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Wstęp 
 
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane przez Lokalna Organizację 
Turystyczną KOCIEWIE jako wykonanie zadania zleconego przez Lokalna Grupę 
działania WSTĘGA KOCIEWIA. Proces inwentaryzacyjny miał miejsce na przełomie 
maja i czerwca 2010 roku i dotyczył zebrania informacji o istniejących obiektach 
kulturalnych i działających grupach artystycznych na obszarze objętym Lokalną 
Strategia rozwoju WSTĘGA KOCIEWIA. Celem tego badania było zweryfikowanie 
aspektów z nimi związanymi (m. in. Takich jak dane teleadresowe, osoby 
odpowiedzialne, zewnętrzny i wewnętrzny stan techniczny). Najważniejszą częścią 
tego procesu było określenie ich wad oraz barier uniemożliwiających właściwe i 
pełne z nich korzystanie. W przypadku grup artystycznych – celem weryfikacji stanu 
istniejącego, było przede wszystkim określenie sytuacji obecnej oraz zdefiniowanie 
barier rozwoju tychże grup. 
 
Zbieranie danych wstępnych odbyło się dzięki wsparciu urzędów gminnych, filtracji 
Internetu oraz wykorzystania własnych zasobów. W praktyce proces wykonywania 
zadania realizował się poprzez inwentaryzacyjne wizyty we wszystkich 
przedstawionych w opracowaniu miejscach i opierał się na szczegółowym 
wywiadzie z zarządcami obiektów i właściwymi przedstawicielami rezydujących 
tam grup artystycznych. Dokumentacja to potwierdzająca składa się z ankiet 
dostępnych do wglądu u autorów opracowania oraz bogatego materiału 
zdjęciowego. Przedsięwzięcie realizowane było również poprzez pracę opierająca 
się na telefonicznym procesie ankietowym uzupełniania danych oraz syntetycznym 
opracowaniu powyższego dokumentu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zestawienie świetlic wiejskich na obszarze LGD 
 
Lp. Miejscowość Gmina 

01 Gogolewo Gniew 
02 Jaźwiska Gniew 
03 Piaseczno Gniew 
04 Kolonia Ostrowicka Gniew 
05 Kuchnia Gniew 
06 Kursztyn Gniew 
07 Nicponia Gniew 
08 Opalenie Gniew 
09 Jeleń Gniew 
10 Pieniążkowo Gniew 
11 Polskie Gronowo Gniew 
12 Półwieś Gniew 
13 Rakowiec Gniew 
14 Szprudowo Gniew 
15 Tymawa Gniew 
16 Widlice Gniew 
17 Wielkie Walichnowy Gniew 
18 Kulice Pelplin 
19 Rajkowy Pelplin 
20 Gręblin Pelplin 
21 Bielawki Pelplin 
22 Janiszewko Pelplin 
23 Lignowy Szlacheckie Pelplin 
24 Małe Walichnowy Pelplin 
25 Międzyłęż Pelplin 
26 Pomyje Pelplin 
27 Nowy Dwór Pelplin 
28 Rożental Pelplin 
29 Wielki Garc Pelplin 
30 Dzierżążno Morzeszczyn 
31 Rzeżęcin Morzeszczyn 
32 Kierwałd Morzeszczyn 
33 Lipia Góra Morzeszczyn 
34 Królów Las Morzeszczyn 
35 Gętomie Morzeszczyn 
36 Borkowo Morzeszczyn 
37 Nowa Cerkiew Morzeszczyn 
38 Brzuśce Subkowy 
39 Gorzędziej Subkowy 
40 Rybaki Subkowy 
41 Wielka Słońca Subkowy 
42 Radostowo Subkowy 
43 Waćmierz Subkowy 
44 Mały Garc Subkowy 
45 Wielgłowy Subkowy 



46 Mała Słońca Subkowy 
47 Bałdowo Tczew 
48 Boroszewo Tczew 
49 Czarlin Tczew 
50 Czatkowy Tczew 
51 Dalwin Tczew 
52 Dąbrówka Tczew 
53 Gniszewo Tczew 
54 Lubiszewo Tczew 
55 Łukocin Tczew 
56 Malenin Tczew 
57 Małżewo Tczew 
58 Mieścin Tczew 
59 Miłobądz Tczew 
60 Rokitki Tczew 
61 Śliwiny Tczew 
62 Swarożyn Tczew 
63 Szczerbięcin Tczew 
64 Tczewskie Łąki Tczew 
65 Turze Tczew 
66 Wędkowy Tczew 
67 Gąsiorki Morzeszczyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zestawienie ośrodków kultury na terenie LGD 
 
Lp. Nazwa grupy Miejscowość Gmina 

G01 Dom Kultury Subkowy Subkowy 
G02 Dom Kultury Morzeszczyn Morzeszczyn 
G03 Miejski Ośrodek 

Kultury 
Pelplin Pelplin 

G04 Centrum 
Aktywnych 

Gniew Gniew 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lp. Nazwa grupy Miejscowość Gmina 

A1 Koło Gospodyń Wiejskich Gogolewo Gniew 

A2 Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia Ostrowicka Gniew 

A3 Koło Gospodyń Wiejskich Kuchnia Gniew 

B1 
Stowarzyszenie Akademia 
Opaleńska 

Opalenie Gniew 

B2 Klub Seniora Opalenie Gniew 

B3 Młodzi Aktywni Opalenie Gniew 

A4 Koło Gospodyń Wiejskich Piaseczno Gniew 

B4 Zespół Folklorystyczny Piaseczno Gniew 

A5 Koło Gospodyń Wiejskich Pieniążkowo Gniew 

A6 Koło Gospodyń Wiejskich Rakowiec Gniew 

A7 Koło Gospodyń Wiejskich 
Wielkie 
Walichnowy 

Gniew 

A8 Koło Gospodyń Wiejskich Królów Las Morzeszczyn 

A9 Koło Gospodyń Wiejskich Lipia Góra Morzeszczyn 

A10 Koło Gospodyń Wiejskich Morzeszczyn Morzeszczyn 

A11 Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Cerkiew Morzeszczyn 

A12 Koło Gospodyń Wiejskich Bielawki Pelplin 

B5 Zespół muzyczny Kulice Pelplin 

A13 Koło Gospodyń Wiejskich Małe Walichnowy Pelplin 

A14 Koło Gospodyń Wiejskich Międzyłęż Pelplin 

B6 Pelplińska Orkiestra Dęta Pelplin Pelplin 

B7 
Stowarzyszenie Miłośników 
Pelplina 

Pelplin Pelplin 

A15 Koło Gospodyń Wiejskich Pomyje Pelplin 

A16 Koło Gospodyń Wiejskich Rożental Pelplin 

A17 Koło Gospodyń Wiejskich Wielki Garc Pelplin 

A18 Koło Gospodyń Wiejskich Brzuśce Subkowy 

B8 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Brzuśce 

Brzuśce Subkowy 

A19 Koło Gospodyń Wiejskich Gorzędziej Subkowy 

A20 Koło Gospodyń Wiejskich Radostowo Subkowy 

A21 Koło Gospodyń Wiejskich Rybaki Subkowy 

A22 Koło Gospodyń Wiejskich Bałdowo Tczew 

A23 Koło Gospodyń Wiejskich Boroszewo Tczew 

A24 Koło Gospodyń Wiejskich Czarlin Tczew 

A25 Koło Gospodyń Wiejskich Czatkowy Tczew 

A26 Koło Gospodyń Wiejskich Dalwin Tczew 

A27 Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrówka Tczew 

A28 Koło Gospodyń Wiejskich Gniszewo Tczew 



A29 Koło Gospodyń Wiejskich Lubiszewo Tczew 

A30 Koło Gospodyń Wiejskich Malenin Tczew 

A31 Koło Gospodyń Wiejskich Mieścin Tczew 

A32 Koło Gospodyń Wiejskich Miłobądz Tczew 

A33 Koło Gospodyń Wiejskich Rokitki Tczew 

A34 Koło Gospodyń Wiejskich Swarożyn Tczew 

A35 Koło Gospodyń Wiejskich Szczerbięcin Tczew 

A36 Koło Gospodyń Wiejskich Śliwiny Tczew 

A37 Koło Gospodyń Wiejskich Turze Tczew 

A38 Koło Gospodyń Wiejskich Wędkowy Tczew 
 



W
ISŁA

GNIEW

Subkowy

PELPLIN

Morzeszczyn

TCZEW

Jeleń

Nicponia

Kolonia Ostrowicka

Wielkie
Walichnowy

Kuchnia

17

05

1114

07
01

0618

19 20

38

39

47

49

50

51 52

64

65

66

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

48

40

4142

G01

G02
G04

G03

43

44

45

46

21
22 23

24

25

26

27

28

29

15
03

30

31

32

67

33

34

35

36

37

09

02

13

12

10

16

08

04

Jaźwiska

Piaseczno

Rakowiec

Pieniążkowo

Półwieś

Opalenie

Widlice

Tymawa

Gogolewo

Szprudowo

Polskie Gronowo

Gorzędziej

Waćmierz

Mała Słońca

Wielka Słońca

Mały Garc

Brzuśce

Wielgłowy

Radostowo
Rybaki

Międzyłęż

Małe
Walichnowy

Kulice

Kursztyn

Janiszewko

Wielki Garc

Gręblin

Pomyje

Bielawki Rożental
Lignowy Szlacheckie

Rajkowy

Nowy Dwór

Borkowo
Dzierżążno

Rzeżęcin

Nowa
Cerkiew

Kierwałd

Gąsiorki

Gętomie

Lipia Góra

Królów Las

Turze

Małżewo

Boroszewo

Wędkowy

Gniszewo

Śliwiny

Swarożyn

Lubiszewo

Tczewskie Łąki
Malenin

Miłobądz
Czatkowy

Mieścin

Łukocin

Dalwin

Szczerbięcin
Dąbrówka

Rokitki

BałdowoCzarlin

5 km

LEGENDA::

Podział obiektów kulturalnych na obszarze LGD WSTĘGA KOCIEWIA ze względu na rodzaj obiektu.

świetlice samodzielne::
świetlice wiejskie-szkolne::
świetlico-remizy::
remizy OSP::
świetlice pozastandardowe::

gminne ośrodki kultury::



Wnioski z przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych 
dotyczących obiektów kulturalnych na terenie objętym  
LSR Wstęga Kociewia 
 
 
1. Podział obiektów ze względu na ich charakter 
Zinwentaryzowane w czasie badań miejsca można podzielić na sześć podstawowych 
kategorii. Są to: 
- tradycyjne świetlice wiejskie, 
- świetlice szkolne spełniające obowiązki obiektów użyteczności wiejskiej, 
- obiekty będące w mniejszy lub większy sposób połączeniem świetlic wiejskich  
i remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, 
- typowe remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, 
- obiekty spełniające namiastkowo funkcję świetlic wiejskich, lecz z takich lub 
innych powodów nie podlegające powyższej klasyfikacji, 
- Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury. 
 
tradycyjne świetlice wiejskie 
Używając słowa „tradycyjne” opracowujący i autor materiału badanego miał na 
myśli nie obiekty będące reliktami minionych czasów, lecz miejsca funkcjonujące 
jako w pełni lub prawie w pełni samodzielne jednostki. Są to jedynie budynki 
świetlic wiejskich – taką spełniają rolę. Zazwyczaj nie dzielą swych pomieszczeń  
z jakąkolwiek inną placówką (jeśli tak się zdarzy, to nie wpływa to w żaden sposób 
na pracę i aktywność miejsca). Słowo „tradycyjne” nie określa także ich stylu 
architektonicznego, czy sposobu zaadaptowania wnętrza. Są wśród nich obiekty 
ultranowoczesne (jak w Borkowie lub Tczewskich Łąkach), są i takie, które 
społeczność zapamiętała z czasów ich świetności. 
Tradycyjnymi świetlicami są świetlice we wsiach: 
- Kuchnia (gmina Gniew) 
- Nicponia (gmina Gniew) 
- Opalenie (gmina Gniew) 
- Polskie Gronowo (gmina Gniew) 
- Rakowiec (gmina Gniew) 
- Szprudowo (gmina Gniew) 
- Tymawa (gmina Gniew) 
- Kulice (gmina Pelplin) 
- Bielawki (gmina Pelplin) 
- Międzyłęż (gmina Pelplin)  
- Rożental (gmina Pelplin) 
- Dzierżążno (gmina Morzeszczyn) 
- Rzeżęcin (gmina Morzeszczyn) 
- Lipia Góra (gmina Morzeszczyn) 
- Królów Las (gmina Morzeszczyn) 
- Borkowo (gmina Morzeszczyn) 
- Radostowo (gmina Subkowy) 
- Waćmierz (gmina Subkowy) 
- Mały Garc (gmina Subkowy) 
- Bałdowo (gmina Tczew) 
- Czatkowy (gmina Tczew) 



- Malenin (gmina Tczew) 
- Śliwiny (gmina Tczew) 
- Szczerbięcin (gmina Tczew) 
- Tczewskie Łąki (gmina Tczew) 
 
świetlice szkolne spełniające obowiązki obiektów użyteczności wiejskiej 
To placówki działające w istniejących szkołach (ewentualnie przedszkolach) 
wiejskich lub w obiektach, które takimi szkołami były do niedawna. I jedna i druga 
sytuacja znacząco wpływa na możliwość pełnego korzystania z przestrzeni, która 
teoretycznie jest do dyspozycji społeczności wiejskiej. Jak potwierdzają rozmowy 
istnienie świetlicy w takim miejscu krępująco wpływa na emocjonalne poczucie 
własności i posiadane przysłowiowego „własnego kąta”. 
Świetlicami szkolnymi świetlicami są świetlice we wsiach: 
- Gogolewo (gmina Gniew) 
- Bursztyn (gmina Gniew) 
- Pieniążkowi (gmina Gniew) 
- Gętomie (gmina Morzeszczyn) 
- Czarlin (gmina Tczew) 
- Lubiszewo (gmina Tczew) 
- Mała Słońca (gmin Subkowy) 
 
obiekty będące w mniejszy lub większy sposób połączeniem świetlic wiejskich  
i remiz Ochotniczych Straży Pożarnych 
Tego typu miejsca to ośrodki kulturotwórcze powstałe z połączenia dwóch 
jednostek: ośrodka kultury wiejskiej oraz remizy OSP. Zależność i koegzystencja 
pomiędzy nimi bywa różnoraka. Najczęstsze przypadki to podział dostępnej 
przestrzeni pomiędzy oba podmioty lub przyleganie sąsiedzkie świetlicy do np. 
strażackiej powierzchni garażowo-techniczno-biurowej. Bywa także i tak, że cały 
obiekt jest jednorodnym organizmem, dodatkowo zarządzanym przez 
przedstawicieli obu organizacji. 
Do świetlic tego typu należą świetlice we wsiach:  
- Kolonia Ostrowicka (gmina Gniew) 
- Jeleń (gmina Gniew) 
- Wielkie Walichnowy (gmina Gniew) 
- Rajkowy (gmina Pelplin) 
- Gręblin (gmina Pelplin) 
- Janiszewko (gmina Pelplin) 
- Lignowy Szlacheckie (gmina Pelplin) 
- Kierwałd (gmina Morzeszczyn) 
- Brzuśce (gmina Subkowy) 
- Dalwin (gmina Tczew) 
- Miłobądz (gmina Tczew) 
- Rokitki (gmina Tczew) 
- Swarożyn (gmina Tczew) 
 
typowe remizy Ochotniczych Straży Pożarnych 
Obiekty kulturotwórcze, które w całości podlegają instytucji OSP i są prowadzone 
przez jej przedstawicieli. W przytłaczającej ilości przypadków w pełni sprawnie 
współdziałają z pozostałą częścią kulturotwórczej społeczności wiejskiej. Bywają 



jednak i takie miejsca, gdzie poczucie posiadania i zarządzania obiektem powoduje 
animozje lub nieporozumienia. 
Świetlicami takimi są świetlice we wsiach: 
- Jaźwiska (gmina Gniew) 
- Wielki Garc (gmina Pelplin) 
- Nowa Cerkiew (gmina Morzeszczyn) 
- Boroszewo (gmina Tczew) 
- Dąbrówka (gmina Tczew) 
- Gniszewo (gmina Tczew) 
- Małżewo (gmina Tczew) 
- Turze (gmina Tczew) 
 
obiekty spełniające namiastkowo funkcję świetlic wiejskich, lecz z takich lub 
innych powodów nie podlegające powyższej klasyfikacji 
Wymienione miejsca, to lokacje świetlic, które nie mogą należeć do poprzednich 
podgrup. Są to najczęściej namiastki świetlic – gdyby nie zastana sytuacja wiejska  
i brak aktualnych możliwości korzystania z innego obiektu, to nigdy nie mogły być 
postrzegane jako świetlice wiejskie. Należą do nich obiekty 
jednopomieszczeniowe, zaniedbane oraz pustostany. Inna grupa tu przynależna to 
miejsca zupełnie grzecznościowo użyczane przez prywatnych właścicieli. Pozostałe 
przypadki to miejsca wyjątkowe z powodu swojego sąsiedztwa (dzielenia 
przestrzeni z mieszkaniami prywatnymi lub innymi podmiotami) 
świetlicami takiego typu są świetlice we wsiach:  
- Piaseczno (gmina Gniew) 
- Półwieś (gmina Gniew) 
- Widlice (gmina Gniew) 
- Małe Walichnowy (gmina Pelplin) 
- Pomyje (gmina Pelplin) 
- Nowy Dwór (gmina Pelplin) 
- Gorzędziej (gmina Subkowy)  
- Rybaki (gmina Subkowy) 
- Wielka Słońca (gmina Subkowy) 
- Wielgłowy (gmina Subkowy) 
- Łukocin (gmina Tczew) 
- Mieścin (gmina Tczew) 
- Biblioteka Morzeszczyn - pomieszczenie KGW Morzeszczyn 
 
Gminne i Miejskie Ośrodki Kultury 
MOK Pelplin, GOK Subkowy, GOK Morzeszczyn - trzy jednostki zarządzania kulturą 
na terenie 3 z 5 gmin obszaru LSR Wstęga Kociewia. Choć bardzo podobne w nazwie 
i charakterze swoich działań, to dysponujące odmiennym potencjałem 
infrastrukturalnym (a co jest z tym związane – także zupełnie innym zestawem 
problemów lokalowych).  
 
 
2. Najważniejsze bariery stojące na drodze do należytego funkcjonowania 
zinwentaryzowanych obiektów na terenie LSR Wstęga Kociewia 
Oto hierarchia potrzeb infrastrukturalnych obiektów kulturalnych: 
 
a) brak lub niewłaściwe ogrzewanie obiektu oraz brak ocieplenia budynku 



Najważniejszą przeszkodą we właściwym korzystaniu z wiejskich budynków kultury 
jest niemożność korzystania z lokalu w okresie całego roku. Brak, przestarzałość 
lub niewydolność systemu grzewczego powodują brak żywotności obiektu w czasie 
jesienno-zimowo-wiosennym. Tym sposobem na wiele miesięcy zamiera życie 
kulturalne wsi oraz ograniczone zostają drastycznie możliwości wynajmowania 
komercyjnego obiektu. 
 
b) zły stan techniczny budynku i jego estetyki zewnętrzno-wewnętrznej 
Zgodnie z teorią „rozbitej szyby” burmistrza Nowego Yorku, zaniedbane lub 
uszkodzone miejsce rodzi kolejne usterki i zaniedbania. Nawet pokaźnych 
rozmiarów budynek ogrzany przez cały rok, lecz z wadami swej powierzchowności 
w czasach powszechnej estetyzacji życia powoduje, iż społeczność lokalna nie ma 
emocjonalnej potrzeby z wykorzystania takiego miejsca, które nie spełnia 
standardów współczesnego budownictwa i wykończenia wnętrz.  
 
c) niesamodzielność lokalowa 
Koegzystencja bywa rozwijająca i w przypadku inwentaryzowanych obiektów,  
lecz to opracowanie przytacza przykłady na ograniczenie swobody działalności. 
Wnętrza dzielone przez ścianę ze sklepem, co jeszcze gorsze z mieszkaniami 
prywatnymi, a nawet przyjaznym OSP, mają ograniczone możliwości rozkwitu 
kultury o zintegrowanym, familiarnym nawet charakterze. Osobnymi przykładami 
są świetlice ulokowane w obiektach edukacyjnych. Wyraźne nacechowanie tych 
miejsc stylistyką szkolną nie buduje fundamentów dla otwartej kreacji kulturalnej – 
przestrzeń taka jest jedynie erzacem, który może nigdy nie wyewoluować we 
właściwym kierunku. 
 
d) brak zaplecza kuchennego lub jego ograniczoność 
Z procesu inwentaryzacyjnego często wynika, iż zarządcą lub ważnym 
współzarządcą obiektu jest miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Gdy tak jest łatwo 
zrozumieć, iż niedogodnością wymienianą na czołowym miejscu jest minimalizm 
dostępnej powierzchni gastronomicznej. 
Za mała kuchnia i brak zaplecza skutecznie uniemożliwia przygotowywanie 
większych przedsięwzięć nie tylko kulinarnych, ale i artystycznych, które wymagają 
wsparcia cateringowego. 
 
e) brak toalet 
Nic dodać nic ująć chciałoby się powiedzieć i to nie z powodu wstydliwości tematu, 
lecz z oczywistości braków sanitarnych na terenie Polski, które są niestety nadal 
dostrzegalne. Autorzy opracowania (Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE)  
w czasie swojej statutowej działalności, a także podczas procesu 
inwentaryzacyjnego dobitnie przekonali się, że niewłaściwe sposoby rozwiązywania 
problemów najbardziej elementarnych doprowadza do wymierzania najniższych 
ocen nawet najczcigodniejszym przedsięwzięciom. 
 
f) niedostateczna przestrzeń 
Rozwój to podstawa godnego życia aktualizowanego na bieżąco, zgodnie  
z potrzebami. Obiekty będące wspomnieniami społeczno-kulturalnego życia wsi 
wiele lat temu, często nie spełniają potrzeb wsi XXI-wiecznej. Rozbudowa sali 
głównej oraz pomieszczeń toaletowo-kuchennych to wyraźnie zauważalna 



przypadłość inwentaryzowanych obiektów. Wiele z nich już w swoich planach ma 
zapisane lub nawet zagwarantowane inwestycje na tych polach. 
 
g) brak stałej opieki nad obiektem 
Nawet najlepiej wyposażony obiekt i utrzymany w idealnym stanie obejścia  
oraz wnętrza nie będzie centrum aktywnego życia, jeśli będzie straszył ciszą  
i mrokiem swojego środka. Obiektom o pełnym lub prawie pełnym standardzie 
najbardziej doskwiera niemożność sfinansowania etatu lub choćby części etatu 
osoby, która stałaby się stałym animatorem codziennego życia kulturalno-
społecznego we wsi. Po takiej potrzebie następują kolejne podobne: 
dofinansowanie działań lub spełnianie asortymentowe kulturalnych marzeń 
mikrospołeczności wiejskiej. 
 
h) współzarządzanie obiektem 
Proces inwentaryzacyjny nastręczał chwilami drobnych trudności. Powstaje pytanie 
– jeśli sami mieszkańcy, ich wybrani przedstawiciele bywa, że nie wiedzą lub nie 
potrafią szybko wyartykułować jednostki zarządzającej lub odnaleźć osoby 
odpowiedzialnej dysponującej kluczami i wiedzą o obiekcie, to jak wobec tego 
prezentuje się porozumienie co do jego teraźniejszego wykorzystywania  
lub w przyszłości? Sporadyczne przypadki wskazują, iż rodzi to drobne 
nieporozumienia oraz miejscowe zarzewia konfliktu. 
 
i) plan całkowitej zmiany miejsca lub siedziby świetlicy 
Obiekty niesklasyfikowane (lecz nie tylko one) najczęściej są jedynie 
nieużytecznymi reliktami lub tymczasowymi substytutami. Dewastacja obiektu, 
jego niefunkcjonalność, koszty remontowe przerastające budowę nowoczesnych 
obiektów lub niesprzyjające otoczenie wpłynęły już na kilka decyzji władz  
o tworzeniu nowych przestrzeni kulturalnego życia wsi. 
 
 
 



Wnioski z przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych 
dotyczących grup artystycznych na terenie objętym  
LSR Wstęga Kociewia. 
 
 
1. Podział grup artystycznych ze względu na ich charakter 
Osobiste odwiedziny autorów niniejszego opracowania podczas procesu zbierania 
danych wskazują jednoznacznie, iż najczęściej występującym rodzajem grupy 
artystycznej jest Koło Gospodyń Wiejskich. Ich „populacja” na terenie Powiatu 
Tczewskiego (5 gmin obszaru LSR) przytłacza liczbowo sumę innych podmiotów  
i stowarzyszeń kreujących życie kulturalne na obszarach wiejskich. Z tego też 
powodu część opracowania definiującego problemu, które spotykają grupy 
artystyczne sprowadzi się do tej najbardziej licznej. 
 
2. Cechy definiujące tradycyjne KGW z obszaru objętego badaniami 
a) nowe lub najnowsze otwarcie w działalności 
Koła Gospodyń Wiejskich przezywały pierwszy okres świetności w czasach, gdy swój 
okres świetności przezywały, niektóre z obiektów zinwentaryzowanych i wcześniej 
opisanych. Nieszczęściem tych niektórych obiektów jest, iż trwają czasami bardzo 
boleśnie w minionych chwilach. Grupy KGW może paradoksalnie maja to szczęście, 
iż w okresie zmian ustrojowych i gospodarczych uschły aktywnościowo a nawet 
formalnie i od stosunkowo niedawna na nowo zaczynają kreować rzeczywistość 
artystyczną pośród swoich małych społeczności.  
Zdecydowana większość poddanych badaniu grup tego rodzaju wznowiła swoją 
działalność w ostatnim 5-leciu. Występowanie grup, które w stadium 
przetrwalnikowym podtrzymywania egzystencji przeszły ze szczątkową mini 
aktywnością przez okres ostatniego 20-lecia w żaden sposób zakłóca tej statystyki. 
Obok tych które maja już nową „pięciolatkę” za sobą, kiełkują zupełnie nowe, 
które dostrzegając sukcesy sąsiadek, także realizują swoje dotąd skrywane lub 
nieuświadomione marzenia. 
 
b) charakter działalności 
Bez przekłamywania wyników statystycznych po przeprowadzeniu powyższych 
badań można stwierdzić, iż Koło Gospodyń Wiejskich z terenu objętego LSR 
WSTĘGA KOCIEWIA, to tradycyjne KGW o przekrojowym charakterze działalności. 
Kulinaria, występy kabaretowe, rękodzieło. Wszystkie swoje osiągnięcia każda choć 
trochę bardziej niż z minimalną sprawnością działająca grupa prezentuje na 
turniejach i wszystkich uroczystościach sołeckich, gminnych, powiatowych, a nawet 
regionalnych. 
KGW poznane podczas badań, to z pewnością nie grupa wzajemnej adoracji, 
zaspokajająca jedynie swoje ambicje - to najważniejszy kreator zycia społeczno-
kulturalnego w swojej wsi, organizator spotkań, uroczystości dla wszystkich jej 
mieszkańców. 
 
 
 
 
 
 



3. Najważniejsze bariery stojące na drodze do należytego funkcjonowania 
zinwentaryzowanych Kół Gospodyń Wiejskich na terenie LSR WSTĘGA KOCIEWIA 
Oto hierarchia potrzeb KGW w Powiecie Tczewskim: 
 
a) niedostateczne lub niezadowalające wyposażenie kuchni 
Choć jak zostało stwierdzone wcześniej Koła Gospodyń Wiejskich to grupy  
o przekrojowym charakterze działalności, to jednak punktem wyjścia twórczego 
sposoby realizowania się kobiet w to zaangażowanych SA kulinaria. Dlatego 
najczęściej pojawiającą się podczas spotkań bolączką jest niedostateczne lub 
niespełniające standardów wyposażenie kuchenne. Nowe lodówki, chłodnie, 
patelnie elektryczne to główne braki w asortymencie przestrzeni kuchennych 
prowadzonych przez badanie KGW. 
 
b) brak lokalu będącego do pełnej i funkcjonalnej dyspozycji 
Koła KGW to bardzo ważne podmioty nie tylko w kreowaniu życia kulturalnego we 
wsiach, ale zarazem często jednostki zarządzające obiektami typu świetlicowego. 
Problemów nastręcza sytuacja, gdy jest to współzarządzanie lub grzecznościowe 
użyczenie. Brak miejsca, które można odpowiednio zaadoptować sprawia, że dalszy 
proces realizacji zadań zostaje gwałtownie wstrzymany 
 
c) finansowanie działalności, inwestycje własne, pozyskiwanie środków 
Aż trudno zrozumieć, że artystyczna grupa, która ożywia wieś, jej koloryt, estetykę 
oraz tak bardzo stara się aktywizować społeczność – utrzymuje się z miesięcznych 
składek w wysokości od 2 do 5 złotych. Do tego dochodzą sporadyczne dotacje, 
nagrody pieniężne i przedmiotowe. I to wszystko. A do tego dochodzą kłopoty  
z biurokratycznym zdobywaniem funduszy w instytucjach nadrzędnych, niekiedy 
konieczność odprowadzania do kasy gminnej zarobku z działalności komercyjnej… 
Podsumowaniem tych kłopotów jest sposób rejestracji organizacji i wynikający  
z tego brak możliwości samodzielnego występowania jako pozyskujący środki.  
Nawet jeśli wszystko inne pomyślnie się układa, to barierą nie do przejścia jest 
konieczność wyłożenia pokaźnej części puli finansowej przed realizacją inwestycji. 
 
d) aktywność społeczności wiejskiej, brak młodych kadr 
Zauważalną podczas badania sytuacją jest ta, iż nawet koła KGW, które reaktywują 
się po wielu latach nieobecności – to ponownie w istotnej części ich skład tworzą te 
same członkinie. Wielokrotnie podczas rozmów z przewodniczącymi zabrzmiały 
utyskiwania nad brakiem „garnięcia się do obowiązków narybku wiejskiego”. 
Kłopoty w punkcie D wyraźnie się zaostrzają, gdy wieś ma charakter osady nowej, 
sypialni miejskiej, anonimowego konglomeratu osób w wydawałoby się prawdziwie 
wiejskich, familiarnych realiach. 
 
e) trudności w samorozwoju 
Nawet gdy wszystko inne dopisuje, to zawsze pozostają marzenia. Na samym 
szczycie tzw. Piramidy Maslowa znajduje się potrzeba samorealizacji. Dach nad 
głową, sprawna kuchnia, wyremontowane toalety zapewniają podstawowe potrzeby 
egzystencji. Minimum środków pozwala ciekawiej niż tylko banalnie żyć. Gdy Koła 
Gospodyń Wiejskich popuszczają wodzy fantazji, to zapisywane są słowa  
o chęciach uczestnictwa w kursach, zajęciach kulturalnych i kulturalno-fizycznych. 
Jedyną przeszkodą stojącą na drodze do ich realizacji są… pieniądze. 
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miejscowość: GOGOLEWO 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Gogolewo, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Maria Popek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Gogolewie 

tel. kontaktowy: 509 664 593 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska w szkole podstawowej 

 
 100 m2  nie 
 7  nie 

WC tak @ nie 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica będąca częścią Szkoły Podstawowej, 
- opis układu przestrzennego: sala główna, kantorek KGW, toalety, magazynek, 
piwnica (kuchnia, aneks, magazynek), 
- ostatni remont w roku 2009 (wymiana okien i podłóg oraz instalacja centralnego 
ogrzewania), 
- potrzeba remontu sanitariatów, 
- obiekt całoroczny, pełno-ogrzewany, 
- kuchnia prawie w pełni wyposażona – brak jedynie nowej lodówki, 
- potrzeba odrestaurowania mebli, 
- brak możliwości korzystania z Internetu, 
- świetlica w roku szkolnym wykorzystywana jako sala gimnastyczna, 
- w niedzielę obiekt wykorzystywany na msze święte o godz. 7:30, zimą na 13:00. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu: 
- brak podjazdu dla inwalidów, 
- kłopot z podłączeniami telekomunikacyjnymi, 
- remonty sanitariatu. 
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miejscowość: JAŹWISKA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Jaźwiska, 83-136 Opalenie 
 
zarządca:  Jan Albrecht, OSP Jaźwiska/sołtys Jaźwisk 

tel. kontaktowy: 605 440 998 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 150 m2  nie 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 
 

 
 

 
 

 



Uwagi szczegółowe: 
- budynek dzielony z remizą miejscowego OSP, obok sąsiedztwo placu zabaw, 
- układ przestrzenny obiektu: sala główna, kuchnia, 2 toalety, magazynek, piwnica  
z magazynem,  
- dach wyremontowany w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,  
- obiekt nie posiadający ogrzewania zewnętrznego (mimo wszystko ogrzewanie 
centralne pozwala na całoroczne korzystanie z obiektu), 
- zły stan podłogi, 
- wyposażenie meblowe: 4 stoliki, 80 krzeseł, 
- wyposażenie sprzętowe: 2 stoły do tenisa. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu: 
- odrzucane projekty, których celem miała być poprawa funkcjonalności obiektu, 
- konieczności remontu podłogi,  
- ocieplenie obiektu, 
- zakup sprzętu nagłośnieniowego, 
- doposażenie meblowe. 
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miejscowość: JAŹWISKA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Jaźwiska, 83-136 Opalenie 
 
zarządca:  Jan Albrecht, OSP Jaźwiska/sołtys Jaźwisk 

tel. kontaktowy: 605 440 998 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 150 m2  nie 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 
 

 
 

 
 

 



Uwagi szczegółowe: 
- budynek dzielony z remizą miejscowego OSP, obok sąsiedztwo placu zabaw, 
- układ przestrzenny obiektu: sala główna, kuchnia, 2 toalety, magazynek, piwnica  
z magazynem,  
- dach wyremontowany w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego,  
- obiekt nie posiadający ogrzewania zewnętrznego (mimo wszystko ogrzewanie 
centralne pozwala na całoroczne korzystanie z obiektu), 
- zły stan podłogi, 
- wyposażenie meblowe: 4 stoliki, 80 krzeseł, 
- wyposażenie sprzętowe: 2 stoły do tenisa. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu: 
- odrzucane projekty, których celem miała być poprawa funkcjonalności obiektu, 
- konieczności remontu podłogi,  
- ocieplenie obiektu, 
- zakup sprzętu nagłośnieniowego, 
- doposażenie meblowe. 
 
 



04 
 
 
 
 

miejscowość: KOLONIA OSTROWICKA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Kolonia Ostrowicka, 83-135 Mała Karczma 
 
zarządca:  Wiesława Kraińska, sołtys Kolonii Ostrowickiej 

tel. kontaktowy: (58) 531 97 01 
 
 
OBIEKT Świetlico-remiza 

 
 120 m2  tak 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- lokalizacja przy drodze krajowej Nr 1, 
- układ przestrzenny: sala główna, kantorek (w dyspozycji OSP), 
- budynek dzielony z remizą miejscowego OSP, 
- łazienka damska i męska, 
- kuchnia w części zarządzana przez OSP, 
- mniejsza sala pod zarządzaniem OSP, 
- remont dachu wykonany w latach 2005-2006, połączony z remontem podłogi 
(dofinansowany z Funduszu Odnowy Wsi), 
- malowanie wewnętrzne z roku 2006, 
- kominek i łazienki również świeżo po remoncie, 
- obiekt o ogrzewaniu tylko kominkowym, 
- nagłośnienie sołeckie a nie wyłącznie świetlicowe, 
- stoły do tenisa, zestaw gier towarzyskich, 
- zaawansowane plany i obietnice postawienia placu zabaw.  
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- usprawnienie ogrzewania dla korzystania przez dzieci w okresie zimowo-
wiosennym. 
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miejscowość: KUCHNIA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Kuchnia 8, 83-122 Wielkie Walichnowy 
 
zarządca:  Magdalena Sondej, przewodnicząca KGW 

tel. kontaktowy: 607 963 344 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 150 m2  tak 
 6  nie 

WC tak @ nie 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- umowa użyczenia obiektu na 7 lat przez Urząd Miasta i Gminy Gniew, 
- układ przestrzenny: sala główna, sala druga (do użyczenia na prywatną 
działalności), kuchnia, toaleta (będą 2 toalety docelowo), kantorek, 
- brak ocieplenia budynku, 
- okna do wymiany,  
- trwa kapitalny remont wewnętrzny,  
- dach wyremontowany w roku 2010, 
- funkcję ogrzewania spełnia tylko piec kaflowy, 
- kuchnia z zestawem naczyniowym na 70 osób, nowym piecem gazowym, starą 
lodówką i brakiem umeblowania, 
- funkcję nagłośnienia spełnia mini wieża 
- wyposażenie meblowe: 13 stoły, 24 krzesła, 
- wyposażenie sprzętowe: kosiarka,  
- w planach zagospodarowania terenu plac zabaw (być może 2010). 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- wymiana okien, 
- kompleksowe ocieplenie budynku, 
- wymiana instalacji grzewczej, 
- nowa lodówka. 
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miejscowość: KURSZTYN 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Kursztyn, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Bogdan Rękiewicz, sołtys Kursztyna 

Aneta Czaja, opiekun świetlicy  
tel. kontaktowy: 798 537 617 

 
 
OBIEKT: Świetlica szkolno-wiejska 

 
 80 m2  nie 
 3  tak 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej, 
- wydzielona cześć, reszta budynku przeznaczona na mieszkania socjalne, 
- plany pozostania świetlicy, cała reszta budynku z niewiadomą przyszłością,  
- układ przestrzenny: pomieszczenie główne, pomieszczenie mniejsze (salka 
komputerowa), toaleta, umywalka, 
- sala odnowiona z nowymi oknami, 
- ogrzewanie ze szkolnej kotłowni, 
- na użytek do dyspozycji jest nagłośnienie sołeckie, 
- wyposażenie meblowe o charakterze poszkolnym, 
- wyposażenie sprzętowe to: 3 zestawy komputerowe, telewizor, miniwieża, DVD. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak prężnie działającego KGW, 
- brak animatorów kulturalnych.  
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miejscowość: NICPONIA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Nicponia 95, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Alojzy Klimczak, sołtys Nicponi 

tel. kontaktowy: 692 527 605 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 93 m2  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 nie /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, toaleta z łazienką, kuchnia, pomieszczenie 
gospodarcze,  
- opis stanu technicznego: przeciekający dach w stanie niedobrym, konieczna 
wymiana okien, konieczność całkowitego ocieplenia budynku i założenia 
ogrzewania, do wymiany 3 pary drzwi wewnętrznych, odmalowanie, 
- wyposażenie meblowe: 12 stołów, 37 krzeseł. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu: 
- brak ogrzewania powoduje zawilgocenie obiektu, 
- potrzebna ogrzewania elektrycznego lub gazowego (brak zaplecza na opał), 
- brak etatu opiekuna świetlicy, pedagoga dla dzieci, 
- zbyt bliskie sąsiedztwo Gniewu (jego obecność niweluje działalność kulturalną  
w Nicponi), 
- ogrzewanie zimą ożywiłoby ten obiekt (zabawy, spotkania).  
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miejscowość: OPALENIE 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  ul. Czyżewskiego 1, 83-136 Opalenie 
 
zarządca:  Barbara Rajkowska, specjalista ds. kultury  

przy Zespole Szkół w Opaleniu,  
tel. kontaktowy: 512 641 462 

 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska (były Wiejski Dom Kultury) 

 
 280 m2  tak 
 9  tak 

WC tak @ tak 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- do obiektu przylegają pełnowymiarowe korty tenisowe (720 m²), 
- układ przestrzenny: sala główna widowiskowa, sala komputerowa, siłownia 
(sfinansowana z projektu), 2 kuchnie, 2 toalety, umywalki, pakamera,  
- budynek wymagający kompleksowego odremontowania - wymiana dachu  
(przewidywany koszt 25 000 zł), 
- zmiana rynien, 
- uszczerbki tynku, konieczność odmalowania, 
- nieszczelność okien (konieczność wymiany od strony kortu), 
- podłogi wymagające renowacji, 
- zagwarantowanie finansowanie na odmalowanie sali widowiskowej, 
- zmiany architektoniczne wejścia, 
- obiekt ogrzewany centralnie, 
- wyposażenie meblowe: 140 krzeseł, 35 stołów, 
- wyposażenie sprzętowe: stoły tenisowe, siłownia, telewizor, ksero, drukarki, 
bilard,  
- budynek posiadający sieć bezprzewodową Internetu. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- remont lokalu i placu przedświetlicowego, 
- brak ogrodzenia obiektu, brak bram, 
- wymiana okien i poprawa estetyczności obiektu, 
- brak miejsca plenerowego pod gołym niebem dla imprez artystycznych, 
- poprawa estetyki ściany frontowej, 
- brak podjazdu dla niepełnosprawnych, 
- niebezpieczne ubytki okapów nad wejściem.  
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miejscowość: JELEŃ 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Jeleń, 83-123 Piaseczno 
 
zarządca:  Tadeusz Nietkowski, sołtys Jelenia 

tel. kontaktowy: 725 333 340 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 240 m2  nie 
 6  tak 

WC tak @ tak 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek łączący część świetlicową z częścią remizową, 
- układ przestrzenny: sala widowiskowa, kuchnia, łazienka (2 toalety), zaplecze 
kuchenne, piwnica (w niej kantorek i siłownia), 
- zły stan dachu na całej powierzchni,  
- brak ocieplenia zewnętrznego, 
- brak ogrzewania, 
- stolarka drzwiowa o wymiany, 
- zagrzybione tynki i ściany, 
- wyposażenie meblowe: 17 stołów, krzesła podniszczone, 
- wyposażenie sprzętowe: na siłowni skonstruowane w prywatnym zakresie, 2 stoły 
do tenisa. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak lodówek, ogrzewania oraz nagłośnienia, 
- konieczność remontu i styropianowego ocieplenia zewnętrznego, 
- krzesła i stoły do wymiany, 
- brak planu zabaw. 
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miejscowość: JELEŃ 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Jeleń, 83-123 Piaseczno 
 
zarządca:  Tadeusz Nietkowski, sołtys Jelenia 

tel. kontaktowy: 725 333 340 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 240 m2  nie 
 6  tak 

WC tak @ tak 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek łączący część świetlicową z częścią remizową, 
- układ przestrzenny: sala widowiskowa, kuchnia, łazienka (2 toalety), zaplecze 
kuchenne, piwnica (w niej kantorek i siłownia), 
- zły stan dachu na całej powierzchni,  
- brak ocieplenia zewnętrznego, 
- brak ogrzewania, 
- stolarka drzwiowa o wymiany, 
- zagrzybione tynki i ściany, 
- wyposażenie meblowe: 17 stołów, krzesła podniszczone, 
- wyposażenie sprzętowe: na siłowni skonstruowane w prywatnym zakresie, 2 stoły 
do tenisa. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak lodówek, ogrzewania oraz nagłośnienia, 
- konieczność remontu i styropianowego ocieplenia zewnętrznego, 
- krzesła i stoły do wymiany, 
- brak planu zabaw. 
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miejscowość: POLSKIE GRONOWO 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Polskie Gronowo, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Henryk Kordecki, sołtys Polskiego Gronowa  

tel. kontaktowy: 503 796 980 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 80 m2  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, korytarz (przedsionek), kuchnia, toalety, 
pomieszczenia na naczynia, 
- dach wymagający remontu kapitalnego, 
- konieczność wykonania ocieplenia zewnętrznego, 
- potrzeba remontu wewnętrznego (przede wszystkim sufit), 
- okna w stanie przyzwoitym, 
- brak ogrzewania, 
- podłoga do zerwania (potrzeba nowej wylewki), 
- kuchnia wyposażona z darowizn, zestaw naczyń na 80 osób, 
- 4 toalety (2 damskie i 2 męskie - do remontu), 
- wyposażenie meblowe: stoły i krzesła wymagające wymiany, 
- w jednym z pomieszczeń centrala telefoniczna dla Niziny Walichnowskiej, 
- kuchnia posiada osobne wejście, 
- w planie budowa placu zabaw (plan gminny). 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ogrzewania powoduje niemożność organizowania wydarzeń w zimie, 
- wymiana wyposażenia kuchni na nowocześniejsze, 
- remont budynku, 
- wyposażenie świetlicy w gry oraz zabawki dla dzieci. 
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miejscowość: PÓŁWIEŚ 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Półwieś, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Janusz Ruliński, sołtys Półwsi 

tel. kontaktowy: 508 540 185 
 
 
OBIEKT: obiekt z grupy nieklasyfikowanych 

 
 15 m2  nie 
 1  nie 

WC nie @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica umiejscowiona przy atrakcyjnym kąpielisku gminnym, 
- nowy kontener socjalny z jednym pomieszczeniem, 
- plan wyłożenia terenu przed świetlicą kostką brukową, 
- przed kontenerem powstanie niebawem zadaszenie dla dzieci czekających na 
busa, 
- oświetlenie kąpieliska i konteneru, 
- toalety na sezon letni. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak grup działających na terenie wsi, 
- potrzebne doposażenie w ławki, 
- potrzeba małej gastronomii na sezon letni. 
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miejscowość: RAKOWIEC 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Rakowiec, 83-135 Mała Karczma 
 
zarządca:  Krystyna Poselska, sołtys Rakowca  

tel. kontaktowy: (58) 535 15 91  
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 251 m2  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, toalety, kuchnia, zaplecze, 
- budynek wyremontowany w roku 2010 (całkowity remont, pełen standard), 
- ogrzewanie tylko piecowe, 
- kuchnia w pełni wyposażona, 
- wyposażenie meblowe: 17 stolików, 90 krzeseł,  
- football stołowy, 
- 2 stoły tenisowe, aparat fotograficzny, 
- na terenie obiektu odbywają się zajęcia pozaszkolne dla dzieci, 
- przy obiekcie plac do zagospodarowania rekreacyjnego (plażówka, mini football). 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- potrzeba lepszego rodzaju ogrzewania, które uczyni ze świetlicy obiekt 
całoroczny, 
- doposażenie w nagłośnienie, tablice informacyjne, mini bilard. 
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miejscowość: SZPRUDOWO 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Szprudowo, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Małgorzata Gajewska, sołtys Szprudowa 

tel. kontaktowy: 661 837 018 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 157 m2  nie 
 6  tak 

WC tak @ tak 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek umiejscowiony przy drodze krajowej Nr 1, 
- układ przestrzenny: sala główna, druga sala, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, 
1 toaleta, 1 łazienka z prysznicem, korytarz, 
- budynek wymagający remontu (plany gminy Gniew m.in. elewacja), 
- budynek posiada nowe okna od roku 2009, 
- brak ogrzewania (w planach proponowane elektryczne), 
- kuchnia z możliwością obsłużenia 70-ciu osób, 
- nagłośnienie prowizoryczne (kino domowe niskiej klasy), 
- wyposażenie meblowe: zdezelowane stoły, 
- wyposażenie sprzętowe: stare komputery z odzysku, telewizor, DVD, kosiarka do 
trawy, stół do tenisa, football stołowy, 
- Internet z TP kablowy (całkowita awaria systemu po zimie 2010), 
- świetlica otwarta codziennie od 16:00-19:30, 
- boisko do piłki siatkowej. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ogrzewania uniemożliwia całoroczne korzystanie z obiektu, 
- potrzeba placu zabaw (jego powstanie ujęte w projekcie unijnym), 
- potrzebny przynajmniej jeden zestaw komputerowy, 
- meble do wymiany, 
- ocieplenie budynki, 
- konserwacja dachu i jego orynnowienie, 
- nowa stolarka drzwiowa (toalety i łazienki), 
- własne, z prawdziwego zdarzenia, nagłośnienie. 
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miejscowość: TYMAWA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Tymawa, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Barbara Fogler, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tymawie 

tel. kontaktowy: (58) 535 29 74 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 108 m2  nie 
 3  nie 

WC tak @ nie 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 
 

 
 

 
 

 



 
Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: jedno główne pomieszczenie, kuchnia i sanitariaty, 
- dach do kapitalnego remontu, 
- ocieplenie posadzki, 
- zewnętrzne ocieplenie elewacji, 
- brak podpiwniczenia, 
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- potrzeba odmalowania obiektu, 
- wyposażenie meblowe: stoliki, ławy, krzesła, 
- obiekt posiada 2 000 zł rocznie na podstawowe zabiegi remontowe. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ogrzewania uniemożliwia korzystanie z obiektu w okresie zimowym, 
- zagospodarowanie obiektu przed świetlicą, 
- wymiana nawierzchni na brukową. 
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miejscowość: WIDLICE 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Widlice, 83-136 Opalenie 
 
zarządca:  Tadeusz Głowiński, sołtys Widlic 

tel. kontaktowy: 515 518 503 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 54 m2  nie 
 1  nie 

WC nie @ nie 
 nie /    

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek byłej szkoły w Widlicach, 
- nieużywane pomieszczenie świetlicowe dzielone z mieszkaniami socjalnymi, 
- układ przestrzenny: jedno główne pomieszczenie, 
- stan techniczny: pustostan, zaniedbane, zdewastowane pomieszczenie, 
- problem z wykwaterowaniem ludzi, 
- istniejące pomysły na zagospodarowanie turystyczne obiektu (plan urzędu Miasta  
i Gminy Gniew na tzw. zieloną szkołę), 
- istniejące ścieżki dydaktyczne (20 km do Nowego), 
- nieopodal punkt widokowy we Wiośle, 
- niezrealizowane dotychczas plany hotelu Holland (połączenie komunikacyjne 
Gniew-Nowe – kursy bryczkami), 
- pomysł na stworzenie budynku swoistego schroniska turystycznego. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- problem zaniedbania obiektu, 
- zakwaterowane rodziny, 
- potrzeba kapitalnego remontu. 
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miejscowość: WIELKIE WALICHNOWY 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Wielkie Walichnowy, 83-122 Wielkie Walichnowy 
 
zarządca:  Celina Idziak, sołtys Wielkich Walichnów 

tel. kontaktowy: (58) 535 12 65 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 140 m²  nie 
 3  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z miejscową remizą OSP - układ przestrzenny: sala główna, 
kuchnia, toalety, 
- budynek nowy, w dobrym stanie, estetyka zewnętrzna i wewnętrzna, 
- obiekt ocieplony, 
- kuchnia wyposażona i mogąca obsłużyć 80 osób, 
- nowoodremontowany (stolarka okienna, drzwiowa oraz dach), 
- wyposażenie meblowe: stoły (zestaw na 80 osób), krzesła (zestaw na 150 osób). 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak odpowiedniego ogrzewania, 
- rozbudowa obiektu o część spiżarnianą, magazyn do zagospodarowania). 
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miejscowość: KULICE 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Kulice, ul. Pelplińska, 83-130 Pelplin 
 
zarządca:  Maria Skotnicka, sołtys Kulic 

tel. kontaktowy: 665 596 495 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 250 m²  nie 
 10  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek będący kompleksem świetlicowym, 
- układ przestrzenny: sala główna, sala mniejsza, kuchnia, siłownia, pomieszczenie 
dla zespołu, magazyn, toalety, 
- wymagane odremontowanie wewnętrzne części budynku (zagrzybienie), 
- remont części dachu, 
- nowa stolarka okienna, 
- zamontowane ogrzewanie elektryczne (niespełniające wszystkich wymagań), 
- kuchnia dobrze wyposażona z możliwością obsłużenia 110 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: siłownia, stół do tenisa, 
- obiekt otoczony terenem rekreacyjnym (tworzące się aktualnie oczko wodne, 
przyszłe prace z zakresu architektury zieleni, ławki, plac zabaw), 
- w planach stworzenie para sali telewizyjnej. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak patelni elektrycznej, 
- potrzeba nagłośnienia, 
- braki umeblowania (uzupełnienie asortymentu stołów i krzeseł), 
- telewizor, 
- konieczność dalszego zagospodarowania otoczenia, 
- odremontowanie pomieszczeń tego wymagających, 
- zmiana sufitu, 
- odnowa ogrodzenia. 
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miejscowość: RAJKOWY 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Rajkowy 52, 83-130 Pelplin 
 
zarządca:  Renata Raczyńska, członek Rady Sołeckiej 

tel. kontaktowy: 662 488 961 
 
 
OBIEKT: Świetlica szkolno-wiejska 

 
 67 m²  nie 
 6  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z miejscowym OSP, odzyskany od prywatnego przedsiębiorcy  
w stanie zaniedbanym, 
- układ przestrzenny: sala kawiarniano-klubowa z małym zapleczem kuchennym, 
toalety, pomieszczenie po bibliotece, sala główna, małe pomieszczenie 
magazynowe, 
- budynek wymagający kapitalnego remontu zewnętrznego i wewnętrznego, 
- konieczność wymiany dachu, 
- wszystkie (około 13) okien do wymiany, 
- konieczne wykonanie nowej elewacji, ocieplenia, rynien, 
- brak kuchni (plany uczynienia z kotłowni nowego zaplecza kuchennego), 
- sala główna o charakterze klubu nocnego, 
- brak zaplecza meblowego, 
- brak wyposażenia sprzętowego, 
- obiekt aktualnie nie do użytku, 
- z powodu braku świetlicy wszystkie zebrania odbywają się miejscowej szkole, 
- plan przekazania odnowionego obiektu pod zarząd KGW i dofinansowania remontu 
dobrze symbolicznie rokuje na przyszłość. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu  
- całkowita nieużywalność obiektu (do zagospodarowania zewnętrznego  
i wewnętrznego), 
- obiekt o potencjale lokalowy na duże przedsięwzięcia. 
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miejscowość: GRĘBLIN 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Gręblin 23, 83-121 Rudno 
 
zarządca:  Ryszard Borys, sołtys 

tel. kontaktowy: 660 114 095 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 110 m²  nie 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z miejscowym OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna, duża dwuczęściowa kuchnia, toalety, 
magazynek, kotłownia, 
- odnowiony dach, 
- nowa elewacja, 
- brak ocieplenia zewnętrznego, 
- wyposażenie meblowe na 80 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa stołowego, 
- ograniczona przestrzeń toalet i przestrzeni kuchennej, 
- przestrzeń wokół obiektu do wykorzystania i zagospodarowania. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- potrzeba odnowienia wraz z wymalowaniem, 
- plac z kostki przed świetlicą. 
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miejscowość: BIELAWKI 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Bielawki, 83-130 Pelplin 
 
zarządca:  Żaneta Ryszkowska, sołtys Bielawek 

tel. kontaktowy: 664 977 095 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 200 m2  tak 
 8  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek zlokalizowany tuż obok Domu Pomocy Społecznej, 
- obiekt o kubaturze na około 80 osób, 
- układ przestrzenny: sala główna, korytarz, szatnia, toaleta (jedna wspólna), 
zmywak, kuchnia, chłodnia, magazynek, drewutnia, 
- elewacja wyremontowana w roku 2009, 
- dach i ściany wyremontowane w poprzednich latach, 
- potrzeba remontu wewnętrznego, 
- wymiana sufitu, 
- remont sali głównej, 
- konieczność ocieplenia zewnętrznego, 
- ogrzewanie elektryczne nie spełnia wymagań, 
- obiekt sezonowy, 
- kuchnia po kapitalnym remoncie, wyposażenie sprzętowe w stanie dostatecznym, 
- krzesła oraz meble do wymiany, 
- brak jakiegokolwiek wyposażenia sprzętowego, 
- obiekt otoczony placem zabaw, boiskiem, miejscem trawiastym. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak dużej patelni elektrycznej i grilla, 
- potrzeba dwóch zmywarek, 
- lepsze doposażenie obiektu spowoduje lepsze możliwości wynajmu, 
- brak dużej lodówki, 
- brak sprzętu rekreacyjnego, 
- potrzeba kompleksowego remontu wewnętrznego, 
- w planach i projektach ogrzewanie nadmuchowego kominkowego, 
- zmiany architektoniczne w obiekcie przystosowujące go do potrzeb 
niepełnosprawnych.  
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miejscowość: JANISZEWKO 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Janiszewko, 83-130 Pelplin 
 
zarządca:  Tadeusz Laskowski, sołtys Janiszewka 

tel. kontaktowy: 500 849 042 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 128 m2  nie 
 1  nie 

WC nie @ nie 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



 
Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z powierzchniami garażowymi miejscowej OSP, 
- obiekt o jednym pomieszczeniu (w całym budynku brak innych pomieszczeń 
dostępnych), 
- potrzeba kapitalnego remontu, 
- stan dachu dopuszczalny, 
- brak ocieplenia, 
- stara podłoga z desek, 
- wyposażenie meblowe musi ulec całkowitej wymianie, 
- brak wyposażenia sprzętowego, 
- do obiektu przylega mini plac zabaw. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- aby obiekt mógł funkcjonować musi przejść kapitalny remont i urządzenie, 
- pełne doposażenie obiektu. 



23 
 
 
 
 

miejscowość: LIGNOWY SZLACHECKIE 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Lignowy Szlacheckie, 83-121 Rudno 
 
zarządca:  Eugeniusz Niemiec, sołtys Lignów Szlacheckich 

tel. kontaktowy: (58) 536 11 10 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 96 m2  tak 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 tak /    

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z remizą i prywatnym klubem, 
- układ przestrzenny: sala główna, kuchnia, szatnia, toalety, 
- obiekt w zadowalającym stanie technicznym, 
- ocieplenie zewnętrzne, 
- nowa stolarka okienna i drzwiowa, 
- ogrzewanie z pieca węglowego (możliwość korzystania w okresie zimowym), 
- wyposażenie kuchenne własnością Rady Sołeckiej, 
- obiekt dysponuje dobrym nagłośnieniem z kolorofonami, 
- wyposażenie meblowe na około 110 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, 
- zatwierdzone plany remontowe, 
- plan stworzenia placu zabaw, 
- obiekt z dostępnością wolnej przestrzeni w obrębie terenu świetlicy. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- pełen remont wewnętrzny, 
- w przyszłości zainstalowanie ogrzewania spalinowego.  
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miejscowość: MAŁE WALICHNOWY 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Małe Walichnowy, 83-135 Wielkie Walichnowy 
 
zarządca:  Mirosława Słomska, sołtys Małych Walichnów 

tel. kontaktowy: 696 834 124 
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 65 m2  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 nie /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica znajdująca się w pomieszczeniach budynku spółki rolnej przez nią 
gościnnie udostępnionych, 
- obiekt zabytkowy (brak możliwości ingerencji remontowej), 
- niepewna sytuacja lokatorska (nieustabilizowana sytuacja prawna), 
- układ przestrzenny: sala główna, łazienka, kuchnia, magazynek, 
- budynek wymagający remontu, 
- okna starego typu, drewniane, 
- budynek nieocieplany, 
- wyposażenie meblowe: nowe krzesła, 
- wyposażenie sprzętowe: dwa stoły do tenisa, 
- budynek kotłowni w innej części wsi to potencjalna świetlica w dalekiej 
przyszłości. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu 
- sytuacja prawna, 
- stan techniczny budynku, 
- chęć opuszczenia obecnej siedziby i zaadaptowanie budynku kotłowniczego. 
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miejscowość: MIĘDZYŁĘŻ 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Międzyłęż, 83-122 Wielkie Walichnowy 
 
zarządca:  Mirosława Wolfahrt, sołtys Miedzyłęża 

tel. kontaktowy: 693 709 880 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 110 m2  tak 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, kuchnia, sala mniejsza, 2 toalety, 
- wieża postrażacka z wejściem, 
- dwie ściany pozostają nieocieplone (25 m2), 
- ogrzewanie z piecy kaflowych i elektrycznych, 
- kominek z nadmuchem na małej sali, 
- pełen komfort korzystania z obiektu przez cały rok, 
- kuchnia w pełni wyposażona, 
- do wymiany stolarka okienna (6 sztuk), 
- wyposażenie meblowe: 100 osób (konieczność uzupełnienia stanu krzeseł  
i stolików), 
- wyposażenie sprzętowe: 2 stoły do tenisa, gry stołowe i planszowe, biblioteka 
lekturowa, 
- plan rozbudowy sali głównej o 20 m2, 

- obok obiektu plac zabaw, 
- plan pozyskania innych terenów przyległych, 
- w okresie zimowym funkcjonuje świetlica terapeutyczna z etatowym 
pracownikiem (4 dni po 3 h). 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- rozbudowa obiektu, 
- plan zainstalowania centralnego ogrzewania (miałowe), 
- plan postawienia 2 huśtawek i ławek przed świetlicą, 
- brak terenów rekreacyjnych (nie ma możliwości dokupienia gruntów – tereny 
rolnicze).  
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miejscowość: POMYJE 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Pomyje, 83-121 Rudno 
 
zarządca:  Joanna Żuraw, sołtys Pomyj 

tel. kontaktowy: 609 325 510 
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 32 m2  nie 
 1  nie 

WC nie @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 
 

 
 

 
 

 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony ze sklepem wiejskim, 
- układ przestrzenny: jedno pomieszczenie, 
- obiekt będący namiastką świetlicy, 
- budynek nieocieplony z jednej, szczytowej strony, 
- nowa stolarka drzwiowa i okienna, 
- kubatura obiektu na około 25 osób, 
- wyposażenie meblowe: stare, remontowane stoły, 
- wyposażenie sprzętowe: siatki do bramek piłkarskich i siatkówki, stół do tenisa, 
- w otoczeniu tereny rekreacyjne i rekreacyjnie potencjalne: boisko, plac zabaw  
i glinianka. 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- zainstalowanie ogrzewania, 
- konieczność rozbudowy i całkowitej modernizacji, jednak wszystkie propozycje 
ujęte zostały w planie Odnowy Wsi. 
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miejscowość: NOWY DWÓR 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Nowy Dwór, 83-130 Pelplin  
 
zarządca:  Halina Czachorowska, opiekun świetlicy 

tel. kontaktowy: (58) 531 91 14 
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 40 m2  tak 
 1  nie 

WC nie @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek jednopomieszczeniowy po byłej remizie, 
- świetlica o charakterze mikro, 
- obiekt wyremontowany ostatnio w roku 2006, 
- świetlica ocieplona, 
- nowa stolarka okienna, 
- wyposażenie meblowe: 20 krzeseł, 
- mimo minimalizmu obiekt wykorzystywany całorocznie (włącznie z Sylwestrem), 
- w otoczeniu obiektu sporo wolnej przestrzeni oraz stary plac zabaw. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- konieczność rozbudowy świetlicy, 
- brak toalety. 



28 
 
 
 
 

miejscowość: ROŻENTAL 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Rożental, 83-130 Pelplin 
 
zarządca:  Beata Kwiatkowska, sołtys Rożentala 

tel. kontaktowy: 695 159 895 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 120 m2  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, kotłownia, kuchnia, łazienka, pomieszczenie 
gospodarcze, 
- świetlica po kapitalnym remoncie w roku 2004, 
- wymiana wieży w roku 2010, 
- obiekt ocieplony zewnętrznie (styropian bez gładzi), 
- ogrzewanie centralne i kominek dają pełną możliwość korzystania z obiektu przez 
cały rok), 
- kuchnia wyposażona przez miejscowe KGW, możliwość obsłużenia 70 osób, 
- wyposażenie meblowe: zniszczone stoły i krzesła, 
- budynek znajdujący się obok byłej szkoły, 
- w odległości 1 km od świetlicy znajduje się boisko, 
- plan zakupu dodatkowej ziemi dla świetlicy. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- poprawienie elewacji zewnętrznej, 
- konieczność zainstalowania nowych okien, 
- wymiana stolarki drzwiowej (m.in. toalety), 
- braki w stołach, 
- remont sanitariatu, 
- brak przestrzeni wokół budynku, 
- możliwość wykupu placu przy świetlicy (odległość kilkudziesięciu metrów). 
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miejscowość: WIELKI GRAC 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Wielki Garc 39, 83-130 Pelplin 
 
zarządca:  Michał Myrda, sołtys Wielkiego Garca 

tel. kontaktowy: 609 542 168 
 
 
OBIEKT: remiza OSP 

 
 126 m2  nie 
 2  nie 

WC nie @ tak 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek miejscowej OSP dzielony z potrzebami świetlicy wiejskiej,  
- układ przestrzenny: sala główna, sala komputerowa, kuchnia, korytarz, 
- brak toalety, 
- stara stolarka okienna (przewidziana do szybkiej wymiany), 
- elewacja zewnętrzna w trakcie remontu, 
- wyposażenie po rozbudowie ma być w stanie przyjąć 150 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: 5 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, rzutnik. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- obiekt wymaga wielu zmian, lecz ich pełnia posiada już szczegółowe plany 
remontowe (dofinansowania z UE, projekt będzie realizowany od sierpnia 2010). 
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miejscowość: DZIERŻĄŻNO 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Dzierżążno, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Celina Muller, dyrektor GOK-u Morzeszczyn 

tel. kontaktowy: 506 022 612  
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska, tytularna świetlica Gminnego Ośrodka Kultury  

w Morzeszczynie 

 
 300 m2  tak 
 6  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, kuchnia, szatnia, sala mała, 2 toalety, 
kotłownia, zaplecze za sceną, 
- dach w stanie nowym (4 letni), 
- budynek z nową elewacją i ociepleniem, 
- pełen remont w latach 2008-2009, 
- nowa stolarka okienna, 
- ogrzewanie typu węglowego, 
- wyposażenie meblowe na 90 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, 
- dwa razy w tygodniu funkcjonuje na obiekcie ośrodek terapii dla dzieci z rodzin 
patologicznych, 
- ferie zimowe organizowane przez GOK, 
- budynek dzielony z biblioteką (czynna 2 razy w tygodniu). 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- powiększenie kuchni, zbyt mała powierzchnia zaplecza kuchennego, 
- odmalowanie kotłowni, 
- doposażenie kuchni. 
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miejscowość: RZEŻĘCIN 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Rzeżęcin, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Jerzy Hildebrandt, sołtys Rzeżęcina 

tel. kontaktowy: (58) 536 27 03 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 176 m2  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 tak /     

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: główna sala widowiskowa, kuchnia, sala kameralna, toaleta, 
- dach wyremontowany w roku 2007 (położenie blachodachówki), 
- plan obniżenia sufitu i ocieplenia budynku, 
- podłoga drewniana z 1985 roku, 
- nowe okna i stolarka drzwiowa, 
- obiekt ogrzewany jedynie piecem kaflowym (możliwość korzystania jedynie do 
okresu listopadowego), 
- wyposażenie meblowe: 33 krzesła, stoły drewniane, ławy, kilka foteli, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa stołowego, 
- niewykorzystany potencjał terenu przy świetlicy (należącego prawnie do Gminy). 
  
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- ogrodzenie obiektu, 
- obniżenie i ocieplenie sufitu, 
- zmiana ogrzewania na olejowe, 
- polepszenie estetyki zewnętrznej obiektu, 
- prace melioracyjne, 
- budowa parkingu. 
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miejscowość: KIERWAŁD 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Kierwałd, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Henryk Grochowski, sołtys Kierwałdu 

tel. kontaktowy: (58) 531 97 90 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 188 m2  tak 
 4  nie 

WC tak @ tak 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z tutejszą remizą OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna, sala komputerowa, kuchnia, toaleta, zaplecze, 
- dach w stanie bardzo dobrym (sfinansowany z programu „Działaj lokalnie”  
w 2008 roku), 
- nowe okna, 
- drewniana podłoga, 
- pomieszczenia zdatne do użytku w okresie zimowym, 
- nagłośnienie spełniające podstawowe wymogi nowoczesności, 
- wyposażenie meblowe sztukowane (80 osób), 
- wyposażenie sprzętowe: sprzęt nagłośnieniowy, 4 zestawy komputerowe, stół do 
tenisa, 
- internet radiowy, 
- świetlica dysponuje terenem rekreacyjnym wokół, boiskiem i placem zabaw. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ocieplenia zewnętrznego, 
- zainstalowanie ogrzewania centralnego (kominek z wkładem), przewidywany 
koszt to 12 000 zł, 
- doposażenie kuchni, 
- wymiana sufitu, 
- ogrodzenie boiska. 
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miejscowość: LIPIA GÓRA 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Lipia Góra, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Henryka Powalska, zarządca KGW 

tel. kontaktowy: 798 476 362 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 142 m2  nie 
 5  nie 

WC tak @ tak 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, toaleta pojedyncza, szatnia, kuchnia, spiżarnia, 
zaplecze, 
- elewacja wyremontowana, 
- dach w stanie dobrym, 
- budynek nieocieplony oraz ogrzewanie z pieca węglowego powoduje trudności  
w korzystaniu w okresie zimowym, 
- wyposażenie meblowe: 55 osób, 
- wyposażenie: gry, sprzęt sportowy, 
- plan rozbudowy obiektu (stosowny wniosek już złożony), 
- otoczenie terenu rekreacyjnego. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ocieplenia, 
- nowe wyposażenie meblowe, 
- rozbudowa sali i toalet, 
- zmiana ogrzewania na wydajniejsze i nowocześniejsze.  
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miejscowość: KRÓLÓW LAS 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Królów Las, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Renata Marcinkowska, sołtys Królów Lasu 

tel. kontaktowy: (58) 531 99 42 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 70 m2  nie 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: sala główna, sala komputerowa, kuchnia, toaleta, wnęka 
magazynowa,  
- dach wyremontowany w roku 2006 (papa termozgrzewalna),  
- łączone ogrzewanie elektryczne z gazowym,  
- budynek nieocieplony i nieurynnowiony,  
- stolarka okienna nowa, plastikowa, okna okratowane,  
- kuchnia umeblowana, odnowiona, 
- wyposażenie meblowe w ławki i krzesła sali komputerowej, 
- wyposażenie sprzętowe: 4 przestarzałe zestawy komputerowe (nieużywane 
właściwie), 
- istniały plany łącz internetowych, 
- budynek z systemem alarmowym. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- potrzeba remontu zewnętrznego, 
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- brak kanalizacji, 
- istotna cześć społeczności poza granicami kraju, 
- konieczność zakupu nowych stołów i krzeseł, 
- nowa elewacja zewnętrzna budynku, 
- polepszenie standardu ogrzewania, 
- mała przestrzeń świetlicy i jej otoczenia nie pozwala na rozwinięcie działalności 
zarobkowej. 
 

 
 



35 
 
 
 
 

miejscowość: GĘTOMIE 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Gętomie, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Ewa Kilian, sołtys Gętomia 

tel. kontaktowy: 662 805 705 
 
 
OBIEKT: Świetlica szkolno-wiejska 

 
 53 m2  nie 
 2  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica umiejscowiona w budynku byłej szkoły, 
- układ przestrzenny: pomieszczenie główne, toaleta, 
- nowa stolarka okienna, 
- nowa podłoga, 
- niewyremontowany dach, 
- pomieszczenie niezagospodarowane, 
- ogrzewanie stanowi jedynie piec kaflowy (w planach budowa kominka), 
- wyposażenie meblowe: szafki kuchenne, krzesła i stoły poszkolne (stan 
zniszczony), 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa stołowego, 
- świetlica dzieli budynek z mieszkaniem prywatnym, 
- makroobiekt, 
- do obiektu przylega teren na jeziorem Gętomie (miejsce o potencjale 
turystycznym), 
- teren rekreacyjny zielony z huśtawką. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- niedostateczny sposób ogrzewania obiektu, 
- współdzielenie miejsca z innymi lokatorami budynku, 
- mała liczba mieszkańców wsi. 
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miejscowość: BORKOWO 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Borkowo, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Katarzyna Mania, sołtys Borkowa 

tel. kontaktowy: 663 211 408 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 295 m2  nie 
 b/d  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- ultranowoczesny obiekt oddany do użytku w lipcu 2010, 
- obiekt o charakterze sportowym, 
- w pełni wyposażone nowocześnie sanitariaty i kuchnia, 
- prysznice, szatnie, 
- wyposażenie meblowe: odpowiednia ilość nowych stołów i krzeseł. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak nagłośnienia, 
- konieczność ogrodzenia obiektu. 

 
 



36 
 
 
 
 

miejscowość: BORKOWO 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Borkowo, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Katarzyna Mania, sołtys Borkowa 

tel. kontaktowy: 663 211 408 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 295 m2  nie 
 b/d  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- ultranowoczesny obiekt oddany do użytku w lipcu 2010, 
- obiekt o charakterze sportowym, 
- w pełni wyposażone nowocześnie sanitariaty i kuchnia, 
- prysznice, szatnie, 
- wyposażenie meblowe: odpowiednia ilość nowych stołów i krzeseł. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak nagłośnienia, 
- konieczność ogrodzenia obiektu. 

 
 



38 
 
 
 
 

miejscowość: BRZUŚCE 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Brzuśce, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Piotr Lipski, sołtys Brzuśc 

tel. kontaktowy: (58) 533 10 54  
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 150 m2  tak 
 5  nie 

WC tak @ tak 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z remizą miejscowej OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna, korytarz, łazienka, kuchnia, minimagazyn, sala 
komputerowa, 
- budynek ocieplony, 
- dach papowy (zacieka w sali komputerowej), 
- ogrzewanie elektryczne nie spełnia wymagań, a dodatkowo nie jest zamontowane 
wszędzie, 
- nagłośnienie potrzebuje wymiany głośników, 
- wyposażenie sprzętowe: 5 stanowisk komputerowych, laptop, plazmowy 
telewizor, rozwijany ekran projekcyjny, projektor, 
- w roku szkolnym obiekt pełni funkcje świetlicy socjoterapeutycznej. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu: 
- konieczność rozbudowy powierzchni świetlicowej, 
- potrzeba wykafelkowania pomieszczeń, 
- wymiana stolarki drzwiowej, 
- ocieplenie budynku i nowe ogrzewanie, 
- wymiana okien, 
- rozbudowa toalet, 
- zmiany infrastrukturalne z pewnością pomogą w rozwoju wykorzystania obiektu.  
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miejscowość: GORZĘDZIEJ 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Gorzędziej, ul. Tczewska 21, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Adam Musiał, sołtys Gorzędzieja 

tel. kontaktowy: (58) 536 85 03  
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 746 m2  nie 
 8  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z mieszkaniami prywatnymi, przylegający do miejscowej OSP, 
- układ przestrzenny: dwupoziomowy, parter – sala główna, mała kuchnia, salka, 
salka komputerowa, łazienka, magazyn; piwnica – kuchnia duża, sala, 
- nowe okna, pozostała część budynku do remontu zewnętrznego i wewnętrznego, 
- wyposażenie sprzętowe: 2 stoły do tenisa, 3 zestawy komputerowe, 
- plany budowy nowej świetlicy, 
- obok istniejącego obiektu istnieje teren rekreacyjny (oczko wodne, trawniki – 
wszystko wymaga estetycznych poprawek), 
- raz w tygodniu zajęcia taneczne i aerobic, 
- w okresie jesienno-zimowym tenis stołowy. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- konieczność wybudowania nowego obiektu, 
- koszta remontu przekroczą wydatki na nową inwestycję. 
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miejscowość: RYBAKI 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Rybaki, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Grażyna Góra, sołtys Rybaków 

tel. kontaktowy: 785 926 542  
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 36 m2  nie 
 1  nie 

WC nie @ nie 
 nie /    

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- mikrobudynek zabytkowy po byłej zlewni usytułowany obok zespołu pałacowo-
parkowego, 
- układ przestrzenny: jedno pomieszczenie, 
- budynek zabytkowy w nienajlepszym stanie technicznym, 
- wyposażenie meblowe: jedynie na mini spotkania, 
- miejsce spełnia funkcje kaplicy wiejskiej w każdą niedzielę.  
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- wymiana podłogi, 
- remont wewnętrzny, 
- brak należytego ogrzewania, 
- obiekt zabytkowy (nie możność remontowania z zewnątrz), 
- potrzeba zupełnie nowego budynku świetlicowego lub wydzielenia innej części  
z jednego z budynków zespołu podworskiego. 

 



41 
 
 
 
 

miejscowość: WIELKA SŁOŃCA 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Wielka Słońca, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Halina Masa, sołtys Wielkiej Słońcy 

tel. kontaktowy: (58) 533 17 34  
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 54 m2  nie 
 1  nie 

WC nie @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z mieszkaniami prywatnymi, 
- układ przestrzenny: pojedyncze pomieszczenie, 
- nowe okna plastikowe, 
- budynek nieocieplany, 
- możliwości użytkowe: spotkanie do 50 osób, 
- miejsce sąsiadujące z środowiskiem o charakterze patologicznym, 
- brak możliwości zakupienia gruntu pod nową świetlicę. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- sąsiedztwo mieszkań prywatnych, 
- brak zaplecza i sanitariatów, 
- lokalizacja i jej otoczenie nie odpowiednie dla potrzeb świetlicy. 
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miejscowość: RADOSTOWO 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Radostowo, ul. Pielgrzymów, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Wanda Grzmil, sołtys Radostowa 

tel. kontaktowy: (58) 533 10 03 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 149 m2  nie 
 6  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 

 



Uwagi szczegółowe:  
- dofinansowany z UE (budowa w roku 2006),  
- układ przestrzenny: sala główna, 2 toalety, 2 salki mniejsze, magazyn, kuchnia, 
- pełen komfort korzystania całorocznego (ogrzewanie gazowe), 
- pełne wyposażenie kuchni, 
- wyposażenie meblowe: 50 krzeseł, 
- wyposażenie sprzętowe: 2 stoły do tenisa, 
- obok obiektu plac zabaw, boisko do piłki nożnej, siatkówki, 2 zewnętrzne stoły  
do tenisa. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- potrzeba nagłośnienia, 
- zestaw równego rodzaju krzeseł, 
- chłodziarka. 
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miejscowość: WAĆMIERZ 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Waćmierz, ul. Kasztanowa 30, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Józef Gurbowicz, sołtys Waćmierza 

tel. kontaktowy: 606 371 945 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 220 m2  tak 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- samodzielny budynek świetlicy wiejskiej, 
- układ przestrzenny: sala główna, korytarz, 2 łazienki, szatnia, kuchnia, kotłownia, 
- 2 lata temu odremontowana elewacja, 
- obiekt ocieplony, 
- ogrodzenie, 
- obiekt całoroczny (ogrzewanie olejowe), 
- wyposażenie meblowe: możliwość przyjęcia 100 gości, 
- wyposażenie sprzętowy: stół do tenisa stołowego, stół zewnętrzny do tenisa 
stołowe,  
- obiekt dysponuje placem trawiastym za świetlicą, 
- plan rozwoju grupy szachowej. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- łazienki do remontu, 
- nowa patelnia elektryczna, 
- potrzeba nowego nagłośnienia, 
- ograniczona powierzchnia (nowe łazienki, szatnia - dawne łazienki stałyby się 
przestrzenią magazynową), 
- stoły i ławki zewnętrzne do grilla, 
- wypoczynkowy zestaw ogrodowy, 
- plac zabaw. 

 



44 
 
 
 
 

miejscowość: MAŁY GARC 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Mały Garc, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Elżbieta Jędraszka, sołtys Małego Garca 

tel. kontaktowy: (58) 533 17 14  
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 148 m2  tak 
 7  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- w pełni nowy budynek, 
- układ przestrzenny: sala główna, kuchnia, 2 toalety, pomieszczenie gospodarcze, 
sala mała, druga sala mała, magazynek (pomieszczenie gospodarcze), 
- obiekt w pełni użyteczny przez cały rok, 
- wyposażenie meblowe:  5 stołów, 50 krzeseł, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, dwa zestawy komputerowe, 
- świetlica otoczona przestrzenią rekreacyjną: boisko do piłki nożnej, siatkówki 
plażowej, stół outdoorowy do tenisa, 
- 2 razy w tygodniu zajęcia świetlicowo socjoterapeutyczne. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- ruchome tablice do ekspozycji prac dzieci, 
- doposażenie kuchni, 
- namiot, 
- większy grill, 
- konieczność ogrodzenia obiektu. 
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miejscowość: WIELGŁOWY 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Wielgłowy, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Stanisław Jabłoński, sołtys Wielgłów 

tel. kontaktowy: (58) 533 10 03 
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 168 m2  nie 
 b/d  nie 

WC nie @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- zdewastowany budynek byłego sklepu GS, obiekt wykupiony przez urząd gminy, 
- gminne plany stworzenia w nim świetlicy wiejskiej, 
- potrzeba kapitalnego remontu, 
- plan wykupu części ziemi od przyległego gospodarstwa. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- lokal aktualnie w żaden sposób niezdatny do użytku (początek remontu 
przewidziany na rok 2010), przewidywane oddanie do użytku luty 2011. 
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miejscowość: MAŁA SŁOŃCA 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Mała Słońca, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Edyta Janoszczyk, sołtys Małej Słońcy 

tel. kontaktowy: 607 322 095 
 
 
OBIEKT: Świetlica szkolno-wiejska 

 
 52,25 m²  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:   
- niesamodzielny obiekt umiejscowiony w budynku szkoły podstawowej, 
- układ przestrzenny: sala główna, Kcynia wspólna szkolna, toalety, część holu, 
- nowowyremontowany obiekt, 
- wyposażenie meblowe: typowo szkolne, 
- wyposażenie sprzętowe: nacechowane typowym charakterem świetlicy szkolnej. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak możliwość pełnego korzystania ze świetlicy z uwagi na szkolny charakter 
obiektu, 
- obostrzenia sanepidowskie uniemożliwiają pełne korzystanie z kuchni. 
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miejscowość: BAŁDOWO 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Bałdowo, ul. Piękna 1, 83-110 Tczew 
 
zarządca:  Helena Engler, sołtys, a zarazem przewodnicząca KGW 

tel. kontaktowy: 660 300 986 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 91 m2  tak 
 7  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- osobny budynek świetlicy wiejskiej, 
- układ przestrzenny: sala główna, sala mała, szatnia, kuchnia, magazyn, 
minisiłownia, toalety, 
- dach norowyremontowany, 
- obiekt posiada ocieplenie zewnętrzne, 
- świetlica wewnątrz remontowana na bieżąco, 
- możliwość korzystania na przestrzeni całego roku, 
- kuchnia w pełni wyposażona (zdolna obsłużyć 80 osób), 
- wyposażenie meblowe: stoły i krzesła na 80 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: sprzęt rekreacyjny w siłowni, stół do tenisa, football 
stołowy, 
- w trakcie inwentaryzacji w obiekcie odbywa się tzw. zielona szkoła (zazwyczaj 
fundusze sołeckie, w roku 2010 unijne), 
- w otoczeniu obiektu-plac zabaw, boisko do piłki nożnej, do koszykówki, 
- w planach stworzenie miniamfiteatru. 
Miejsce i środowisko bardzo aktywne 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- zbyt mała powierzchnia (rozbudowa świetlicy), 
- potrzeba stworzenia amfiteatru, 
- budowa boiska z prawdziwego zdarzenia (Orlik), 
- lepszego standardu siłownia rekreacyjna. 
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miejscowość: BOROSZEWO 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Boroszewo, 83-115 Swarożyn 
 
zarządca:  Edward Kurczyna, sołtys Boroszewa 

tel. kontaktowy: (58) 536 77 83 
 
 
OBIEKT: remiza OSP 

 
 300 m²  nie 
 8  tak 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe: 
- budynek remizy OSP, zlokalizowany obok sklepu spożywczego,  
- układ przestrzenny: sala główna, kantorek, toalety, pokój biurowy OSP, 
pomieszczenie magazynowe, przechowalnia naczyń, kuchnia, duży hol, 
- dach wyremontowany w roku 2010, w stanie bardzo dobrym, 
- budynek ocieplony w 2/3 powierzchni ścian, 
- zły stan podłogi w sali głównej, 
- mimo ogrzewania gazowego na skutek niecałkowitego ocieplenia brak możliwość 
komfortowego korzystania przez cały rok, 
- kuchnia wyposażona z możliwością 100 osób, 
- wyposażenie meblowe: na 100 osób w stanie zadowalającym, 
- wyposażenie sprzętowe: football stołowy, stół do tenisa,  
- przy obiekcie znajduje się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ocieplenia 1/3 ścian, 
- potrzeba nagłośnienia, 
- konieczność doposażenia kuchni w nowy zlewozmywak, zmywarkę, okap,  
- konieczne docieplenie kolejnej ściany, 
- remont toalet. 
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miejscowość: CZARLIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Czarnina, ul. Szkolna, 83-110 Tczew 
 
zarządca:  Krzysztof Appa, sołtys Czarlina 

tel. kontaktowy: 504 862 831 
 
 
OBIEKT: Świetlica szkolno-wiejska 

 
 55 m²  tak 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica zlokalizowana w byłej szkole, aktualnie dzieląca pomieszczenia  
z aktywnym przedszkolem, 
- układ przestrzenny: sala główna, aneks, kuchnia, toaleta, 
- niedawno remont elewacji szczytu wraz z ociepleniem, z pozostałych stron 
budynek ceglany, 
- dach remontowany w 2006 roku, 
- podłoga terakotowa, 
- stolarka okienna w stanie zadowalającym, 
- w środku pomieszczenia odremontowane, 
- wyposażenie meblowe: na 40 osób (mieszany asortyment mebli starych i nowych), 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa,  
- Internet do dyspozycji przedszkola, 
- korzystanie z świetlicy oraz jej wynajem bez możliwości wypożyczenia kuchni 
(obostrzenia sanepidowskie), 
- do obiektu przylega boisko do koszykówki, 
- plac zabaw,  
- rozległy teren trawiasty obok obiektu, 
- obok istnieje działka pod nową świetlicę. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- ogrzewanie gazowe (całoroczny), 
- kuchnia dzielona przez 2 gospodarzy (wyposażenie kuchenne należy do 
przedszkola), 
- współdzielenie obiektu razem z przedszkolem, 
- ograniczenia obiektu w możliwościach korzystania z niego oraz jego 
wynajmowania.  
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miejscowość: CZATKOWY 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Czatkowy 33, 83-110 Tczew 
 
zarządca:  Iwona Rozińska, KGW 

tel. kontaktowy: 505 676 440 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 117 m²  nie 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- samodzielny budynek świetlicy wiejskiej, 
- układ przestrzenny: sala główna, 2 kantorki, toaleta, korytarz, 
- budynek bez orynnowania, 
- pęknięcia sufitu, 
- obiekt nieocieplany, 
- nowa stolarka okienna plastikowa (przecieka okno kuchenne), 
- zimowe awarie bojlera (junkersa), 
- obiekt ogrzewany gazowo, całoroczny,  
- brak ocieplenia budynku, 
- kuchnia wyposażona, zestaw naczyń na 70 osób, 
- wyposażenie meblowe: 50 krzeseł, stoły i meble zniszczone, nadają się do 
wymiany, 
- obok obiektu plac zabaw, boisko do piłki nożnej, 
- możliwość wykorzystania przestrzeni zielonej.  
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- zbyt mała powierzchnia kuchni, 
- zbyt mała ilość sanitariatów (aktualnie jedna toaleta z jedną kabiną), 
- konieczność ocieplenia budynku, 
- potrzeba wymiana mebli, 
- konieczność zamontowania grzejnika kuchni. 

 



51 
 
 
 
 

miejscowość: DALWIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Dalwin 22, 83-113 Turze 
 
zarządca:  Małgorzata Pikula, opiekun świetlicy 

tel. kontaktowy: 721 347 935 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 238 m²  nie 
 7  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z miejscową OSP, 
- układ przestrzenny: korytarz, kantorek z naczyniami, zaplecze, przejściówka  
z chłodnią, kuchnia, toalety, sala główna, 
- opis stanu technicznego: budynek wymagający remontu, starego typu stolarka 
okienna, 
- zagrzybienie miejscowe, 
- nieocieplenie budynku, 
- ogólne zaniedbanie estetyki, 
- ogrzewanie elektryczne nie zdające egzaminu, 
- wyposażenie meblowe na około 70 osób, 
- stół do tenisa,  
- istniejące planu rozbudowy obiektu (przewidywana forma klubów w przyszłości, 
- plan stałej etatowej opieki na obiektem, 
- przewidywany inny układ pomieszczeń po remoncie. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak stałego otwarcia świetlicy, 
- stan techniczny budynku (konieczność remontów i ocieplenia), 
- potrzeba nagłośnienia, 
- wymiana solarki drzwiowej i okiennej. 
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miejscowość: DĄBRÓWKA 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Dąbrówka, 83-111 Miłobądz 
 
zarządca:  Bogdan Żołnowski, prezes OSP Dąbrówka 

tel. kontaktowy: 606 342 595 
 
 
OBIEKT: remiza OSP 

 
 185 m2  nie 
 6  nie 

WC tak @ tak 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek remizy miejscowego OSP spełniający funkcję świetlicy wiejskiej, 
- układ przestrzenny: sala główna, sala mniejsza, kuchnia, wnęka, pomieszczenie 
gospodarcze, toalety, 
- nowy dach z roku 2008, 
- budynek ocieplony z nową stolarką okienną, 
- wyposażenie sprzętowe: telewizor, stary sprzęt muzyczny, 
- działalność orkiestry wiejskiej. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu: 
- remont wewnętrzny i modernizacja (ujęte w planie gminnym na rok 2011), 
- potrzeba dobudowania boksu dla wozu OSP, 
- w planach powiększenie obiektu, 
- wymiana instalacji grzewczej, 
- remont toalet. 
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miejscowość: GNISZEWO 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Gniszewo, 83-110 Tczew 
 
zarządca:  Marcin Januszewski, sołtys Gniszewa 

tel. kontaktowy: 609 331 462 
 
 
OBIEKT: remiza OSP 

 
 131,28 m2  nie 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica wiejska w budynku miejscowej OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna (przedzielona na pół z drugą mniejszą), kuchnia  
i magazynek na naczynia, 
- obiekt zewnętrznie w stanie bardzo dobrym, 
- budynek całorocznie opalany gazowo, 
- wyposażenie meblowe w dobrym stanie, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do futbolu, 
- w budynku odbywa się coniedzielna msza święta. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ocieplenia, 
- nowy piec, 
- nowe lodówki, 
- część elewacji do poprawy. 
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miejscowość: LUBISZEWO 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Lubiszewo, ul. Sambora 3, 83-112 Lubiszewo 
 
zarządca:  Jan Życki, sołtys Lubiszewa 

tel. kontaktowy: 721 347 935 
 
 
OBIEKT: Świetlica szkolno-wiejska 

 
 70 m²  nie 
 3  tak 

WC tak @ tak 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica o charakterze szkolno-wiejskim, usytuowana w budynki miejscowej 
szkoły podstawowej, 
- nowowyremontowany obiekt szkolny, 
- układ przestrzenny: sala główna (dwuczęściowa), toalety, kantorek na naczynia,  
- obiekt całoroczny, centralne ogrzewanie szkolne, 
- w pełni wyposażona kuchnia szkolna (z uwagi na obostrzenia sanitarne, brak 
możliwości dowolnego z niej korzystania), 
- wyposażenie meblowe: ławki szkolne i krzesła, 
- wyposażenie sprzętowe: nieużywany stół do bilarda, namiot, 
- charakter szkolny obiektu determinuje możliwość korzystania z telefonu  
i Internetu, 
- świetlica zaspokaja potrzeby dwóch wsi (Lubiszewo i Stanisławie), 
- plany budowy w roku 2010 boiska Orlik. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak nagłośnienia, 
- plany budowy przedszkola w przyszłości grożą możliwością utraty świetlicy. 
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miejscowość: ŁUKOCIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Łukocin, 83-113 Turze 
 
zarządca:  Zygmunt Burczyk, sołtys Łukocina 

tel. kontaktowy: (58) 536 75 97 
 
 
OBIEKT: nieklasyfikowany 

 
 b/d  nie 
 8  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica umiejscowiona w zabytkowym budynku pałacu, będąca nowoczesną 
dobudówką, 
- układ przestrzenny: parter - pomieszczenie główne, toaleta; I piętro - kuchnia, 
sala konsumpcyjna, 2 łazienki, 
- obiekt na bieżąco wewnętrznie remontowany, w 2007 roku przeszedł remont 
kapitalny, 
- w środku wszystkie pomieszczenia odnowione, 
- świetlica ocieplona, z nową stolarką okienna, 
- ogrzewanie gazowe, sprawia iż obiekt ma całoroczny charakter, 
- kuchnia wyposażona gotowa obsłużyć 70 osób, 
- wyposażenie meblowe: 60 nowych krzeseł i 14 używanych, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, futbol stołowy, 
- w przygotowaniu plac zabaw (wytypowane miejsce aktualnie o charakterze 
bagiennym), 
- świetlica otoczona terenem parkowym.  
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- stoły wymagające wymiany.  
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miejscowość: MALENIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Malenin, ul. Nowa 4, 83-111 Miłobądz 
 
zarządca:  Anna Kreft, opiekun świetlicy/przewodnicząca KGW 

tel. kontaktowy: 508 382 437 
 
 
OBIEKT: samodzielny obiekt świetlicy wiejskiej 

 
 b/d  nie 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 
 

 
 
 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- obiekt przylegający do sklepu spożywczego (użyczenie komercyjne jednego 
pomieszczenia świetlicowego przez Gminę Tczew), 
- układ przestrzenny: sala główna, toalety, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze, 
- budynek niedawno odremontowany zewnętrznie, 
- wyremontowany dach, 
- obiekt nieocieplany, 
- ogrzewanie gazowe niespełniające wymogów, 
- kuchnia zadowalająco wyposażona, 
- wyposażenie meblowe na 70 osób (stoły do wymiany), 
- stół do tenisa stołowego, futbol stołowy.  
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- konieczna wymiana ogrzewania, 
- rozbudowa świetlicy (poszerzenie, powiększenie kuchni). 
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miejscowość: MAŁŻEWO 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Małżewo, 83-113 Turze 
 
zarządca:  Marcin Wendt, OSP 

tel. kontaktowy: 692 264 663 
 
 
OBIEKT: remiza OSP 

 
 168 m²  nie 
 5  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica znajdująca się w budynku miejscowej OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna widowiskowa, toalety, kuchnia  
(2 pomieszczenia), przechowalnia magazynowa,  
- dach wyremontowany w roku 2005, 
- wnętrza wyremontowane i odświeżone, 
- stolarka okienna wymieniana w roku 2007, 
- budynek z odnowioną elewacja wewnętrzna i ocieplony, 
- obiekt ogrzewany elektrycznie daje możliwość całorocznego korzystania, 
- kuchnia wyposażona na możliwość przyjęcia 60 osób, 
- wyposażenie meblowe: stoły i krzesła na 70 osób, stół do tenisa,  
- w otoczeniu obiektu plac zabaw, boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki, 
- wokół obiektu przestronne miejsca do zagospodarowania. 
  
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna musi zostać wymieniona, 
- potrzeba nagłośnienia i efektów wizualnych.  
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miejscowość: MIEŚCIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Mieścin 36, 83-111 Miłobądz 
 
zarządca:  Bogusław Marcisz, sołtys Mieścina 

tel. kontaktowy: (58) 536 97 49 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 96 m²  tak 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- świetlica mieści się w budynku wspólnym, dzielonym z mieszkaniami prywatnymi, 
- układ przestrzenny: sala główna, kuchnia, kantorek, toalety,  
- ostatni remont budynku w roku 2008 (zauważalne usterki), 
- budynek nieocieplany, 
- nowa stolarka okienna, 
- ogrzewanie gazowe umożliwia całoroczne korzystanie z obiektu, 
- kuchnia w pełni wyposażona z możliwością obsłużenia 60 osób, 
- wyposażenie meblowe: 45 krzeseł, z czego 15 starych, 
- wyposażenie sprzętowe: telewizor, kino domowe, 
- przy obiekcie plac zabaw oraz niewykorzystana przestrzeń należąca do wsi. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ocieplenia, 
- obiekt przestrzennie zapewnia jedynie podstawowe potrzeby, brak możliwości 
rozwoju i organizowania imprez większych, 
- brak zadaszenia obiektu nad tarasem nad wejściem, 
- brak stanowisk komputerowych dla młodzieży, 
- brak miejsca na boisko. 
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miejscowość: MIŁOBĄDZ 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Miłobądz, 83-111 Miłobądz 
 
zarządca:  Joanna Kaczyńska, przewodnicząca KGW 

tel. kontaktowy: 666 108 309 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 88 m2  tak 
 6  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek usytuowany przy drodze krajowej Nr 1, dzielony z miejscową OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna, korytarz, duża kuchnia, toalety, pakamera na 
naczynia, 
- dach w stanie dobrym, 
- okna 4 letnie, 
- ogrzewanie gazowe (stare i wyeksploatowane, nie zdające zimą egzaminu, 
- wyposażenie meblowe: 50 krzeseł i stoły starego typu, 
- obiekt otoczony ogrodzonym terenem zielonym. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- wymiana ogrzewania (brak możliwości całorocznego korzystania).  



60 
 
 
 
 

miejscowość: ROKITKI 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Rokitki, ul. Kasztanowa, 83-112 Lubiszewo 
 
zarządca:  Ewa Bieszka, sołtys Rokitek 

tel. kontaktowy: 515 257 446 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 105 m2  nie 
 6  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek dzielony z miejscową OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna, korytarz, toalety, kuchnia z dwoma zapleczami, 
- obiekt po doraźnych naprawach, 
- elewacje do korekty, 
- budynek ocieplony, 
- stolarka okienna wymieniona, 
- stolarka drzwiowa starego typu, 
- ogrzewanie gazowe umożliwia całoroczne korzystanie z obiektu, 
- wyposażenie meblowe: stare krzesła i stoły po OSP (60 osób), 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, futbol stołowy, gry planszowe dla dzieci, 
- świetlica otwierana wedle potrzeb. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak dozorcy i brak środków finansowych na jego etat, 
- bardzo zły stan instalacji elektrycznej (uniemożliwia pełne korzystanie), 
- potrzeba kącika komputerowego, 
- nagłośnienie, 
- remont wewnętrzny i poprawa elewacji zewnętrznej. 



61 
 
 
 
 

miejscowość: ŚLIWINY 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Śliwiny, 83-110 Tczew 
 
zarządca:  Marcin Kubiak, sołtys Śliwin 

tel. kontaktowy: 505 173 370 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 150 m²  tak 
 4  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- samodzielny budynek świetlicy wiejskiej, 
- układ przestrzenny: sala główna, 2 toalety, kuchnia i magazynek, 
- w ostatnich 7 latach w budynku nie przeprowadzono żadnych remontów, 
- obiekt nie posiada ocieplenia, 
- ogrzewane stanowią stare piece gazowe, nieserwisowane, 
- nowa stolarka drzwiowa i okna, 
- obiekt o ograniczonej możliwości korzystania na przestrzeni roku, 
- kuchnia do kapitalnego remontu, 
- wyposażenie meblowe: zużyty asortyment na 60 osób,  
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, 
- w otoczeniu obiektu plac zabaw. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- budynek wymaga remontu wewnętrznego, odnowy elewacji i ocieplenia, 
- wymiana ogrzewania, remont kuchni. 

 



62 
 
 
 
 

miejscowość: SWAROŻYN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  ul. Piotrowska 25, 83-115 Swarożyn 
 
zarządca:  Kazimierz Fojt, gospodarz świetlicy 

tel. kontaktowy: (58) 536 91 42 
 
 
OBIEKT: Świetlico-remiza 

 
 123 m2  nie 
 7  tak 

WC tak @ tak 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek z przylegającą częścią OSP usytuowany przy drodze krajowej Nr 22, 
- układ przestrzenny: korytarz, biuro świetlicy, przedsionek, salka konferencyjna  
z biblioteką, toalety, kuchnia (2 pomieszczenia), zaplecze (2 pomieszczenia), 
- obiekt odnowiony, zabiegi pielęgnacyjne na bieżąco, 
- nowa stolarka drzwiowa, 
- odnowiona boazeria, 
- nowa stolarka okienna, 
- kompleksowo wyposażona kuchnia, 
- sanitariaty najwyższych standardów, 
- wyposażenie meblowe: 125 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: sala klimatyzowana, rolety w oknach, 
- obiekt posiada łączność internetowo-telefoniczną, 
- świetlica w pełni przygotowana na przyjęcie gości (charakter pararestauracyjno-
konferencyjny), 
- szczegółowy plan zagospodarowania obiektu i jego otoczenia (pokaźne inwestycje 
w teren rekreacyjny: jeziorko, ścieżki rowerowe, 
- obiekt w pełni wykorzystywany wiejskokulturalnie oraz komercyjnie na 
przestrzeni całego roku, 
- niezwykle aktywna społeczność, działające Koło Wędkarskie aktywizujące 
młodych ludzi, 
- najnowsze pomysły na wykorzystanie świetlicy: organizacja konferencji (odbyło 
się Kociewskie Forum Kobiet). 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- wymiana posadzki na sali głównej oraz w kuchni, 
- potrzeba nagłośnienia. 

 



63 
 
 
 
 

miejscowość: SZCZERBIĘCIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Szczerbięcin, 83-113 Turze 
 
zarządca:  Alicja Chomicz, sołtys Szczerbięcina  

tel. kontaktowy: 506 211 658 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 143 m2  nie 
 6  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- samodzielny budynek świetlicy wiejskiej, 
- układ przestrzenny: sala główna, toalety, kuchnia z dostępem na sale, 
przedsionek, pakamera, magazyn na naczynia, 
- obiekt świeżo wyremontowany, 
- pełne ocieplenie zewnętrzne, 
- pełne wyposażenie kuchni z możliwością obsłużenia 60 osób, 
- wyposażenie meblowe: stare stoły i niefunkcjonalne krzesła, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, futbol stołowy, 
- stworzony plan budowy placu zabaw, boiska do piłki nożnej i zadaszenia 
tarasowego. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- konieczna wymiana wyposażenia meblowego (potrzeba 60 krzeseł o charakterze 
świetlicowym), 
- zewnętrzny stół tenisowy, 
- ogrodzenie obiektu, 
- brak wykorzystania wolnej przestrzeni rekreacyjnej.  

 
 



64 
 
 
 
 

miejscowość: TCZEWSKIE ŁĄKI 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Tczewskie Łąki, 83-110 Tczew 
 
zarządca:  Iwona Kończyńska, sołtys Tczewskich Łąk 

tel. kontaktowy 785 205 784 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 155 m²  tak 
 b/d  b/d 

WC b/d @ b/d 
 b/d /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 



65 
 
 
 
 

miejscowość: TURZE 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  ul. Parkowa, 83-113 Turze 
 
zarządca:  Marian Łyko, OSP w Turzu 

tel. kontaktowy: 602 211 947 
 
 
OBIEKT 

 
 500 m2  nie 
 8  nie 

WC tak @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek będący integralną częścią miejscowej remizy OSP, 
- układ przestrzenny: sala główna, sala taneczna, kuchnia, kantorek do naczyń, 
toalety, korytarz, kantorek do ciast, szatnia, pomieszczenie zarządu OSP, dwa 
boksy garażowe, 
- obiekt po remoncie kapitalnym 5 lat temu, 
- ocieplenie, 
- centralne ogrzewanie gazowe, 
- kuchnia w pełni wyposażona i gotowa obsłużyć 200 osób, 
- wyposażenie meblowe: miejsc na 100 osób, 
- wyposażenie sprzętowe: stół do tenisa, futbol stołowy, 
- obiekt klimatyzowany w części. 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- patelnia elektryczna, 
- klimatyzacja w sali konsumpcyjnej, 
- nagłośnienie, 
- boks blaszany na sprzęt pożarniczy, 
- wymiana podłóg sal głównych. 

 
 

 
 

 
 



66 
 
 
 
 

miejscowość: WĘDKOWY 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  Wędkowy 34, 83-115 Swarożyn 
 
zarządca:  Antoni Kuziora, sołtys Śliwin 

tel. kontaktowy: (58) 536 92 70 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 100 m²  tak 
 3  nie 

WC tak @ nie 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- samodzielny budynek świetlicy (część dzielona ze sklepem spożywczym), 
- układ przestrzenny: sala główna, mała kuchnia, toalety, 
- dach w stanie dobrym, 
- brak ocieplenia zewnętrznego, 
- stolarka okienna starego typu,  
- stolarka drzwiowa starego typu, 
- ogrzewanie gazowe, możliwość utrzymywania w ciągu całego roku akceptowalnej 
temperatury wewnętrznej, 
- wyposażenie meblowe: stoły i krzesła na 64 osoby,  
- wyposażenie kuchenne w stanie dobrym (możliwość obsłużenia 70 osób), 
- wyposażenie sprzętowe: kino domowe i telewizor, stół do tenisa, football 
stołowy, 
- pomysł reaktywacji okolicznych szlaków turystycznych (trasa rowerowa Tczew-
Starogard Gdański), 
- plan rozbudowy istniejącej ścieżki rowerowej (wydłużenie do długości 10 km). 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu: 
- konieczność ocieplenia budynku,  
- przestarzała stolarka okienna i drzwiowa wymagająca wymiany. 

 



67 
 
 
 
 

miejscowość: GĄSIORKI 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 

 
adres:  Gąsiorki, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Mariola Tomaszewska, sołtys 

tel. kontaktowy: 602 552 892 
 
 
OBIEKT: Świetlica wiejska 

 
 200 m2  nie 
 3  nie 

WC nie @ nie 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  nagłośnienie 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uwagi szczegółowe:  
- dach nieremontowany od wielu lat, 
- podłogi drewniane, w złym stanie, 
- brak ogrzewania, nieczynne piece kaflowe, 
- dostęp do przestrzeni zielonej, 
- wyposażenie meblowe na 50 osób, 
- nieuregulowana sytuacja prawna.  
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- brak ocieplenia, 
- potrzebny generalny remont całego budynku.   



G01 
 
 
 
 

miejscowość: SUBKOWY 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  ul. Wybickiego 22a, 83-120 Subkowy 
 
zarządca:  Dorota Nawój, dyrektor Domu Kultury 

tel. kontaktowy: (58) 536 85 23 
 
 
OBIEKT: Dom Kultury w Subkowach 

 
 b/d m²  tak 
 11  tak 

WC tak @ tak 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 



Uwagi szczegółowe:  
- budynek sąsiadujący z piekarnią, 
- układ przestrzenny: parter-mała salka, toalety, kuchnia (4 pomieszczeniowa), 
korytarz, sala główna, magazynek; I piętro-sala komputerowa, pracownia 
plastyczna (pokój instruktorów), magazynek, toaleta, biuro, 
- budynek po remoncie zewnętrznym, 
- obiekt ocieplony, 
- część stolarki drzwiowej na piętrze po wymianie, 
- obiekt całoroczny, 
- nagłośnienie o zbyt słabej mocy wzmacniacza, 
- wyposażenie sprzętowe: sala komputerowa z 11 zestawami komputerowymi, 
telewizor i ksero. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- potrzeba klimatyzacji na piętrze, 
- brak krzeseł (ok. 300 szt.) i stołów, 
- możliwość wykorzystania miejsca terenu zielonego wokół obiektu.  

 



G02 
 
 
 
 

miejscowość: MORZESZCZYN 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn 
 
zarządca:  Celina Mueller, dyrektor Domu Kultury 

tel. kontaktowy: (58) 536 27 24 wew. 17 
 
 
OBIEKT: Gminny Ośrodek Kultury Morzeszczyn 

 
 40 m²  tak 
 2  tak 

WC nie @ tak 
 nie /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 
 
 

 
 
 

 



Uwagi szczegółowe:  
- obiekt będący częścią Urzędu Gminy w Morzeszczynie, zlokalizowany w jego 
piwnicy, 
- układ przestrzenny: 2 pomieszczenia każde o powierzchni 20 m2, 
- typowo biurowy charakter placówki, 
- ta i inne części obiektu całkowicie wyremontowane, 
- placówka zarządza bezpośrednio swoją macierzystą świetlicą w Dzierżążnie  
oraz dwiema innymi w Rzeżęcinie i w Królów Lesie. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- w istocie obiekt dysponuje jedynie ograniczoną przestrzenia biurową, 
- potrzeba prawdziwej świetlicy w Morzeszczynie (możliwa odległa w czasie, ale 
jednak do zrealizowania - inwestycja przy Miejskim Ośrodku Rekreacji i Sportu), 
- przyszłościowa świetlica miałaby zaspokoić potrzeby KGW, biblioteki, miejscowej 
młodzieży oraz GOK-u, 
- powstanie budynku jest ujęte w długofalowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 

 



G03 
 
 
 
 

miejscowość: PELPLIN 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin 
 
zarządca:  Piotr Łaga, dyrektor MOK Pelplin 

tel. kontaktowy: (58) 536 14 52 
 
 
OBIEKT: Miejski Ośrodek Kultury Pelplin 

 
 b/d  tak 
 b/d  tak 

WC tak @ tak 
 tak /   

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



 

 
 

 
 

 
 
 



Uwagi szczegółowe:  
- układ przestrzenny: budynek administracyjny, sala konferencyjno-widowiskowa, 
pracownia i zaplecze, 
- część administracyjna budynku wymaga remontu (plany tegoroczne), 
- sala widowiskowa w 80 % wyremontowana (dach do zrobienia i ocieplenie jednej 
ściany), sala po remoncie wewnętrznym, 
- sala prób dla orkiestry dętej, 
- pracownie haftu i szydełkowania po remoncie, 
- pozostało do remontu zaplecze kuchenne i inne pracownie, 
- niedostateczny stan zaplecza kuchennego (zaawansowane plany stworzenia 
kuchni na usługi cateringowe), 
- różnorodny stan estetyki sanitariatów (w części biurowej i przy pracowniach do 
remontu), usytuowane przy sali widowiskowej wyremontowane, 
- obiekt dysponuje stałym nagłośnieniem miejscowym i przenośnym o dość wysokiej 
klasie, 
- wyposażenie meblowe: 70 krzeseł (w tym asortymencie, a także w innym 
konieczność doposażenie meblowego), 
- wyposażenie sprzętowe: oświetlenie, 
- brak pracowni internetowej, obiekt jednak posiada wszędzie gniazdka 
internetowe. 
 
 
Bariery infrastrukturalne korzystania z obiektu:  
- obiekt wymaga wysokoinwestycyjnych remontów głównie wewnętrznych (zmian  
i zabiegów estetycznych o kompleksowym charakterze), 
- wniosek złożony do RPO o dofinansowanie dalszych remontów pokryje tylko część 
zapotrzebowań, 
- najważniejsze problemy infrastrukturalne obiektu: ukończenia remontu 
przestrzeni biurowych, dachów, wykonanie ociepleń i elewacji. 
 

 
 



G04 
 
 
 
 

miejscowość: GNIEW 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 

 
 
 
 

adres:  ul. Zamkowa 3, 83-140 Gniew 
 
zarządca:  Krzysztof Urban, prezes Centrum Aktywnych Gniew 

tel. kontaktowy: 664 635 715 
 
 
OBIEKT: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew 

 
 b/d  b/d 
 b/d  b/d 

WC b/d @ b/d 
 b/d /  b/d 

 
objaśnienia:: 
 

   powierzchnia ogółem 
   ilość pomieszczeń 

WC   toalety 
  scena 
  telefon 

@  internet 
 
stan ogólny (ocena zarządcy) ::  

  niedostateczny 
 dostateczny 

  dobry  
 bardzo dobry 

 



A01 
 

 
miejscowość: GOGOLEWO 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Gogolewie  
 
osoba d kontaktu: Maria Kamrowska 
   tel. (58) 535 14 42 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Gogolewie 
liczba członków: 20 
wiek członków: 16-70 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW Gogolewo jest grupą, która zajmuje się głównie kulinariami. Jednak, kiedy 
wymaga tego sytuacja grupa wykazuje się aktywnością artystyczną.  
KGW może korzystać z całego wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz posiada dostęp 
do środków z Rady Sołeckiej 
 
Bariery rozwoju: 
Barierą jest niewątpliwie mała integracja mieszkańców wsi oraz brak możliwości 
brania udziału w specjalistycznych kursach. Jest to związane z małą wiedzą nt. 
możliwości finansowania działań własnych ze środków zewnętrznych.  
 

 
 



A02 
 
 
 
 

miejscowość: KOLONIA OSTROWICKA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Ostrowickiej 
 
osoba do kontaktu: Jadwiga Grochocka, Maria Czerwińska  

tel. (58) 535 15 80 
 

 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Kolonii Ostrowickiej 
liczba członków: 30 
wiek członków: 11-77 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne itp.). Członkinie spotykają się 1-2 na dwa miesiące – częściej w razie 
potrzeby. KGW posiada dostęp do pełnego wyposażenia kuchennego (w tym m.in. 
dwie lodówki). Środki pieniężne jakimi grupa dysponuje to głównie środki i zasoby 
własne.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych potrzeb grupy możliwość zakupu zmywarki. Jako bariera 
został wymieniony też brak odpowiednich szkoleń i warsztatów dla członkiń KGW.  
 

 
 

 



A03 
 
 
 
 

miejscowość: KUCHNIA 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Kuchni 
 
osoba do kontaktu: Małgorzata Sondej 
   tel. 607 963 344 

 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Kuchni 
liczba członków: 15 
wiek członków: 27-63 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
Celem podstawowym dla KGW jest aktywizacja społeczności lokalnej, dlatego 
grupa działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności. Członkinie 
spotykają się regularnie raz w miesiącu. KGW posiada dostęp do pełnego 
wyposażenia będącego  na stanie świetlicy wiejskiej (grupa jest zarządcą całej 
świetlicy). Działalność opiera się głównie o środki i zasoby własne członkiń KGW.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych potrzeb grupy możliwość pozyskania środków zewnętrznych 
na remont świetlicy wiejskiej. Wśród potrzeb pojawia się również konieczność 
zakupu patelni elektrycznej.   
 

 
 

 



B01 
 
 
 
 

miejscowość: Opalenie 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Stowarzyszenie Akademia Opaleńska w Opaleniu 
 
osoba do kontaktu: Piotr Ciechowicz  

tel. 609 534 997 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Opaleniu 
liczba członków: 25 
wiek członków: 38-55 
status grupy: stowarzyszenie 
 
Stowarzyszenie ma na celu wszechstronną działalność na rzecz aktywizacji 
społeczności lokalnej oraz głównie na rzecz ziemi opaleńskiej. Członkowie nie mają 
ustalonych terminów spotkań – zbierają się zależnie od potrzeb i częstotliwości 
wydarzeń w jakich biorą udział.  
Grupa korzysta z wyposażenia świetlicy wiejskiej, stara się jednak efektywnie 
pozyskiwać środki zewnętrzne i przekazywać je innym użytkownikom świetlicy.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z głównych barier rozwoju może być to, iż na kadrę stowarzyszenia składają 
się głównie osoby pracujące zawodowo, które udzielają się w Akademii jedynie 
wolontarystycznie. Niesprzyjającym czynnikiem jest również brak własnego miejsca 
spotkań i zasobów sprzętowych.  
Wśród barier został wymieniony  też brak możliwości brania udziału w szkoleniach 
związanych z pozyskiwaniem dofinansowań ze środków zewnętrznych.  

 
 

 



B02 
 
 
 
 

miejscowość: Opalenie 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Klub Seniora w Opaleniu 
 
osoba do kontaktu: Zofia Ostrowska  

tel. 514 094 792 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Opaleniu 
liczba członków: 30-40 
wiek członków: 50-85 
status grupy: rejestracja w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie 
 
Grupa ma głównie charakter aktywizujący społeczność seniorów w Opaleniu. 
Członkowie podczas spotkań pogłębiają własne zainteresowania, biorą udział  
w nauce rzeźbiarstwa czy gotowania. Grupa prowadzi również zespół muzyczny. 
Organizacja ma również na celu ukazywanie zdolności mieszkańców wsi. Klub ma 
dostęp do wszelkich potrzebnych materiałów, które są potrzebne do odpowiedniej 
działalności – korzysta w wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz KGW.  
 
Bariery rozwoju: 
Wśród barier został wymieniony brak aktywności mieszkańców Opalenia oraz brak 
wsparcia organizacyjnego w tworzonych projektach.  

 
 

 



B03 
 
 
 
 

miejscowość: Opalenie 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Młodzi Aktywni w Opaleniu 
 
osoba do kontaktu: Artur Rajkowski  

tel. 785 02 40 99 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Opaleniu 
liczba członków: 7 
wiek członków: 18-21 
status grupy: nieformalna 
 
Młodzi Aktywni są grupą nieformalną, wolontarystyczną, działającą w sferze 
kulturalnej, oświatowej. Działa aktywnie zależnie od potrzeb – nie ma ustalonych 
sztywnych terminów spotkań. Materiały oraz wyposażenie potrzebne do 
prawidłowej realizacji zadań są najczęściej wypożyczane od innych podmiotów, 
ponieważ grupa nie posiada własnego sprzętu.  
Dwie osoby działające w grupie przeszkolone są w pracy związanej z animacją 
dziecięcą, jedna skończyła szkolenie związane z tworzeniem stron WWW w HTML. 
Wśród członków są również osoby zobligowane do prowadzenia szkoleń z zakresu 
wolontariatu.  
Młodzi Aktywni otrzymali z Urzędu Miasta i Gminy Gniew dofinansowanie na rok 
2010 w wysokości 10 000 zł na organizowanie eventów działalności kulturalnej.  
 
Bariery rozwoju: 
Wśród barier zostało wymienione słabe zaangażowanie mieszkańców w działalność 
grupy oraz brak wsparcia organizacyjnego w tworzonych projektach.  

 
 

 



A04 
 
 
 
 

miejscowość: PIASECZNO 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Piasecznie 
 
osoba do kontaktu: Irena Geottschalk,  

tel. (58) 535 11 87 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - Oddział Piaseczno 
liczba członków: 10 
wiek członków: 30-65 
status grupy: b/d 
 
KGW Piaseczno jest typową grupą, która zajmuje się braniem udziału w turniejach 
KGW oraz spotkaniach integracyjnych. Członkinie spędzają czas na wspólnym 
śpiewie oraz tańcach. Kiedy wymaga tego sytuacja grupa wykazuje się aktywnością 
artystyczną.  
KGW na wyposażeniu posiada zastawę na 80 osób, lodówkę, rożen i patelnię 
elektryczną. Środki pieniężne z jakich korzysta KGW to głównie składki 
członkowskie oraz jednorazowa dofinansowania z Urzędu Miasta i Gminy (np. na 
stroje kociewskie).  
 
Bariery rozwoju: 
Wśród wymienianych barier rozwoju najważniejszą są braki w sprzęcie 
gastronomicznym – brak kuchenki oraz lodówki.  
 

 
 

 



B04 
 
 
 
 

miejscowość: PIASECZNO 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Zespół Folklorystyczny w Piasecznie  
 
osoba do kontaktu: Jan Jankowski,  

tel. (58) 535 29 20 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego - Oddział Piaseczno 
liczba członków: 14 
wiek członków: 18-19 
status grupy: b/d 
 
Zespół spotyka się 3-4 razy w miesiącu, a ich celem jest ćwiczenie regionalnych 
tańców i śpiewek. Środki pieniężne z jakich korzysta to głównie pomoc 
przekazywana od sponsorów (Zakład Fama, Rosrol, Bank Gniewski).  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych potrzeb grupy jest możliwość z korzystania z pomocy 
choreografa. Potrzebny jest również fundusz na zakup nowych strojów oraz na 
wyjazdy promocyjne, na których występuje Zespół.  
 

 
 

 



A05 
 
 
 
 

miejscowość: PIENIĄŻKOWO 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Pieniążkowie 
 
osoba do kontaktu: Maria Raufleish, 
   tel. (58) 332 81 68 
 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Pieniążkowie  
liczba członków: 15 
wiek członków: 23-60 
status grupy: b/d 
 
Celem podstawowym dla KGW jest aktywizacja społeczności lokalnej, dlatego 
grupa działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (artystyczne, 
kabaretowe, kulinarne). Członkinie spotykają się w zależności od  potrzeb – nawet  
do 2 razy w tygodniu przed ważnym wydarzeniem, w którym biorą udział. KGW 
posiada dostęp zestawu stolików i krzeseł (odpowiednio: 15 i 30 sztuk) oraz do 
naczyń. Wszelkie przedsięwzięcia są w głównej mierze finansowane ze środków  
i zasobów własnych członkiń KGW.  
 
Bariery rozwoju: 
Barierą, która ma wpływ na działalność grupy jest brak wsparcia dla wyjazdów 
turniejowych KGW. Ważną kwestią jest też brak szkoleń i warsztatów 
aktywizujących społeczność lokalną. Koniecznością wręcz jest odmłodzenie grupy 
podejmujące decyzje w imieniu KGW.  
 

 
 

 



A06 
 
 
 
 

miejscowość: RAKOWIEC 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Rakowcu 
 
osoba do kontaktu: Krystyna Poselska 

tel. (58) 535 15 91 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Rakowcu 
liczba członków: 27 
wiek członków: 17-63 
status grupy: b/d 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności – zajmuje się 
głównie  kulinariami. Członkinie spotykają się regularnie. KGW otrzymuje pewne 
dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego. Poza tym dużą część środków pieniężnych 
na ciągłą działalność zyskuje poprzez sprzedaż kulinariów oraz zysk z zabaw. Część 
przedsięwzięć jest też finansowana ze środków własnych członkiń KGW.  
 
Bariery rozwoju: 
Ważnym czynnikiem ograniczającym rozwój grupy jest brak szkoleń i warsztatów 
aktywizujących społeczność lokalną. Wśród barier zostały również wymienione 
trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (zbyt skomplikowane procedury) 
oraz brak opieki instruktorskiej i szkoleniowej.  
 

 
 

 



A07 
 
 
 
 

miejscowość: WIELKIE WALICHNOWY 
gmina:  GNIEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkich Walichnowach  
 
osoba do kontaktu: Sabina Konopińska  

tel. (58) 535 12 63 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Wielkich Walichnowach 
liczba członków: 23 
wiek członków: 30-60 
status grupy: b/d 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności – zajmuje się 
głównie  kulinariami. Członkinie spotykają się w miarę potrzeb, czyli w zależności 
od ilości wydarzeń, w których biorą udział. Wyposażenie, które udostępniane  
w świetlicy jest wystarczające jak na potrzeby KGW. Większość przedsięwzięć, 
które organizuje, bądź w których bierze udział grupa finansowane są ze środków  
i zasobów własnych KGW.  
 
Bariery rozwoju: 
Ważnym czynnikiem ograniczającym rozwój grupy brak aktywności wszystkich 
członkiń należących do KGW. Wśród barier został wymieniony również brak patelni 
elektrycznej w zasobach materialnych grupy.  
 

 
 

 
 
 
 
 



A08 
 
 

 
miejscowość: KRÓLÓW LAS 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Królów Lesie 
 
osoba do kontaktu: Renata Marcinkowska 

tel. (58) 531 99 42 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: b/d 
liczba członków: b/d 
wiek członków: b/d 
status grupy: b/d 
 
KGW aktualnie nie prowadzi żadnych działań – pozostaje w uśpieniu.  
 
Bariery rozwoju: 
b/d 

 
 



A09 
 
 
 
 

miejscowość: LIPIA GÓRA 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Lipiej Górze 
 
osoba do kontaktu: Henryka Powalska  

tel. 721 651 324 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Lipiej Górze 
liczba członków: 20 
wiek członków: b/d 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne itp.). Członkinie spotykają się regularnie i są jednymi  
z najaktywniejszych w powiecie. KGW ocenia stan sprzętu, do którego ma dostęp 
jako dobry – posiadają nową kuchnię oraz chłodnię. Zadania prowadzone przez 
grupę finansowane są ze środków własnych, ale również dzięki aktywności KGW – ze 
środków Gminy Morzeszczyn.  
Przewodnicząca KGW ma skończony kurs cukierniczy, co jest przydatne przy 
działalności związanej z kulinariami.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych potrzeb jest konieczność doszkolenia z zakresu pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Pewną barierą są również braki w wyposażeniu zastawy 
stołowej.  

 
 

 



A10 
 
 
 
 

miejscowość: MORZESZCZYN  
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Morzeszczynie 
 
osoba do kontaktu: Justyna Decka  

tel. 606 608 295 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: pomieszczenie po byłym komisariacie  
liczba członków: 15 
wiek członków: 31-56 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów, uczestnictwo w turniejach itp.). Grupa spotyka 
się regularnie co tydzień (w środy). Wyposażenie, do którego członkinie mają 
dostęp to m.in.: mikrofalówka, robot kuchenny, naczynia, termosy.  
Środki jakimi dysponuje grupa pochodzą z comiesięcznych składek członkowskich, 
sprzedaży własnych wyrobów na festynach oraz wsparcia finansowego z Urzędu 
Gminy.  
 
Bariery rozwoju: 
Największą barierą dla dalszego rozwoju grupy jest brak własnego pomieszczenia 
pozwalającego na pełne wykorzystanie przez KGW.  

 
 

 



A11 
 
 
 
 

miejscowość: NOWA CERKIEW 
gmina:  MORZESZCZYN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Cerkwi 
 
osoba do kontaktu: Alicja Mykowska  

tel. (58) 536 22 06 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja:  
liczba członków: 70 (10 aktywnych) 
wiek członków:  
status grupy:  
 
KGW działa w swojej schyłkowej fazie. Dzięki wieloletniej prężnej działalności 
posiada pełne wyposażenie, które nie jest aktualnie wykorzystywane.    
 
Bariery rozwoju: 
Jako bariera została wymieniona zła atmosfera we panująca we wsi po zmianie 
sołtysa. Swego czasu KGW odnosiło wiele sukcesów – aktualnie panuje apatia.  
 

 
 



A12 
 
 
 
 

miejscowość: BIELAWKI 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Bielawkach 
 
osoba do kontaktu: Barbara Truta  

tel. 605 926 026 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Bielawkach  
liczba członków: 14 
wiek członków: 17-52 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Aktywność grupy uwarunkowana jest 
bieżącą działalnością – przed ważnym wydarzeniami członkinie spotykają się 
częściej. KGW posiada dostęp do zestawu naczyń na 100 osób. Stan całego 
wyposażenia określa się jako zadowalający. Część przedsięwzięć finansowana jest  
z Funduszu Sołeckiego.   
 
Bariery rozwoju: 
Bariery częściowo wynikają z braków w wyposażeniu (brak pieca 
gazowoelektrycznego i lodówki), a częściowo są związane z niewiedzą nt. 
pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Wśród potrzeb została wymieniona 
chęć uczestnictwa w kursach gotowania, a co za tym idzie, podnoszenia swoich 
kwalifikacji.   

 
 

 



B05 
 
 
 
 

miejscowość: KULICE 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Zespół muzyczny z Kulic  
 
osoba do kontaktu: Krzysztof Szemrak  

tel. 697 184 213 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Kulicach 
liczba członków: 4 
wiek członków: 25-32 
status grupy: nieformalna 
 
Zespół spotyka się raz w tygodniu na próby. Zajmuje się  głównie muzyczną obsługa 
imprez w Kulicach. Ma na swoim koncie nagraną płytę demo. Sprzęt, z którego 
korzysta grupa to własność prywatna członków zespołu (perkusja, gitary). Jedynie 
sprzęt nagłaśniający nie jest w dobrym stanie.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych barier, z którą boryka się zespół jest brak wokalisty. Ważną 
kwestią jest też brak możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na aktualną 
działalność grupy (brak wiedzy na ten temat).   
 

 
 

 



A13 
 
 
 
 

miejscowość: MAŁE WALICHNOWY  
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Małych Walichnowach  
 
osoba do kontaktu: Beata Reda  

tel. 504 678 616 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Małych Walichnowach  
liczba członków: 6 
wiek członków: 20-50 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Grupa spotyka się co najmniej raz  
w miesiącu, dodatkowo okazjonalnie przed ważnym wydarzeniami, w których KGW 
bierze udział. Grupa posiada dostęp do w pełni wyposażonej kuchni.  
Działalność grupy finansowana jest z pieniędzy pozyskiwanych podczas festynów, 
częściowo działania są też dofinansowywane przez Bank Rolny z Pelplina.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z wymienianych barier są kłopoty lokalowe związane z zbyt małą 
powierzchnią, na której może działać grupa (zbyt mały budynek). Kolejną jest mały 
dostęp do informacji związanych z możliwością pozyskiwania środków 
zewnętrznych na działalność KGW. Problemem jest również brak wsparcia 
organizacyjnego  oraz brak możliwości uczestniczenia w kursach i szkoleniach (np. 
gotowania i wyszywania).  

 
 

 



A14 
 
 
 
 

miejscowość: MIĘDZYŁĘŹ  
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Międzyłężu  
 
osoba do kontaktu: Kamila Jarczewska 

tel. 661 909 669 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Międzyłężu  
liczba członków: 27 
wiek członków: 24-70 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Grupa spotyka się z zależności od potrzeb 
– szczególnie często w okresie letnim, kiedy bierze udział w wielu wydarzeniach. 
Wyposażenie, do którego ma dostęp grupa jest w bardzo dobrym stanie.  
Działalność grupy finansowana jest z składek członkowskich oraz ze sprzedaży 
wytworów produkowanych przez KGW.  
Część kadry ma ukończone kursy organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin 
oraz przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie – były to kursy z zakresu obsługi 
komputera oraz kulinarne.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą w rozwoju grupy jest rozciągliwość wsi, która powoduje brak 
scentralizowanej grupy oraz problem w organizacji spotkań.  

 
 

 



B06 
 
 
 
 

miejscowość: PELPLIN 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Pelplińska Orkiestra Dęta 
 
osoba do kontaktu: Tadeusz Niegowski 

tel. 605 477 499 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: Miejski Ośrodek Kultury  
liczba członków: 35 
wiek członków: 13-60 
status grupy: nieformalna  
 
Grupa zajmuje się działalnością muzyczną, spotyka się w każdą środę (podczas roku 
szkolnego). Instrumenty, z których korzysta grupa są własnością MOK. Środki na 
bieżącą działalność pozyskiwane są od sponsorów prywatnych.  
Orkiestrę prowadzi dyrektor szkoły muzycznej. Plan działania obejmuje repertuar  
o charakterze koncertowym, a nie remizowo-marszowym.   
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych barier w dalszym rozwoju orkiestry są braki  
w instrumentarium. Inną jest brak jednakowych strojów dla wszystkich członków 
grupy (projekty są już gotowe).  



B07 
 
 
 
 

miejscowość: PELPLIN 
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Stowarzyszenie Miłośników Pelplina 
 
osoba do kontaktu: Piotra Łaga 

tel. (58) 536 14 52 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: Plac Grunwaldzki 4 
liczba członków: 35 
wiek członków: od 18 wzwyż 
status grupy: stowarzyszenie non-profit 
 
Stowarzyszenie zajmuje się realizacją projektów dla dzieci i młodzieży z terenu 
miasta Pelplina (udział w Jarmarku Kociewskim, Jarmarku Cysterskim). Częścią 
jego działalności jest również przekazywanie stypendiów pozyskiwanych ze środków 
sponsorskich. Aktywność grupy jest typowo zadaniowa.  
W kadrze grupy są głównie osoby aktywne zawodowo – o wykształceniu 
teologicznym, zarządzaniu personelem, nauczycielskim, jednak do grupy należą 
również osoby młode. Stowarzyszenie często organizuje wymiany międzynarodowe.   
 
Bariery rozwoju: 
b/d 



A15 
 
 
 
 

miejscowość: POMYJE  
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Pomyjach  
 
osoba do kontaktu: Joanna Żuraw 

zuraw.joanna@wp.pl 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: brak 
liczba członków: 12 
wiek członków: średnia - 45 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW nie posiada własnego miejsca spotkań ze względu na bardzo ograniczony 
charakter świetlicy w tej wsi. Jednak grupa stara się działać tak, jak inne tego typu 
grupy – jej głównymi domenami są kulinaria oraz organizacja konkurencji 
zręcznościowych. Sprzęt, którym dysponuje grupa to m.in.: gofrownica, kuchenki, 
mikrofalówki, które  ze względu na brak lokalu przechowywane są u członkiń KGW. 
Środki pieniężne, którymi obraca KGW są tworzone głównie ze wspólnego zarobku 
ze sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów.   
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą w rozwoju grupy jest brak możliwości działania  
w odpowiednim lokalu.  Działa to na niekorzyść  KGW, które nie może 
funkcjonować w odpowiedni sposób.  

 
 

 



A16 
 
 
 
 

miejscowość: ROŻENTAL  
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Rożentalu  
 
osoba do kontaktu: Beata Kwiatkowska 

tel. 695 159 895 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Rożentalu 
liczba członków: 6 
wiek członków: średnia - 40 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne itp.). Członkinie spotykają się raz w tygodniu, a w wypadku 
organizacji jakiegoś wydarzenia – częściej. Grupa posiada dostęp do pełnego 
wyposażenia kuchennego, które sama pozyskała i przekazała na rzecz świetlicy 
wiejskiej. Wyposażenie jest w dobrym stanie. Środki pieniężne jakimi dysponuje 
KGW to w głównej mierze środki własne oraz zysk z mikroprzedsiębiorczości 
prowadzonej przez grupę.   
 
Bariery rozwoju: 
Jedyną barierą wymienioną przez grupę jest brak w swoim wyposażeniu patelni 
elektrycznej.  

 
 



A17 
 
 
 
 

miejscowość: WIELKI GARC  
gmina:  PELPLIN 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Wielkim Garcu 
 
osoba do kontaktu: Jolanta Bednarczyk  

tel. (58) 536 30 32 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Garcu 
liczba członków: 13 
wiek członków: 35-60 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne itp.). Członkinie spotykają się zależnie od potrzeb i aktywizacji zadań, 
jakie prowadzą. Grupa posiada dostęp 2 kuchenek, 2 lodówek i grilla. Środki 
pieniężne jakimi dysponuje KGW to głównie składki członkowskie (2 zł miesięcznie).    
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą w dalszym rozwoju grupy jest braku wkładu własnego  
w działania. Wpływ na to może mieć brak odpowiedniej wiedzy nt. pozyskiwania 
środków zewnętrznych. Barierą jest również brak doposażenia kuchni  
w odpowiednie sprzęty.  

 
 



A18 
 
 
 
 

miejscowość: BRZUŚCE 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Brzuścach 
 
osoba do kontaktu: Małgorzata Pustkowska  

tel. (58) 533 10 43 
pustkowska@wp.pl 

 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Brzuścach 
liczba członków: 20 
wiek członków: 15-75 
status grupy: b/d 
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się w miarę potrzeb, 
czyli w zależności od ilości wydarzeń, w których biorą udział. Dostępność 
wyposażenia określana jest jako niezadowalająca. Grupa brała udział w projektach 
związanych z wikliniarstwem oraz warsztatach rękodzieła i szkoleniach z zakresu 
obsług komputera – to wszystko sfinansowane z finansów pozyskanych przez KGW.  
 
Bariery rozwoju: 
Barierą w dalszym rozwoju grupy jest stan budynku, z którego korzysta KGW.  Stan 
techniczny lokalu jest niezadowalający. Natomiast finansową barierą jest 
konieczność wkładu własnego przy wszystkich składanych projektach.  
 



B08 
 
 
 
 

miejscowość: BRZUŚCE 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuśce 
 
osoba do kontaktu: Małgorzata Pustkowska  

tel. (58) 533 10 43 
pustkowska@wp.pl 

 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Brzuścach 
liczba członków: 25 
wiek członków: b/d 
status grupy: stowarzyszenie 
 
Stowarzyszenie składa się głównie z kadry pedagogicznej z miejscowej szkoły. 
Grupa spotyka się w razie konieczności – przed wydarzeniami, które organizuje, 
bądź w których bierze udział. Wszelkie działania finansowane są ze składek 
członkowskich. Sukcesem była organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz 
pomoc w rozwoju boiska sportowego.  
 
Bariery rozwoju: 
Barierą w dalszym rozwoju grupy jest brak odpowiedniego nagłośnienia oraz 
kurtyny, która wspomogłaby pracę przy organizacji przedstawień.  
 



A19 
 
 
 
 

miejscowość: GORZĘDZIEJ 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzędzieju 
 
osoba do kontaktu: Andżelika Grala  

tel. 694 388 233 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Gorzędzieju 
liczba członków: 12 
wiek członków: 27-65 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się w miarę potrzeb 
– głównie przed ważnymi wydarzeniami, w których biorą udział. Stan wyposażenia, 
z którego korzysta KGW określa się jako niezadowalający – brak lodówki, okapu, 
bojlera (ciepłej wody). Grupa poszukuje sponsorów, którzy mogliby pomóc  
w realizacji zadań. Zdarza się, że Gmina Subkowy sponsoruje nagrody i produkty 
wykorzystywane przez KGW.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych potrzeb wymienionych przez grupę jest potrzeba remontu 
kuchni oraz sali, z której korzysta KGW. Wśród barier pojawił się również brak 
odpowiedniego przeszkolenia – z zakresu gotowania, dekoracji strojów praz również 
brak szkoleń informatycznych. Istnieje też pewne niedoinformowanie związane  
z możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych.  

 



A20 

 
 
 
 

miejscowość: RADOSTOWO 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Radostowie 
 
osoba do kontaktu: Teresa Zielińska  

tel. (58) 533 10 59 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Radostowie 
liczba członków: 18 
wiek członków: 45-80 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się w zależności od 
potrzeb – jednak co najmniej raz w tygodniu, w wypadku ważnych wydarzeń,  
w których KGW się udziela nawet raz w tygodniu. Stan wyposażenia określa się jako 
dostateczny.  
Środki zewnętrzne pozyskiwane są okazjonalnie z Banku Spółdzielczego oraz ze 
sprzedaży produktów wytworzonych przez grupę. Członkinie KGW płacą też stałą 
miesięczną składkę w wysokości 2 zł.  
 
Bariery rozwoju: 
Największą barierą jest bariera lokalowa – pomieszczenia, z których korzysta grupa 
są niewystarczające na jej potrzeby. Aktualnie lokal może pomieścić ok. 50 osób – 
KGW chciałoby korzystać z miejsca wystarczającego na 100 osób. Istnieją już 
jednak plany powiększenia świetlicy, ale dopiero za 5 lat.  
Pewną barierą są również braki w wyposażeniu, dzięki którym grupa nie może 
odpowiednio funkcjonować – brak zamrażarki, chłodni do ciast oraz braki  
w zastawie stołowej.  



A21 
 
 
 
 

miejscowość: RYBAKI 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Rybakach 
 
osoba do kontaktu: Beata Różyńska  

tel. 661 816 590 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Rybakach 
liczba członków: 22 
wiek członków: 18-60 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się bardzo rzadko – 
głównie przed ważnymi wydarzeniami, w których biorą udział. Wyposażenie,  
z którego korzysta grupa jest niezadowalające – istnieją w nim pewne braki. Jak 
dotychczas środki zewnętrzne były pozyskiwane poprzez sponsoring z Banku 
Spółdzielczego oraz z Funduszu Sołeckiego.  
 
Bariery rozwoju: 
Największą barierą jest bariera lokalowa – istnieją braki w wyposażeniu, które 
powodują niemożność odpowiedniej działalności grupy. Pewną barierą jest też brak 
chęci współpracy wśród mieszkańców wsi.   



A22 
 
 
 
 

miejscowość: BAŁDOWO 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Bałdowie 
 
osoba do kontaktu: Helena Engler 

tel. 660 300 986 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Bałdowie 
liczba członków: 12 
wiek członków: 11-60 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Grupa jest bardzo aktywna – 
współuczestniczy we wszystkich wydarzeniach gminnych i sołeckich. Wyposażenie 
którym  dysponuje jest w bardzo dobrym stanie. Członkinie KGW prowadzą 
autoinwestycję w własną działalność – środki pozyskiwane ze składek oraz ze 
zdobytych nagród przeznaczane są na bieżącą działalność. Pewne środki 
pozyskiwane też są z Banku Spółdzielczego (zakup strojów kociewskich oraz 
butów).  
W grupie prężnie działa chór, prowadzone są warsztaty kulinarne, psychologiczne  
i decoupage (robótki ręczne). Prowadzone są tzw. „zielone szkoły”, w których 
udział bierze wykwalifikowana kadra nauczycielska.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z najważniejszych barier w dalszym rozwoju grupy jest brak opieki 
instruktorskiej (warsztaty szachowe, zajęcia tenisowe itd.). Pożądane są 
nieodpłatne spotkania z trenerami. Trudnością jest pozyskiwanie środków ze źródeł 
zewnętrznych – grupa chętnie uczestniczyłaby w szkoleniach z tego zakresu.  
Wśród barier pojawił się również wniosek dotyczący zbyt małego rynku wymiany 
barterowej usług, z którego mogłaby korzystać grupa.  



A23 
 
 
 
 

miejscowość: BOROSZEWO 
gmina:  SUBKOWY 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Boroszewie 
 
osoba do kontaktu: Jadwiga Buca 

tel. (58) 536 76 20 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w remizie OSP w Boroszewie 
liczba członków: 17 
wiek członków: 40-60 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa prospołeczna – zajmuje się organizacją imprez 
środowiskowych i okazjonalnych. Członkinie spotykają się regularnie raz  
w miesiącu, mają ułożony plan pracy na najbliższy czas. Stan wyposażenia,  
z którego korzysta grupa określa się jako dobry – do dyspozycji jest mikrofalówka, 
maszyna do szycia, aparat fotograficzny, gofrownica, frytkownica, naczynia 
żaroodporne, termosy itd.).  
Grupa w swoją działalność angażuje bezzwrotnie środki własne i we wszelkie 
działania inwestuje własne zasoby. Jedynie stroje zostały zasponsorowane przez 
Bank Spółdzielczy w Tczewie.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą, z którą boryka się KGW jest brak odpowiedniego namiotu, 
dzięki któremu grupa mogłaby się wystawiać na różnego typu wydarzeniach.   



A24 
 
 
 
 

miejscowość: CZARLIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Czarlinie 
 
osoba do kontaktu: Helena Wsołek  

tel. 505 124 598 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w szkole w Czarlinie 
liczba członków: 14 
wiek członków: 46-78 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się regularnie co 
dwa tygodnie. Stan wyposażenia z którego korzysta grupa określa się jako 
niezadowalający.  
Grupa dysponuje głównie środkami pieniężnymi, które pozyskiwane są ze składek 
członkowskich (5 zł miesięcznie) oraz z otrzymywanych nagród. Pewne środki na 
rzecz grupy przekazywane są również przez Bank Spółdzielczy.  
Grupa charakteryzuje się dużym doświadczeniem kulinarnym, z którego korzysta  
w większości prowadzonych przez siebie działań. Prężnie brała udział  
w tegorocznych Dni Ziemi Tczewskiej.  
 
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą jest bariera lokalowa – grupa nie posiada pomieszczeń do 
własnej dyspozycji. Są plany budowy własnej świetlicy, ale są one możliwe do 
zrealizowania dopiero za kilka lat.  



A25 
 
 
 
 

miejscowość: CZATKOWY 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Czatkowach 
 
osoba do kontaktu: Iwona Rozińska 

tel. 505 676 440 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w szkole w Czatkowach 
liczba członków: 12 
wiek członków: 20-50 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się co najmniej raz 
w miesiącu – częściej z zależności od potrzeb. Wyposażenie którym dysponuje 
grupa jest w stanie zadowalającym. Środki pieniężne, jakie na swoje działania 
posiada KGW pochodzą głównie ze składek oraz z otrzymanych nagród. Częściowo 
niektóre zadania finansowane są przez Bank Spółdzielczy.   
Od 2 lat grupa działa w nowym składzie (odmłodzona kadra) i dzięki temu stawia 
sobie perspektywiczne cele na przyszłość.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych barier w rozwoju grupy jest zbyt mała przestrzeń kuchenna, 
jaką dysponuje KGW. Powoduje to niemożność zakupu odpowiedniego sprzętu (np. 
zmywarki).  Ważną kwestią jest więc rozbudowa świetlicy.  
Inna barierą jest brak dostępnych szkoleń z zakresu pozyskiwania środków 
zewnętrznych na bieżące działania.  



A26 
 
 
 
 

miejscowość: DALWIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Dalwinie 
 
osoba do kontaktu: Małgorzata Pikula 

tel. 721 347 935 
m-pikula@tlen.pl 

 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w szkole w Dalwinie 
liczba członków: 15-18 
wiek członków: 7-70 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się nieregularnie – 
jednak co najmniej dwa razy w roku na walnym zebraniu. Grupa ma charakter 
typowo zadaniowy. Stan wyposażenia z którego może korzystać grupa oceniony jest 
jako dobry – do dyspozycji pozostaje namiot, stoły plastikowe, gofrownica, 
frytkownica, mikrofalówka.  
Wszelkie działania finansowane są głównie ze środków własnych, sporadycznie są to 
środki pozyskane z Banku Spółdzielczego w Tczewie.  
Członkinie grupy uczestniczyły w kursach bukieciarstwa, haftu kociewskiego, 
szydełkowania i frywolitki. Grupa prowadzi działalność o charakterze komercyjnym. 
W swoich zasobach posiada stroje kociewskie.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych barier w rozwoju grupy jest mała dostępność warsztatów 
i opieki kulturalno-oświatowej, a co za tym idzie – brak kadry szkolącej. Barierą 
jest również brak zaangażowania społeczności lokalnej w działania prowadzone 
prze KGW.  
Znikoma jest też wiedza na temat pozyskiwania środków zewnętrznych na bieżącą 
działalność grupy. Innym problemem jest zły przepływ informacji nt. możliwości 
uzyskania dofinansowań oraz brak okazji do odpowiedniego zapromowania owoców 
swej działalności.  
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miejscowość: DĄBRÓWKA 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrówce 
 
osoba do kontaktu: Anna Żołnowska  

tel. (58) 536 96 34 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce  
liczba członków: 17 
wiek członków: 22-55 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się nieregularnie – 
raz na kwartał odbywają się spotkania dyskusyjne oraz w zależności od potrzeb  
częściej (w razie organizacji imprez). KGW posiada dostęp do naczyń i sprzętów 
kuchennych jednak ilość ta jest niewystarczająca.  
Działania są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego  
oraz czasami jest to wsparcie z Banku Spółdzielczego w Tczewie. Wsparciem 
finansowym są również środki pochodzące z otrzymanych nagród.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych barier w rozwoju grupy jest brak wiedzy nt. możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych na bieżącą działalność. Pewną barierą jest 
również brak współpracy społeczności lokalnej we wszelkich przedsięwzięciach 
organizowanych przez KGW.  
Barierami sprzętowymi jest przestarzałe nagłośnienie oraz brak patelni 
elektrycznej.   
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miejscowość: GNIESZEWO 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Gniszewie 
 
osoba do kontaktu: Joanna Rucka  

tel. 665 622 626 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Gniszewie  
liczba członków: 5 
wiek członków: 34-60 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się w zależności od 
potrzeb – szczególnie przed ważnymi wydarzeniami, w których biorą udział. Grupa 
posiada dostęp do zaplecza gastronomicznego, jednak jest ono niewystarczające 
jak na potrzeby KGW.  
Środki pieniężne jakimi dysponuje grup to głównie środki własne oraz częściowo 
środki z Funduszu Sołeckiego.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z ważniejszych barier w rozwoju grupy jest brak integracji oraz chęci 
współpracy społeczności lokalnej we wszelkich przedsięwzięciach organizowanych 
przez KGW.  
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miejscowość: LUBISZEWO 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiszewie 
 
osoba do kontaktu: Halina Warsińska 

tel. (58) 536 99 74 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Lubiszewie  
liczba członków: 12 
wiek członków: 30-70 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów itp.). Członkinie spotykają się w zależności od 
potrzeb – szczególnie przed ważnymi turniejami, w których biorą udział (wtedy 
nawet do 3 razy w tygodniu). Grupa posiada prawie pełne zaplecze 
gastronomiczne, jednak nie ma ona możliwości korzystania z wszystkich 
pomieszczeń.  
Środki pieniężne jakimi dysponuje grup to głównie składki członkowskie  
oraz sporadycznie środki pozyskane z Banku Spółdzielczego.  
Grupa działa również  na terenie wsi Stanisławie.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą w dalszym rozwoju grupy jest brak pomieszczenia do własnej 
dyspozycji. Wśród barier pojawiła się również niemożność korzystania ze środków 
pozyskanych przez sprzedaż wyrobów własnych poza terenem sołectwa (pieniądze 
takie trafiają do kasy gminnej).  
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miejscowość: MALENIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Maleninie 
 
osoba do kontaktu: Anna Kreft 

tel. 508 382 437 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Maleninie 
liczba członków: 8 
wiek członków: 30-55 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów, uczestnictwo w turniejach itp.). Członkinie 
spotykają regularnie raz w miesiącu. Stan wyposażenia, z którego korzystają 
określają jako dobry. Grupa do dyspozycji posiada namioty, kuchenkę gazową, 
mikser, ekspres do kawy oraz lodówki turystyczne.  
Środki jakimi dysponuje grupa pochodzą głównie ze składek członkowskich oraz z 
otrzymanych nagród. Czasami pojawia się również pomoc sponsorów (Bank 
Spółdzielczy).  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą w dalszym rozwoju grupy jest zbyt mała powierzchnia 
pomieszczeń z jakiej korzysta (ważną kwestią byłoby powiększenie kuchni). Wśród 
wymienionych barier pojawił się również brak możliwości brania udziału  
w różnego rodzaju kursach doszkalających oraz brak zmywarki.  
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miejscowość: MIEŚCIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Mieścinie 
 
osoba do kontaktu: Krystyna Radtke  

tel. 667 098 667 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Mieścinie 
liczba członków: 15 
wiek członków: 30-70 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów, uczestnictwo w turniejach itp.). Członkinie 
spotykają regularnie raz w miesiącu oraz częściej w zależności od potrzeb. Stan 
wyposażenie, z którego korzysta grupa określa się jako bardzo dobry. Jedynymi 
brakami są: patelnia elektryczna, zmywarka czy nowa kuchenka elektryczna.  
KGW w swoich działaniach dysponuje nie tylko środkami własnymi (pozyskanymi  
z przedstawień kulinarnych oraz sprzedaży wyrobów), ale również tymi 
pochodzącymi z Funduszu Sołeckiego. Sporadycznie pojawiają się dotacje  
z Banku Spółdzielczego.  
Wśród członkiń KGW jest dyplomowana nauczycielka oraz technik żywienia – grupa 
w większości swoich przedsięwzięć korzysta z ich doświadczenia zawodowego.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą, która częściowo uniemożliwia dalszy rozwój grupy jest zbyt 
mała powierzchnia, z której korzysta KGW. Kolejną sprawą jest zbyt mała ilość 
osób zaangażowanych w bieżącą działalność.  
Wśród wymienionych barier pojawił się też brak możliwości brania udziału  
w kursach doszkalających (kulinarne, robótki ręczne itd.) oraz w szkoleniach  
z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych.  
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miejscowość: MIŁOBĄDZ 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Miłobądzu 
 
osoba do kontaktu: Joanna Kaczyńska 

tel. 666 108 309 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Miłobądzu 
liczba członków: 15 
wiek członków: 25-70 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów, uczestnictwo w turniejach itp.). Członkinie 
spotykają regularnie raz w miesiąc. Stan wyposażenie, z którego korzysta grupa 
określa się jako dobry.  
Przedsięwzięcia organizowane przez grupę finansowane są w większości ze środków 
własnych, jednak czasami jest to również drobny sponsoring Banku Spółdzielczego.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą, która częściowo uniemożliwia dalszy rozwój grupy jest brak 
możliwości odpowiedniego przeszkolenia z zakresu pozyskiwania środków 
zewnętrznych.  
Pewną barierą jest również brak odpowiedniej zastawy stołowej.  
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miejscowość: ROKITKI 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Rokitkach 
 
osoba do kontaktu: Ewa Bieszka 

tel. 515 257 446 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Rokitkach 
liczba członków: 8-9 
wiek członków: 29-74 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów, uczestnictwo w turniejach itp.). Członkinie 
spotykają regularnie raz w miesiąc oraz w zależności od potrzeb. W posiadaniu 
grupy jest cały asortyment wyposażenia, który pomaga w odpowiednim 
funkcjonowaniu KGW.  
Zasoby pieniężne jakimi dysponuje grupa pochodzą głównie ze składek 
członkowskich oraz z środków przekazanych przez Bank Spółdzielczy (m.in. zakup 
pełnych strojów kociewskich).  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z najważniejszych barier jest brak aktywności młodych kobiet ze 
społeczności lokalnej. Problemem jest również aplikowanie o dofinansowanie 
działań: z powodu braku własnego KRS oraz niemożliwości zapewnienia wkładu 
własnego w działania.   
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miejscowość: SWAROŻYN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Swarożynie  
 
osoba do kontaktu: Barbara Nidzgorska  

tel. 500 865 328 
 

 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Swarożynie 
liczba członków: 11 
wiek członków: ~50 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
Główną linią działalności KGW są kulinaria, jednak członkinie chętnie organizują 
imprezy komercyjne, wycieczki czy spotkania integracyjne. Grupa spotyka się  
z częstotliwością odpowiadającą ilości wydarzeń, w których bierze aktualnie 
udział. Wyposażenie pozostające do dyspozycji KGW jest w stanie bardzo dobrym.  
Większość przedsięwzięć jest samofinansowana, jednakże środki są niejednokroć 
pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych (m.in. dotacje z Banku Spółdzielczego).  
Niektóre członkinie KGW posiadają ukończone kursy kroju i szycia, gotowania  
i pieczenia. W przeszłości grupa uczestniczyła w zajęciach z języka angielskiego, 
aktualnie pojawiają się plany organizacji kursu tańca.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą jest brak aktywności młodych kobiet ze społeczności lokalnej 
w działania podejmowane przez grupę.   
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miejscowość: SZCZERBIĘCIN 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Szczerbięcinie  
 
osoba do kontaktu: Krystyna Sugier 

tel. (58) 536 75 61 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Szczerbięcinie 
liczba członków: 19 
wiek członków: 30-90 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
Główną linią działalności KGW są kulinaria. Grupa spotyka się nieregularnie –  
w zimie częstotliwość spotkań wzrasta. Dzięki zaangażowaniu członkiń grupa bierze 
udział we wszystkich ważniejszych wydarzeniach organizowanych na terenie gminy.  
Działania w większości są finansowane ze środków własnych oraz częściowo są 
pozyskiwane ze sprzedaży własnych wyrobów.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejszą barierą jest brak wiedzy nt. możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych na bieżącą działalność. Inną barierą jest brak szkoleń z zakresu 
rozwoju artystycznego (florystyczne, taneczne itd.). 
Wśród barier wymieniony został też brak instruktora dla dzieci i młodzieży.  
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miejscowość: ŚLIWINY 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinach  
 
osoba do kontaktu: Maria Grabowska  

tel. 500 079 646 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Śliwinach 
liczba członków: 22 
wiek członków: 30-65 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW działa jako grupa typowa dla takiego rodzaju działalności (kulinaria, spotkania 
integracyjne, organizacja festynów, uczestnictwo w turniejach itp.). Członkinie 
spotykają nieregularnie – częściej przed ważnymi wydarzeniami, w których biorą 
udział. Stan wyposażenia, z którego korzysta grupa określa się jako dobry – do 
dyspozycji pozostaje m.in. w pełnie wyposażona kuchnia.  
Środki pieniężne, którymi dysponuje KGW pochodzą z dorocznego sponsoringu 
Banku Spółdzielczego, sprzedaży swoich kulinariów oraz wynajmu świetlicy.  
Wśród kadry członkowskiej znajduje się wykwalifikowana opiekunka do dzieci, 
pielęgniarka oraz nauczycielka wychowania fizycznego.  
 
Bariery rozwoju: 
Jedną z najważniejszych barier jest brak aktywności młodych kobiet ze 
społeczności lokalnej. Pewną barierą są też ubytki w wyposażeniu (brak patelni 
garmażeryjnej). Inną sprawą jest niedostateczna umiejętność wnioskowania  
o środki zewnętrzne spowodowana brakiem szkoleń z tego zakresu.    
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miejscowość: TURZE 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Turzu  
 
osoba do kontaktu: Dorota Lis  

tel. 509 292 173 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Turzy 
liczba członków: 16 
wiek członków: 30-70 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW próbuje stworzyć nową formułę działalności – różniącą się od typowej dla tego 
typu grup. Wydaje lokalną gazetkę o kole gospodyń, zachęca do brania udziału  
w swoich przedsięwzięciach osoby młode czy organizuje kursy aerobiku. Jej 
głównym celem jest aktywizacja społeczności lokalnej.   
Środki pieniężne, jakimi dysponuje grupa to głównie wsparcie pochodzące z Banku 
Spółdzielczego.  
 
Bariery rozwoju: 
Najważniejsza bariera dalszego rozwoju, z którą boryka się grupa to brak 
możliwości pełnego zaangażowania się członkiń w bieżącą działalność grupy. 
Spowodowane jest to aktywnością zawodową większości pań.  



A38 
 
 
 
 

miejscowość: WĘDKOWY 
gmina:  TCZEW 
powiat:  TCZEWSKI 
 
 
 
 
nazwa:   Koło Gospodyń Wiejskich w Wędkowach  
 
osoba do kontaktu: Joanna Machalewska  

tel. 792 770 919 
 
 
charakterystyka grupy:  
lokalizacja: świetlica wiejska w Wędkowach 
liczba członków: 10 
wiek członków: ~30 
status grupy: rejestracja pod Kółko Rolnicze  
 
KGW jest grupą młodych, doszkalających się osób. Spotkania odbywają się 
regularnie raz w miesiącu.  
Grupa dysponuje odpowiednim wyposażeniem i zadowalającym zapleczem 
kuchennym.  
 
Bariery rozwoju: 
b/d 
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