zako ńczono wspólnym 
wypracowaniem słabych stron miejscowo ści, głównych i szczegółowych 
problemów dla rozwoju. Uzgodniono, kto b ędzie reprezentował mieszka ńców  w 
dalszych pracach nad planem odnowy i konsultowaniem  kolejnych elementów 
dokumentu (utworzono grupa odnowy miejscowo ści w skład której weszli, sołtys, 
radny, rada sołecka, aktywni mieszka ńcy zainteresowani praca w zespole).  

• Charakterystyka miejscowo ści, w której b ędzie realizowany plan odnowy  
Zagadnienia  szczegółowe, które zostały omówione i przedyskutowane z 
mieszka ńcami miejscowo ści dla której został opracowany Plan Odnowy. W 
ramach tego punktu uszczegółowienie polegało na pod aniu informacji zwi ązanych 
z: 
-poło żeniem miejscowo ści, przynale żność administracyjna miejscowo ści, 
powierzchnia, liczba ludno ści, 
-histori ą miejscowo ści ze szczególnym uwzgl ędnieniem wydarze ń mających 
wpływ na powstanie układu przestrzennego, 
-określenie przestrzennej struktury miejscowo ści przez wskazanie: 
-otwartych przestrzeni wspólnych  
-elementów charakterystycznych dla danej miejscowo ści (np. typ zabudowy, 
detale architektoniczne, układ zagrodowy). 

• Inwentaryzacja zasobów słu żących odnowie miejscowo ści (w celu 
ustalenie zasobów wyró żniaj ących dan ą miejscowo ść i rozpoznanie 
potencjału jakim dysponuje) 

Identyfikacja aktualnej kondycj ę zasobów, które mog ą być wykorzystane na rzecz 
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rozwoju miejscowo ści takich jak:  
- zasoby przyrodnicze (np. parki krajobrazowe, park i narodowe obszary 
chronionego krajobrazu)  
- dziedzictwo kulturowe (obiekty zabytkowe, obiekty  o warto ściach historycznych 
czy sentymentalnych)  
- obiekty i tereny (np. skwery, parki, ścieżki rowerowe, rynki),  
- infrastruktura społeczna  
- infrastruktura techniczna (np. zakłady i obiekty zapewniaj ące dost ęp do 
podstawowych usług dla mieszka ńców  w zakresie energetyki, dostarczania 
ciepła, wody, usuwania ścieków i odpadów, itp.)  
- gospodarka i rolnictwo (zakłady pracy, gospodarst wa rolne, warsztaty 
rzemieślnicze)  
- kapitał społeczny i ludzki (organizacje działaj ące na terenie miejscowo ści).  

• Ocena mocnych i słabych stron miejscowo ści, w której b ędzie realizowana 
operacja.  

Zestawienie mocnych i słabych stron miejscowo ści (np. cech wyró żniaj ące 
miejscowo ść, potencjał gospodarczy, bariery). W podsumowaniu o kreślono szans 
rozwoju miejscowo ści oraz istniej ące zagro żenia dla rozwoju.  
 
II Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejscowo ści na lata 2011-2020  
 
Lp.  Miejscowo ść  

Spotkanie  
Miejsce  Termin  Godzina  

2. Góra II spotkanie Sala 
Katechetyczna 

16.04.2011 r. 16:00 

 
Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty.  
Spotkanie prowadził konsultant zewn ętrzny wspólnie z koordynatorem gminnym. 
Spotkanie prowadzone było metod ą dyskusji moderowanej nad propozycjami 
priorytetów, celów szczegółowych planowanych do rea lizacji zada ń 
inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących społeczno ść lokaln ą w okresie do 
2020 roku od dnia przyj ęcia planu odnowy miejscowo ści. Na spotkaniu omówiono 
wykaz planowanych zada ń inwestycyjnych i przedsi ęwzięć aktywizuj ących 
społeczno ść lokaln ą. Nie organiczno si ę tylko tych zada ń, które kwalifikuj ą się do 
wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Uzgodniono, kto opracuje 
daną kart ę zadań inwestycji lub  przedsi ęwzięcia. Ka żda karta zawiera: nazw ę 
zadania, nazwa priorytetu i celu którego dotyczy, p rzeznaczenie zadania, 
harmonogram jego realizacji, szacunkowa kwota ko ńcowa i wskazanie źródła jego  
pozyskania. Kart ę zadania  opracowali mieszka ńcy z pomoc ą i wsparciem 
konsultanta gminnego i konsultanta zewn ętrznego odpowiedzialnego za 
całościowe opracowanie planu odnowy miejscowo ści. Opracowane karty były 
nast ępnie podstaw ą do opis i charakterystyki obszarów o szczególnym z naczeniu 
dla zaspokojenia potrzeb mieszka ńców, sprzyjaj ących nawi ązywaniu kontaktów 
społecznych, ze wzgl ędu na ich poło żenie, cechy funkcjonalno – przestrzenne, w 
szczególno ści poprzez odnawianie przestrzeni zwi ązanej z infrastruktur ą 
społeczn ą, sportow ą, rekreacyjn ą, turystyczna  jak równie ż  popraw ą estetyki 
miejscowo ści, zagospodarowaniem centrów wsi, organizacj ą festynów i imprez 
integracyjnych. Karty opracowano w okresie pomi ędzy II i III spotkaniem. Ka żdy 
mieszkaniec miejscowo ści miał mo żliwo ść z zapoznania si ę z propozycjami i 
aktualnym etapem opracowania planu odnowy poprzez o gólno dost ępną  stronie 
UG Wejherowo: www.ug.wejher.pl . w zakładce plany odnowy miejscowo ści.  
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III Spotkanie konsultacyjne Planu Odnowy Miejscowo ści na lata 2011-2020 
 

Lp.  Miejscow
ość 

 
Spotkanie  

Miejsce  Termin  Godzina  

3. Góra  
II spotkanie 

Urząd Gminy 
Wejherowo- 
sala narad 

20.06.2011 r. 16.00 

Opis przebiegu spotkania konsultacyjnego i jego rez ultaty.  
Spotkanie prowadził konsultant zewn ętrzny wspólnie z koordynatorem gminnym. 
Szczegółowo omówiono poprawki do wcze śniej zaproponowanych celów zada ń i 
przedsi ęwzięć. Były one wynikiem konsultacji społecznych i uzgod nień Grupy 
Odnowy Miejscowo ści z  Urz ędem Gminy.  
Ponadto na spotkaniu szczegółowo omówiono harmonogr am wdra żania Planu 
Odnowy Miejscowo ści i zagadnienia zwi ązane z podstawowymi informacjami o 
finansowaniu  Planu Odnowy Miejscowo ści, czyli wst ępny   (projekt  bud żetu). 
Rezultatem spotkania było równie ż ustalenie harmonogramu i procedury 
uchwalania Planu Odnowy Miejscowo ści na lata 2011-2020 poprzez zebranie 
mieszka ńców miejscowo ści i w nast ępnej kolejno ści zatwierdzenie przez Rad ę 
Gminy wiejskiej Wejherowo. Z rezultatami spotkania każdy mieszkaniec 
miejscowo ści miał mo żliwo ść zapoznać się poprzez ogólno dost ępną  stronie 
internetow ą UG Wejherowo: www.ug.wejher.pl . w zakładce plany odnowy 
miejscowo ści.  
 

 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 Góra 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. 



 


