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WSTĘP
Plan odnowy miejscowości Warszkowo jest dokumentem opracowanym  przez 

Radę Sołecką  przy udziale mieszkańców i  przy konsultacjach z Urzędem  Gminy 
Wejherowo. Określa  najważniejsze działania, które mieszkańcy uznali za istotne i 
przyczyniające się do rozwoju sołectwa. Proponowane przedsięwzięcia uznaliśmy za 
realne  ,  możliwe  do  zrealizowania  przy  założeniu  własnej  aktywności  oraz  przy 
zaangażowaniu  samorządowych  władz  Gminy  Wejherowo.  Plan  ma  także 
zaktywizować mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Idea  powstania  planu  powstała  w  październiku  2007  roku  po  spotkaniu 
sołtysów,  które  odbyło  się  w  Urzędzie  Gminy  Wejherowo.  Na  spotkaniu 
przedstawiono możliwości aplikacyjne dotyczące  terenów  wiejskich z programów 
unijnych  –  PROW  oraz  RPO  WP  w  latach  2007-2013.  Rada  Sołecka  po 
konsultacjach społecznych postanowiła napisać Plan Odnowy Wsi.

Osobami odpowiedzialnymi  za tworzenie planu zostali  pani Dorota Formela 
oraz  sołtys  Marian  Maciszka.  Prowadzono  także  konsultacje  w  trakcie  tworzenia 
planu  z  panem Jackiem  Nowickim  –  inspektorem  d.s  pozyskiwania  i  rozliczania 
funduszy  europejskich  Urzędu  Gminy.  Osoba  ta  także  napisała  zarys  historii 
Warszkowa i okolic na tle ogólnej historii północnych Kaszub. Jest to pierwsze tego 
typu opracowanie dotyczące wsi. Może ono zainspirować młodzież do poznawania 
historii poprzez pryzmat wsi, w której mieszka (pierwsza wzmianka    o wsi została 
dokonana  784  lata   temu).  Stworzenie  takiego  dokumentu  umożliwi  pisanie 
wniosków do różnych instytucji o dofinansowanie działań ujętych w planie. 

Foto.1 Leśne jezioro Warszkowskie
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CHARAKTERYSTYKA SOŁECTWA

Położenie

Warszkowo jest najdalej na północ wysuniętym sołectwem Gminy Wejherowo. Leży 
w obrębie Puszczy Darżlubskiej. Do sołectwa należą także osady Warszkowski Młyn 
i  Prajsów.  Przez  teren  sołectwa  przepływa  rzeka  Piaśnica  (długość  28,6  km, 
dorzecze 325 km kw.). Wieś i zabudowa  ma charakter typowo rolniczy.

Mapa. 1 Sołectwa Gminy Wejherowo na tle Mapy Powiatu Wejherowskiego

Powierzchnia
Sołectwo zajmuje 1914 ha, z czego większość to teren leśny.

Liczba ludności
209 osób (w tym 35% to dzieci i młodzież )

Ważniejsze drogi
Przez Warszkowo przebiega droga powiatowa łącząca Zamostne z Leśniewem (dalej 
Puckiem).

Instytucje publiczne
Na  terenie  sołectwa  nie  ma  szkoły,  przedszkola.  Jest   świetlica  wiejska 
wykorzystywana dla potrzeb mieszkańców.

Działalność kulturalna i sportowa
Nie ma klubów i stowarzyszeń

Gospodarka
We wsi  istnieje  zakład  przetwórstwa  rybnego  (obecnie  nieczynny)  oraz  rodzinny 
zakład hodowli pstrąga (F. Treder)
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Historia

Pierwsza wzmianka o Warszkowie (oraz Kniewie) pochodzi z 1224 roku. Są to 
czasy  tzw.  rozbicia  dzielnicowego,  w  których  Pomorze  miało  własnych  książąt 
sprawujących  władzę  i  egzekwujących  podatki  (pańszczyzna,  robocizna  i  inne). 
Osadnictwo łączyło  się  z  zasiedlaniem miast  i  wsi,  oraz lokacją  min.  na  prawie 
magdeburskim.  Następowała  też  imigracja  ludności  z  zewnątrz   z  terenów 
zachodnich. Zajmowano w ten sposób tereny dotąd nie uprawiane. Panujący władca 
nadawał  kierunek zasiedlania  .  W okolicach  Warszkowa gleby nie  są  urodzajne 
i  były  mało  atrakcyjne  dla  osadników.  Teren  przynależał  do  Kasztelani  Puckiej. 
W 1271 roku Kasztelanem był niejaki Ścibor.
  

Bezpośrednio po tym okresie w 1308 roku Pomorze zajęli Krzyżacy. W roku 
1338 kasztelanów zastąpiono Wójtami Krzyżackimi. Pierwszym, który sprawował tę 
funkcję  był  niejaki  Christian.  Wójtostwo  Puckie   było  częścią  Komturstwa 
Gdańskiego. W 1404 roku znajdujemy wzmiankę o nadaniu na prawie chełmińskim 
lokacji wsi Kniewo i Warszkowo. Pobliska wieś Góra (pierwsza wzmianka pochodzi z 
roku  1236)  była  lokowana  na  prawie  polskim  w  1400  roku.  Wymienione  wsie  i 
obszary wokół przynależały do Wójtostwa Puckiego i leżały na granicy z Wójtostwem 
Lęborskim.  Dalsza  historia  tych  ziem  (aż  do  czasów  współczesnych  tj.  okresu 
międzywojennego - lata 20/30 XX wieku) potoczyła się tak, że były to tereny zawsze 
w jakiś sposób „graniczne”.

W latach 1454-1466 przeszła przez Pomorze zawierucha wojenna – Wojna 
Trzynastoletnia.  Wojska  królewskie  i  gdańskie  walczyły  z  Zakonem  Krzyżackim. 
W odległości  7  kilometrów od Warszkowa rozegrała  się  jedna z  najważniejszych 
bitew tej  wojny,  która stała  się  punktem zwrotnym.  W 1462 roku pod Świecinem 
naczelny dowódca wojsk polskich P. Dunin pokonał Krzyżaków dowodzonych przez 
F. Rawenecka. Posiłki Eryka II (księcia słupskiego) sojusznika Krzyżaków  w sile 600 
konnej  jazdy,  nadciągające  przez  Warszkowo  -  ze  strony  Lęborka  –  dotarły  na 
miejsce  bitwy  za  późno.  Cztery lata  później  podpisano Pokój  Toruński  w  wyniku 
którego  Prusy  Królewskie  wróciły  do  Korony  Polskiej.  Warszkowo  znalazło  się 
w obrębie Starostwa Puckiego.

W 1599 roku Jan Wejher sprowadził na ten obszar „Olendrów” (Holendrów). 
Oddał im   w dzierżawę Kniewskie Błota, które mieli osuszyć, a następnie na nich 
gospodarzyć.  Stare  Kniewo  otrzymało  nazwę  Zamostne.  W  tym  czasie  istniały 
niedaleko dwie osady młyńskie Warszkowo i Prynka. W 1609 powstał w Warszkowie 
młyn  chłopski  na rzecze Piaśnicy,  posiadał  jedno koło  młyńskie.  Olendrzy,  którzy 
zagospodarowali  Kniewskie  Błota mieli  więc  gdzie mielić zboża.  Uprawiano także 
dużo jęczmienia na słód do browaru w Pucku (w starostwie istniały w tym czasie 3 
browary) który był jednym z najbardziej znanych browarów w Prusach Królewskich. 
Wokół  Warszkowa leżącego w lasach powstaje  przysiółek i  rozwija  się  następnie 
wieś. Zagospodarowanie następuje powoli. W 1627 roku znowu mamy wzmiankę o 
podniesieniu osady do rangi wsi. Dalszy rozwój osadnictwa polegał na wdzieraniu się 
człowieka w las. Koło Domatowa powstają wsie osady Wielka i Mała Piaśnica.
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Foto 2. Pozostałości po kanałach młyńskich

Wiek  XVI  i  XVII  jest  okresem  wytworzenia  się  na  tym  obszarze  dobrze 
prosperujących  ośrodków  osadniczych  do  których  należało  też  Warszkowo. 
Opisywane jest to jako druga fala osadnicza (pierwsza w wieku XIII). Nowi przybysze 
mieli 6 lat tzw. wolnizny. Później chłopi byli zobowiązani do czynszów i odrabiania 
nieznacznej robocizny. Statystyka starostwa puckiego z pierwszej połowy XVII wieku 
(przed  potopem  szwedzkim)   mówi  o  11%  ludności  niemieckiej,  14%  ludności 
olenderskiej  (holenderskiej) i 75% ludności kaszubskiej. Należy jednak zaznaczyć, 
że  typowe  pojęcie  odrębności  narodowej  w  naszym  obecnym  pojęciu  wtedy  nie 
funkcjonowało. Było ono wytworem późniejszych epok. Kryterium oceny narodowości 
było wyznanie. Wieś kaszubska była katolicka.

Pierwsza połowa wieku XVII to końcówka okresu świetności I Rzeczpospolitej. 
Państwo  osiąga  maksymalny  zakres  terytorialny,  a  Gdańsk  jest  największym 
i najbogatszym miastem w Koronie. Produkcja rolna oraz eksploatacja okolicznych 
lasów  odbywa  się  pełną  parą.   Niestety  jest  to  też  początek  kresu  świetności, 
prowadzone są  wojny że wszystkimi sąsiadami. Przez te tereny przechodzą wojska 
szwedzkie.  W 1772 roku polskie Prusy Królewskie zostają wcielone do Królestwa 
Prus w wyniku I rozbioru Rzeczpospolitej. XVIII wieku Prusy stały się najsilniejszym 
państwem  Rzeszy  Niemieckiej.  1871  dochodzi  do  zjednoczenia  i  powstaje 
Cesarstwo Niemieckie. Północne Kaszuby podlegają procesowi germanizacji.

W 1910 roku  w Warszkowie powstała Ochotnicza Straż Pożarna.
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 Foto 3. Budynek strażacki

Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości i ratyfikacji Traktatu Wersalskiego 
(10  stycznia  1920)  ustanawiającego  min.  przebieg  granic,  II  Rzeczpospolita 
uzyskała dostęp do morza, który utraciła w wyniku I rozbioru w 1772 roku. Wojska 
polskie pod dowództwem gen. Józefa Hallera wkroczyły na teren Pomorza i w dniu 
10  lutego  1920  roku  dokonano  zaślubin  Polski  z  morzem.  Teren  sołectwa 
Warszkowo  znalazł  się  na  granicy  polsko-niemieckiej,  przynależny  do  Powiatu 
Morskiego w Pucku.

Foto 4. Budynek mieszkalny celników

Od 1928 roku po połączeniu powiatów był to Powiat Wejherowski z siedzibą 
w Wejherowie. W okresie międzywojennym w Warszkowie znajdował się dom celny. 
Istniały w sołectwie trzy duże majątki należące do Niemców: Klata, Prajsów oraz Lau. 
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Osoby  w  wieku  14  lat  posiadały  już  dowody  osobiste,  a  w  czasie  okupacji  były 
zobowiązane do pracy w majątku właścicieli ziemskich. 

Foto 5. Dowód osobisty 14 letniego Pawła Bartoszewskiego mieszkańca Warszkowa 
wydany tydzień przed II wojną światową

Mapa 2. Mapa okolic Warszkowa lata trzydzieste XX wieku 
(na kolorowo granica polsko-niemiecka)
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Parafia dla Warszkowa znajdowała się w Górze, później została przeniesiona 
do Tyłowa. Ponieważ w czasie wojny nie było proboszcza w Tyłowie, wierni chodzili 
do kościoła w Kostkowie. Po wojnie proboszczem w Tyłowie został ks. Święcicki i od 
tego czasu przynależność do parafii nie zmieniła się

                                        Foto 6. Kościół parafialny w Tyłowie

W okresie międzywojennym działała w Warszkowie szkoła podstawowa. We 
wrześniu 1939 roku została zlikwidowana, a dzieci uczęszczały do szkoły w Tyłowie, 
po wojnie do szkoły w Kniewie (czteroklasowa), a klasy 5,6,7 do szkoły w Rybnie. 
Obecnie uczęszczają do szkoły w Górze, a gimnazjaliści do szkoły w Bolszewie.

                     Foto 7. Uczniowie  szkoły w Warszkowie - koniec roku szkolnego 1938
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Z  okresem  okupacji  łączą  się  tragiczne  wydarzenia,  które  miały  miejsce 
niedaleko Warszkowa (około 3 km) w granicach obecnego sołectwa Warszkowo. Na 
terenie „lasów piaśnickich” w latach 1939-40 (od października do kwietnia) gestapo, 
oddziały  SS  i  Selbstschutzu   rozstrzelały  około  2000   przedstawicieli  polskiej 
inteligencji, duchowieństwa, działaczy administracji II Rzeczpospolitej i kaszubskich 
patriotów.  Hitlerowcy posługiwali  się  przygotowanymi  wcześniej  przez  pomorskich 
Niemców  listami,  według  których  przeprowadzono  aresztowania  wśród  Polaków 
uznanych za niebezpiecznych dla niemieckiej administracji. Wśród wymordowanych 
były także dzieci. 

Jedną z ofiar była Siostra Alicja Kotowska przełożona Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstanek w Wejherowie.  Została rozstrzelana 11 listopada ,  w rocznicę 
uzyskania  przez  Polskę  niepodległości,  w  tym  dniu  dokonano  najliczniejszej 
eksterminacji  wśród  Polaków.  Obecnie  w  tę  rocznicę,  corocznie  obchodzone  są 
uroczystości upamiętniające te wydarzenia. W czerwcu 1999 roku Ojciec Święty Jan 
Paweł II zaliczył Siostrę Alicję Kotowską do grona błogosławionych męczenników II 
wojny światowej.  Drugą grupą rozstrzelanych w lasach piaśnickich byli  przeciwnicy 
reżimu hitlerowskiego przywiezieni z Rzeszy Niemieckiej. Ich liczbę określa się na 
około  9000.  Trzecią  grupę  stanowili  pensjonariusze  szpitali  psychiatrycznych  i 
pacjenci zakładów opiekuńczych, z terenów niemieckich, którzy w ramach  tzw. Akcji 
T4,  zostali  uznani  za  nie  przydatnych  dla  społeczeństwa  nazistowskiego  i 
podlegający fizycznej eliminacji. Zginęło ich tutaj 1200 osób.

Mapa 3. Rozmieszczenie „grobów piaśnickich”
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Foto 8. Kiedyś szkoła, dziś świetlica wiejska 

Wiosną  1945  roku  tereny  Starostwa  zostały  wyzwolone.  Zakończyła  się  II 
wojna  światowa.  Zycie  zaczęło  wracać  do  normy.  Majątki  ziemskie  zostały 
rozparcelowane. We wsi powstały Kółka Rolnicze (później spółdzielnia siedziba była 
w Kniewie, następnie  w Rumi) Oprócz rolnictwa ważnym zajęciem dla mieszkańców 
wsi była praca w leśnictwie oraz przy melioracji.

Foto 9. Kapliczka postawiona w 1947 roku przez Jana Tredera po wykopaniu figurki
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Foto 10. Figurka Matki Boskiej wyorana w czasie prac polowych 
 w 1947 roku przez Jana Tredera 

Od 1955 do 1958  roku Gromadzka Rada Narodowa mieściła się w Rybnie od 
1959 do 1968 roku w Kostkowie, później w Gościcinie, aż do powstania samorządu 
gminnego z siedzibą w Wejherowie.

Istotną datą w historii  Warszkowa był  rok 1982. W odległości  8 km od wsi 
miała powstać Elektrownia Jądrowa w Żarnowcu na wiosnę tego roku rozpoczęto 
pracę.  Wiele osób ze wsi  znalazło  zatrudnienie  na budowie   podczas trwania tej 
inwestycji.  Dwa   fakty  zaważyły  o  zaprzestaniu  tej  wielkiej  budowy  (ogółem 
zaangażowanych było kilka tysięcy osób) – katastrofa w Czarnobylu (1986 roku) oraz 
zmiany ustrojowe w 1989 roku. 1990 roku w wyniku referendum w województwie 
gdańskim i decyzji rządu z likwidowano budowę. Obecnie znajduje się tam Pomorska 
Specjalna Strefa Ekonomiczna. (od 2001 roku, wcześniej SSE „Żarnowiec” od 1997). 
W firmach powstałych w celu zagospodarowania terenów po „jądrówce” znaleźli też 
pracę mieszkańcy Warszkowa.  Pozostałe możliwości daje bliskość Wejherowa oraz 
„trójmiasta”.  Warszkowo  jest  wsią,  w  której  35%  mieszkańców  stanowią  dzieci  i 
młodzież do lat 18. Posiada więc duży ludzki potencjał rozwojowy. 

Do  obszarów  o  szczególnym  znaczeniu  dla  zaspokojenia  potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, że względu na 
ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne należy:

− świetlica wiejska, gdzie skupia się życie społeczno – kulturalne mieszkańców, 
w przeszłości  w  budynku  mieściła  się  szkoła.  Budynek  posiada dużą salę 
spotkań oraz zaplecze kuchenne. Świetlica wymaga remontu ze względu na 
zły stan techniczny budynku oraz doposażenia,  które pozwoli  na ożywienie 
działalności.  W świetlicy odbywają się od czasu do czasu zabawy wiejskie, 
spotkania organizacji  pozarządowych,  organizowane są zajęcia  dla  dzieci  i 
Zebrania  Wiejskie.  Świetlica  wymaga  inwestycji  w  zakresie  materialnym  i 
„duchowym” dla rozszerzenia swej działalności i funkcji.
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− tereny wokół stawu pełniące funkcje miejsca rekreacji i wypoczynku – obszar 
o  dużym  potencjale  do  rozwoju,  aktualnie  wykorzystywany  przez 
mieszkańców w okresie letnim do wypoczynku nad wodą oraz przez wędkarzy 
do  połowów  (teren  niezagospodarowany  )  -  aktualnie  projektowana  jest 
inwestycja  związana  z  budową:  miejsc  parkingowych,  czyszczenie  stawu, 
budowa  pomostów,  utwardzenie  i  umocnienie  brzegu  ze  stanowiskami  dla 
wędkarzy, wiata z miejscem na grilla

− obszarem o bardzo wyjątkowym i szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców nie tylko miejscowości Warszkowo, ale całego Pomorza 
są tereny Miejsca Pamięci w Piaśnicy, gdzie znajdują się groby ofiar ludności 
wymordowanej przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej. W 
obrębie  terenu  Nekropolii  Piaśnickiej  znajduje  się  kaplica  leśna,  która 
przebudowana jest na wielofunkcyjne Miejsce Pamięci. Mieszkańcy Gminy, a 
szczególnie Warszkowa jako spadkobiercy wielkiego daru męczeńskiej  krwi 
Ofiar  Piaśnicy  postrzegają  po  przeszło  70  latach  od  mordu  coraz  szerzej 
swoją  rolę  gospodarza  Nekropoli.  Ważne  staje  dbanie  o  pamięć, 
przypominanie  i  ostrzeganie,  edukacja  młodzieży  i  dzieci  -  budowanie 
przyszłość na fundamencie autentycznej pamięci historycznej. 

Sołtysi wsi Warszkowa:
po 1920     Jan Treder         (nie znane dokładne daty - przez 6 lat) 
1930 – 1948     Józef Blaszke     (pełnił również funkcję opiekuna społecznego)
1948 – 1955     Józef Domaszk
1955 – 1957     Bernard Piwka  (pełnił funkcję pełnomocnika sołtysa)
1957 – 1960     Józef Domaszk
1960 – 1963     Jan Borski
1963 – 1982     Józef Domaszk
1982 – 1986     Józef Nabakowski
1986 – 1992     Stanisław Falkowski
1993 – obecnie Marian Maciszka

Foto 11. Sołtysi Rybna i Warszkowa  przed dawnym budynkiem Gromadzkiej Rady 
Narodowej do której należało Warszkowo (od 1955 do 1958)
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ANALIZA ZASOBÓW

Analiza  zawiera  wykaz  elementów materialnych  i  niematerialnych  sołectwa,  które 
mogą być wykorzystane w działaniach na rzecz rozwoju.

Rodzaj zasobu Opis zasobu, jakim wieś dysponuje

Środowisko przyrodnicze, 
Położenie

Walory krajobrazu Otoczenie atrakcyjne krajobrazowo,  pomnik przyrody – 
buk czerwony

Walory klimatu Korzystne  warunki  klimatyczne  dla  zamieszkiwania  i 
wypoczynku

Wody powierzchniowe Jezior i staw w Warszkowie

Drogi, dostępność 
komunikacyjna

Niezadowalająca  dostępność  środkami  komunikacji 
publicznej.

Drogi publiczne w złym stanie technicznym.
Walory ukształtowania 
przestrzeni publicznej

Brak właściwego miejsca zabaw dla dzieci.
Brak  odpowiednio  zorganizowanej  przestrzeni 
publicznej służącej mieszkańcom wsi w różnym wieku.

Inne 
- Nekropolia Piaśnicka 

- nieistniejący młyn

-  miejsca  śmierci  12  tysięcy  mieszkańców  Pomorza 
pomordowanych przez Niemców podczas drugiej wojny 
światowej

-  działka  stanowiąca  własność  gminy  o  nr 
ewidencyjnym 84 położona wokół stawu.

Tereny dla funkcji 
rekreacyjno-turystycznej

Wskazano  możliwość  realizacji  szlaków  rowerowych 
będących częścią tras gminnych dróg regionalnych oraz 
przyłączenie  się  do  boiska  sportowego  z  sołectwem 
Kniewo.

Miejsce tradycyjnych 
spotkań

Świetlica wiejska

Gospodarka, rolnictwo

Miejsce pracy Głównie rolnicze miejsca pracy

Inne Brak innych miejsc pracy dla mieszkańców
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DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA

SILNE STRONY: 

- atrakcyjne położenie – teren ekologiczny, atrakcyjne tereny leśne, jezioro
- stały wzrost liczby mieszkańców, migracja z miasta na teren sołectwa
- możliwość zagospodarowania terenu w centrum wsi tj. teren wokół stawu
- posiadanie w obrębie miejscowości miejsca pamięci 

SŁABE STRONY:

- brak odpowiedniej infrastruktury rekreacyjnej dla młodzieży
- stan dróg lokalnych wymagający remontu, bezpiecznych przejść, oświetlenia
- mała liczba połączeń autobusowych z Wejherowem
- niezagospodarowany teren wokół stawu

SZANSĄ DLA MIEJSCOWOŚCI JEST:

- rozwój agroturyzmu – alternatywne źródła dochodu
- rozwój PSSEŻ – dodatkowe miejsca pracy
- rozwój rolnictwa – subwencje unijne

ZAGROŻENIA:

- starzenie się społeczeństwa
- odpływ ludzi młodych i wykształconych

NASZA WIZJA

CHCEMY ODNOWY WSI:
- chcemy żyć w pięknym otoczeniu, aktywnie spędzać czas
- chcemy się lepiej poznać i zintegrować, unikać napięć i konfliktów
- chcemy poprawić warunki życia codziennego
- chcemy pełniej propagować pamięć o Nekropolii Piaśnickiej
- chcemy skorzystać z okazji dofinansowania naszych planów  z dostępnych 
funduszy zewnętrznych

OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI

Plan  Odnowy  Miejscowości  zakłada  realizację  wielu  działań  ze  sfer 
społecznego, kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych
inwestycji jest przede wszystkim podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez 
poprawę bezpieczeństwa,  rozwój  kultury i  sportu, ogólną poprawę funkcjonowania 
infrastruktury społecznej i technicznej oraz promocję miejsca.
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W ramach tego planu mają zostać zrealizowane następujące działania, w kolejności 
wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości :

Lp Tytuł projektu Cel Szacunkowy 
koszt inwestycji

Źródła 
finansowania

Lata 
realizacji

1 Odnowa  miejsca  pamięci   - 
Nekropoli Piaśnickie

Odnowa miejsca pamięci 
męczeńskiej  śmierci 
mieszkańców Pomorza

1 000 000,00 PLN Gmina, PROW 
2007-2010 2010

2
Remont  i  doposażenie 
świetlicy  wiejskiej  w 
Warszkowie

Zwiększenie  aktywności 
społeczności  lokalnej  w 
organizacjach  i 
nifeormalnych 
działaniach  na  terenie 
miejscowości /

120 000,00 PLN Gmina, Rada 
sołecka 2010-2011

3

Zagospodarowanie  wolnego 
terenu  w  centrum  wsi  - 
zagospodarować  i 
uporządkować  teren  wokół 
świetlicy  oraz  wokół  stawu 
jako    teren  zielony  i 
rekreacyjny

Zwiększenie  aktywności 
społeczności  lokalnej  w 
organizacjach  i 
nieformalnych 
działaniach  na  terenie 
miejscowości

Integracja 
społeczeństwa  poprzez 
zwiększony  dostęp  do 
aktywnych  form 
wypoczynku

300 000,00 PLN

Gmina, PO Ryby 
2007-2010

2011-2012

4
Budowa przejścia drogowego 
przez  drogę   Kniewo  – 
Piaśnica

Poprawa  infrastruktury 
technicznej  w 
miejscowości 

50 000,00 PLN Gmina 2013-2014

5
Budowa sieci wodociągowej – 
dokońćzenie  realizacji 
zadania

Poprawa  infrastruktury 
technicznej  w 
miejscowości 

400 000,00 PLN Gmina 2015-2017

6
Oświetlenie  wsi  – 
uzupełnienie  o  miejsca 
pozbawione oświetlenia

Poprawa  infrastruktury 
technicznej  w 
miejscowości 

30 000,00 PLN Gmina 2012-2013

7
„SZLAK  KASZUBSKICH 
DUCHÓW”

Poprawa  infrastruktury 
technicznej  w 
miejscowości 

80000

Budżet Gminy / 
PROW 2007-
2013 / LGD 

Kaszubska Droga

2011

PROMOCJA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Promocja,  której  zadaniem jest  upowszechnianie  zamierzeń Planu Odnowy 
Miejscowości  Warszkowo  wśród  przyszłych  beneficjentów,  wykonawców  i 
decydentów,  opierać  się  będzie  przede  wszystkim  o  Internet  –  strona  UG  oraz 
lokalne media, przede wszystkim miesięcznik Nasza Gmina. 

Dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy, na 
stronie  tej  będą  się  również  pojawiały  wszystkie  informacje  dotyczące  realizacji 
zadań zamieszczonych w planie.
  

MONITOROWANIE PLANU ODNOWY  MIEJSCOWOŚCI

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości  nastąpiło poprzez wprowadzenie go w 
życie uchwałą Rady Gminy Wejherowo.
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Wdrożenie Planu zaleca się władzom gminy, Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi. W 
monitorowaniu  przebiegu realizacji  Planu Odnowy Miejscowości  Warszkowo biorą 
udział  wszystkie  podmioty oraz komórki  organizacyjne Urzędu Gminy Wejherowo, 
które  są  zaangażowane  we  wdrażanie  tego  planu.  Jego  oceną  zajmie  się  Rada 
Sołecka wsi oraz jej mieszkańcy.

PODSUMOWANIE

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 lat realizację 
kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz 
stymulowanie  współpracy  na  rzecz  rozwoju  i  promocji.  Realizacja  Planu Odnowy 
Miejscowości  Warszkowo  ma  także  służyć  integracji  społeczności  lokalnej, 
większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i 
młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych.

     
Foto 12. ulubione miejsce rekreacji nie tylko Warszkowian
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Foto 13. Planowana modernizacja placu zabaw
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