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Wstęp 

Niniejsze opracowanie stanowi program rewitalizacji dla gminy Lubiewo. Program sporządzany jest na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 u ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Głównym celem programu jest określenie potrzeb z zakresu rewitalizacji na terenie gminy i 

zaprogramowanie interwencji, którą zamierza się zrealizować z udziałem środków finansowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Program został wykonany zgodnie z założeniami i wymogami, określonymi w opracowaniu „Zasady 

programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” 

(opracowanie to w dalszej części Programu funkcjonuje jako „Zasady programowania…”). Układ treści 

i zakres merytoryczny Programu w sposób bezpośredni nawiązują do „Zasad programowania…”. 

 

Opis powiązań PR z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

Osadzenie Programu w polityce rozwojowej gminy 

Program rewitalizacji gminy jest jednym z dokumentów programowych, który realizuje ogólne 

założenia polityki gminy. Uwzględniając możliwości formalne prowadzenia i finansowania interwencji 

w ramach programu rewitalizacji, należy go traktować jako dokument nawiązujący, „odpowiadający” 

za realizację działań w ściśle określonym zakresie zadań związanych z rozwiązywaniem niektórych 

kategorii problemów społecznych, w dodatku –w ściśle określonych częściach gminy, które na etapie 

prac nad programem zostały wskazane, jako wymagające działań w pierwszej kolejności.  

Tym samym program rewitalizacji musi nawiązywać (wręcz – wynikać) z ustaleń strategii rozwoju 

gminy, ale – uwzględniając społeczny charakter programu rewitalizacji, należy go wiązać również ze 

strategią w dziedzinie polityki społecznej gminy, wobec ustaleń której także ma charakter wykonawczy 

(strategia gminy w zakresie polityki społecznej obejmuje znacznie szerszy zakres interwencji, ale 

program rewitalizacji może i powinien rozwiązywać część identyfikowanych tam potrzeb).  

Gmina Lubiewo posiada strategię rozwoju przyjętą 10 grudnia 2012 roku. W największym stopniu 

i bezpośrednio z takim postrzeganiem pojęcia „rewitalizacja”, jakie określa ustawa o rewitalizacji, wiążą 

się ustalenia w części pt. „Wizja rozwoju gminy”. Należy tu w szczególności wskazać na Cele 

operacyjne: Nowoczesne społeczeństwo, Wysoka jakość życia, Infrastruktura społeczna. Strategia 

zwraca uwagę, dostrzega rolę i eksponuje zagadnienia: konieczności dostosowania sfery publicznej do 

potrzeb starzejącego się społeczeństwa, wysokiej jakości kształcenia dzieci i młodzieży, aktywności 

mieszkańców (także w zakresie samorozwoju), przeciwdziałaniu wykluczeniom. Są to zagadnienia w 

pełni zgodne z założeniami interwencji w ramach rewitalizacji.  

Gmina Lubiewo posiada także „Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Gminy Lubiewo na lata 2016-2020” przyjętą Uchwałą NR XVII/127/2016 Rady Gminy Lubiewo z 

dnia 28 kwietnia 2016 r. Zagadnienia, które są przedmiotem programu rewitalizacji dotyczą 

bezpośrednio następujących ustaleń SRPS: 

Obszar: Wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży 

Kierunki: 

Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach 

Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych 

Zapewnienie dostępności do bazy sportowej wraz z organizacją zajęć 
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Obszar: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniom 

Kierunki: 

Przeciwdziałanie wykluczeniom osób starszych 

Rozwijanie usług opiekuńczych i systemu wsparcia środowiskowego dla ludności 

starszej 

Przygotowanie przestrzeni dla integracji społecznej 

Pośrednio działania mające na celu poprawę poziomu posiadanych kwalifikacji 

(zwiększenie szans na rynku pracy), mieszczą się w:  

Obszar: .Aktywizacja społeczeństwa i stymulowanie samorozwoju 

Kierunek: Promowanie postaw ustawicznego kształcenia (lifelong learning) 

 

 
Rysunek. Schemat zastosowanej logiki postępowania sprawdzania powiązań programu rewitalizacji z 
dokumentami zewnętrznymi 

Powiązania programu rewitalizacji z nadrzędnymi dokumentami 
strategicznymi  

Realizacja ustaleń gminnego programu rewitalizacji z wykorzystaniem środków publicznych, 

pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020, będzie możliwa w przypadku zachowania jej zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju - 
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Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 „Dekel do borowiackiej 

grapy” (jest to strategia opracowania przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"). 

Zgodnie z założeniami dystrybucji środków na rewitalizację w województwie kujawsko-pomorskim, 

gminne programy rewitalizacji muszą bowiem realizować wskaźniki rozwojowe określone w tym 

dokumencie.  

 

Planowana interwencja zachowuje zgodność merytoryczną i wpływać będzie na realizację wskaźników               

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 „Dekel do 

borowiackiej grapy” (jest to strategia opracowania przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory 

Tucholskie").  

W szczególności należy zwrócić uwagę na dwa Cele ogólne: 

CEL OGÓLNY I Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 roku 

CEL OGÓLNY III Rozwój kapitału społecznego obszaru LSR do 2023r. 

A w ich obrębie na cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie dostępności do infrastruktury sprzyjającej ożywieniu 

społeczno - gospodarczemu obszaru LSR do 2023 roku 

Cel szczegółowy 3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku 

A w szczególności na przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Feste odnówka, czyli rewitalizacja 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia 

integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru LSR 

Przedsięwzięcie 3.1.2 Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa 

mieszkańców obszaru LSR   

 

W ramach powyższego przewiduje się oddziaływanie na wskaźniki (zgodnie z tabelą: „Matryca logiczna 

powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników”, str. 46): 

Produktu: 

liczba szkoleń    

liczba przedsięwzięć integracyjnych i aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 

programie 

Rezultatu: 

liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. 

wsparciem   

liczba osób które wzięły udział w wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców 

liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy 

defaworyzowane(*) (określone w LSR), młodzież, turyści, inne 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu   

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 
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Oddziaływania: 

wzrost liczby osób pracujących 

powyższa strategia zakłada także, że zostaną zrealizowane wskaźniki dotyczące rewitalizacji, które na 

tym etapie nie zostały imiennie zidentyfikowane. 

 

(*)Uwaga –jako „grupy defaworyzowane” wskazano następujące grupy: 

1. Osoby do 35 roku życia 

2. Osoby niepracujące (nieaktywne zawodowo i zarejestrowane w PUP) 

3. Osoby niepełnosprawne 

4. Seniorzy powyżej 50 roku życia 

 

Ponadto zwraca się uwagę na zgodność i pośredni pozytywny wpływ na realizację celów i wskaźników 

Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego, w następujących jej 

ustaleniach (na poziomie celów operacyjnych – Tabela 29. Cele strategiczne i cele operacyjne): 

3.1. Zmniejszenie poziomu bezrobocia i korzystania z pomocy społecznej 

3.2. Rozwój usług wspierających rodzinę w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

3.3. Rozwój form opieki nad osobami niepełnosprawnymi i wymagającymi wsparcia (np. 

sąsiedzkich dziennych domów opieki, mieszkań wspieranych i chronionych, rodzinnych 

domów dziecka  itp.) 

 

Na uwagę zasługuje bardzo ważny fakt – zgodność ustaleń programu z powyższymi strategiami  oznacza 

pośrednio zgodność ze „Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego Plan modernizacji 

2020+” - gdyż obydwie wskazane „strategie powiatowe” na etapie formułowania założeń rozwoju były 

weryfikowane pod tym kątem i nie byłoby tu możliwe zakończenie prac projektowych przy braku 

zgodności. 

 

Uproszczona diagnoza gminy z wnioskami 

Gmina Lubiewo położona jest w południowej części powiatu tucholskiego, przy drodze wojewódzkiej 

nr 240 z Chojnic do Świecia. Pod względem liczby mieszkańców może być zaliczana do grupy gmin 

średnich (w 2015 r. wg GUS – 5907 tj. 87. pozycja wśród 144 gmin województwa), pod względem 

zajmowanej powierzchni – do średnio-dużych (w 2015 r. wg GUS – 16280 ha, tj. 34. pozycja wśród 

144 gmin). Obydwie cechy są jednak neutralnym uwarunkowaniem rozwoju. 

Większość powierzchni gminy pokrywają płaskie równiny sandrowe dosyć licznie poprzecinane 

rynnami subglacjalnymi i dolinkami małych cieków. W części środkowej dominuje krajobraz 

pagórkowaty wysoczyzn z rynnami subglacjalnymi i licznymi jeziorami oraz wzniesień morenowych. 

Na wschód od Lubiewa obserwuje się równiny powstałe z zarastania jezior. Wzdłuż zachodniej granicy 

biegnie wyraźnie zaznaczająca się dolina Brdy. 

Zachodnią granicę gminy stanowi Brda i Zalew Koronowski. Spośród kilkunastu jezior, największe na 

terenie gminy to: Bysławskie, Strzyżyny Wlk., Suskie (Wielkie i Małe), Lucim, Minikowskie. Zarówno 

Brda, jak też jeziora uznawane są za przydatne dla rozwoju turystyki krajoznawczej oraz pobytowej i 

stanowią korzystne uwarunkowanie jej rozwoju.  
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Ochroną przyrody objęto 40% ogólnej powierzchni gminy, zajmowanej przez obszar chronionego 

krajobrazu, a w części przez park krajobrazowy (Tucholski PK). Najwyższą rangę ochronną prezentuje 

rezerwat faunistyczno-ornitologiczny „Czapliniec Koźliny” (23,21 ha). Bardzo liczne (jest ich około 

100, choć zajmują niewielką powierzchnię łączną) są użytki ekologiczne. Obszary chronione obejmują 

głównie tereny leśne. Niezależnie od wspomnianych form (i częściowo także je obejmując), północną 

część gminy włączono do sieci Natura 2000 (jest to fragment bardzo rozległego obszaru wyznaczonego 

w ramach dyrektywy ptasiej, obejmującego Bory Tucholskie w województwie kujawsko-pomorskim i 

pomorskim). 

W strukturze użytkowania gruntów ponadprzeciętnie duży udział (około 42%) zajmują lasy, położone 

głównie w zachodniej, ale także środkowej i południowo-wschodniej części gminy. Użytki rolne 

zajmujące mniej niż połowę powierzchni ogólnej, są średnio przydatne dla rozwoju rolnictwa - wskaźnik 

bonitacji jest gorszy od średniej wojewódzkiej, a aż 40% gruntów należy do V, VI i VIz klasy 

bonitacyjnej. Rolnictwo jest wciąż ważną dziedziną gospodarki, ale warunki przyrodnicze wskazują, że 

nie wykształcą się tu na większa skalę w pełni konkurencyjne wielkopowierzchniowe gospodarstwa 

towarowe. Potencjalną niszą jest natomiast rolnictwo ekologiczne. Gmina stanowi dosyć ważną część 

całego potencjału rolnictwa powiatu zarówno pod względem powierzchni gruntów ornych i powierzchni 

zasiewów (ok. 18%), jak i produkcji zwierzęcej (zwłaszcza pogłowie trzody chlewnej, bydła ogółem – 

ale nie krów, drobiu), choć warunki przyrodnicze i struktura agrarna nie są zbyt korzystne. Na terenie 

gminy jest prawie 800 gospodarstw rolnych, ale ich przeciętna powierzchnia, wynosząca niespełna 10 

ha jest na tle rolniczych gmin zachodniej części powiatu - niska (problemem jest duże rozdrobnienie 

gospodarstw – tylko 1/5 wszystkich ma powierzchnię ponad 15ha). Znaczna część ludności gminy 

utrzymuje się z działalności rolniczych, co przy niskiej efektywności rolnictwa powoduje problemy 

natury społeczno-ekonomicznej. 

 

Gmina cechuje się w ostatnich latach corocznymi bardzo niewielkimi wahaniami liczby ludności, ale w 

okresie długoletnim trend jest pozytywny i w roku 2015 gmina liczyła o ponad 300 osób więcej, niż 

przed 15-laty (wg GUS). Przyrost liczby mieszkańców jest powodowany dodatnim przyrostem 

naturalnym, bo saldo migracji – choć niewielkie – jest ogólnie ujemne. Szczególnie satysfakcjonujący 

jest przeciętny wieloletni dosyć wysoki wskaźnik urodzeń i dosyć niski wskaźnik zgonów. W ruchu 

migracyjnym uwagę zwraca zarówno fakt dodatniego wieloletniego salda z obszarami wiejskimi, ale 

także że liczba osób skłonnych do osiedlenia na terenie gminy jest dość niska, ale przy również niskiej 

liczbie osób je opuszczających - może to wskazywać na większy, niż przeciętnie stopień zasiedziałości 

społeczeństwa. Pod względem struktury wieku (wg GUS, 2015) zaznacza się wyższy od średniej udział 

zarówno grupy przedprodukcyjnej (21,9%), jak i poprodukcyjnej (16,2% - dane GUS są tu 

nieporównywalne z danymi Urzędu Gminy przytaczanymi w dalszej części opracowania), wskutek 

czego udział grupy produkcyjnej jest nawet o 3 pkt. procentowe niższy, niż w większości gmin.  

 

Kształt gminy jest zwarty, korzystny dla zagospodarowania i polityki przestrzennej. Gmina 

charakteryzuje się specyficznie rozwiniętą siecią osadniczą. Składa się z 20 miejscowości (wszystkie 

dane dotyczące miejscowości – wg Urzędu Gminy, stan na koniec 2015), należących do 11 sołectw. Aż 

10 miejscowości liczy poniżej 100 mieszkańców, a dwie najmniejsze nazwane, samodzielnie 

funkcjonujące miejscowości – po 1 osobie. Funkcje podstawowego ośrodka obsługi mieszkańców 

pełnią dwie wsie - Lubiewo oraz – ze względu na bardzo dobry stan wyposażenia – Bysław. Obydwie 

miejscowości należą do grupy dużych, w skali województwa, miejscowości wiejskich (ale wyróżniają 

się pod tym względem także Klonowo i Sucha). Dobry stan wyposażenia Bysławia i Lubiewa stwarza 

ponadprzeciętnie dobre warunki dostępu do usług. W tych dwóch dobrze wyposażonych 
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miejscowościach zamieszkuje ponad 45% ludności gminy (w 6 największych miejscowościach – aż 

80% ludności). Tradycyjnie Bysław oddziałuje silniej na północną część gminy, a Lubiewo – na 

południową. Pewne funkcje uzupełniające pełnią także: Sucha, Klonowo i Bysławek. Generalnie usługi 

w gminie są dobrze dostępne, a wskaźniki liczby, gęstości i nasycenia obiektów, lokują gminę wśród 

obszarów średnio lub dobrze wyposażonych. Gmina tradycyjnie wyróżnia się stanem rozwoju bazy 

sportowej i aktywnością sportową mieszkańców, natomiast za słabą stronę uchodzi działalność 

instytucji kultury. Szkoły publiczne działają w Bysławiu i Lubiewie – w 2016 roku zarówno wyniki 

sprawdzianów kończących szkołę podstawową jak i egzaminu gimnazjalnego w Bysławiu były o kilka 

punktów procentowych wyższych niż w Lubiewie. W poprzednich latach gimnazjum w Bysławiu 

każdorazowo było wyraźnie lepsze. 

 

 

Rysunek. Liczba ludności miejscowości na terenie gminy Lubiewo. Źródło: Urząd Gminy, stan na 31.12.2015 r 

 

Gmina charakteryzuje się przeciętnym poziomem rozwoju przedsiębiorczości. Od wielu lat wskaźnik 

przedsiębiorczości wynosi około 60 podmiotów na 1000 mieszkańców (dane dotyczące 

przedsiębiorczości w tym rozdziale - wg GUS). Jest to wartość wyraźnie niższa od średniej 

wojewódzkiej i średniej dla obszarów wiejskich, a fakt, że wskaźnik nie wzrasta świadczy o osiągnięciu 

pewnego stanu nasycenia. Na tle powiatu tucholskiego jest to wartość typowa – ta część województwa 

cechuje się słabiej od przeciętnej rozwiniętą przedsiębiorczości. Także struktury branżowa i 

wielkościowa działających podmiotów jest typowa. Pamiętać należy, że powiat tucholski znany jest z 

pozyskania i przetwórstwa drewna – gmina Lubiewo zaznacza tu swój udział, choć wskaźniki są nie tak 

eksponowane, jak np. w gminie Cekcyn. 

Przedsiębiorczość osób fizycznych lokuje gminę na 91 pozycji wśród 144 gmin, a więc jest przeciętnie 

rozwinięta. Wskaźnik liczby podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne wynosi 7,6/100 osób w 

wieku produkcyjnym, co w powiecie tucholskim jest wartością raczej niską (wyprzedza tylko gminę 

Kęsowo).  
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Rysunek. Porównanie wskaźników przedsiębiorczości. Źródło: GUS BDL 

 

Według danych GUS z 2011 roku z gminy Lubiewo aż 309 osób wyjeżdżało do pracy. Głównym celem 

wyjazdów było miasto Tuchola (aż 140 osób), miasto Bydgoszcz (78 osób) oraz gmina Cekcyn (50 

osób). Pozostałe jednostki miały dużo mniejsze znaczenie – ale wśród ośrodków wyjazdów znajdowało 

się miasto Świecie na co na pewno wpływ ma położenie gminy przy drodze wojewódzkiej zapewniającej 

dobry dostęp. Jednocześnie 116 osób dojeżdżało do pracy w gminie Lubiewo. Pochodziły one tylko z 

dwóch jednostek – z gminy Cekcyn (62 osoby) i z miasta Tuchola (54). Rynek pracy gminy jest więc 

silnie powiązany z Tucholą, Cekcynem i Bydgoszczą.  

W końcu 2015 (GUS) roku zarejestrowane były w gminie 302 osoby bezrobotne (jeszcze w roku 2013 

- 406). Jest to wartość najmniejsza od roku 2008, gdy notowano podobnie niskie bezrobocie. W tej 

liczbie jest 139 mężczyzn i 163 kobiety. Wskaźnik odniesiony do liczby ludności w wieku 

produkcyjnym jest w kilku ostatnich latach w gminie niemal równy średniej wojewódzkiej, przy czym 

wskaźnik dla kobiet jest zazwyczaj minimalnie gorszy od średniej, a wskaźnik dla mężczyzn – 

minimalnie lepszy. W powiecie tucholskim gmina Lubiewo każdorazowo notuje najniższe lub jedne z 

najniższych wskaźników bezrobocia.  

Gmina cechuje się wysokim wskaźnikiem zasięgu pomocy społecznej. W gospodarstwach domowych  

objętych pomocą żyje ponad 15% ogółu ludności gminy. Jest to wskaźnik o ponad połowę wyższy od 

średniej wojewódzkiej i jeden z najwyższych w powiecie. Jest to także miara sytuacji materialnej 

mieszkańców gminy. 
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Rysunek. Porównanie wskaźników bezrobocia. Źródło: GUS BDL 

 

Gmina pełni funkcję turystyczną. Na jej terenie znajduje się koncentracja miejsc noclegowych (zarówno 

baza, jak i skala ruchu, lokują gminę w czołówce gmin województwa – zwłaszcza w segmencie turystyki 

pobytowej). Baza turystyczna rozwinęła się przede wszystkim dla obsługi długich pobytów, co w 

połączeniu z dużym zainteresowaniem wypoczynkiem na terenie gminy, jeszcze w latach 90-tych, 

stawiało ją wśród obszarów o najwyższych wskaźnikach ruchu. Rośnie znaczenie bazy 

agroturystycznej. 

Główną osią komunikacyjną gminy jest droga wojewódzka nr 240, przy której położona jest największa 

miejscowość gminy - Bysław. Połączenia pomiędzy poszczególnymi miejscowościami zapewnia dosyć 

dobrze rozwinięta sieć dróg powiatowych i gminnych – obydwie kategorie dróg liczą po około 74 km, 

ale problemem wielu dróg gminnych jest ich niezadowalający stan techniczny. Poważnym problemem 

jest niewystarczająca liczba połączeń autobusowych – zbyt mała dla właściwej obsługi. Brakuje 

połączeń bezpośrednich z dużymi miastami – zapewniającymi obsługę w zakresie usług o znaczeniu 

regionalnym - Bydgoszczą, czy Toruniem.  

Około 85% mieszkańców ma możliwość korzystania z wodociągu gminnego (dane nt. infrastruktury 

wod-kan w tym rozdziale, wg Urzędu Gminy). Sieć kanalizacyjna obejmuje około 45% mieszkańców 

w 6 dużych miejscowościach. Warto jednak zauważyć, że na terenie gminy zlokalizowanych jest ok. 

200 zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz funkcjonuje 314 przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Gospodarka kanalizacyjna jest więc uregulowana, ale ze względów 

ekonomicznych nie za pomocą sieci kanalizacyjnej. Siedziba gminy podłączona jest do sieci gazowej. 

Istnieje techniczna możliwość rozbudowy sieci, co jest pozytywnym wyróżnikiem gminy. 
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Rysunek. Porównanie zasięgu pomocy społecznej na terenie powiatu tucholskiego. Źródło: GUS BDL 

 

W sferze zagospodarowania przestrzennego gminy zwraca uwagę fakt posiadania dalece 

zdezaktualizowanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (w 

styczniu 2016 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium – prace 

obecnie trwają). Konsekwencją tego jest mała liczba miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i brak skoordynowanej polityki w tym zakresie. Jest to opracowanie o podstawowym 

znaczeniu dla gospodarki przestrzennej i powinno być możliwe szybko zaktualizowane dla prawidłowej 

oceny przestrzennych możliwości i ograniczeń rozwojowych gminy.  

Gmina nie wykazuje istotnych problemów środowiskowych, które negatywnie odróżniałyby ją na tle 

innych gmin o podobnym charakterze funkcjonalnym i strukturze przestrzennej. Leży w obszarze 

cechującym się generalnie dobrym lub bardzo dobrym stanem środowiska, gdzie statystycznie 

wykazywane emisje zanieczyszczeń są bardzo małe. Większość oddziaływań na środowisko ma 

charakter wyłącznie lokalny, jedynym zagadnieniem o nieco większej skali jest droga nr 240, na której 

ruch generuje emisje zanieczyszczeń powietrza, hałas, wibracje, zagraża bezpieczeństwu. W skali 

lokalnej uwagę zwraca obecność przestrzeni zdegradowanych w Lubiewie (nieuporządkowany plac po 

rozbiórce budynku handlowo-usługowego) i Bysławku (nieużytkowany pustostan na terenie klasztoru). 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że: 

1. Gmina ma – w największym stopniu wśród gmin powiatu – wielofunkcyjny charakter, a 

najważniejsze znaczenie tak w generowaniu dochodów mieszkańców, jak i dla kształtowania 

wizerunku gminy, mają: rolnictwo, działalności związane z leśnictwem i przetwórstwem drewna, 

różne formy przedsiębiorczość pozarolniczej oraz turystyka. Każda z wymienionych dziedzin jest 

bardzo istotna, choć pod względem źródeł utrzymania, zdecydowanie najważniejsze jest rolnictwo 

oraz praca najemna w gminie i poza jej granicami. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2010 

potwierdzają bardzo silne uzależnienie od rolnictwa (prawie 800 indywidualnych gospodarstw 
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rolnych), przy jednocześnie niekorzystnej strukturze agrarnej (bardzo duża liczba gospodarstw, przy 

małej ich powierzchni oraz niekorzystnych warunkach przyrodniczych rozwoju rolnictwa; 

gospodarstwa są w zdecydowanej większości bardzo mało efektywne ekonomicznie). W obecnym 

kształcie rolnictwo nie może zapewnić tak dużej liczbie ludności godziwych warunków życia i 

wyprowadzenie nadmiaru siły roboczej z rolnictwa do działalności pozarolniczych pozostaje 

najważniejszym wyzwaniem rozwojowym w dziedzinie rozwoju ekonomicznego.  

2. Gmina wykazuje duży potencjał turystyczny – lokujący gminę wśród najważniejszych gmin 

obsługujących ruch pobytowy. Niestety nie przekłada się to na liczbę miejsc pracy (liczba 

mieszkańców zaangażowanych w obsługę ruchu pozostaje relatywnie niewielka). Co ważne – gmina 

leży w obszarze o znakomitej renomie dla turystyki, powszechnie znanym nie tylko w województwie 

3.  Gmina notuje istotne problemy związane z aktywnością gospodarczą – liczba i wskaźniki podmiotów 

są umiarkowane lub niskie. Rejestrowany poziom bezrobocia jest wprawdzie podobny do średniej, 

ale jednocześnie skala korzystających z pomocy społecznej – znacznie wyższa od średniej. Słabo 

funkcjonujący transport publiczny ogranicza możliwość wyjazdów do pracy. 

4.  Gmina wykazuje nieco wyższy od przeciętnej wskaźnik udziału ludności starszej. 

5.  Gmina wykazuje dobre warunki obsługi w zakresie usług publicznych, ale ich stan jest 

zróżnicowany. W zakresie wyników egzaminów i sprawdzianów korzystniej wypadają placówki 

edukacyjne w Bysławiu, niż w Lubiewie.  

 

Obszar zdegradowany gminy 

Analiza danych 

Zgodnie z rozdziałem „6.4.2 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na 

obszarach wiejskich regionu”, delimitacja została przeprowadzona na poziomie sołectw. Użyto trzech 

wskaźników reprezentujących sferę społeczną: 

• Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na danym obszarze (%) 

• Udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (%) 

• Analiza położenia danego sołectwa w obszarze obsługi gimnazjum o niskim poziomie 

kształcenia (porównano przeciętny wynik egzaminów gimnazjalnych za okres 2014-2016 ze 

średnią wartością wojewódzką) 

oraz jednego wskaźnika reprezentującego sfery pozaspołeczne (sfera przestrzenno-funkcjonalna): 

• Dla każdej z miejscowości przeanalizowano występowanie przestrzeni zdegradowanej, która 

wykazuje możliwość adaptacji do celów rozwoju społecznego lub gospodarczego. 

Wskaźniki społeczne są bezpośrednio zgodne z wskaźnikami określonymi w Załączniku nr 3 „Zasad 

programowania…”. Cecha reprezentująca sferę przestrzenno-funkcjonalną ściśle merytorycznie 

nawiązuje do określonego w Załączniku nr 3 wskaźnika „udziału przestrzeni zdegradowanej w 

powierzchni ogólnej danego obszaru” (ograniczono się do wskazania tego typu przestrzeni, ponieważ 

mając świadomość małej liczby tego typu obszarów/obiektów stwierdzono, że nie będzie zachodziła 

potrzeba analizy porównawczej wielu jednostek, a już sam fakt istnienia przestrzeni, która może być 

przekształcana w kierunku aktywizacji społecznej i gospodarczej – uznano za wystarczający do uznania, 

że sołectwo spełnia kryterium przestrzenno-funkcjonalne). 
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Tabela. Analiza wskaźników delimitacji  

Kolorem czerwonym zaznaczono miejscowości/wskaźniki wykazujące stan kryzysowy. 

Sfera: Społeczna 
Przestrzenno-
funkcjonalna 

Wskaźnik 
szczegółowy: 

Udział ludności w 
wieku 

poprodukcyjnym w 
ludności ogółem na 
danym obszarze (%) 

Udział 
bezrobotnych w 

ludności w wieku 
produkcyjnym (%) 

Miejscowość należy 
do rejonu obsługi 

szkoły podstawowej 
lub gimnazjum o 
niskim poziomie 
kształcenia (wg 

kryterium 
szczegółowego) 

Na terenie 
miejscowości 
znajduje się 
przestrzeń 

zdegradowana, która 
wykazuje możliwość 
adaptacji do celów 

rozwoju społecznego 
lub gospodarczego 

Źródło i stan 
aktualności 

danych: 

Obliczenia własne na 
podstawie danych 

Urzędu Gminy, 
31.12.2015 

Obliczenia własne 
na podstawie 
danych PUP w 

Tucholi, 
31.12.2015 oraz 
danych Urzędu 

Gminy, 31.12.2015 

Obliczenia własne 
na podstawie 
danych OKE 

Gdańska, szczegóły 
metodologii 

wyjaśnione poniżej 

Analiza własna 

Bysław 13,3 6,8 nie nie 

Bysławek 16,7 8,6 nie tak 

Cierplewo 15,2 15,0 tak nie 

Klonowo 15,8 8,4 tak nie 

Lubiewice 11,7 8,4 tak nie 

Lubiewo 15,3 9,2 tak tak 

Minikowo 15,2 8,2 nie nie 

Płazowo 16,4 5,6 nie nie 

Sucha 16,7 9,1 tak nie 

Trutnowo 14,2 5,1 tak nie 

Wełpin 17,2 10,7 nie nie 
     

średnia 14,9 8,1   

 

Wyjaśnienia dotyczące wskaźników: 

Wyjaśnienia dotyczące metody obliczenia „Wyniku średniego egzaminu gimnazjalnego (w 

placówkach działających na danym obszarze)”, który posłużył do stwierdzenia, że 

„Miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej lub gimnazjum o niskim poziomie 

kształcenia (wg kryterium szczegółowego)” 

Na terenie gminy funkcjonują dwa zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) – w Bysławiu i 

w Lubiewie. Położenie poszczególnych miejscowości w rejonach ich obsługi, regulują: 

Uchwała nr VI/34/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 kwietnia 2003 r. 

Uchwała nr VII/52/2013 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 maja 2003 r.  

 

Wynik średni egzaminu gimnazjalnego został obliczony na podstawie danych udostępnianych przez 

OKE w Gdańsku dla lat 2014-2016 poprzez porównanie danych dla szkół funkcjonujących w gminie 

ze średnią wartością wojewódzką. 
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W każdym z analizowanych lat obliczono stosunek do średniej wartości wojewódzkiej dla 7 lub 8 

wskaźników cząstkowych egzaminu (w roku 2016 na terenie gminy nikt z uczniów nie przystąpił do 

egzaminu rozszerzonego z języka niemieckiego, a w roku 2015 nie przystąpiono do tego egzaminu 

w gimnazjum w Lubiewie – stąd w tych przypadkach uwzględniono 7 wskaźników). Następnie z 

wskaźników cząstkowych dla danego roku wyciągnięto wartość średnią dla danego roku, a średnią 

dla okresu 3 lat uzyskano uśredniając wyniki dla każdego z analizowanych lat. 

 

rok szkoła GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R 

 

2016 G. Lubiewo 59,9 42,1 42,9 43,1 43 23 53,9 n.d. 

 G. Bysław 70,8 53,2 55,7 57,2 63,9 39,4 53,9 n.d. 

 średnia wojew. 68 55 46 49 61 42 51 38 

2015 Lubiewo 49,5 58,3 47 50,4 48,3 23,4 49,1 n.d. 

 Bysław 55,6 65 53,4 55 70,5 47,1 54,4 39 

 średnia wojew. 60 62 47 48 63 44 53 39 

2014 Lubiewo 49,94 49,88 32,38 43 41 27,44 52 29,86 

 Bysław 55,53 54,09 47,28 45,88 57,77 46,5 47,76 21,71 

 średnia wojew. 64,64 57,88 45,28 50,13 63,84 42,61 50,12 34,92 

Wartości odniesione do średniej wojewódzkiej 

Średnia 

w danym 

roku 

Średnia za 

okres 3 lat 

2016 

G.Lubiewo 

88,1 76,5 93,3 88,0 70,5 54,8 105,7 n.d. 82,4 

82,8 2015 82,5 94,0 100,0 105,0 76,7 53,2 92,6 n.d. 86,3 

2014 77,3 86,2 71,5 85,8 64,2 64,4 103,8 85,5 79,8 

2016 

G.Bysław 

104,1 96,7 121,1 116,7 104,8 93,8 105,7 n.d. 106,1 

101,2 2015 92,7 104,8 113,6 114,6 111,9 107,0 102,6 100,0 105,9 

2014 85,9 93,5 104,4 91,5 90,5 109,1 95,3 62,2 91,5 

 

Z powyższych wyliczeń wynika, że kryterium położenia miejscowości w „rejonie obsługi szkoły 

podstawowej lub gimnazjum o niskim poziomie kształcenia” spełniają miejscowości należące do 

rejonu obsługi gimnazjum z Lubiewa 

 

Na terenie miejscowości znajduje się przestrzeń zdegradowana, która wykazuje możliwość 

adaptacji do celów rozwoju społecznego lub gospodarczego 

Spełnienie kryterium zależne jest nie tylko od fizycznego występowania „przestrzeni zdegradowanej” 

ale także od uporządkowania jej stanu prawnego (zwłaszcza skłonności i gotowości właścicieli do 

przekształceń), od warunków technicznych („wykonalność” przekształceń związana z charakterem 

funkcjonalnym), od warunków funkcjonalnych (wynikających z wielkości, kształtu, położenia 

danego terenu w strukturze miejscowości, w relacjach do dróg, infrastruktury, itp.). 

Na terenie gminy Lubiewo zidentyfikowano dwa obiekty spełniające wszystkie wskazane powyżej 

kryteria uznania za przestrzeń zdegradowaną, wykazującą możliwość adaptacji do celów rozwoju 

społecznego lub gospodarczego: 

a) teren działki nr 415 w Lubiewie – obecnie nieużytkowany, na którym rozebrano już stojący tu 

do niedawna zdewastowany budynek handlowo-usługowy, a powstały plac wskazywany jest 

do przekształceń w kierunku utworzenia targowiska; stanowi własność Gminy i Gmina jest 

skłonna do realizacji nowego zagospodarowania 

b) budynek na terenie zespołu klasztornego w Bysławku, obecnie pustostan, który wykazuje 

możliwość adaptacji na potrzeby domu dziennego pobytu dla seniorów, a Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo wykazuje zainteresowanie realizacją tego zadania 
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Dane źródłowe, które posłużyły wyliczeniu wskaźników udziału ludności w wieku 

poprodukcyjnym oraz udziału bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym.  

Stan aktualności oraz źródła danych – jak w tabeli ze wskaźnikami. 

sołectwo ludność 
ogółem 

ludność w wieku 
produkcyjnym 

ludność w wieku 
poprodukcyjnym 

liczba bezrobotnych 

Bysław 1767 1125 235 77 

Bysławek 389 221 65 19 

Cierplewo 99 60 15 9 

Klonowo 621 392 98 33 

Lubiewice 273 167 32 14 

Lubiewo 1095 710 168 65 

Minikowo 408 257 62 21 

Płazowo 286 177 47 10 

Sucha 630 394 105 36 

Trutnowo 211 137 30 7 

Wełpin 192 112 33 12 

 

Wyniki delimitacji obszaru zdegradowanego 

Przeprowadzone analizy wskazują, że w zakresie cech przyjętych jako podstawa delimitacji, szereg 

sołectw spełnia społeczne kryteria uznania za obszary objęte kryzysem, jednak tylko w dwóch 

miejscowościach zidentyfikowano występowanie przestrzeni zdegradowanej, która może być 

adaptowana do celów rozwojowych. Tę cechę przyjęto jako wskaźnik reprezentujący zagadnienia 

pozaspołeczne. 

W wyniku przeprowadzonych analiz, do obszaru zdegradowanego zaliczono sołectwa: Lubiewo oraz 

Bysławek. 

Tabela. Podstawowe parametry obszaru zdegradowanego 

Jednostka Powierzchnia (ha) (*) Ludność (osoby) 

Sołectwo Bysławek 519,48 389 

Sołectwo Lubiewo 1954,67 1095 

Łącznie Bysławek i Lubiewo  2474,15 1484 

Gmina Lubiewo 16280 5971 

Łączny udział sołectw Bysławek i Lubiewo w sumie 
dla gminy Lubiewo (%) 

15,2 24,9 

(*) źródło: BIP Gminy Lubiewo 

 

Obszar rewitalizacji gminy 

 

Delimitacja obszaru rewitalizacji 

Ponieważ miejscowości zakwalifikowane do obszaru zdegradowanego nie przekraczają parametrów 

20% powierzchni gminy oraz 30% ludności gminy, obszar zdegradowany w całości został uznany za 

obszar rewitalizacji. 

Sołectwa Bysławek oraz Lubiewo tworzą dwa odrębne podobszary rewitalizacji. 
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Rysunek. Kolorem żółtym i czerwoną granicą zostały przedstawione: obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji na tle gminy Lubiewo. W gminie Lubiewo zasięg obszarów zdegradowanego i rewitalizacji są 
tożsame i obejmują sołectwa Bysławek oraz Lubiewo. Źródło podkładu mapowego: usługa wms portalu 
geoportal.gov.pl 
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Rysunek. Szczegóły zagospodarowania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (kolorem żółtym i 
czerwoną granicą zostały przedstawione: obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, których zasięgi są 
tożsame). Źródło podkładu mapowego: usługa wms portalu geoportal.gov.pl 

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 

Sfera społeczna 

Miejscowości będące siedzibami gmin pełnią w sieci osadniczej gmin specyficzną rolę – są zazwyczaj 

ośrodkami najlepiej rozwiniętymi, które nadają impulsy rozwojowe całym gminom. Tymczasem 

Lubiewo w wielu zagadnieniach wykazuje sytuację zbliżoną do średniej, gorszą od średniej lub tylko 

nieznacznie lepszą. Nie spełnia więc oczekiwań co do ogólnego poziomu rozwoju– nie tylko nie 

stymuluje i aktywizuje pozostałych miejscowości, a w zakresie niektórych zagadnień – wręcz wymaga 

wsparcia.  

Pod względem liczby mieszkańców, Lubiewo jest ośrodkiem dużym (Lubiewo liczy 1064 

mieszkańców, a wraz z Brukniewem – sołectwo liczy 1095 mieszkańców, dane UG), ale już w strukturze 

wieku zaznacza się ponadprzeciętnie duży udział ludności w wieku poprodukcyjnym. W tej grupie 

znajduje się 158 mieszkańców sołectwa, to jest 15,4% przy średniej dla gminy (wg ewidencji ludności, 

dane te nie są nieporównywalne z danymi GUS) wynoszącej 14,9%. W stosunku do roku 1999, liczba 
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mieszkańców Lubiewa wzrosła o 33 osoby (w tym samym okresie największa miejscowość - Bysław - 

zwiększyła zaludnienie o 163 osoby; dane UG).  

O trudnej sytuacji materialnej mieszkańców świadczy fakt, że aż 127 osób zamieszkuje rodziny objęte 

pomocą społeczną (dane GOPS, 31.12.2015). Wprawdzie wskaźnik odniesiony do liczby mieszkańców 

jest korzystniejszy od średniej (11,9% wobec 15,5%), ale obiektywnie, jak na miejscowość od której 

oczekuje się generowania impulsów rozwojowych, jest wysoki, a liczba bezwzględna pokazuje na dużą 

skalę potrzeb. Aż 25 rodzin trwale korzysta z pomocy. 

Wg danych Urzędu Gminy (nie w pełni porównywalnych z danymi GUS) stosunkowo niska jest 

aktywność gospodarcza mieszkańców Lubiewa. Wskaźnik podmiotów osób fizycznych wynosi 5,3/100 

mieszkańców, przy średniej dla gminy wynoszącej 4,4/100. Od ośrodka, który powinien pełnić rolę 

lidera rozwoju gospodarczego gminy należałoby oczekiwać znacznie większej dysproporcji w stosunku 

do średniej (wyższą wartość prezentuje np. Bysław).  

Istotnym ze względu na dużą bezwzględną skalę, problemem Lubiewa, jest bezrobocie. Na koniec 2015  

roku wg danych Powiatowego Urzędu Pracy, w Lubiewie zarejestrowanych było 65 bezrobotnych. Jest 

to ponad 21% ogółu bezrobotnych w gminie, a sołectwo stanowi tylko 18,3% ludności gminy). Z tej 

liczby 23 osoby są bezrobotne ponad 1 rok, a z tej liczby 12 – ponad 2 lata. Duża jest skala bezrobocia 

wśród ludzi młodych – aż 19 bezrobotnych to osoby w przedziale wieku 18-24 lata, a 17 – osoby z 

przedziału 25-34 lata. 

Działające w Lubiewie szkoły – podstawowa i gimnazjum – notują w ostatnich latach wyniki 

sprawdzianów i egzaminów generalnie gorsze (lub znacznie gorsze) od średnich wartości 

wojewódzkich. Niekorzystne są wyniki z wszystkich przedmiotów – ale szczególnie niekorzystnie 

wypada język angielski. W ostatnich latach w różnych częściach egzaminów gimnazjalnych, gimnazjum 

w Lubiewie wielokrotnie notowało wyniki na poziomie 90, a nawet poniżej 80% średniej wartości 

wojewódzkiej. 

 

Tabela. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gimnazjum w Lubiewie jako % średnich wartości wojewódzkich 

Rok GH-P GH-H GM-M GM-P GA-P GA-R GN-P GN-R 

2016 88,1 76,5 93,3 88,0 70,5 54,8 105,7 n.d. 

2015 82,5 94,0 100,0 105,0 76,7 53,2 92,6 n.d. 

2014 77,3 86,2 71,5 85,8 64,2 64,4 103,8 85,5 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OKE w Gdańsku 

 

Tabela. Wyniki sprawdziany szóstoklasistów w szkole podstawowej w Lubiewie jako % średnich wartości 
wojewódzkich 

Rok Polski matematyka razem I część angielski 

2016 88,3 87,8 88,5 75,3 

2015 95,7 101,7 98,4 94,7 

2014 – inna formuła sprawdzianu (jeden wynik syntetyczny): 93,4 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych OKE w Gdańsku 

 

Gimnazjum w Lubiewie ustępuje gimnazjum w Bysławiu w zakresie praktycznie każdego elementu 

egzaminu o co najmniej kilka, a często – kilkanaście -  punktów procentowych. Jest to niezwykle wysoka 

dysproporcja. Na rysunku przedstawiono – jako przykład – różnice w zakresie egzaminu z matematyki.  
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Przeciętny wynik gimnazjum w Lubiewie w okresie 2014-2016 w zakresie egzaminu gimnazjalnego 

wyniósł 82,8% średniej wojewódzkiej. Przeciętny wynik szkoły podstawowej w Lubiewie w zakresie 

sprawdzianu szóstoklasistów za ten sam okres wyniósł 90,6%. Jeśli więc mowa o położeniu 

miejscowości Lubiewo w rejonie funkcjonowania szkoły o niskich wynikach kształcenia, to można tu 

mówić o podwójnym problemie – bo dotyczy on zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. 

Lubiewo notuje także gorszy od przeciętnej wskaźnik dzieci objętych edukacją przedszkolną. W grupie 

3-5 lat z tej formy edukacji korzysta 65,9% ludności sołectwa, podczas gdy średnia dla gminy wynosi 

68,4%. Dla porównania – w Bysławiu wskaźnik przekracza 72%.  

 

 

Rysunek. Porównanie wyników (wyrażonych w pkt) egzaminów gimnazjalnych w części matematyczno-

przyrodniczej – z matematyki, gimnazjów na terenie gminy ze średnią wojewódzką (Źródło: Obliczenia własne 

na podstawie danych OKE w Gdańsku) 

 

Bysławek, z liczbą ludności 389 osób, wyróżnia się wielkością w sieci osadniczej gminy (5. pozycja). 

Podobnie jak Lubiewo, od roku 1999 Bysławek zwiększył liczbę mieszkańców – o 43 osoby, to jest o 

ponad 12%. Należy do sołectw o najwyższych udziałach ludności starszej – w wieku poprodukcyjnym 

jest aż 16,7% ludności, pod względem wartości bezwzględnych jest to 65 osób. W sołectwie 

zamieszkuje 25 dzieci w wieku 3-5 lat – z tej liczby 16 objętych jest edukacją przedszkolną. Jest to 

wskaźnik (64%) niższy od średniej gminnej (68,4%). Sołectwo charakteryzuje się ponadprzeciętnie 

dużym uzależnieniem od pomocy społecznej – zasięg pomocy (udział mieszkańców żyjących w 

gospodarstwach domowych objętych opieką) wynosi 16,2% (średnia – 15,5%). Są to 63 osoby. Aż 11 

rodzin to rodziny długotrwale korzystające z pomocy. Wskaźnik bezrobocia w Bysławku jest natomiast 

nieznacznie korzystniejszy od średniej dla gminy, podobnie – lepsze od średniej wartości przyjmuje 

wskaźnik aktywności osób fizycznych. 

Dzieci i młodzież z Bysławka uczęszczają do szkół w Bysławiu. 
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Sfera gospodarcza 

Analizowane sołectwa mają charakter w dużym stopniu rolniczy, choć w przypadku Lubiewa zaznacza 

się w dużo większym stopniu wielofunkcyjność.  

Wg danych GUS (dane nie są porównywalne z danymi Urzędu Gminy), w 2015 roku w Lubiewie 

zarejestrowanych było: 55 podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne i 19 innych 

podmiotów; 67 podmiotów należy do sektora prywatnego. Wśród działalności prowadzonych przez 

osoby fizyczne, 17 należało do sekcji G (handel i naprawy), 12 do sekcji F (budownictwo), a 8 do sekcji 

C (przetwórstwo przemysłowe). W strukturze wielkościowej, 1 podmiot zatrudnia ponad 50 osób, a 2 – 

mieszczą się w przedziale od 10 do 49 zatrudnionych.  

Wg tej samej klasyfikacji GUS, w Bysławku działa 27 podmiotów, w tym 21 należy do osób fizycznych. 

5 z nich należy do sekcji F, a 4 do sekcji G. 

Należy zauważyć, że cześć ludności obydwu miejscowości utrzymuje się z indywidualnych 

gospodarstw rolnych, z wyjazdów do pracy poza miejsce zamieszkania lub ze świadczeń społecznych – 

emerytalnych oraz związanych z trudną sytuacją materialną (różnego rodzaju zasiłki). Część rodzin jest 

utrzymywana (lub wspierana) przez osoby pracujące poza granicami kraju.  

 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Obydwa sołectwa położone są bardzo korzystnie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy 

Lubiewo. Jest to gmina o dużej powierzchni, ale znaczną jej część zajmują lasy, stąd największe 

miejscowości grupują się w pasie rozciągającym się od północy na południe gminy. Na północ od 

Lubiewa i Bysławka leży największa miejscowość gminy – Bysław, a na zachód i południe – 3 duże 

miejscowości – Minikowo, Klonowo, Sucha. Nie tylko więc nie można mówić o jakiejkolwiek 

peryferyzacji Bysławka i Lubiewa – ale wprost przeciwnie – w strukturze powiazań sieciowych gminy 

znajdują się one w ścisłym centrum powiązań.  

Zarówno Lubiewo jak i Bysławek cechują się bardzo ścisłą zabudową centralnych części miejscowości. 

Jest to bardzo korzystne uwarunkowanie – skupienie dużej liczby mieszkańców na niewielkiej 

powierzchni sprzyja rozwojowi handlu i usług komercyjnych. Jednak w przypadku obydwu sołectw, 

około 1/4 – 1/5 ogółu zabudowy stanowi zabudowa rozproszona, tworząca chmurę punktów wokół 

zasadniczych części miejscowości, w odległości najczęściej nie dalej niż 1,5 km w Lubiewie i nie dalej 

niż 1,0 km w Bysławku. Tę rozproszoną zabudowę stanowią gospodarstwa rolne położne wśród terenów 

rolnych.  

Zabudowa zarówno Lubiewa, jak i Bysławka nie przekracza dwóch kondygnacji. Jest to w 

zdecydowanej większości zabudowa powiązana pierwotnie z funkcją rolniczą. W obydwu 

miejscowościach, choć w większym stopniu w Lubiewie – znajduje się tez pewna liczba nowej 

zabudowy mieszkaniowej, całkowicie nie związanej z działalnościami rolniczymi.  

W strukturze przestrzennej Lubiewa wyróżnia się część centrala, związana ze skupionymi tu usługami. 

Od zachodu są to: GOPS, OSP, bank, Urząd Gminy, Zespół Szkół, kościół pw. Św. Mikołaja z 

cmentarzem. W pobliżu – ale poza ścisłym centrum – leży budynek Biblioteki - Centrum Kultury i 

Promocji Gminy Lubiewo. Jako siedziba gminy, Lubiewo skupia podstawowy zestaw instytucji 

użyteczności publicznej o znaczeniu gminnym. Oprócz wspomnianych instytucji działa także 

przedszkole oraz przychodnia.   

W strukturze przestrzennej Bysławka dominuje zespół klasztorny Sióstr Miłosierdzia (dom zakonny 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo) z kościołem pw. Św. Wawrzyńca. Sołectwo 

posiada świetlicę wiejską z OSP, będącą nowym, samodzielnym budynkiem. 
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Oceniając ład przestrzenny obydwu miejscowości należy stwierdzić, że zabudowa cechuje się 

umiarkowanie wysoką estetyką. Uporządkowania i estetyzacji wymaga część centralna Lubiewa.  Na 

terenie gminy Lubiewo zidentyfikowano dwa obiekty kwalifikujące się do uznania ich za „przestrzeń 

zdegradowaną” w rozumieniu „Zasad programowania…”. Są to: teren działki nr 415 w Lubiewie – 

obecnie nieużytkowany, na którym rozebrano już stojący tu do niedawna zdewastowany budynek 

handlowo-usługowy, wskutek czego powstał nieuporządkowany plac (teren stanowi własność Gminy) 

oraz budynek na terenie zespołu klasztornego w Bysławku, obecnie pustostan (jest to tzw. „Dom 

kapelana” – parterowy budynek z roku 1889, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1586/1-2 

z 27.04.2011 roku. Wchodzi w skład zespołu klasztornego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska. Położony jest w centrum wsi 

Bysławek przy drodze powiatowej. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, posiada ściany 

jednowarstwowe ceglane, stropy drewniane, stolarka okienna drewniana – okna skrzynkowe. Drzwi 

wejściowe drewniane z nadświetlem). 

Żadna z miejscowości nie posiada połączeń w transporcie publicznym do Bydgoszczy, a liczba połączeń 

do Tucholi jest bardzo niewielka (z Bysławka – dwa połączenia, z Lubiewa – 5), absolutnie 

niewystarczająca dla normalnego funkcjonowania dojazdów.  

 

Sfera techniczna 

Na terenie gminy Lubiewo brak komunikacji kolejowej. Główną osią komunikacyjną jest droga 

wojewódzka nr 240. Obydwa sołectwa leżą na południe od tej drogi. Bysławek jest z nią połączony 

dwiema drogami powiatowymi – nr 1036C w kierunku Szumiącej (wyjazd do Tucholi) i 1038C w 

kierunku Bysławia. Odległości wynoszą odpowiednio ok. 3 i ok. 2 km. Z Lubiewa w kierunku drogi 

240 prowadzą dwie drogi powiatowe bezpośrednio podpinające (najkrótsza odległość- za pomocą 

1039C -  wynosi poniżej 4 km), a dodatkową możliwość stwarza trzeci kierunek (przez Trutnowo) także 

obsługiwany za pomocą dróg powiatowych. Zarówno z Bysławka jak i z Lubiewa za pomocą dróg 

powiatowych dostać się można także w kierunku południowym do drogi nr 5 (w Zbrachlinie lub 

Niewieścinie). Drogi te stanowią najbardziej dogodny dojazd do Bydgoszczy (czas jazdy około 50-60 

minut). Drogi powiatowe, o których mowa powyżej, cechują się generalnie dobrym lub umiarkowanym  

stanem technicznym, ale są stosunkowo wąskie. Nie są też wyposażone w chodniki lub wydzielone pasy 

dla rowerów. Są porośnięte starodrzewem (częściowo biegną przez las), który dodatkowo wpływa 

negatywnie na bezpieczeństwo zarówno w ruchu pojazdów samochodowych, jak i bezpieczeństwo 

niechronionych uczestników ruchu.  

Obydwa sołectwa są obsługiwane przez sieć wodociągową (to zdawałoby się oczywiste 

uwarunkowanie, w gminie Lubiewo nie jest powszechne – ze względu na rozproszenie osadnictwa 

wciąż około 15% ludności zamieszkuje zabudowania nie podłączone do sieciowego wodociągu). 

Uregulowana jest także gospodarka ściekowa – obydwa sołectwa są obsługiwane przez sieć 

kanalizacyjną (ścieki trafiają do oczyszczalni w miejscowości Bysław). Lubiewo jako jedyna 

miejscowość w gminie posiada także gaz sieciowy. Jest on wykorzystywany do ogrzewania budynków 

użyteczności publicznej m. in. takich, jak: budynek Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkół, Banku. 

Obydwa sołectwa bazują na indywidualnych systemach grzewczych, które mogą przyczyną tzw. niskiej 

emisji, uciążliwej zwłaszcza przy niekorzystnych stanach pogody.  

Nie notuje się problemów z zasilaniem w energię elektryczną. 
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Sfera środowiskowa 

Brak jest danych pozwalających na dokonywanie analiz stanu środowiska w jednostkach tak małych jak 

sołectwa, tym bardziej w gminach, które ze względu na swój ogólny charakter, nie są postrzegane jako 

obszary, w których potencjalnie może dochodzić do znaczących emisji zanieczyszczeń – państwowy 

system monitorowania stanu środowiska skupia się raczej na obszarach, w których należy się 

spodziewać dużych emisji i monitorować je w celu kontrolowania liczby i skali zachodzących 

przekroczeń. Pozostałe obszary nie są badane z tak dużą częstotliwością, szczegółowością, a przede 

wszystkim sieć punktów pomiarowych jest znacznie rzadsza.  

Oceny stanu środowiska można więc dokonać przede wszystkim na podstawie pewnych przesłanek, 

pośrednio wskazujących na rodzaje i skalę możliwych oddziaływań na środowisko. Uwzględniając 

charakter zagospodarowania terenu, w którym dominują tereny rolne, należy spodziewać się 

zanieczyszczeń powodowanych przez gospodarkę rolną – są to generalnie dobrze poznane 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, związane z nawożeniem.  Jak się wydaje skala 

problemu jest pod tym względem podobna, jak w terenach sąsiednich – profil produkcji rolniczej jest tu 

bowiem bardzo podobny. 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza są indywidualne systemy grzewcze, w dużym stopniu 

instalacje stare i niskowydajne oraz – w znacznie mniejszym stopniu - ruch pojazdów. Z całą pewnością 

najgorszy stan środowiska w gminie ma miejsce w paśmie drogi 240 – gdzie oddziaływania 

powodowane przez bardzo dużą skalę ruchu są bardzo duże (zanieczyszczenia, hałas, zagrożenia dla 

bezpieczeństwa). Na ich tle stan środowiska w Lubiewie i Bysławku jest zdecydowanie korzystniejszy. 

Należy jednak zauważyć, że Bysławek leży w obniżeniu, stąd warunki przewietrzania są tu 

zdecydowanie gorsze i w skrajnie niekorzystnych warunkach pogodowych może dochodzić do 

zalegania zanieczyszczeń.  

Reasumując, należy więc stwierdzić, że stan środowiska w obszarze rewitalizacji nie wyróżnia się 

negatywnie na tle obszarów sąsiednich. Z całą pewnością stan środowiska nie stanowi czynnika, który 

w obecnym stanie stanowiłby zagrożenie dla zdrowia czy tym bardziej życia mieszkańców, ani nawet 

nie wpływałby zauważalnie obniżająco na jakość życia mieszkańców. 

 

Najważniejsze problemy 

Przeprowadzona analiza pozwala na identyfikację kluczowych problemów sołectw leżących w obszarze 

rewitalizacji: 

• starzejące się społeczeństwo (w obydwu sołectwach)  

• wciąż zbyt niska jakość przestrzeni publicznych miejscowości gminnej, obniżająca jej prestiż i 

zdolność do oddziaływania na obszar gminy (Lubiewo) 

• zbyt mała aktywność społeczna i gospodarcza – jak na oczekiwania stawiane siedzibie gminy -  

skutkująca ponadprzeciętnym bezrobociem (Lubiewo), 

• niedorozwój transportu publicznego, ograniczający mobilność (obydwa sołectwa). 

 

Najważniejsze potencjały 

Potencjałów rozwojowych rewitalizowanych sołectw należy poszukiwać w następujących dziedzinach: 

• obecności przestrzeni zdegradowanej, która może być adaptowana do celów rozwoju 

społecznego i gospodarczego (Lubiewo i Bysławek) 

• potencjału turystycznego – jako możliwego pola aktywizacji zawodowej (Lubiewo) 
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• ogólnie dużego potencjału usługowego miejscowości, będącego podstawą kształtowania 

wysokiej jakości życia związanej z dostępem do usług (Lubiewo) 

• możliwość wzrostu aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców przejawiającego się 

rozwojem lokalnej przedsiębiorczości (Lubiewo) 

• zwiększenie mobilności mieszkańców pozwoli na poszerzenie rynków pracy (Lubiewo) 

 

Wizja stanu obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Opis spodziewanego efektu rewitalizacji na terenie gminy Lubiewo 

Realizacja planowanych działań z zakresu rewitalizacji doprowadzi do aktywizacji społecznej i 

gospodarczej gminy. Wprawdzie działania podejmowane będą tylko w dwóch miejscowościach i 

bezpośrednio na rzecz społeczności tych dwóch miejscowości, to zakłada się, że oddziaływania 

pośrednie będą znacznie szersze – stąd całkowicie uprawnione jest zakładanie, że rewitalizacja 

przyniesienie efekty w skali całej gminy. 

W miejscowości Lubiewo planowanie działania mają doprowadzić nie tylko do poprawy wskaźników 

społeczno-gospodarczych, ale przede wszystkim do poprawy funkcjonalności całego centrum tej 

miejscowości. Jeśli uwzględni się fakt, jak duża jest rola miejscowości gminnej w obsłudze i 

funkcjonowania całej gminy oraz jak duże znaczenie wizerunkowe dla kształtowania konkurencyjności 

całej gminy, ma jej siedziba - jej potencjał i sposób postrzegania - to widać, że działania mające na celu 

poprawę funkcjonalności centrum miejscowości gminnej, tym bardziej jeśli będą wzmocnione 

działaniami na rzecz aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców – mogą takie szerokie 

oddziaływania na obszar całej gminy, mieć. W obecnym stanie nie tylko wskaźniki społeczno-

gospodarcze notowane w Lubiewie nie są satysfakcjonujące i nie nadają impulsów rozwojowych innym 

miejscowościom, jak też nie przyczyniają się do prawidłowej obsługi ludności całej gminy, ale także 

wizerunek i potencjał tej miejscowości - jako ośrodka gminnego – nie jest satysfakcjonujący. 

Oczekuje się więc, że w wyniku podjętych działań rewitalizacyjnych, miejscowość Lubiewo znacznie 

poprawy swój potencjał społeczno-gospodarczy ośrodka gminnego, to znaczy będzie miejscowością o 

lepszej dostępności i jakości świadczonych usług oraz w większym stopniu wpływającym na jakość 

życia mieszkańców gminy – poprzez większy potencjał gospodarczy (miejsca pracy oraz miejsca 

zaspokajania potrzeb handlowo-usługowych mieszkańców) oraz wyższą jakość życia. W ujęciu 

wyłącznie lokalnym – czyli w skali ludności Lubiewa – działania rewitalizacyjne mają doprowadzić do 

poprawy warunków materialnych ludności i warunków zamieszkania w tej miejscowości, a w stosunku 

do dzieci i młodzieży szkolnej – do poprawy wyników kształcenia poprzez pomoc zarówno uczniom 

zdolnym, jak i najmniej zdolnym. Lepsze kształcenie już na poziomie podstawowym przełoży się na ich 

dalsze losy edukacyjne i zawodowe – w efekcie stworzy szansę korzystniejszych warunków życia. 

Działania podejmowane w miejscowości Bysławek teoretycznie mają znacznie bardzo lokalne – bo 

sensu stricte mają zaspokajać wyłącznie potrzeby dwóch rewitalizowanych miejscowości w zakresie 

zapewnienia usług opiekuńczych dla ludności starszej. Jednak sensu largo –rola tego działania będzie 

znacznie większa. W skali całej gminy Lubiewo będzie to pierwszy dom dziennego pobytu (w formule 

klubu seniora) dla ludności starszej, będzie więc pełnił rolę placówki pilotażowej, która pozwoli zdobyć 

doświadczenie w funkcjonowaniu tego typu usług publicznych. Ponadto będzie to przykład 

wprowadzania do przestrzeni gminy nowych usług, będących odpowiedzią na pojawiające się potrzeby 

(których znaczenie w przyszłości będzie rosło) – jest to przejaw pewnej nowoczesności i 

innowacyjności w funkcjonowaniu usług publicznych na terenach wiejskich, bo jak dotąd są to placówki 

wciąż niezbyt rozpowszechnione i dążenie do ich powoływania jest przejawem nadążania za potrzebami 
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i troski o zapewnienie jak najwyższej jakości życia dla wszystkich grup ludności. Tak więc znaczenie i 

rola powołania tego typu placówki jest znacznie większa, niż tylko wynikałaby z zapewnienia wysokiej 

jakości usług, przeciwdziałającej wykluczeniu społecznemu. Zakłada się, że dzięki temu 

przedsięwzięciu nie tylko zapewni się obsługę dla grupy około 10 osób, ale przede wszystkim zainicjuje 

się proces tworzenia tego typu obiektów i budowania świadomości solidarności międzypokoleniowej 

na terenie gminy. 

Docelowym stanem przestrzeni rewitalizowanej będzie(*): 

• zamieszkiwanie jej przez społeczność o lepszej kondycji materialnej, będącej skutkiem 

skutecznych działań na rzecz aktywizacji zawodowej, 

• zamieszkiwanie jej przez społeczność lepiej wykształconą, co będzie skutkiem działań 

prowadzonych na dużą skalę w szkole w Lubiewie, 

• stworzenie nowej, specyficznej, nieobecnej dotąd, przestrzeni handlowej (targowisko), 

• stworzenie placówki integracyjnej dla ludności starszej, 

• a jednocześnie -w kontekście powyższego - adaptacja dwóch obiektów zdegradowanych do 

nowych, oczekiwanych społecznie, funkcji, 

• poprawa funkcjonalności centrum Lubiewa poprzez inwestycje w drogę i place parkingowe, 

• poprawa estetyki centrum Lubiewa poprzez inwestycje remontowe w zabudowie. 

(*) szczegółowy opis planowanych działań został zawarty w rozdziale „Komplementarność problemowa” 

 

Szczegółowa koncepcja rewitalizacji na terenie gminy Lubiewo 

Rewitalizacja w gminie Lubiewo prowadzona będzie w dwóch sołectwach: Lubiewo oraz Bysławek. 

a) określenie celów rewitalizacji w gminie Lubiewo (w rozumieniu rozdziału 6.4.2 „Zasad 

programowania…”) 

Rewitalizację na terenie gminy Lubiewo zamierza się realizować zgodnie z następującymi celami 

określonymi w rozdziale 6.4.2 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na 

obszarach wiejskich regionu (str. 40-41 „Zasad programowania…”): 

• Bysławek - Cel rewitalizacji A : przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji 

społecznej (adaptacja budynku na cele domu dziennego pobytu) 

• Lubiewo - Cel rewitalizacji B: przekształcenie przestrzeni zdegradowanej na cele aktywizacji 

gospodarczej (adaptacja zdewastowanego placu na cele targowiska) 

• Lubiewo - Cel rewitalizacji C: rozwój społeczny dzieci i młodzieży w rejonach o niskim 

poziomie kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 

• Lubiewo - Cel rewitalizacji D: zwiększenie partycypacji w życiu społecznym dla społeczności 

w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej (w tym ostatnim 

przypadku zwracać się będzie w szczególności uwagę na aktywizację zawodową – celem 

zwiększenia partycypacji w życiu społecznym, ma być wyrobienie postaw prozatrudnieniowych 

i nabycie lub zwiększenie kompetencji zawodowych) 

Na etapie prac projektowych nawiązano współpracę i uzyskano deklarację uczestnictwa w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w ramach celu C i D z sektorem NGO. 
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b) koncepcja rewitalizacji sołectwa Lubiewo 

W Lubiewie zakłada się działania na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców. 

Pośrednio przyczyniać się do tego będą także działania inwestycyjne mające na celu unowocześnienie 

struktury i poprawę funkcjonalności centralnej części miejscowości. Zakłada się, że planowane 

działania wyposażą mieszkańców w nową wiedzę i umiejętności oraz zwiększą aktywność społeczną 

mieszkańców, co przełoży się na działania prorozwojowe.  

W sferze przestrzennej będzie to kontynuacja działań już rozpoczętych (inwestycje komplementarne 

przedstawiono w dalszej części opracowania).  

 

Tabela. Koncepcja rewitalizacji w sołectwie Lubiewo 

Zidentyfikowany problem 

(będący podstawą identyfikacji 

OZ/OR) 

Planowane działania Zakładany efekt rewitalizacji 

Starzenie się społeczeństwa 

(wskaźnik: Udział ludności w 

wieku poprodukcyjnym w ludności 

ogółem na danym obszarze (%)) 

Realizacja domu dziennego pobytu 

(działającego w formule klubu 

seniora) w Bysławku (zakłada się, 

że obiekt w Bysławku będzie 

obsługiwał seniorów z obydwu 

rewitalizowanych miejscowości) 

Bezpośredni: 

Zapewnienie miejsca integracji 

społecznej (zapobieganie 

wykluczeniu) dla ludności starszej 

z OR 

 

Pośredni: 

Wzrost świadomości społecznej w 

zakresie konieczności 

podejmowania działań na rzecz 

ludności starszej (w tym także 

zapewniania miejsc opieki i miejsc 

integracji społecznej) w obliczu 

prognozowanego znacznego 

wzrostu liczby ludności starszej) 

 

Ponadprzeciętnie duże bezrobocie 

(wskaźnik: Udział bezrobotnych w 

ludności w wieku produkcyjnym 

(%)) 

Aktywizacja gospodarcza 

(kursy/szkolenia mające na celu 

zwiększenie zatrudnienia) 

Bezpośredni: 

Wzrost liczby osób pracujących 

Podjęcie pracy przez osoby 

bezrobotne 

 

Pośredni: 

Zmniejszenie uzależnienia od 

systemu pomocy społecznej 

Zmiana postaw społecznych na 

rynku pracy 

Wzrost siły nabywczej rodzin 

przekładający się pośrednio na 

dalszą aktywizację gospodarczą w 

mikroskali 

Niski poziom kształcenia 

(wskaźnik: Miejscowość należy do 

rejonu obsługi szkoły podstawowej 

lub gimnazjum o niskim poziomie 

kształcenia (wg kryterium 

szczegółowego)) 

Działania skierowane zarówno do 

uczniów z problemami w nauce 

(„wyrównawcze”), jak i uczniów 

zdolnych („rozwijające 

zainteresowania”) oraz działanie 

adresowane do wszystkich mające 

Bezpośredni: 

Poprawa mierzalnych aspektów 

kształcenia 

 

Pośredni: 
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na celu poprawę nauczania języka 

angielskiego 

Zmiana mentalności, wyrobienie 

postaw prorozwojowych 

Obecność przestrzeni 

zdegradowanej wykazującej 

możliwość adaptacji do celów 

rozwoju gospodarczego (*) 

Urządzenie targowiska Bezpośredni: 

Powstanie nowego punktu 

handlowego 

Zagospodarowanie przestrzeni 

zdegradowanej 

 

Pośredni: 

Ożywienie społeczno-gospodarcze 

Lubiewa 

Wzrost zdolności wsi gminnej do 

obsługi mieszkańców gminy 

Poprawa jakości życia poprzez 

ułatwienie dostępu do towarów 

rolno-spożywczych  

Wzrost dochodów lokalnych 

wytwórców żywności 

Działania uzupełniające wpływające na poprawę funkcjonalności centrum Lubiewa i wzmacniające 

planowania działania funkcjonalno-przestrzenne (utworzenie targowiska) oraz działania społeczne 

Zagospodarowanie placów przed instytucjami publicznymi i komercyjnymi w Lubiewie, w tym budowa 

parkingów, budowa oświetlenia 

Wykonanie elewacji i wymiana pokryć dachowych budynków publicznych i usług komercyjnych  

Remont nawierzchni głównej ulicy w Lubiewie (ul. Hallera) 

Modernizacja infrastruktury sportowej przy szkole 

Wymiana ogrodzeń, elewacji i dachów budynków mieszkalnych należących do osób prywatnych, w tym 

likwidacja pokryć azbestowych 

(*) Obecność przestrzeni zdegradowanej wykazującej możliwość adaptacji do celów rozwoju gospodarczego jest traktowana 

nie tylko jako problem reprezentujący sferę funkcjonalno-przestrzenną, ale jest jednocześnie postrzegana jako potencjał 

rozwojowy miejscowości  

 

Działania społeczne adresowane będą do trzech grup odbiorców: 

• osób dorosłych, które będą aktywizowane zawodowo 

• młodzieży szkolnej, dla której zostaną przeprowadzone działania aktywizujące, mające na celu: 

poprawę wyników kształcenia w zakresie języka angielskiego, poprawę wyników kształcenia 

uczniów o dotychczas niskich lub przeciętnych wynikach (forma zajęć wyrównawczych i 

uzupełniających), wsparcie uczniów najbardziej zdolnych  

• seniorów, dla których w ramach programu stworzy się w miejscowości Bysławek (leżącej także 

w obszarze rewitalizacji), placówkę integracyjną przeciwdziałającą wykluczeniu (dom 

dziennego pobytu działający w formule klubu seniora) 

  

Warto zauważyć, że do idei działań modernizujących przestrzeń miejscowości, udało się nakłonić 

prywatnych mieszkańców oraz przedsiębiorców (te działania będą w znacznej mierze finansowane 

spoza środków publicznych), stąd zakłada się osiągnięcie efektu synergicznego. Ogólnie działania te 

mają doprowadzić do poprawy stanu rozwoju społecznego i gospodarczego Lubiewa, poprawy 

potencjału tej miejscowości w zakresie obsługi ludności gminy oraz do unowocześnienia przestrzeni 

(poprawy jej funkcjonalności, ale jednocześnie w wyniku działań modernizacyjnych i 
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zagospodarowania przestrzeni zdegradowanej – także estetyki). Obecnie, co wykazano we 

wcześniejszej części opracowania, Lubiewo cechuje się ponadprzeciętnie wysokim wskaźnikiem 

bezrobocia, niskim poziomem nauczania w szkole podstawowej i w gimnazjum i stosunkowo 

niekorzystnymi wskaźnikami aktywności gospodarczej, czy uzależnienia od pomocy społecznej. 

Miejscowość cechuje się więc swoistym marazmem i celem rewitalizacji ma być jego przełamanie.  

 

 

Ideogram przedstawiający logikę planowanej rewitalizacji w sołectwie Lubiewo 

W sołectwie Lubiewo dostrzega się niewykorzystany obecnie potencjał wynikający z turystycznego 

charakteru gminy, jak też z jej położenia w rejonie o bardzo dużym potencjale turystycznym – a to 

oznacza, że gmina może pełnić działalności na rzecz obsługi ruchu turystycznego nie tylko na terenie 

gminy, ale także w szerszym obszarze tej części Borów Tucholskich. Wśród działalności, które mogą 

być prowadzone w tym kierunku są: rozwijanie usług przewodników turystycznych (dla grup turystów 

przebywających w tym rejonie), prowadzenie wypożyczalni rowerów, wypożyczalni sprzętu wodnego, 

koordynowanie działalności gospodarstw agroturystycznych, prowadzenie usług przewozowych dla 

grup turystycznych, itp. Tego typu działania zamierza się stymulować podczas zajęć aktywizujących 

gospodarczo. Są to działalności, które w praktyce nie mogą stać się głównym źródłem utrzymania, 

ponieważ sezonowy charakter ruchu turystycznego oraz wciąż relatywnie niezbyt duże potoki ruchu 

turystów wykluczają możliwość rozwoju turystyki jako pełnoprawnej funkcji gospodarczej. Ale mogą 

to być działalności, które uzupełnią innego rodzaju prowadzone działalności lub pozwolą na sezonowe 

uruchamianie działalności, względnie dodatkowo uzupełnią dochody obok regularnego źródła 

utrzymania. W sferze wskaźnikowej, pozytywne efekty tego typu działań bardzo trudno jest wykazać, 

ale nie bez znaczenia jest ich wpływ na dochody gospodarstw domowych czy podmiotów 

gospodarczych, które będą tego typu działalności prowadzić. 

W ścisłym centrum Lubiewa znajduje się przestrzeń zdegradowana (działka nr 415) – teren po 

rozebranym budynku handlowo-usługowym wraz z towarzyszącym placem, który zamierza się 

adaptować na cele targowiska. Będzie to dodatkowy punkt handlowy w miejscowości, choć w założeniu 

szczególnie preferowani mają być okoliczni rolnicy, oferujący miejscowe produkty żywnościowe. 

Dzięki urządzeniu targowiska dojdzie do poprawy funkcjonalności przestrzeni centrum tej 

miejscowości. Bez wątpienia wzmocni to funkcje Lubiewa jako siedziby gminy. 
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c) koncepcja rewitalizacji w sołectwie Bysławek 

W Bysławku w ramach programu zamierza się utworzyć dom dziennego pobytu dla osób starszych – 

poprzez adaptację tzw. domu kapelana na terenie Zespołu Klasztornego w Bysławku (prowadzonego 

przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska). 

 

Szczegółowa informacja o zakresie planowanych działań została przedstawiona w części programu 

poświęconej zagadnieniom komplementarności 

 

Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące 

eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk 

Celem programu rewitalizacji w gminie Lubiewo jest: 

 

Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do 

pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 

rzecz seniorów w Bysławku 

Cel ten zamierza się zrealizować za pomocą za pomocą następujących kierunków: 

Kierunek 1: Rewitalizacja sołectwa Lubiewo 

Kierunek 2: Rozwój usług przeciwdziałających wykluczeniu ludności starszej w Bysławku 

 

Poszczególne kierunki są więc podporządkowane rodzajom interwencji, które są niezbędne dla 

rewitalizacji, to znaczy: 

• Interwencji, której głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia w Lubiewie 

• Interwencji, której głównym celem jest rozwój społeczny dzieci i młodzieży, mający na  celu 

wyrównywanie szans rozwojowych uczniów szkół prowadzonych przez gminę w Lubiewie  

• Interwencji, której głównym celem jest poprawa stanu zagospodarowania i funkcjonalności 

centrum Lubiewa 

• Interwencji, której głównym celem jest realizacja infrastruktury i uruchomienie działalności dla 

ludności starszej w Bysławku 

 

Kolejnym szczeblem hierarchizowania i operacjonalizacji działań – są przedsięwzięcia. W ramach 

programu rewitalizacji dla gminy Lubiewo zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć: 

W ramach Kierunku 1: 

Przedsięwzięcie 1: 1. Aktywizacja społeczno-gospodarcza sołectwa Lubiewo 

Przedsięwzięcie 2: 2. Zwiększenie funkcjonalności zagospodarowania centrum Lubiewa 

W ramach Kierunku 2: 

Przedsięwzięcie 3: 3. Uruchomienie domu dziennego pobytu dla seniorów w Bysławku 
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W ramach przedsięwzięć identyfikuje się projekty (przedstawione w dalszej części Programu). Projekt 

to najmniejsza jednostka programowania interwencji – jest to konkretne, autonomiczne, kompleksowe 

działanie, które będzie zrealizowane. Projekty składają się na przedsięwzięcia. 

 

Wskaźnikami realizacji celu rewitalizacji w gminie są: 

Zmniejszenie wskaźnika bezrobocia (liczba bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym) na 

terenie sołectwa Lubiewo do wartości korzystniejszej od wartości przeciętnej na terenie gminy i 

jednocześnie nie gorszej od 120% wartości notowanej w sołectwie Bysław 

Lub alternatywnie 

Podjęcie pracy przez co najmniej 8 niepracujących osób uczestniczących w ramach programu 

rewitalizacji w programie aktywizującym na terenie sołectwa Lubiewo (przy jednoczesnej 

deklaracji, że na podjęcie pracy miał wpływ program aktywizujący) 

Oraz 

Utworzenie domu dziennego pobytu zapewniającego realizację programu przeciwdziałającego 

wykluczeniu seniorów dla co najmniej 8 osób 

Uwaga – uwzględniając wskaźniki bezrobocia na terenie gminy w okresie sporządzania Programu, 

spełnienie warunku dotyczącego osiągniecia określonego wskaźnika bezrobocia wymagałoby redukcji 

liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o 8. Wartość ta była podstawą dla określenia wielkości 

wskaźnika alternatywnego osiągnięcia celu.   

 

Ustanawia się następujące wskaźniki produktów i rezultatów: 

Wskaźnik Rok 
bazowy 

Stan 
docelowy 

Uwagi 

Wskaźniki produktu 

Wskaźnik autorski: 
Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz poprawy 
jakości kształcenia 
 

0 55  

Wskaźnik LSR, wskaźnik ORSG: 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie 
 
 
Uwaga – wartość wskazywana dla osób dorosłych jest 
tożsama ze wskaźnikiem LSR: 
Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup 
defaworyzowanych objętych ww. wsparciem   
 

0 28 Założono: 20 osób 
dorosłych, 8 seniorów z 
domu dziennego pobytu 
w Bysławku 

Wskaźnik autorski 
Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 
 

0 1 Dotyczy adaptacji domu 
dziennego pobytu w 
Bysławku 

Wskaźnik LSR: 
Liczba szkoleń    
 

0 5 Dotyczy liczby „modułów 
tematycznych” („pakietów 
szkoleń”) w ramach 
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Uwaga – wskaźnik tożsamy ze wskaźnikiem LSR: 
Liczba projektów skierowanych do następujących grup 
docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane 
(określone w LSR), młodzież, turyści, inne 
 

aktywizacji gospodarczej 
dorosłych 

Wskaźnik autorski: 
Powierzchnia terenów udostępnionych w wyniku 
rewitalizacji na cele prowadzenia działalności 
gospodarczych 
 

0 1568,39 
m kw 

Dotyczy planowanego 
targowiska w Lubiewie 

Wskaźnik autorski: 
Powierzchnia przestrzeni publicznych oraz terenów 
komunikacji, które poprawiły dostępność i 
funkcjonalność w wyniku przeprowadzenia działań 
rewitalizacyjnych 

0 6407,0 m 
kw. 

Dotyczy działań 
inwestycyjnych 
oznaczonych w rozdziale: 
„Komplementarność 
problemowa” na terenie 
sołectwa Lubiewo 
numerami od 2 do 4 

Wskaźniki rezultatu 

Wskaźnik autorski: 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 
programu 
 

0 5 Przyjęto osoby, które w 
wyniku szkoleń nabyły 
poświadczone  
kwalifikacje (np. 
egzaminem, certyfikatem, 
itp.) 

Wskaźnik LSR: 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu 
programu  
 

0 10  

Wskaźnik autorski: 
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
społecznych istniejących po zakończeniu projektu 
 

0 1 Dom dziennego pobytu w 
Bysławku 

Wskaźnik autorski  
Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 
obszarów 

0 228 Przyjęto pensjonariuszy 
domu dziennego pobytu 
 
oraz 1/5 mieszkańców 
sołectwa Lubiewo jako 
korzystających z 
targowiska 

Wskaźnik autorski: 
Liczba uczniów zamieszkujących sołectwo Lubiewo i 
uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę w 
sołectwie Lubiewo, biorących udział w konkursach i 
olimpiadach przedmiotowych, którzy zakwalifikowali się 
co najmniej do drugiego etapu – uwaga: dane za rok 
szkolny kończący się w roku objętym monitoringiem 

2 3  

Uwaga: Wskaźniki LSR zgodnie z tabelą: „Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, 
analizy SWOT oraz celów i wskaźników”, str. 46 Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016 „Dekel do borowiackiej grapy” (wersja datowana na maj 2016) 
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Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

Przedsięwzięcie 
(nr, nazwa) 

Projekt (nr, nazwa) Typ projektu 

S-społeczny 

G-gospodarczy 

PF – 
przestrzenno-
funkcjonalny 

Opis projektu 

Podmiot/y 
realizujący/e 

projekt 

Zakres realizowanych 
zadań 

Lokalizacja 
(miejsce 

przeprowadzenia 
danego projektu) 

Szacowana 
wartość 
projektu 

(zł) 

Prognozowane 
rezultaty 

Sposób oceny i 
zmierzenia rezultatów 

w odniesieniu do celów 
rewitalizacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 
rzecz seniorów w Bysławku 

 Kierunek działań: 1. Rewitalizacja sołectwa Lubiewo 

Podobszar 
Lubiewo 

1. Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa Lubiewo 

1.1.Program 
rozwoju 
społecznego 
sołectwa Lubiewo – 
pakiet działań 
aktywizacyjnych 
dla ludności 
dorosłej 

S Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

kurs przewodników 
turystycznych 

kurs dla właścicieli 
gospodarstw 
agroturystycznych 
oraz innych 
podmiotów 
działających w sferze 
obsługi turystów  

kurs zawodowy: 
murarz – o 
specjalności 
kamieniarstwo, 

kursu zawodowy: 
brukarz 

kurs prawa jazdy na 
kategorię B dla kobiet 
umożliwiający 
wejście lub powrót 
na rynek pracy 

 

Biblioteka-
Centrum Kultury 
i Promocji Gminy 
Lubiewo 

100.000,00 Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w 
programie – 20 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, które 
uzyskały kwalifikacje 
po opuszczeniu 
programu – 5 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 
poszukujących pracy 

Nabór na szkolenia i 
warsztaty będzie się 
odbywał na podstawie 
deklaracji uczestnictwa 
oraz deklaracji 
poszukiwania pracy po 
zakończeniu programu 
– ocena frekwencji na 
podstawie list 
obecności  

Uczestnicy przystępując 
do programu będą 
zobowiązywać się do 
udzielania informacji na 
potrzeby 
monitorowania 

W przypadku szkoleń o 
różnym charakterze 
(autonomicznych) – 
osoby korzystające z 
różnych szkoleń będą 
liczone pojedynczo 



 

33 | S t r o n a  

 

po opuszczeniu 
programu – 10 

Liczba szkoleń – 5 

 

Liczba osób 
uzyskujących 
kwalifikacje – na 
podstawie wydanych 
dokumentów 
potwierdzających ich 
uzyskanie 

Liczba osób 
poszukujących pracy po 
zakończeniu programu 
– na podstawie 
imiennego wywiadu 
środowiskowego z 
osobami 
uczestniczącymi w 
szkoleniach i 
warsztatach 

Podobszar 
Lubiewo 

1. Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa Lubiewo 

1.2.Program 
rozwoju 
społecznego 
sołectwa Lubiewo – 
pakiet działań 
przeciwdziałających 
wkluczeniom dla 
dzieci i młodzieży 

S Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

organizacja 
regularnych zajęć 
mających na celu 
poprawę wyników 
kształcenia w zakresie 
języka angielskiego; 

organizacja 
regularnych zajęć 
mających na celu 
poprawę wyników 
kształcenia uczniów o 
dotychczas niskich 
lub przeciętnych 
wynikach; 

organizacja 
regularnych zajęć 
mających na celu 
wsparcie uczniów 
najbardziej zdolnych; 

Zespół Szkół w 
Lubiewie 

160.000,00 Liczba uczniów 
objętych działaniami 
na rzecz poprawy 
jakości kształcenia – 
55 

Liczba uczniów 
zamieszkujących 
sołectwo Lubiewo i 
uczęszczających do 
szkół prowadzonych 
przez gminę w 
sołectwie Lubiewo, 
biorących udział w 
konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych, 
którzy 
zakwalifikowali się 
co najmniej do 
drugiego etapu – 

Nabór na zajęcia będzie 
się odbywał na 
podstawie deklaracji 
uczestnictwa – ocena 
frekwencji na 
podstawie list 
obecności  

W przypadku zajęć o 
różnym charakterze 
(autonomicznych) – 
osoby korzystające z 
różnych zajęć będą 
liczone pojedynczo 

Informacje o 
uczestnictwie w 
olimpiadach i 
konkursach pochodzić 
będzie od dyrekcji 
szkoły(ół) 
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 uwaga: dane za rok 
szkolny kończący się 
w roku objętym 
monitoringiem –1  

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 
rzecz seniorów w Bysławku 

 Kierunek działań: 1. Rewitalizacja sołectwa Lubiewo 

Podobszar 
Lubiewo 

2. Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowania 
centrum Lubiewa 

2.1. 
Zagospodarowanie 
działki nr 415 na cel 
targowiska 

PF Gmina 
Lubiewo 

wyburzenie 
istniejącego budynku,  

budowa placu 
targowego z 
zadaszonymi 
stanowiskami 
kupieckimi z 
zapleczem 
sanitarnym 

budowa przyłącza 
wodnego i 
oświetlenia 
targowiska  

zagospodarowanie i 
urządzenie całego 
terenu wzdłuż 
targowiska oraz z 
utwardzeniem terenu 
pod wiatami i 
budową parkingu z 
kostki brukowej dla 
klientów 

Działka nr 415 w 
Lubiewie 

404.025,97 
zł 

Powierzchnia 
terenów 
udostępnionych w 
wyniku rewitalizacji 
na cele prowadzenia 
działalności 
gospodarczych – 
1.568,39 m2 

Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów - 220 

pozwolenie na 
użytkowanie 

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu działań na 
rzecz seniorów w Bysławku 

 2: Rozwój usług przeciwdziałających wykluczeniu ludności starszej w Bysławku 

Podobszar 
Bysławek 

3. Uruchomienie 
domu dziennego 
pobytu dla 

3.1.Prace 
remontowe mające 

PF Zgromadzenie 
Sióstr 
Miłosierdzia  

Wymiana pokrycia 
dachowego 

Tzw. „Dom 
Kapelana” na 
terenie Zespołu 

235.300,00 Liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury 

- pozwolenie na 
użytkowanie 
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seniorów w 
Bysławku 

 

na celu adaptację 
budynku 

Termomodernizacja 
dachu , stropu i 
posadzek przyziemia 

Wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
schodów 
policzkowych 

Remont wnętrza z 
dostosowaniem 
funkcji dla osób 
niepełnosprawnych 

Renowacja 
konserwatorska 
elewacji budynku 

Wymiana instalacji 
tele-technicznych 

Wymiana instalacji 
wod-kan; C.O. 

Klasztornego w 
Bysławku 

zlokalizowanych na 
rewitalizowanych 
obszarach - 1 

Podobszar 
Bysławek 

3. Uruchomienie 
domu dziennego 
pobytu dla 
seniorów w 
Bysławku 

3.2.Uruchomienie 
świadczenia usług 
domu dziennego 
pobytu 

S Zgromadzenie 
Sióstr 
Miłosierdzia 
oraz Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej w 
Lubiewie 

Uruchomienie 
świadczenia usług 
domu dziennego 
pobytu 

Tzw. „Dom 
Kapelana” na 
terenie Zespołu 
Klasztornego w 
Bysławku 

375.000,00 Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w 
programie – 8 

Liczba osób 
korzystających ze 
zrewitalizowanych 
obszarów - 8 

Informacje pochodzące 
od Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia oraz GOPS 
w Lubiewie 
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Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Obszar rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

L.p. Typ 
przedsięwzięcia 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

1 2 3 4 

 Cel rewitalizacji: Aktywizacja gminy Lubiewo poprzez wzmocnienie potencjału siedziby gminy do pełnienia funkcji społeczno-gospodarczych oraz zainicjowanie programu 
działań na rzecz seniorów w Bysławku 

 Kierunek działań: 1. Rewitalizacja sołectwa Lubiewo 

Podobszar Lubiewo 1 PF Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia- budowa parkingu oraz oświetlenia (kontynuacja działań już rozpoczętych na rzecz 
poprawy funkcjonalności) 

Podobszar Lubiewo 2 PF Zagospodarowanie placu przed pocztą i apteką. 

Podobszar Lubiewo 3 PF Zagospodarowanie terenu przed Piekarnią oraz wykonanie elewacji budynku. 

Podobszar Lubiewo 4 PF Remont nawierzchni ulicy Hallera. 

Podobszar Lubiewo 5 PF Zagospodarowanie terenu części boiska poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej oraz wykonanie elewacji budynku sali sportowej 
przy Zespole Szkół w Lubiewie 

Podobszar Lubiewo 6 PF Wymiana ogrodzeń, elewacji i dachów budynków mieszkalnych należących do osób prywatnych  

Podobszar Lubiewo 7 PF Urząd Gminy – wykonanie naprawy elewacji budynku Urzędu Gminy 

Podobszar Lubiewo 8 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Banku Spółdzielczego 

Podobszar Lubiewo 9 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ul. Wojska Polskiego 12 

Podobszar Lubiewo 10 PF Wymiana pokrycia dachowego budynku GOPS i OSP 

Podobszar Lubiewo 11 PF Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach prywatnych 
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Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 
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% zł EFS EFRR Inne (jakie?) Środki 
prywatne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Podobszar 
Lubiewo 

2018-
2019 

1.1.Program rozwoju 
społecznego sołectwa 
Lubiewo – pakiet 
działań 
aktywizacyjnych dla 
ludności dorosłej 

S 1. Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa 
Lubiewo 

Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

100.000,00 85 85.000,00 85.000,00 - Budżet Gminy 
15.000,00  

- 11.1 - - 

Podobszar 
Lubiewo 

IX.2018-
VI.2021 

1.2.Program rozwoju 
społecznego sołectwa 
Lubiewo – pakiet 
działań 
przeciwdziałających 
wkluczeniom dla 
dzieci i młodzieży 

S 1. Aktywizacja 
społeczno-
gospodarcza 
sołectwa 
Lubiewo 

Gmina 
Lubiewo przy 
współpracy 
NGO 

200.000,00 85 170.000,00 170.000,00 - Budżet Gminy 
30.000,00 

- 10.2 10.2.2 - 

Podobszar 
Lubiewo 

2018 2.1.Zagospodarowanie 
działki nr 415 na cel 
targowiska 

PF 2. Zwiększenie 
funkcjonalności 
zagospodarowa
nia centrum 
Lubiewa 

Gmina 
Lubiewo 

408.651,98 63,63 260.025,00 - - 
 

PROW 
260.025,00 

 
Budżet Gminy 

146.944,25 

- - - - 
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Podobszar 
Bysławek 

2017-
2018 

3.1.Prace remontowe 
mające na celu 
adaptację budynku 

PF 3. 
Uruchomienie 
domu 
dziennego 
pobytu dla 
seniorów w 
Bysławku 

Zgromadzeni
e Sióstr 

Miłosierdzia 

235.300,00 85 200.000,00 -  200.000,00 - 35.300,00 7 7.1 

P
ro

je
kt

 3
.2

 

Podobszar 
Bysławek 

2018-
2023 

3.2.Świadczenia usług 
domu dziennego 
pobytu 

S 3. 
Uruchomienie 
domu 
dziennego 
pobytu dla 
seniorów w 
Bysławku 

Zgromadzeni
e Sióstr 

Miłosierdzia 

375.000,00 95 356.250,00 356.250,00 - - 18.750,00 9.3 9.3.2 

P
ro

je
kt

 3
.1
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Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe 

Obszar 
rewitalizacji 
(nr/nazwa) 

L.p. Typ 
przedsięwzięcia 

Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne Szacowana 
wartość 

projektu (zł) 

Źródło finansowania 

EFS EFRR Inne (jakie?) Środki 
prywatne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Podobszar 
Lubiewo 

1 PF Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia- budowa parkingu oraz 
oświetlenia (kontynuacja działań już rozpoczętych na rzecz poprawy 
funkcjonalności) 

100.000,00 - - Budżet Gminy 
100.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

2 PF Zagospodarowanie placu przed pocztą i apteką. 25.000,00 - - Budżet Gminy 
25.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

3 PF Zagospodarowanie terenu przed Piekarnią oraz wykonanie elewacji 
budynku. 

100.000,00 - - - 100.000,00 

Podobszar 
Lubiewo 

5 PF Remont nawierzchni ulicy Hallera. 120.000,00 - - Budżet Gminy 
120.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

6 PF Zagospodarowanie terenu części boiska poprzez budowę nawierzchni 
poliuretanowej oraz wykonanie elewacji budynku sali sportowej przy 
Zespole Szkół w Lubiewie 

142.896,69 - - Ministerstwo 
Sportu i 

Turystyki 
142.896,69 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

7 PF Wymiana ogrodzeń, elewacji i dachów budynków mieszkalnych 
należących do osób prywatnych  

300.000,00 - - - 300.000,00 

Podobszar 
Lubiewo 

8 PF Urząd Gminy – wykonanie naprawy elewacji budynku Urzędu Gminy 100.000,00 - - Budżet Gminy 
100.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

9 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Banku Spółdzielczego 70.000,00 - - - 70.000,00 

Podobszar 
Lubiewo 

10 PF Wykonanie nowej elewacji budynku Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” przy ul. Wojska Polskiego 12 

60.000,00 - - - 60.000,00 

Podobszar 
Lubiewo 

11 PF Wymiana pokrycia dachowego budynku GOPS i OSP 70.000,00 - - Budżet Gminy 
70.000,00 

- 

Podobszar 
Lubiewo 

12 PF Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach prywatnych 300.000,00 - - WFOŚiGW 
100.000,00 

200.000,00 
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Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi 

oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na 

obszarze objętym PR 

Kompleksowość programu 

Program rewitalizacji gminy Lubiewo jest kompleksowy, ponieważ: 

• zakłada interwencję nastawioną na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów (pełne 

pokrycie przez planowaną interwencję identyfikowanych problemów),  

• zakłada wykorzystanie przestrzeni zdegradowanych dla potrzeb rozwoju społecznego i rozwoju 

gospodarczego, 

• poszczególne działania są ze sobą powiązane i skorelowane, wskutek czego wystąpią korzyści 

synergiczne, 

• zakłada trwałą zmianę postaw społecznych – na „bardziej prorozwojowe”, co jest szczególnie 

istotne wśród pokolenia młodzieży szkolnej, która w dużej liczbie będzie objęta programem, 

• skala planowanej interwencji jest na tyle duża, że pozwala przypuszczać, że problemy zostaną 

w zauważalny sposób ograniczone oraz, że zainicjowane zostaną pozytywne zmiany w 

mentalności mieszkańców, które zwłaszcza w dłuższym okresie zaowocują trwałą poprawą 

sytuacji społecznej obszaru rewitalizacji (zwłaszcza sołectwa Lubiewo). 

Szczegółowe przesłani pozwalające na sformułowanie powyższych wniosków (zwłaszcza powiązania 

przyczynowo-skutkowe pomiędzy różnymi rodzajami interwencji) zostały przedstawione w 

rozdziałach: „Szczegółowa koncepcja rewitalizacji na terenie gminy Lubiewo” oraz w rozdziałach 

poświęconych koncentracji działań i komplementarności problemowej.  

 

Koncentracja działań 

Planowana interwencja adresowana jest przede wszystkim dla mieszkańców obszaru rewitalizacji i w 

zdecydowanej większości będzie realizowana na obszarze rewitalizacji. Dopuszcza się, aby poza 

obszarem rewitalizacji odbywały się niektóre rodzaje aktywizacji zawodowej oraz ewentualnie 

nieliczne elementy programów rozwoju społecznego, które z przyczyn obiektywnych nie mogą być 

realizowane na terenie obszaru rewitalizowanego a nawet na terenie gminy (dotyczy działań, które nie 

mogą być realizowane na miejscu ze względu na brak określonej usługi/oferty; w największym stopniu 

dotyczy to specjalistycznych szkoleń zawodowych organizowanych we właściwie, specjalistycznie 

wyposażonych ośrodkach). 

W szczególności zakłada się, że: 

• Działania dotyczące aktywizacji zawodowej adresowane będą wyłącznie do mieszkańców obszaru 

rewitalizacji (Lubiewa i Bysławka) 

• Działania dotyczące poprawy wyników kształcenia w szkole w Lubiewie adresowane będą do 

wszystkich uczniów szkoły (przy czym podana w Programie wartość wskaźnika dotyczy wyłącznie 

uczniów pochodzących z Lubiewa) 

• Działania dotyczące opieki nad ludnością starszą (dom dziennego pobytu działający w formule 

klubu seniora) dostępne będą dla wszystkich mieszkańców gminy, ale przy założeniu 

pierwszeństwa dostępności dla mieszkańców Lubiewa i Bysławka 
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Działania inwestycyjne są planowane wyłącznie na obszarze rewitalizacji. Wszystkie planowane 

działania są zorientowane na rozwiązanie zidentyfikowanych problemów w sposób bezpośredni 

(działania społeczne - przez aktywizację zawodową, poprawę wyników kształcenia, przeciwdziałanie 

wykluczeniu seniorów; działania inwestycyjne – poprzez stworzenie targowiska, stworzenie bazy dla 

domu pomocy społecznej oraz poprawę funkcjonalności centrum Lubiewa przez inwestycje 

remontowo-architektoniczno-drogowe) oraz w sposób pośredni (zmiana postaw społecznych). 

Planowana interwencja odnosi się do wszystkich zidentyfikowanych problemów.  

 

Komplementarność przestrzenna 

Na obszarze rewitalizacji realizowane będą przedsięwzięcia Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Tucholskiego.  

Na liście projektów EFS zapisano następujące przedsięwzięcia, które bezpośrednio lub pośrednio 

oddziaływać będą na obszar rewitalizacji: 

• Wsparcie osób niepełnosprawnych,  w tym osób z zaburzeniami psychicznymi (projekt GOPS 

w Lubiewie) (Priorytet 9i RPO) 

• Aktywizacja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Lubiewo 

(projekt Fundacji Gospodarczej Pro Europa, partner Gmina Lubiewo) (Priorytet 9i RPO) – 

projekt jest adresowany do max 40 osób, zakłada: zrealizowanie szkoleń i kursów podnoszących 

kompetencje  i kwalifikacje społeczne (w porozumieniu z KIS), zrealizowanie szkoleń i kursów 

podnoszących kompetencje  i kwalifikacje zawodowe oraz edukacyjne, przeprowadzenie kursu 

prawa jazdy kat. B (dla max. 8 uczestników projektu), przeprowadzenie działań o charakterze 

środowiskowym, realizację usług wspierających aktywizację zawodową oraz staże, a także 

program aktywności lokalnej 

• Aktywny  przedszkolak – zdolny uczeń (projekt gminy Lubiewo) (Priorytet 10i RPO) 

• Europejczyk XXI wieku – zdolny uczeń (projekt gminy Lubiewo) (Priorytet 10i RPO) - projekt 

zakłada wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w trakcie 

procesu kształcenia poprzez organizacje zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji kluczowych – językowych, które odbywać się będą na terenie gminy Lubiewo. 

Projekt adresowany do 100 osób 

• Gimnazjalista – artysta – dokumentalista (projekt gminy Lubiewo) (Priorytet 10i RPO) - projekt 

zakłada wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w trakcie 

procesu kształcenia poprzez zwiększenie udziału uczniów w kulturze, ich działań artystycznych 

oraz nauki dokumentowania wydarzeń kulturalnych poprzez naukę pisania recenzji, 

wypracowań itp. oraz za pomocą wykorzystania nowoczesnych technologii (fotografia, 

prezentacje multimedialne) – projekt adresowany do 48 osób 

Wszystkie te projekty w sposób bezpośredni i bardzo istotnie sprzyjają realizacji założeń projektu 

rewitalizacji. 

Ponadto gmina Lubiewo, a pośrednio obszar rewitalizacji, będzie beneficjentem działań realizowanych 

na poziomie powiatu tucholskiego: 

• SZKOŁA INKUBATOREM NOWOCZESNOŚCI - absolwent kluczowym partnerem rynku 

pracy (Projekt Powiatu Tucholskiego oraz Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej) 

(Priorytet 10i RPO) – celem jest szkolenie grup uczniowskich pod kątem umiejętności obsługi 

sprzętu, zakończone certyfikacją 
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• Nauka-zawód-praca (projekt Powiatu Tucholskiego i szkół ponadgimnazjalnych z terenu 

powiatu) (Priorytet 10iv RPO) – projekt ma na celu lepsze przystosowanie absolwentów do 

potrzeb rynku pracy 

• Zawód logistyk – gwarancją na rynku pracy (projekt powiatu tucholskiego) (Priorytet 10iv 

RPO) – poprawa jakości kształcenia technikum logistycznego 

• Region nauk ścisłych II – edukacja przyszłości (projekt Województwa oraz Powiatu 

Tucholskiego) (Priorytet 10i RPO) – projekt ukierunkowany na poprawę wyników kształcenia 

(zarówno dla uczniów zdolnych, jak i wymagających pomocy ze względu na niezadowalające 

wyniki) 

 

Na liście projektów EFRR zapisano następujące przedsięwzięcia, które bezpośrednio lub pośrednio 

oddziaływać będą na obszar rewitalizacji: 

• Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby 

wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych (Priorytet 10a RPO). Zakłada się 

utworzenie 69 miejsc w infrastrukturze przedszkolnej oraz osiągnięcie wskaźnika odsetka 

dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym -  43,11% - to przedsięwzięcie 

w sposób bezpośredni przyczynia się do rozwoju społecznego na obszarze rewitalizacji i sprzyja 

realizacji założeń programu rewitalizacji 

• Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Lubiewo wraz z budową sieci wodociągowej 

spinającej wodociąg Bysław i Lubiewo oraz remontem stacji uzdatniania wody w Bysławiu i 

Lubiewie (Priorytet 6b RPO) - to przedsięwzięcie w sposób pośredni przyczynia się do realizacji 

założeń programu rewitalizacji, poprzez działania w sferze środowiskowej i infrastrukturalnej 

• Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek- II etap 1500m (Priorytet 4e RPO) - 

to przedsięwzięcie w sposób bezpośredni przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na 

obszarze rewitalizacji  

• Modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem technologii LED na terenie gminy 

Lubiewo (Priorytet 4e RPO) - to przedsięwzięcie w sposób pośredni przyczynia się do realizacji 

założeń programu rewitalizacji, poprzez działania w sferze funkcjonalno-przestrzennej, bardzo 

dobrze koresponduje z zamierzeniami samorządu i inwestorów prywatnych w kierunku 

poprawy funkcjonalności przestrzeni centrum Lubiewa 

Ponadto gmina Lubiewo, a pośrednio obszar rewitalizacji, będzie beneficjentem działań realizowanych 

na poziomie powiatu tucholskiego: 

• Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia (Priorytet 9b RPO) – przedsięwzięcie w sposób 

pośredni wpływa na rozwiązywanie problemów społecznych, sprzyja realizacji celów programu 

rewitalizacji 

• Modernizacja i dostosowanie zabytkowego budynku Muzeum Borów Tucholskich do pełnienia 

funkcji nowoczesnego centrum kultury Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie (Priorytet 6c 

RPO) – przedsięwzięcie w sposób pośredni ale bardzo silnie wpływa na możliwości aktywizacji 

zawodowej w kierunku rozwoju działań na rzecz turystyki – rozwija bazę na potrzeby turystyki 

w powiecie 
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Ponadto, aktualnie na obszarze rewitalizacji realizowane są i planuje się realizację następujących 

projektów, oddziałujące na sferę funkcjonalno-przestrzenną i sferę infrastrukturalną: 

 

• "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiewo i Trutnowo wraz z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo" w ramach PROW - całkowity 

koszt 1.423.490,99 zł, dofinansowanie 736.396,00 zł. 

• „Przebudowa ulicy Lipowej i Ks. Czarnowskiego w Lubiewie wraz z chodnikami, ciągiem 

pieszo- rowerowym, odwodnieniem i oświetleniem- I etap”. Wartość robót: 316 768,21 zł 

brutto. Dofinansowanie 50% z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019. Planowany termin zakończenia: 31.08.2017r. 

• „Rozbudowa ulicy Księdza Czarnowskiego w Lubiewie”. Aktualnie w trakcie opracowywania 

jest dokumentacja budowlana. Planowane wykonanie w 2018r. z wykorzystaniem środków 

budżetu państwa pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016-2019. 

• „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek II etap” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Wartość 

inwestycji: 555.562,57 zł. Dofinansowanie: 266.670,00 zł 

• „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na 

potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 

6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę 

przedszkolną. Wartość inwestycji: 1.571.141,72 zł Dofinansowanie: 839.095,77 zł 

• Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+255 do km 13+400 etap II. 

Planowany termin wykonania 2018r. z wykorzystaniem środków budżetu państwa 

pochodzących z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019 budżetu gminy oraz powiatu. 

• Utwardzenie kostką betonową parkingu przed ośrodkiem zdrowia w Lubiewie oraz drogi 

dojazdowej.  

Planowany termin wykonania rok 2017. Powierzchnia terenu do utwardzenia: 648 m2 

• „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiewo, przebudowa i remont 

istniejących przepompowni ścieków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury 

wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce 

terytorialnej. Wartość inwestycji: 1.997.574,55 zł. Dofinansowanie: 1.039.388,38 zł 

 

Komplementarność problemowa 

Rewitalizacja w gminie Lubiewo prowadzona będzie w dwóch sołectwach: Lubiewo oraz Bysławek. 

W Lubiewie zakłada się działania na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców oraz 

szereg działań inwestycyjnych mających na celu unowocześnienie struktury i poprawę funkcjonalności 

centralnej części miejscowości.  

W Bysławku w ramach programu zamierza się utworzyć dom dziennego pobytu dla osób starszych 

(prowadzony w formule klubu seniora) – poprzez adaptację tzw. domu kapelana na terenie Zespołu 
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Klasztornego w Bysławku (prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a 

Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska). 

 

Uwaga: idea, logika i założenia rewitalizacji zostały przedstawione w rozdziale 

„Szczegółowa koncepcja rewitalizacji na terenie gminy Lubiewo” 

 

Wśród szczegółowych działań, które zamierza się podjąć, są: 

a) w Lubiewie 

Szczegółowa koncepcja rewitalizacji polegać będzie na realizacji programu rozwoju społecznego, 

mającego na celu poprawę aktywności społecznej i gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem 

zwiększenia zatrudnienia, poprawy sytuacji materialnej ludności, zaradności, dostrzegania roli 

wykształcenia dzieci i młodzieży oraz samorozwoju dorosłych. Działania powinny być prowadzone 

dwukierunkowo: wobec dorosłych oraz wobec dzieci i młodzieży – tak, aby uzyskać efekt wpływu na 

całe rodziny.  

Interwencja będzie miała na celu: 

• Wobec dzieci i młodzieży szkolnej – główną ideą interwencji jest tu wykształcenie 

prawidłowych postaw w zakresie doceniania roli i znaczenia kształcenia, aktywności 

społecznej, samorozwoju, a w bezpośrednim efekcie podejmowanych działań - poprawa 

wyników kształcenia, 

• Wobec osób dorosłych (w wieku produkcyjnym) – główną ideą interwencji będzie zwiększenie 

aktywności zawodowej mieszkańców, a więc pośrednio – zmniejszenie zależności od systemu 

pomocy społecznej, uzupełniający i pośredni charakter mieć będą: rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego i zwiększenie stopnia zintegrowania społeczności sołectwa. 

Dla dzieci i młodzieży szkolnej przewiduje się następujący zakres działań – w ramach Programu 

rozwoju społecznego sołectwa Lubiewo: 

• organizacja regularnych zajęć mających na celu poprawę wyników kształcenia w zakresie 

języka angielskiego; 

• organizacja regularnych zajęć mających na celu poprawę wyników kształcenia uczniów o 

dotychczas niskich lub przeciętnych wynikach (forma zajęć wyrównawczych i 

uzupełniających); 

• organizacja regularnych zajęć mających na celu wsparcie uczniów najbardziej zdolnych. 

Dla osób dorosłych przewiduje się następujący zakres działań – w ramach Programu rozwoju 

społecznego sołectwa Lubiewo: 

• Organizacja kursu przewodników turystycznych (wraz z kursem wiedzy o rejonie Borów 

Tucholskich) – w celu nabycia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych dla pełnienia 

usług przewodnickich 

• Organizacja kursu dla właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz innych podmiotów 

działających w sferze obsługi turystów w celu integracji działań oraz wzmocnienia kompetencji 

dla obsługi turystów  

• Organizacja kursu zawodowego: murarz – o specjalności kamieniarstwo, kończącego się 

poświadczeniem kwalifikacji  

• Organizacja kursu zawodowego: brukarz 
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• Organizacja kursu prawa jazdy na kategorię B, adresowanego do kobiet – mającego na celu 

umożliwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy, zakończonego egzaminem potwierdzającym 

zdobycie kwalifikacji. 

Bazą lokalową dla działań o charakterze szkoleniowym będzie Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Lubiewo (B-CKiP). W przypadku specjalistycznych kursów i szkoleń dopuszcza się także, że 

będą one prowadzone w bazie do tego celu przystosowanej, w tym także poza gminą. 

  

Wśród działań inwestycyjnych przewiduje się (przy wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł 

finansowania): 

1.  Zagospodarowanie działki nr 415 stanowiącej własność Gminy, gdzie już dotąd wyburzono 

zdewastowany budynek i zamierza się utworzyć plac targowy z zadaszonymi stanowiskami 

kupieckimi z zapleczem sanitarnym, zbudowaniem przyłącza wodnego, oświetlenia targowiska 

wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem całego terenu wzdłuż targowiska oraz z utwardzeniem 

terenu pod wiatami i budową parkingu z kostki brukowej dla klientów. Działka zajmuje 

powierzchnię  0,24 ha, z czego 1568,39 m kw. będzie przedmiotem realizacji nowego – opisanego 

wyżej - zagospodarowania. Zadanie będzie realizowane przy wsparciu z PROW. 

2*.  Zagospodarowanie placu przy Ośrodku Zdrowia - budowa parkingu oraz oświetlenia (kontynuacja 

działań już rozpoczętych na rzecz poprawy funkcjonalności). 

3*.  Zagospodarowanie placu przed pocztą i apteką. 

4*.  Zagospodarowanie terenu przed Piekarnią oraz wykonanie elewacji budynku. 

5*.  Remont nawierzchni ulicy Hallera. 

6*.  Zagospodarowanie terenu części boiska poprzez budowę nawierzchni poliuretanowej oraz 

wykonanie elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół.  

7*.  Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach prywatnych – Gmina co roku składa 

wniosek o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych azbestowych z WFOŚiGW w Toruniu. W 

roku 2104 z ww. ulic były złożone 3 wnioski od osób prywatnych, w roku 2015 z ul. Wojska 

Polskiego złożono 1 wniosek.  

8*. Wymiana ogrodzeń, elewacji i dachów: 

• budynki mieszkalne należące do osób prywatnych (w przypadku uzyskania dofinansowania - z 

ul. Hallera chęć wymiany ogrodzenia zgłosiło 9 osób, elewację -13 osób, wymianę dachu – 9 

osób, natomiast z ul. Wojska Polskiego wymianę ogrodzenia – 16 osób, elewację – 8 osób, 

wymianę dachu – 3 osoby) 

• Urząd Gminy – naprawa elewacji budynku urzędu, 

• Bank Spółdzielczy- wykonanie nowej elewacji budynku banku, 

• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” - wykonanie nowej elewacji, obecnie w trakcie 

jest inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku usług gastronomii (przy ulicy 

Wojska Polskiego 12) wraz ze zmianą sposobu użytkowania całego budynku na budynek 

usługowo-handlowy. 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i OSP – wymiana pokrycia dachowego 

• Remont dachu w kościele w Lubiewie – wymiana pokrycia dachowego i obróbki blacharskie. 

• Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby 

wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych. 
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*Uwaga – zadania określone numerami 2-8 mają w programie charakter przedsięwzięć uzupełniających. 

Będą realizowane bez udziału środków EFS i EFRR, z wykorzystaniem środków: Budżetu Gminy, 

Ministerstwa Sportu i Turystyki, WFOŚiGW oraz środków prywatnych.  

 

Powyższe działania doprowadzą do nadania centrum miejscowości zupełnie nowego oblicza oraz 

zwiększą jego funkcjonalność – jako miejscowości gminnej, z założenia obsługującej mieszkańców 

całej gminy. Planowane działania dotyczą w dużej mierze budynków użyteczności publicznej, czy też  

przestrzeni publicznych, istotnych dla kształtowania codziennej jakości życia mieszkańców 

miejscowości, a w szerszym ujęciu – gminy. Podkreślić należy kompleksowość interwencji oraz 

założenie jej finansowania z różnych źródeł, jak też komplementarność zakładanych działań z już 

wykonanymi w ubiegłych latach. 

 

b) w Bysławku 

W Bysławku zakłada się uruchomienie domu dziennego pobytu dla około 10 osób. Dom będzie 

funkcjonował w formule „klubu seniora” – będzie to obiekt ogólnodostępny dla osób spełniających 

ustalone kryterium wieku. Pierwszeństwo dostępu będą miały osoby pochodzące z obszaru rewitalizacji, 

czyli miejscowości Bysławek i Lubiewo. Obecnie na terenie tych sołectw zamieszkuje 187 osób w 

wieku 65 i więcej lat. Celem projektu jest stworzenie wygodnej infrastruktury społecznej, która zostanie 

udostępniona seniorom na potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego i ich zaktywizowanie oraz 

zaangażowanie w działania samopomocowe oraz na rzecz środowiska lokalnego. 

Placówka będzie funkcjonowała na terenie zespołu klasztornego benedyktynek i będzie prowadzona 

przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska.  

Uruchomienie przedsięwzięcia wymaga wykonania prac dostosowawczych w budynku, który ma pełnić  

rolę domu. Będzie to tzw. „Dom kapelana”. Jest to budynek z roku 1889, wpisany do rejestru zabytków 

pod numerem A/1586/1-2 z 27.04.2011 roku. Wchodzi w skład dawnego zespołu klasztornego 

benedyktynek (1602 r., XIX w.), obecnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo, Prowincja Chełmińsko-Poznańska. Budynek położony jest w samym centrum wsi 

Bysławek pod numerem 60, na działce nr 179/1. Aktualnie obiekt stanowi pustostan. Jest to budynek 

parterowy z poddaszem użytkowym, w części podpiwniczony z wysokim dachem dwuspadowym, 

ustawiony szczytem oraz wejściem głównym do drogi powiatowej Szumiąca-Stążki o numerze 1036C 

przebiegającej przez omawianą miejscowość. Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany 

jednowarstwowe ceglane cegła pełna, stropy drewniane, stolarka okienna drewniana – okna 

skrzynkowe. Drzwi wejściowe drewniane z nadświetlem. Budynek w obecnym kształcie nie spełnia 

norm w zakresie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych – wymaga termomodernizacji. Biorąc 

pod uwagę walory architektoniczne - zabytkowy charakter, bardzo dobrą lokalizację (w centrum 

miejscowości), uregulowany stan prawny (własność Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia) oraz brak 

konieczności przeprowadzenia wykwaterowań obiekt ten idealnie nadaje się do adaptacji na nową – 

publiczną funkcję.  

W ramach niniejszego projektu planuje się we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

utworzenie domu dziennego pobytu dla około 10 osób starszych (szacunek). Kryteria uczestnictwa 

seniorów, zakres działania dziennego domu oraz inne kluczowe zagadnienia związane z jego 

funkcjonowaniem zostaną szczegółowo opisane (przy założeniu pierwszeństwa dostępu dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji).  

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie zamierzają 

zawrzeć porozumienie dotyczące funkcjonowania placówki. Standard warunków lokalowych oraz układ 
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funkcjonalny będzie zbliżony do tego, który został określony w resortowym programie rządowym 

„Senior-Wigor”. Przewidywana liczba jednoczesnego pobytu osób (wynikająca z pojemności obiektu) 

jest zgodna z przepisami odrębnymi.  

Planowany zakres rzeczowy projektu wynika z obecnego stanu technicznego, planowanej nowej funkcji 

dla obiektu, warunków ochrony konserwatorskiej oraz konieczności poprawy komfortu cieplnego i 

obejmuje – w ogólnym ujęciu, wymagającym uszczegółowienia: 

• Wymianę pokrycia dachowego 

• Termomodernizację dachu , stropu i posadzek przyziemia 

• Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, schodów policzkowych 

• Remont wnętrza z dostosowaniem funkcji dla osób niepełnosprawnych 

• Renowację konserwatorską elewacji budynku 

• Wymiana instalacji tele-technicznych 

• Wymianę instalacji wod-kan; C.O. 

Realizacja domu dziennego pobytu będzie się odbywała w formule projektu zintegrowanego.  

Tabela. Formuła projektu zintegrowanego w przedsięwzięciu „3. Uruchomienie domu dziennego pobytu dla 
seniorów w Bysławku” 

Środki EFS Środki EFRR 

Projekt: 

3.2.Świadczenia usług domu dziennego pobytu 

 

Projekt: 

3.1. Prace remontowe mające na celu adaptację 

budynku 

Szacowana wartość projektu (zł): 

375.000,00 

Szacowana wartość projektu (zł): 

235.300,00 

Wielkość dofinansowania: 

95%, to jest: 

356.250,00 zł 

Wielkość dofinansowania: 

85%, to jest: 

200.000,00 

 

Planowane w programie działania są ściśle i bezpośrednio komplementarne problemowo: 

• W Lubiewie zamierza się zwiększyć zatrudnienie poprzez działania o charakterze 

szkoleniowym (aktywizacji zawodowej), jednocześnie stwarza się przestrzeń dla rozwoju 

gospodarczego, jednocześnie poprawia się funkcjonalność i estetykę (pośrednio też 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym) ścisłego centrum miejscowości (co ma przy okazji duże 

znaczenie wizerunkowe – kreuje miejscowość Lubiewo jako miejscowość atrakcyjną), 

jednocześnie aktywizuje się i integruje społeczność miejscowości (program społeczny oprócz 

aktywizacji zawodowej ma służyć także integracji społecznej), i jednocześnie stwarza się 

przestrzeń dla tej integracji. 

• Działania na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z Lubiewa wpływają na 

zwiększenie ich ogólnego poziomu rozwoju społecznego. Poziom wykształcenia, a w jeszcze 

większym stopniu – wykształcenie potrzeby samorozwoju – mają decydujący wpływ na 

późniejsze szanse na rynku pracy. Inwestowanie w jakość kształcenia przełoży się na większą 

przedsiębiorczość, zaradność i lepsze dostosowanie do rynku pracy. 

• Placówka dla osób starszych w Bysławku odpowiada wprost na problem braku miejsc integracji 

i zapobiegania wykluczeniu społecznemu seniorów. Bezpośrednio wiąże się więc z jakością 

życia (tak w Bysławku, jak i Lubiewie) oraz atrakcyjnością obydwu miejscowości dla 

zamieszkania wszystkich pokoleń (fakt dostrzegania potrzeby działań na rzecz osób starszych i 
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organizacji tego typu placówek jest czynnikiem pośrednio zapobiegającym „ucieczce” z gminy 

osób młodszych, aktywnych zawodowo, a więc istotnych dla rozwoju i prawidłowego 

funkcjonowania gminy w sferze społecznej i gospodarczej).  

Wszystkie planowane działania się więc bezpośrednio dopełniają, dając efekt synergiczny.  

Oceniając oddziaływanie Programu na poszczególne sfery, należy stwierdzić, że: 

a) oddziaływania na sferę społeczną – zakłada się bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na sferę 

społeczną, przede wszystkim poprzez działania aktywizujące i włączające adresowane do wszystkich 

pokoleń, 

b) oddziaływania na sferę gospodarczą – zakłada się bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na sferę 

gospodarczą, głównie poprzez działania aktywizujące zawodowo oraz stworzenie przestrzeni dla 

rozwoju gospodarczego (urządzenie targowiska), 

c) oddziaływania na sferę przestrzenno-funkcjonalną – zakłada się bezpośrednie oddziaływanie na sferę 

przestrzenno-funkcjonalną poprzez adaptację przestrzeni zdegradowanych oraz projekty 

uzupełniające (w przypadku miejscowości Lubiewo należy ocenić skalę prognozowanych 

pozytywnych zmian jako bardzo dużą) 

d) oddziaływania na sferę środowiskową – zakłada się pośrednie oddziaływanie na sferę środowiskową, 

głównie poprzez związek z porządkowaniem przestrzeni oraz adaptacją przestrzeni zdegradowanych 

(skala oddziaływań – relatywnie niewielka) 

e) oddziaływania na sferę infrastrukturalną – zakłada się pośrednie oddziaływanie na sferę 

infrastrukturalną, głównie poprzez modernizacje zabudowy (niektóre projekty uzupełniające) (skala 

oddziaływań – relatywnie niewielka) 

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

W realizacji programu rewitalizacji gminy decydujące znaczenie zarówno organizacyjne, jak i 

koordynujące mieć będzie Urząd Gminy, w strukturach którego szczególną rolę pełnić będzie Zespół 

Koordynatora Rewitalizacji (ZKR), którego zakres obowiązków opisano w rozdziale: System 

zarządzania realizacją programu rewitalizacji. ZKR odpowiadać będzie za całokształt współpracy z 

organizacjami sektora pozarządowego, które realizować będą przedsięwzięcia z zakresu rozwoju 

społecznego. W skład Zespołu Koordynatora Rewitalizacji wchodzą między innymi pracownicy Urzędu 

Gminy i jednostek organizacyjnych, którzy tworzyli program rewitalizacji, a wcześniej byli także 

bezpośrednio zaangażowani w prace nad strategią rozwoju gminy, strategią rozwiązywania problemów 

społecznych, lokalną strategią rozwoju (LGD Powiatu Tucholskiego) oraz strategią ORSG Powiatu 

Tucholskiego. Jest to więc zespół bardzo dobrze zorientowany w problematyce rozwoju gminy oraz 

relacjach gmina-powiat, co gwarantuje pełną harmonizację działań podejmowanych w ramach 

wszystkich tych dokumentów strategicznych. 

Umocowanie ośrodka decyzyjnego w strukturze Urzędu Gminy zapewnia także pełną koordynację 

działań podejmowanych przez Gminę Lubiewo.   

Podkreślić należy, że planowana w ramach programu rewitalizacji interwencja nie należy do szczególnie 

złożonych pod względem przewidywanego zakresu, czy też szczególnie skomplikowanych pod 

względem zaangażowania bardzo dużej liczby partnerów lub bardzo dużych planowanych nakładów 

finansowych. Pola realizacji działań komplementarnych są więc stosunkowo łatwo identyfikowane i nie 

przewiduje się zagrożeń dla realizacji programu wynikających z problemów proceduralno-

instytucjonalnych.  
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Zakres działań Zespołu Koordynatora Rewitalizacji w stosunku do sektora NGO realizującego zadania 

w projekcie 

• Uzgodnienie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez podmiot(y) pozarządowe  

• Koordynacja współpracy zaangażowanych podmiotów NGO z LGD 

• Kontrola zakresu merytorycznego działań realizowanych przez zaangażowane podmioty NGO 

• Kontrola frekwencji na zajęciach realizowanych przez zaangażowane podmioty NGO 

• Monitorowanie działalności merytorycznej na potrzeby monitoringu (pozyskiwanie informacji 

istotnych dla określania aktualnego stanu wskaźników) 

• Ewentualne poszukiwanie innego wykonawcy zadań w przypadku konieczności rozwiązania 

współpracy z danym podmiotem NGO 

 

Komplementarność międzyokresowa 

Działania programowane w ramach rewitalizacji nie będą stanowiły prostej i bezpośredniej kontynuacji 

projektów realizowanych w obszarze rewitalizacji dotychczas (projektów o takich samych nazwach lub 

dotyczących stricte tego samego zakresu interwencji), ale w sposób bezpośredni i pośredni nawiązywać 

będą, pośrednio kontynuować, rozwijać i uzupełniać projekty już zrealizowane.  

Działania planowane w Lubiewie będą w części kontynuacją procesów zainicjowanych wcześniej lub 

uzupełnieniem działań już zrealizowanych. W miejscowości dokonano remontu Biblioteki - Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Lubiewo wraz z zakupem wyposażenia (ten obiekt będzie wykorzystywany 

w rewitalizacji jako baza dla aktywizacji społecznej), wykonano siłownię plenerową, plac zabaw, wieża 

kościelna została przystosowana i udostępniona jako wieża widokowa, w szkołach prowadzono 

dodatkowe zajęcia mające na celu poprawę wyników. Planuje się realizację parkingu przy Ośrodku 

Zdrowia. Działania wykonywane dotąd tworzą bazę dla rozwoju społecznego (jak wyremontowana 

Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo) i w pewnym stopniu poprawiają atrakcyjność 

i konkurencyjność centrum miejscowości.  

W Bysławku jak dotąd przebudowano chodniki, wykonano parking przy OSP, wykonano ścieżkę 

pieszo-rowerową, wykonano pomost nad jeziorem. Są to przedsięwzięcia częściowo istotne z punktu 

widzenia działań planowanych dla seniorów, ponieważ przyczyniają się do likwidacji barier 

architektonicznych i tworzą przestrzenie publiczne, pozwalające na bezpieczne i atrakcyjne spędzanie 

czasu.  

Szczegółowe zestawienie działań prowadzonych w ostatnich latach w obszarze rewitalizacji, a mających 

wpływ na ich sfery: społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, środowiskową i funkcjonalno-

przestrzenną, przedstawiono poniżej: 

 

Inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

1.,,Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w m. Bysławek i Sucha” (2010r.) 

Koszt inwestycji - 473 719,05 zł 

Dotacja - 278 388 zł (PROW Działanie ,,Odnowa i Rozwój Wsi”) 

Przedsięwzięcie to polegało m. in. na budowie instalacji wod.-kan., c.o., instalacji elektrycznej, ociepleniu dachu i ścian w 

świetlicach wiejskich. 

 

2.,,Odnowienie infrastruktury społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Lubiewo” (2011 r.) 

Koszt inwestycji – 405 682,30 zł 

Dofinansowanie – 234 820,00 zł (PROW Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi”) 

Projekt obejmował następujące zadania: 

-remont  5 świetlic wiejskich w Lubiewicach, Minikowie, Płazowie, Trutnowie i Wełpinie, 

-zakup sprzętu komputerowego wraz z biurkami i krzesłami do ww. świetlic, 

-budowę placów zabaw w miejscowościach: Teolog, Cierplewo, Lubiewo, Lubiewice  

i Trutnowo. 

 

3.,,Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lubiewie” (2012-2013 r.) 



 

50 | S t r o n a  

 

Koszt inwestycji – 1 076 803,49 zł 

Dotacja – 416 953,00 zł (PROW Działanie ,,Odnowa i Rozwój Wsi”) 

Głównymi robotami branży budowlanej były rozbudowa obiektu i przebudowa większości pomieszczeń w istniejącej części 

budynku, w tym łazienek z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.  Ponadto wykonano naświetlenia dachowe w 

sali widowiskowej i termomodernizację obiektu poprzez docieplenie ścian, dachu i wymianę okien oraz drzwi. Roboty branży 

sanitarnej polegały na wykonaniu m. in.: wentylacji mechanicznej, instalacji kanalizacyjnej dla zmienionej lokalizacji punktów 

odbioru ścieków, instalacji wodnej dla nowych punktów poboru oraz instalacji c.o. 

W ramach instalacji elektrycznej zrealizowano m.in.: instalację niskoprądową (alarmową, monitoringu, komputerową, 

nagłośnieniową i telefoniczna), wewnętrzną instalację elektryczną w budynku oraz wykonano ochronę odgromową. 

Zagospodarowany został również teren wokół budynku w postaci budowy utwardzeń takich jak chodniki, miejsca postojowe 

oraz nasadzeń krzewów liściastych i iglastych, roślin okrywowych i rabat kwiatowych. Teren wyposażono w stojak na rowery, 

3 ławki parkowe, 3 pojemniki na odpady oraz tablicę informacyjną wolnostojącą. Nie zabrakło również podjazdu dla 

niepełnosprawnych. 

  

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” (2012 r.).  

Koszt inwestycji – 1 083 490,52 zł 

Dofinansowanie – 660 664,95 zł 

 (PROW Działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”).  

W ramach projektu zostało wybudowanych łącznie 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Płazowo, 

Sucha, Szumiąca, Teolog, Trutnowo, Wełpin, Bysław, Bysławek, Cierplewo, Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Minikowo. 

 

5.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” (2014 r.) 

Koszt inwestycji – 1.156.842,75 zł 

Dofinansowanie – 705.391,00 zł (PROW Działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”).  

W wyniku realizacji projektu wybudowano 88 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w tym: w Bysławku – 2 sztuki, w 

Lubiewie – 7 sztuk. 

 

6.„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubiewo” (2014 r.) 

Koszt inwestycji – 1.195.646,80 zł 

Dofinansowanie – 729.053,00 zł (PROW Działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”).  

W wyniku realizacji inwestycji powstało 77 przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Bysław, Bysławek, Klonowo, 

Lubiewice, Lubiewo, Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo i Wełpin.  

 

7.,,Wyposażenie świetlic wiejskich w Bysławiu, Bysławku, Cierplewie, Klonowie, Lubiewicach, Minikowie, Płazowie, 

Suchej, Trutnowie i Wełpinie” (2012 r.)  

Koszt inwestycji – 40 317,64 zł 

Dofinansowanie – 19 999,99 zł (PROW małe projekty) 

Projekt polegał na zakupie wyposażenia (krzesła, stoliki świetlicowe, ławy składane, bilard, stoły do tenisa stołowego) do 10 

świetlic wiejskich. 

 

8.,,Budowa siłowni plenerowej w parku w Lubiewie” (2014 r.) 

Koszt inwestycji -  24 094,44 zł 

Dofinansowanie –   14 663,87 zł (PROW małe projekty) 

Projekt polegał na budowie siłowni plenerowej. W ramach projektu zamontowanych zostało również 5 szt. ławek, siedzisko 

drewniane na murku betonowym fontanny, 3 szt. koszy na odpady. 

 

9.,,Budowa placu zabaw w m. Bysławek” (2014 r.)  

Koszt inwestycji –  19 696,24 zł 

Dofinansowanie –  12 800,00 zł (PROW małe projekty) 

 

10.,,Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Lubiewie” (2013 r.) 

Koszt inwestycji –  37 769,52 zł 

Dofinansowanie – 23 863,12 zł (PROW małe projekty) 

 

Inwestycje w sferze infrastrukturalnej i poprawiające strukturę funkcjonalno-przestrzenną realizowane poza PROW: 

1. Rodzaj/nazwa inwestycji: ,,Przebudowa ulic Sportowej i Polnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Lubiewo” 

Rok (albo lata) realizacji inwestycji: 2007 r. 

Koszt całkowity (wartość inwestycji) - 887 312,25 zł 

Wielkość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych: - 532 387,35 zł; 88 731,23 zł 

Rodzaj środków (nazwa funduszu/programu) dofinansowania zewnętrznego- ZPORR Działanie 3.1 Obszary wiejskie; budżet 

państwa 

 

2. Rodzaj/nazwa inwestycji - Remont nawierzchni części ulicy Hallera i wjazdu do Ośrodka Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 

w Lubiewie 
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Rok (albo lata) realizacji inwestycji - 2008 r. 

Koszt całkowity (wartość inwestycji) - 94 904,00 zł 

Wielkość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych -  brak 

Rodzaj środków (nazwa funduszu/programu) dofinansowania zewnętrznego – nie dotyczy 

 

3. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,, Budowa chodników w m. Lubiewo, Bysław, Sucha, Bysławek, Minikowo, Klonowo, Trutnowo 

(lata 2007-2010) oraz zatoczek autobusowych w Lubiewie i Wełpinie (2008 r.)” 

Rok (albo lata) realizacji inwestycji - jw. 

Koszt całkowity (wartość inwestycji) - Udział Gminy w zadaniu polegał na przekazywaniu dotacji w kwocie 20 000 zł/rok 

przez okres 4 lat. 

Wielkość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - brak  

Rodzaj środków (nazwa funduszu/programu) dofinansowania zewnętrznego - budżet państwa 

 

4. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,, Budowa 2 kortów do tenisa ziemnego w Lubiewie” 

Rok (albo lata) realizacji inwestycji - 2008  r. 

Koszt całkowity (wartość inwestycji) -160 566,72 zł 

Wielkość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - 99 950,40  zł 

Rodzaj środków (nazwa funduszu/programu) dofinansowania zewnętrznego - SPO  Działanie 2.3.Odnowa wsi oraz zachowanie 

i ochrona dziedzictwa kulturowego 

 

5. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,,Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w m. Bysławek i Sucha"  

Rok (albo lata) realizacji inwestycji - 2010 r. 

Koszt całkowity (wartość inwestycji) - 473 719,05  zł  

Wielkość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - 278 388,00  zł 

Rodzaj środków (nazwa funduszu/programu) dofinansowania zewnętrznego - PROW Działanie Odnowa i rozwój wsi 

 

6. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Bysławiu i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Lubiewie"  

Rok (albo lata) realizacji inwestycji - 2010 r. 

Koszt całkowity (wartość inwestycji) – 293 840,53 zł  

Wielkość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - brak, budżet gminy 

Rodzaj środków (nazwa funduszu/programu) dofinansowania zewnętrznego –nie dotyczy 

 

7. Rodzaj/nazwa inwestycji - Utwardzenie części ul. Kościuszki w Lubiewie 

Rok (albo lata) realizacji inwestycji - 2013. 

Koszt całkowity (wartość inwestycji) - 41 000,00 zł  

Wielkość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych - brak 

Rodzaj środków (nazwa funduszu/programu) dofinansowania zewnętrznego – nie dotyczy 

 

8. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,,Budowa 6 pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami w miejscowościach: Bysław, 

Bysławek, Lubiewo i Cekcyn” 

Przewidywany okres realizacji  - 2014-2015  r. 

Przewidywany koszt (wartość inwestycji) - 241 401,46 zł 

Przewidywane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – 166 822,14 zł - działanie ,,Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

9. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,,Budowa małej infrastruktury turystycznej nad stawami w miejscowościach: Klonowo, Lubiewo 

i Trutnowo” 

Przewidywany okres realizacji  - 2014-2015 r. 

Przewidywany koszt (wartość inwestycji) - 185 159,69 zł 

Przewidywane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych –127 955,88 zł - działanie ,,Wzmocnienie konkurencyjności i 

utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

10. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,,Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-Bysławek” 

Wnioskodawca jest Powiat Tucholski, ale gmina Lubiewo pokrywa cały wkład własny 

Przewidywany okres realizacji  - 2014 r. 

Przewidywany koszt (wartość inwestycji) - 255 939,00 zł 

Przewidywane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych –176 868 zł - działanie ,,Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie 

atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 

rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. 

 

11. Rodzaj/nazwa inwestycji - ,,Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w parku w Lubiewie” 

Przewidywany okres realizacji  - 2014 r. 
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Przewidywany koszt (wartość inwestycji) - 61 251,12 zł 

Przewidywane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – 25 000,00 zł - działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale 

przyczyniają sie do osiągnięcia celów tej osi". 

 

Projekty systemowe realizowane przez GOPS na terenie gminy: 

• ,,Daj sobie szansę" - 2011 r., koszt 127 734,88 zł, dofinansowanie z PO KL 

• ,,Daj sobie szansę" - 2012 r., koszt 131 237,05 zł, 90% dofinansowania z PO KL 

• ,,Daj sobie szansę" - 2013 r., koszt 139 527,17 zł, 90% dofinansowania z PO KL 

• ,,Daj sobie szansę" - 2014 r., koszt 183 154,13 zł, 90% dofinansowania z PO KL 

 

Projekty o charakterze edukacyjnym na terenie gminy i adresowane do społeczności gminy: 

• ZACZNIJMY OD PRZEDSZKOLA – 2008, dotacja w wysokości 45 877,46  zł, 100% finansowania z PO KL  

• KADRY OŚWIATY PODWYŻSZAJĄ KWALIFIKACJE – 2008/9, dotacja w wysokości 6 930zł, 100% 

finansowania z PO KL 

• ANGIELSKI KLUCZEM DO SUKCESU – 2009/10, dotacja w wysokości 48 342zł, 100% finansowania z PO KL, 

• BOROWIACY  W  TEATRZE  ŻYCIA – 2009/10, dotacja w wysokości 66 765zł, 85% finansowania z PO KL, 

projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tucholskim  

• BOROWIACY  W  LABIRYNTACH  WIEDZY – 2010/11, dotacja w wysokości 100 684zł , 85% finansowania z 

PO KL, projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Tucholskim  

• „Przedszkole  w  naszej wsi” – realizacja od 01.09.2011r. do 30.06.2013r., Pozyskana dotacja – 369 733zł, 85% 

dofinansowania z PO KL 

• ,,E-usługi-e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Woj. Kuj.-Pom.: 

2011 r. - pozyskana  dotacja  102 004,00 zł RP , udział gminy 34 001,33 zł (zakup 11 szt. tablic interaktywnych), 

2013/2014 - pozyskana dotacja 136 778,13 zł z RPO, udział gminy 45 592,71 zł (zakup 12 szt. tablic interaktywnych). 

• ZAKUP WYPOSAŻENIA EDUKACYJNEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU GMINY LUBIEWO W CELU 

PODNIESIENIA JAKOŚCI NAUCZANIA –  2011 r. - dotacja 49 075,00 zł,  65% dofinansowania z RPO WK-P  

• RADOSNA SZKOŁA – 2009 r., 2010 r., 2013 r. - dotacja 29 952,00 zł – dofinansowanie  z programu MEN. 

• ,,Więcej, lepiej, ciekawiej - zajęcia pozalekcyjne w Gminie Lubiewo" -  2011-2012, koszt 48 633,00 zł - 100% 

dofinansowania z PO KL 

• ,,Edukacja przedszkolna szansą na sukces" -  2011-2012, koszt 49 166,00 zł - 100% dofinansowania z PO KL, 

 

Komplementarność źródeł finansowania 

Planowane działania finansowane będą z różnych źródeł. Oprócz środków publicznych (w tym środków 

Budżetu Gminy) zakłada się udział podmiotów prywatnych – osób fizycznych i podmiotów 

gospodarczych, które wstępnie wyraziły zainteresowanie podjęciem działań w sferze przestrzenno-

funkcjonalnej (elewacje, parkingi, termomodernizacje). Podkreślić należy duże zaangażowanie 

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo.  

W sferze publicznej zaangażowane będą nie tylko środki Budżetu Gminy i Regionalnego Programu 

Operacyjnego WKP 2014-2020, ale także środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (związane z 

realizacją targowiska). 

Bez wątpienia udział inwestorów prywatnych pozwoli w znacznie większym stopniu osiągnąć 

całościowy efekt poprawy funkcjonalności centrum Lubiewa. 
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Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz 

innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces 

rewitalizacji 

Udział interesariuszy na etapie tworzenia Programu 

 

Tabela. Identyfikacja interesariuszy rewitalizacji w gminie Lubiewo 

Grupa interesariuszy 

rewitalizacji 

Rodzaje aktywności/sposoby włączenia podczas procesu tworzenia programu 

Mieszkańcy sołectw 

bezpośrednio objętych 

programem – Lubiewo 

i Bysławek 

Charakterystyka udziału grupy w opracowaniu programu: 

Grupa w największym stopniu zaangażowana w tworzenie i konsultowanie programu.  

 

Uczestnicy kilku spotkań na różnych etapach prac oraz bezpośrednich konsultacji 

prowadzonych przez sołtysów z mieszkańcami, jak też za pośrednictwem sołtysów - 

konsultacji na linii urząd gminy – sołectwo/ 

 

Ponadto grupa objęta wszystkimi działaniami wskazanymi dla „pozostałych 

mieszkańców gminy” 

 

Ocena aktywności interesariuszy: 

Postulaty i wnioski zgłaszane przez tę grupę były przedmiotem bieżących dyskusji na 

spotkaniach – dotyczyły przede wszystkim zakresu programu społecznego w 

Lubiewie, bo zagadnienie opieki nad ludnością starszą w Bysławku spotkało się z 

powszechną aprobatą i nie budziło żadnych dyskusji.  

 

Sposób uwzględnienia zgłaszanych uwag: 

Postulaty mieszkańców miały decydujący wpływ dla ustalenia zakresu 

szkoleń/kursów 

Pozostali mieszkańcy 

gminy Lubiewo 

Charakterystyka udziału grupy w opracowaniu programu: 

Grupa objęta badaniem ankietowym 

Adresaci artykułów prasowych 

Grupa objęta konsultacjami projektu programu 

Grupa objęta spotkaniem informacyjnym na początku tworzenia programu 

 

Ocena aktywności interesariuszy: 

Zainteresowanie programem – bez zgłaszania uwag i wniosków. W początkowej fazie 

prac wyjaśniono dlaczego interwencja nie może być prowadzona we wszystkich 

sołectwach. 

 

Sposób uwzględnienia zgłaszanych uwag: 

Ta grupa nie zgłosiła postulatów i wniosków w trakcie prac nad programem.  

Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo 

Charakterystyka udziału grupy w opracowaniu programu: 

Podmiot bezpośrednio zaangażowany w szczegółowe zaprojektowanie działań 

(zarówno w sferze programu społecznego, jak i działań inwestycyjnych) w Bysławku.  

 

Będzie to podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie obiektu w Bysławku.  

 

Ocena aktywności interesariusza: 

Aktywna współpraca z Urzędem Gminy na etapie przygotowywania programu 

 

Sposób uwzględnienia zgłaszanych uwag: 

Nie zachodziła potrzeba 

 

Podmioty prowadzące 

działalność 

Charakterystyka udziału grupy w opracowaniu programu: 

Uczestnicy spotkania w początkowej fazie tworzenia programu 
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gospodarczą na terenie 

gminy (w tym także 

rolnicy) 

Przedsiębiorcy i rolnicy byli także zapraszani do udziału w spotkaniach 

konsultacyjnych 

Adresaci artykułów prasowych 

Grupa objęta konsultacjami projektu programu 

 

Ocena aktywności interesariuszy: 

W czasie spotkań roboczych podczas tworzenia programu, a potem podczas 

konsultacji projektu programu dużo czasu poświęcono na dyskusje o profilu 

gospodarczym gminy i możliwości poszukiwania „nisz” dla rozwoju nowych 

działalności gospodarczych.  

Z aprobatą spotkała się ideą utworzenia targowiska – które uznano za realną szansę 

ożywienia społeczno-gospodarczego miejscowości Lubiewo. 

 

Sposób uwzględnienia zgłaszanych uwag: 

Nie zgłoszono żadnych specyficznych potrzeb, istotnych dla tej grupy, ale udział tej 

grupy miał wpływ na planowany zakres szkoleń i kursów. 

Podmioty prowadzące 

działalność społeczną 

w gminie 

Charakterystyka udziału grupy w opracowaniu programu: 

Uczestnicy spotkania w początkowej fazie tworzenia programu 

Sektor NGO był także zapraszany do udziału w spotkaniach konsultacyjnych 

Adresaci artykułów prasowych 

Grupa objęta konsultacjami projektu programu 

 

Ocena aktywności interesariuszy: 

W czasie spotkań roboczych sektor NGO poruszał kwestie głównie tożsamości 

borowiackiej, aktywności mieszkańców oraz potencjału turystycznego – i możliwości 

ich wykorzystania dla aktywizacji społeczno-gospodarczej gminy (jako specyficznego 

waloru gminy)   

 

Sposób uwzględnienia zgłaszanych uwag: 

Udział tej grupy miał wpływ na planowany zakres szkoleń i kursów. 

Uczniowie gimnazjum 

w Lubiewie 

Charakterystyka udziału grupy w opracowaniu programu: 

Uczestnicy dedykowanej lekcji poświęconej rewitalizacji  

 

Ocena aktywności interesariuszy: 

Podczas lekcji uczniowie wypełnili ankietę, której wyniki zostały opracowane w 

formie raportu. 

 

Sposób uwzględnienia zgłaszanych uwag: 

Ta grupa nie zgłosiła specyficznych uwag dotyczących rewitalizacji, ale z wynikami 

ankiety zapoznali się pracownicy Urzędu Gminy a więc pośrednio poglądy młodzieży 

mogą wpływać na  decyzje podejmowane w UG dotyczące rozwoju społecznego 

gminy. 

JST 
Gmina Lubiewo aktywnie i bezpośrednio była zaangażowana w każdą fazę tworzenia 

programu 

 

Na etapie tworzenia programu udział interesariuszy zapewniano w następujący sposób: 

• Przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców – wyniki przedstawiono w załączniku 

(badanie było przeprowadzane w początkowym okresie prac i dotyczyło ogólnej oceny sytuacji 

społeczno-gospodarczej w gminie, jego celem nie było zebranie opinii na temat konkretnie 

sformułowanej koncepcji rewitalizacji) 

• Utworzono i prowadzono w ramach gminnego serwisu internetowego - zakładkę tematyczną 

poświęconą zagadnieniom rewitalizacji oraz Lokalnemu Programowi Rewitalizacji 

• Przeprowadzono szkolenie na temat rewitalizacji dla pracowników urzędu gminy, sołtysów, 

radnych, przedstawicieli sektora pozarządowego, kierowników jednostek organizacyjnych. 
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Przyjęto założenie, że w wyniku szkolenia, osoby te nabędą kompetencji niezbędnych by w 

swoich środowiskach promować ideę rewitalizacji 

• Przeprowadzono lekcję w ramach zajęć szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej - mającą na celu 

wyjaśnienie problematyki rewitalizacji i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami rozwoju 

społecznego.  

• Przeprowadzono spotkania informacyjne dla mieszkańców rewitalizowanych sołectw - mające 

na celu zainteresowanie zagadnieniem rewitalizacji 

• Przeprowadzono spotkania konsultacyjnej z mieszkańcami rewitalizowanych sołectw - mające 

na celu ustalenie zakresu oczekiwanych w wyniku rewitalizacji zadań  

• Niezależnie od powyższego – w Urzędzie Gminy w sposób stały można było uzyskać 

szczegółowe informacje na temat istoty rewitalizacji, jak i założeń planowanych działań na 

terenie gminy 

W trakcie akcji informacyjnej szczególnie dużo uwagi poświęcono zainteresowaniu możliwością i 

zachęcaniu lokalnego sektora organizacji pozarządowych do uczestnictwa w programowaniu założeń, a 

docelowo – uczestnictwa w programie. 

Ocenia się, że zastosowane metody informowania i konsultacji założeń programu ze społeczeństwem, 

stworzyły wszystkim zainteresowanym mieszkańcom możliwość uzyskania wiedzy oraz możliwość 

uczestnictwa w programowaniu działań, jak i zapoznania się z bieżącym stanem prac, na każdym ich 

etapie. 

Konsultacje społeczne podczas tworzenia programu (tylko oficjalne spotkania, nie uwzględniono 

roboczych, bieżących konsultacji z sołtysami i radnymi) 

23.09.2016 r. – spotkanie z mieszkańcami Bysławka  

19.10.2016 r. i 06.12.2016 r. - konsultacje społeczne z mieszkańcami, pracownikami urzędu gminy, sołtysami, 

radnymi, przedstawicielami sektora pozarządowego  

od 05.01.2017 r. do 12.01.2017 r. – oficjalne konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”; w okresie trwania konsultacji możliwe było zgłaszanie uwag i wniosków, 

w tym w dniu 09.01.2017 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne GPR 

23.01.2017 r. - w ramach zajęć szkolnych dla młodzieży gimnazjalnej w Lubiewie, mająca na celu wyjaśnienie 

problematyki rewitalizacji i zainteresowanie młodzieży zagadnieniami rozwoju społecznego. Lekcja 

zakończyła się krótkim badaniem ankietowym, którego wyniki umieszczono na stronie internetowej 

 

Sposób włączenia interesariuszy w proces zarządzania programem 
rewitalizacji na obszarze rewitalizacji 

Program rewitalizacji zakłada interwencję cechującą się określoną specyfiką, w której nie zachodzi 

potrzeba a nawet możliwość bardzo szerokiego włączania interesariuszy w proces zarządzania 

programem (poza interesariuszami bezpośrednio włączonymi w realizację Programu). Rolę większości 

interesariuszy w procesie zarzadzania można określić jako kontrolno-doradczą, ale istotnym aspektem 

będzie nabywanie przez interesariuszy nowych umiejętności, które – jak się zakłada – będą przydatne 

w realizacji różnych aspektów rozwoju społecznego na terenie gminy.  

Na etapie realizacji ustaleń programu zakłada się przede wszystkim następujące założenia włączenia 

interesariuszy: 

• Kontynuacja prowadzenia zakładki tematycznej poświęconej rewitalizacji 
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• Na stronie internetowej – w zakładce tematycznej poświęconej rewitalizacji zostanie 

wyeksponowana informacja o możliwości składania wniosków i uwag do bieżąco 

realizowanych działań w ramach Programu oraz zostanie podany sposób zgłaszania tych uwag 

• Przedstawienie informacji oraz poznanie opinii ludności na temat rewitalizacji na spotkaniach 

sołeckich – co najmniej raz w roku; zagadnienie to będzie maiło różny charakter w sołectwach 

należących do obszaru rewitalizacji (gdzie głównym celem będzie dyskusja na temat przebiegu 

procesu i możliwości jego bieżącego usprawnienia) i poza obszarem rewitalizacji (gdzie 

głównym celem będzie przekazanie doświadczeń z zakresu stymulowania rozwoju społecznego 

wraz z dyskusją na temat możliwości zastosowania w danym sołectwie analogicznej 

interwencji) 

• Przedstawianie sprawozdań na sesjach Rady Gminy – na sesję zapraszani będą także najwięksi 

pracodawcy w gminie oraz sektor NGO 

• Wykonanie badania ankietowego podsumowującego rewitalizację wśród mieszkańców 

rewitalizowanych miejscowości 

Niezależnie od powyższego – zakłada się, że bardzo dużą rolę w propagowaniu informacji na temat 

rewitalizacji mieć będą członkowie Rady Rewitalizacji (o której mowa w rozdziale System zarządzania 

realizacją programu rewitalizacji). W szczególności zakłada się, że sołtysi wszystkich sołectw 

(wchodzący w skład Rady) będą inspirować działania z zakresu rozwoju społecznego, o podobnym 

charakterze do działań podejmowanych w ramach rewitalizacji, w reprezentowanych przez siebie 

sołectwach. 

 

System zarządzania realizacją programu rewitalizacji 

Decydującą rolę w realizacji ustaleń programu mieć będzie Urząd Gminy, gdyż system zarządzania 

programem będzie osadzony w strukturze Urzędu Gminy i będzie się opierał w decydującej mierze na 

etatowych pracownikach Urzędu Gminy i/lub jednostek organizacyjnych Gminy. Takie założenia 

gwarantują wysokie kompetencje osób zaangażowanych, wysoką jakość prac, łatwy przepływ 

informacji, jasno określoną decyzyjność, dostęp do ogółu informacji na temat procesów rozwojowych 

na terenie gminy (w tym łatwość dostrzegania możliwości zadań komplementarnych wobec 

zasadniczego procesu rewitalizacji), zaplecze instytucjonalne do realizacji zadań.  

Zakłada się, że wszystkie działania rewitalizacyjne na terenie Lubiewa będą trwały kilka lat, przy czym 

aktywizacja zawodowa zostanie przeprowadzona w ciągu ok. 12-18 miesięcy, a działania adresowane 

do dzieci i młodzieży będą miały charakter ciągły. W przypadku działań w Bysławku zakłada się 

prowadzenie działalności ciągłej. Miarą realizacji będzie osiągnięcie celów i wskaźników określonych 

w rozdziale „Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk”. Zakłada się, że w przypadku przedsięwzięć, gdzie jest to 

uzasadnione lub niezbędne - w pierwszej kolejności będą zrealizowane działania inwestycyjne (np. w 

Bysławku nie jest możliwe rozpoczęcie funkcjonowania domu dziennego pobytu bez robót 

adaptacyjnych budynku).  

Po zakończeniu programu w zależności od oceny osiągniętych efektów w stosunku do poniesionych 

nakładów inwestycyjnych i organizacyjnych oraz w zależności od zaangażowania lokalnych 

społeczności w realizację założeń programu i w zależności od wyników badania ankietowego 

przeprowadzonego wśród mieszkańców (patrz rozdział: „Mechanizmy włączenia mieszkańców, 

przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji”), 

zostaną podjęte decyzje na temat kontynuacji działań o podobnym charakterze aktywizującym na terenie 

gminy. Jeśli oceni się, że program rewitalizacji był sprawnym i efektywnym narzędziem rozwoju 
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społecznego, to zastosowane w programie instrumenty będą wykorzystywane do realizacji innych 

działań na rzecz rozwoju społecznego. 

System zarządzania realizacją programu rewitalizacji będzie się opierał na trzech podstawowych 

elementach, które tworzą: 

a) Zespół Koordynatora Rewitalizacji  

b) Wójt Gminy 

c) Rada Rewitalizacji 

Zespół Koordynatora Rewitalizacji składać się będzie z Koordynatora Rewitalizacji oraz Zespołu, 

którym będzie zespół opracowujący program rewitalizacji, wzmocniony merytorycznie pracownikami 

Urzędu Gminy oraz GOPS. W skład ZKR wejdą także sołtysi sołectw objętych rewitalizacją.  

Koordynator Rewitalizacji oraz Zespół Koordynatora Rewitalizacji zostaną powołani przez Wójta 

Gminy. Rolą Zespołu Koordynatora Rewitalizacji jest ścisła współpraca w realizacji zadań 

powierzonych Koordynatorowi. Zespół będzie podejmował decyzje kolegialnie, a w sprawach spornych 

decydujący będzie głos Koordynatora. 

Do podstawowych zadań Koordynatora Rewitalizacji należeć będzie: 

• Nawiązanie i bieżąca współpraca z sektorem NGO realizującym zadania w ramach programu 

• Orientowanie się w przebiegu realizacji RPO WKP, zwłaszcza w zagadnieniach istotnych dla 

rewitalizacji (organizacja konkursów) 

• Udział w przygotowywaniu dokumentacji konkursowej dla uruchamiania projektów w ramach 

rewitalizacji, w tym określanie szczegółowych zadań wykonywanych w ramach 

poszczególnych projektów 

• Monitorowanie programu 

• Przygotowywanie informacji dla Rady Rewitalizacji określających przebieg zadań z zakresu 

rewitalizacji  

• Organizacja cyklicznych spotkań informacyjnych na temat rewitalizacji (patrz rozdział: 

„Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup 

aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji”) 

• Przygotowywanie informacji do serwisu www 

• Inicjowanie działań w kierunku zmiany programu jeśli zajdzie taka konieczność 

Jest Zespół Koordynatora podejmie taką decyzję na wniosek Koordynatora, niektóre z wymienionych 

powyżej zadań mogą być wykonywane przez innych członków Zespołu Koordynatora. 

 

Koordynator Rewitalizacji będzie ściśle współpracował z Wójtem Gminy oraz Przewodniczącym Rady 

Gminy – co ma zapewnić sprawność procesu decyzyjnego, podejmowania działań i prowadzenia prac 

na rzecz rewitalizacji. Proces decyzyjny będzie osadzony w kompetencjach poszczególnych organów 

władzy w gminie. Rolą Koordynatora Rewitalizacji będzie w tym zakresie przede wszystkim 

inicjowanie działań, do których formalnego wykonawstwa uprawnione są inne organy/podmioty. 

Ramowy zakres i forma współpracy Koordynatora Rewitalizacji z Urzędem Gminy i innymi 

jednostkami organizacyjnymi gminy, zostaną określone w drodze zarządzenia/zarządzeń Wójta Gminy.  

 

Rolą Wójta Gminy będzie organizacja pracy Urzędu Gminy w sposób maksymalnie sprzyjający 

wdrażaniu działań na rzecz rewitalizacji, w tym doraźne delegowanie do prac nad rewitalizacją innych 

pracowników Urzędu i włączanie – w razie potrzeby - jednostek organizacyjnych gminy. Rolą Wójta 
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będzie także uruchamianie działań formalnych związanych z udziałem w konkursach, uruchamianiem 

prac, podpisywaniem umów, itp., adekwatnych do kompetencji. W procesie rewitalizacji Wójt będzie 

ściśle współpracował z Koordynatorem Rewitalizacji i jego Zespołem. 

 

Rada Rewitalizacji zostanie powołana po uchwaleniu programu przez Wójta Gminy. Funkcjonowanie 

Rady Rewitalizacji będzie elementem bezpośredniej partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji. 

Do udziału w Radzie zostaną zaproszeni: Przewodniczący Rady Gminy, przewodniczący Komisji Rady 

Gminy, Radni Rady Gminy reprezentujący rewitalizowane sołectwa, Kierownik GOPS, dyrektorzy 

szkół z terenu gminy, przedstawiciele sektora pozarządowego działającego na terenie gminy (dopuszcza 

się zaproszenie wybranych organizacji spoza terenu gminy, jeśli wyrażają wolę uczestnictwa w 

rewitalizacji na terenie gminy), sołtysi wszystkich sołectw, ew. przedstawiciele innych środowisk. W 

miarę możliwości posiedzenia Rady Rewitalizacji powinny być otwarte. Przewodniczącego Rady 

Rewitalizacji powołuje Wójt. Zadaniem Przewodniczącego będzie organizacja posiedzeń Rady, które 

powinny się odbywać nie rzadziej, niż raz na pół roku. 

Głównym celem powołania Rady jest zapewnienie szerokiej informacji dla środowisk opiniotwórczych 

na temat prowadzonej rewitalizacji oraz zapewnienie wsparcia dla rewitalizacji ze strony możliwie 

licznych środowisk. Zadaniem Rady będzie przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo dla 

Zespołu Koordynatora Rewitalizacji. 

Udział Radnych Rady Gminy zapewni także właściwe dostrzeganie problematyki rewitalizacji w 

pracach Rady Gminy, jeśli będą one niezbędne. 

Rada będzie prowadziła prace do merytorycznego zakończenia ostatnich projektów realizowanych w 

ramach rewitalizacji. 

 

System informacji i promocji będzie się opierał na działaniach opisanych w rozdziale „Mechanizmy 

włączenia mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy 

w proces rewitalizacji” 

 

System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system 

wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu PR 

System monitorowania 

Jednostką odpowiedzialną za monitorowanie będzie Zespół Koordynatora Rewitalizacji, a więc 

monitoring będzie umieszczony w strukturze Urzędu Gminy, co nie wyklucza powierzanie całości lub 

części zadań podmiotom zewnętrznym. Do udziału w monitorowaniu zobowiązani się także sołtysi 

rewitalizowanych sołectw. 

System monitorowania i oceny skuteczności działań programu rewitalizacji będzie się opierał na: 

1. Monitorowaniu nadrzędnych celów programu – realizowanego za pomocą: 

a) danych pochodzących z PUP w Tucholi – dotyczących bezrobocia na terenie sołectw 

b) w przypadku konieczności zastosowania wskaźnika alternatywnego – na podstawie wywiadu 

bezpośredniego z uczestnikami działań aktywizacyjnych realizowanych w ramach programu 

rewitalizacji; uczestnicy działań aktywizacyjnych zostaną zobowiązani do udzielania 

informacji na potrzeby monitoringu w trakcie i po zakończeniu Programu 

c) danych pozyskanych od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 
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2. Monitorowanie za pomocą wskaźników produktów i wskaźników rezultatów określonych w 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 „Dekel do 

borowiackiej grapy” (wskaźniki LSR) – zgodnie z tabelą zawartą w rozdziale „Cele rewitalizacji 

oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych 

zjawisk”. Ponieważ założenia rewitalizacji są zgodne merytorycznie z tą strategią, użycie tych 

samych wskaźników, jest nie tylko uprawnione i właściwe, ale wręcz pozwoli na łatwą i 

bezpośrednią ocenę stopnia realizacji strategii za pomocą realizacji programu rewitalizacji w 

gminie Lubiewo.  

3. Monitorowanie za pomocą wskaźników autorskich programu – w nawiązaniu do punktu 

poprzedniego, dotyczy zagadnień, dla których jak dotąd w Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 „Dekel do borowiackiej grapy” nie określono 

wskaźników, ale zakłada się, że – zgodnie z ustaleniami tej strategii - zostaną one określone na 

podstawie wskaźników zawartych w gminnych programach rewitalizacji gmin objętych tą 

strategią. Są to więc wskaźniki postulowane do uwzględnienie w Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 „Dekel do borowiackiej grapy”. 

 

Powyższe zadania wykonywane będą raz w roku (sugeruje się drugi kwartał) i będą opracowywane w 

formie raportu (zestawienia danych). Raport będzie publikowany na stronie www w zakładce 

poświęconej rewitalizacji oraz będzie przekazywany Radnym. Raport będzie zawierał zarówno dane za 

rok poprzedni, jak i dane skumulowane od początku realizacji Programu (w przypadku zagadnień, dla 

których takie skumulowane ujęcie jest możliwe i zasadne merytorycznie do wykonania). 

 

Niezależnie od powyższego, zgodnie z wymogami formalnymi określonymi w „Zasadach 

programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”: 

• Raz na kwartał Zespół Koordynatora Rewitalizacji będzie przekazywał do IZ RPO 

sprawozdania z osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu określonych działań/poddziałań 

RPO WK-P, 

• Raz na dwa lata Zespół Koordynatora Rewitalizacji będzie przekazywał do IZ RPO 

sprawozdania zawierające informacje w zakresie wskaźników stanu kryzysowego (wraz z 

podaniem wartości aktualnej, wartości bazowej oraz wyjaśnieniem w przypadku, gdy 

analizowane wskaźniki stanu kryzysowego będą wskazywały na niską efektywność 

prowadzonych działań rewitalizacyjnych). 

 

Ocena skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji do 
programu 

Ocena skuteczności działań będzie prowadzona na podstawie bieżącej obserwacji realizacji programu. 

Zakłada się, że określone w rozdziale pt. „Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań 

służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk” wskaźniki docelowe w zakresie aktywizacji 

zawodowej mieszkańców Lubiewa powinny być zrealizowane w ciągu cyklu trwającego nie dłużej, niż 

12-15 miesięcy.  

Modyfikacje do programu mogą być wprowadzone w przypadku zaobserwowania sytuacji nie 

możliwych do przewodzenia na etapie programowania interwencji. W szczególności program może być 

zmieniany w przypadku: 
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• Identyfikacji nowych potrzeb – wpływających na redefinicję zakresu interwencji. 

• Znaczącej zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, wpływającej na istotne zmiany 

potencjału obszaru rewitalizacji w tym zwłaszcza obiektywne uwarunkowania wpływające na brak 

możliwości realizacji założonych wskaźników. 

• Zmiany warunków finansowania zakładanej w programie interwencji. 

• Zmiany zaangażowania lokalnej społeczności w realizację programu. 

• Zmiany zaangażowania lokalnego sektora NGO w realizację programu. 

• Znaczącego niezadowolenia mieszkańców obszaru rewitalizacji z postępów procesu rewitalizacji 

– wyrażonego w skargach składanych do Urzędu Gminy lub podczas spotkań sołeckich. 

• Zgłoszenia postulatu zmiany programu przez interesariuszy (w takim przypadku dokonuje się 

szerszych konsultacji mających na celu rozpoznanie rzeczywistej skali oczekiwań w zakresie 

kontynuacji lub zmiany programu). 

• Zaistnienia innych okoliczności silnie wpływających na warunki realizacji programu, w tym 

zwłaszcza zagrażających osiągnięciu zakładanych wskaźników programu. 

 

Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian do programu, odbywa się to poprzez przyjęcie zmienionego 

programu przez Radę Gminy, na wniosek Wójta Gminy. Jeśli zmiany będą dotyczyły istotnych zmian 

merytorycznych, zwłaszcza w aspekcie ograniczania pierwotnie wskazywanego zakresu interwencji, 

zmiany zakresu planowanej interwencji lub ograniczania pierwotnie określanych wskaźników 

programu, niezbędne będzie przeprowadzenie konsultacji społecznych. Konsultacji nie wymagają 

zmiany o charakterze wyłącznie technicznym lub formalnym – związane z systemem wdrażania lub 

finansowania programu. Zmiany partnerów społecznych realizacji programu (w tym zmiany 

współpracujących z gminą przy realizacji programu organizacji sektora NGO) nie wymagają zmian 

programu. 
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Załącznik 1. Streszczenie raportu z badania ankietowego 

przeprowadzonego na potrzeby „Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”1 

Informacje ogólne 

Niniejszy rozdział stanowi wyciąg głównych informacji pochodzących z Raportu z badania 

ankietowanego przeprowadzonego na potrzeby „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Lubiewo”, przedstawiających analizę oceny mieszkańców w wybranych kwestiach w ujęciu gminnym. 

Pełny raport, obrazujący opinie ankietowanych osób z poszczególnych miejscowości położonych 

na terenie gminy Lubiewo, stanowi odrębne opracowanie. 

W związku z opracowywaniem „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo” wykonano 

badanie ankietowe, mające na celu poszerzenie stanu wiedzy o stanie gminy Lubiewo oraz potrzebach 

zgłaszanych przez  jej mieszkańców. Niniejsze badanie łączy więc elementy diagnozy stanu, jak również 

identyfikacji uwarunkowań szczególnie istotnych dla programowania rozwoju. Opracowany raport, 

podobnie jak wykonana analiza sytuacji poszczególnych miejscowości, ma bardzo duże znaczenie dla 

wyboru projektów, które zostaną zrealizowane na obszarze gminy.  

W badaniu ankietowym skupiono się na ocenie, zarówno w ujęciu poszczególnych miejscowości, jak 

również całej gminy:  

• natężenia występowania wybranych problemów społecznych,  

• sytuacji materialnej mieszkańców miejscowości na tle mieszkańców pozostałej części gminy,  

• potrzeb na usługi,  

• dostępności obiektów zapewniających możliwość spędzania wolnego czasu przez różne grupy 

wiekowe,  

• atrakcyjności organizowanych zajęć dla rodziny, 

• dostępności opuszczonych budynków do celów adaptacyjnych. 

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wiosną 2015 roku na wybranej grupie 135 osób 

reprezentujących 12 miejscowości położonych na obszarze gminy Lubiewo. Respondenci byli 

przedstawicielami rozmaitych środowisk zawodowych, w związku z czym charakteryzowali się różną 

sytuacją materialna, przekładającą się w dużej mierze na potrzeby w zakresie pomocy społecznej 

i zróżnicowane zapotrzebowanie m.in. na usługi i organizowane zajęcia dla rodziny. Można zatem 

przyjąć, że badanie ankietowe ma charakter w pełni reprezentatywny dla zobrazowania poszczególnych 

zagadnień w ujęciu gminnym, stanowiący znaczący wkład merytoryczny dla właściwego planowania 

działań w ramach opracowywanego „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubiewo”. 

Natomiast w przypadku oceny natężenia występowania danego zjawiska w poszczególnej miejscowości 

opieranie się w wielu przypadkach na opinii pojedynczych mieszkańców ma jedynie charakter 

poglądowy, niereprezentatywny dla całej populacji.  

Ankieta składała się z 7 pytań, dotyczących różnych aspektów analizowanej problematyki. Należy 

podkreślić, że nie wszyscy ankietowani udzielili odpowiedzi na każde pytanie, a w przypadku 

niektórych pytań możliwe było dokonywanie wielokrotnych wyborów. Ponadto w przypadku części 

pytań odpowiedzi zostały udzielone niezgodnie z przyjętą metodologią badania ankietowego.  Wskutek 

tego liczba rzeczywiście udzielonych odpowiedzi może się różnić od liczby osób ankietowanych. 

Poniżej przedstawiono uzyskane wyniki. 

                                                           
1 W trakcie prac nad programem rewitalizacji miała miejsce zmiana nazwy z „Gminnego” na „Lokalny”. Ankiety 
były rozpowszechniane jako badanie na potrzeby „Gminnego Programu Rewitalizacji”. 
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Miejscowość zamieszkania ankietowanych 

Badaniem ankietowym objęto 135 osób, czyli niewiele ponad 2% mieszkańców gminy Lubiewo. 

Największą grupą respondentów byli mieszkańcy siedziby gminy Lubiewa – 47 osób oraz Bysławia – 

33 osoby. Łącznie mieszkańcy dwóch największych miejscowości w gminie stanowili ponad 59% 

wszystkich ankietowanych (odpowiednio ok. 35% i 24%). Do badania ankietowego w Bysławku 

przystąpiło 14 mieszkańców (10% respondentów), a w Minikowie 10 osób (7%). Pozostali ankietowani 

wypełnili blisko 1/4 wszystkich ankiet (23%) i reprezentowali następujące miejscowości: Wełpin – 7 

osób, Klonowo – 5, Lubiewice – 5, Sucha – 5, Cierplewo – 4, Płazowo – 2, Trutnowo – 2, Szumiąca – 

1.   

Ocena natężenia występowania problemów społecznych 

Ocenę natężenia występowania problemów społecznych analizowano w odniesienia zarówno do wyżej 

wskazanych miejscowości oraz w ujęciu całej gminy. Ankietowanie w tej kwestii mogli posłużyć się 

stopniową skalą dla scharakteryzowania danego problemu: nie występuje, występuje na niewielką skalę, 

występuje na dosyć dużą skalę lub występuje powszechnie, bądź też mogli stwierdzić brak zdania w 

danym temacie.  

Ocena natężenia występowania problemów społecznych w gminie Lubiewo wyszła dużo bardziej 

niekorzystnie, niż w ujęciu poszczególnych miejscowości. Wprawdzie nie odnotowuje się w przypadku 

wielu zagadnień powszechnego charakteru, jednak duża część z nich ma dosyć szeroki zasięg, a 

szczególnie istotny jest fakt, że prawie wszystkie z nich zdaniem ankietowanych występują. Problemami 

społecznymi o największym natężeniu występowania w gminie Lubiewo są brak mieszkań dla młodych 

oraz wyprowadzanie się ludzi młodych. W przypadku niewystarczającej polityki mieszkaniowej aż 42% 

ankietowanych uznało, że jest to kwestia o stosunkowo szerokim zasięgu oddziaływania, a dla 1/3 skala 

tego zjawiska jest niewielka, natomiast dla powiązanego zagadnienia wyprowadzania się ludzi młodych 

liczba wskazań w obu kategoriach przedstawiała się następująco: 30% i 46%.  Oba problemy społeczne 

w wielu miejscowościach również wskazywane są jako najczęściej zauważalne, co szczególnie 

widoczne jest na przykładzie największych ośrodków w gminie – Lubiewa i Bysławia. Ponadto 

występują one również powszechnie m.in. w Bysławku i Klonowie, a dodatkowo brak mieszkań dla 

młodych jest negatywną kwestią dla ankietowanych z Minikowa, Szumiącej i Wełpina. Powszechnie 

występującymi problemami społecznymi wskazywanymi w następnej kolejności są brak 

bezpieczeństwa na drogach dla pieszych i rowerzystów oraz brak pracy. Pierwszy z nich był widoczny 

szczególnie w mniejszych miejscowościach, a dodatkowo czasami wskazywany przez mieszkańców 

jako zagadnienie cechujące się najbardziej negatywnym oddziaływaniem. Należy podkreślić, że oba 

problemu charakteryzują się najbardziej wyrównanym rozkładem w punktach dotyczących 

występowania danej skali problemu, lecz uzyskały większą liczbę głosów w kategoriach „występuje na 

dosyć dużą skalę” i „występuje na niewielką skalę”. Większość mieszkańców do tych grup 

zakwalifikowała również: alkoholizm, biedę, niechęć do poszukiwania i podejmowania pracy, niskie 

kwalifikacje zawodowe mieszkańców, brak aspiracji wśród mieszkańców oraz brak zainteresowania 

problemami ludzi starszych – stosunkowo podobnie rozłożona liczba głosów dla obu skal 

występowania. Problemami społecznymi, które według mieszkańców gminy Lubiewo zdecydowanie 

kwalifikują się do miana występujących na niewielką skalę zaliczamy chuligaństwo wśród młodzieży 

(50% wskazań), przestępczość wśród dorosłych (48%) i przemoc w rodzinie. Na tej podstawie można 

stwierdzić, że mieszkańcy nie odczuwają niepokoju związanego z naruszaniem przepisów prawa. 

Zdaniem 38 mieszkańców (35% wskazań) na obszarze gminy nie ma problemu z utrudnionym dostępem 

do internetu, a kolejne 48 osób (44%) stwierdziło, że natężenie tego zjawiska jest niewielkie – zatem 

ponad ¾ ankietowanych potwierdziło ogólną sytuacje zauważalną w większości miejscowości. 

W przypadku pozostałych zagadnień liczba wskazań była dużo niższa, a dla porównania na drugą 
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w kolejności pozycję – przestępczość wśród dorosłych, oddało swój głos zaledwie 10 osób, czyli prawie 

co 10 mieszkaniec gminy. Niepokojące jest to, że w przypadku wielu problemów społecznych 

mieszkańcy gminy Lubiewo nie mieli zdania – w kwestii przemocy w rodzinie aż 50% ankietowanych 

nie potrafiło skonkretyzować swojego zdania, a kolejne 4 zagadnienia zgromadziły co najmniej 30 osób 

niezdecydowanych.  

 

Ocena sytuacji materialnej 

Ocenę sytuacji materialnej mieszkańców poszczególnych miejscowości analizowano na tle sytuacji  

pozostałej części gminy Lubiewo. Ankietowani mogli wskazać czy dana miejscowość należy 

do najzamożniejszych bądź najbiedniejszych w gminie, a do wyboru były także opcje określenia czy 

mieszkańcy w większości wsi w gminie są zamożniejsi, biedniejsi lub też nie ma różnic pomiędzy nimi, 

zaś osoby niezdecydowane miały możliwość skorzystania z pola „nie potrafię ocenić”. 

Zdaniem ankietowanych w większości przypadków nie ma różnic pomiędzy miejscowościami. Wśród 

najbardziej charakterystycznych ocen należy wskazać pozytywną ocenę sytuacji materialnej 

mieszkańców Bysławia na tle mieszkańców pozostałej części gminy Lubiewo – ankietowani w tym 

przypadku jako jedyni zaznaczyli, że wieś należy do najzamożniejszych, a dodatkowo duży odsetek 

głosów dotyczył kwestii „w większości wsi w gminie mieszkańcy są mniej zamożni niż w naszej wsi”. 

Z kolei niespodziewanie ankietowani z Lubiewa uważają, że ich miejscowość nie różni 

się od pozostałych lub w większości wsi w gminie mieszkańcy są bardziej zamożni niż w naszej wsi. 

Warto również zaznaczyć, że w Trutnowie ze względu na błędne wypełnienie formularza ankiety 

niemożliwe było przeprowadzenie prawidłowej analizy.  

 

Ocena zapotrzebowania na usługi 

Ocena zapotrzebowania na usługi mieszkańców gminy Lubiewo polegała na wskazaniu przez 

ankietowanych usług brakujących w największym stopniu w miejscowości zamieszkania lub w jej 

pobliżu. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości mogli wytypować najwyżej 3 usługi spośród 16 

propozycji: sklep spożywczy, sklep wielobranżowy, targowisko, drobne naprawy sprzętu domowego, 

specjalistyczne usługi dla rolnicza, szkoła (podstawowa lub gimnazjum), przedszkole, żłobek, opieka 

lekarska, boisko, zajęcia kulturalne w świetlicy lub domu kultury, poczta, bank, kościół, miejsce opieki 

i organizacji dla seniorów oraz plac zabaw dla dzieci. Wskazane usługi należy przyjąć za najbardziej 

podstawowe dla prawidłowego funkcjonowania.  

Sumaryczna ocena usług w poszczególnych miejscowościach na obszarze gminy Lubiewo wskazała, że 

w największym stopniu brakuje mieszkańcom targowiska – aż 50 mieszkańców spośród 135 

ankietowanych (37%) wskazało tego rodzaju usługę. Największe jednostkowa liczba głosów 

wskazujących potrzebę utworzenia targowiska miała miejsce w Lubiewie – 21 oraz Bysławiu – 19. 

W siedzibie gminy tyle samo mieszkańców uważa, że przydałyby się drobne naprawy sprzętu 

domowego, czyli usługa wskazana na drugim miejscu przez ogół mieszkańców gminy – 39 głosów. 

Zdaniem 37 ankietowanych w gminie Lubiewo brakuje żłobka, jednak należy mieć na uwadze, że aż 32 

głosy w tej kwestii zabrali mieszkańcy dwóch największych miejscowości. W gminie w poszczególnych 

miejscowościach zgłaszano również zapotrzebowanie na opiekę dla seniorów, plac zabaw (po 32 

wskazania), zajęcia kulturalne (29), specjalistyczne usługi dla rolnictwa (21), boisko (21), opiekę 

lekarską (20) i przedszkole (15). Interesujący jest fakt, że potrzeba miejsca opieki i organizacji dla 

seniorów szczególnie widoczna jest w Bysławku, gdzie zdecydowanie najwięcej osób zaznaczyło 

właśnie ten rodzaj usługi – 9 z 14 ankietowanych.  Tyle samo mieszkańców wskazało ten rodzaj usługi 

w Bysławiu, jednak spośród większej populacji ankietowanych, natomiast zastanawiający jest fakt, że 
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w Lubiewie mieszkańcy praktycznie nie widzą potrzeb funkcjonowania tego typu obiektu, co 

szczególnie jest istotne w ujęciu perspektywy starzenia się społeczeństwa. Przeprowadzona ocena 

potrzeb na usługi pozwoliła na stwierdzenie, że głównie w mniejszych miejscowościach brakuje tak 

podstawowych usług jak: sklep spożywczy (13 głosów), sklep wielobranżowy (11) i poczta (8). Tylko 

pojedyncze osoby zauważyły, że w ich miejscowości przydałoby się utworzenie szkoły, banku 

i kościoła. 

 

Ocena dostępności obiektów zapewniających możliwość spędzania wolnego 
czasu 

Ocenę dostępności w poszczególnych miejscowościach i w bliskiej okolicy – domów kultury, świetlic, 

obiektów sportowych zapewniających możliwość atrakcyjnego, pożytecznego i bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu przeprowadzono w odniesieniu dla czterech grup: dzieci, młodzież, dorośli i ludzie starsi. 

W badaniu ankietowym mieszkańcy mogli w danym zagadnieniu wypowiedzieć się w następujących 

kategoriach: „jest bardzo źle”, „oferta jest, ale zbyt słaba”, „oferta jest wystarczająca”, „nie ma to 

znaczenia dla mojej rodziny, bo i tak nie korzystamy”, „oferta jest nieciekawa” i „nie mam zdania”.  

W opinii mieszkańców gminy Lubiewo dostępność w poszczególnych miejscowościach domów kultury, 

świetlic, obiektów sportowych zapewniających możliwość atrakcyjnego, pożytecznego i bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu przez różne grupy z reguły nie jest korzystna. Przeprowadzona ocena 

pozwoliła na określenie podstawowego trendu – wraz ze wzrostem wieku oferta jest coraz gorsza. W 

przypadku dostępności domów kultury, świetlic i obiektów sportowych dla dzieci mieszkańcy 

przeważnie nie wskazywali, że jest bardzo źle, lecz w tym zagadnieniu najczęściej pojawiały się głosy 

o zbyt słabej ofercie. Warto podkreślić, że najwięcej spośród wszystkich grup oddano  pozytywnych 

głosów, które mówiły o wystarczającej ofercie – szczególnie widoczne to było m.in. w Klonowie i 

Wełpinie, gdzie odsetek głosów w tej kategorii był bardzo duży. W przypadku młodzieży dostępność 

obiektów zapewniających możliwość spędzania wolnego czasu jest już zdecydowanie gorsza, a łącznie 

w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy aż 25 osób uznało, że jest bardzo źle, 43 

mieszkańców uznało aktualną ofertę za zbyt słabą, a zaledwie 15 głosów dotyczyło kategorii „oferta jest 

wystarczająca”. Najwięcej niezadowolonych osób z oferty dla tej grupy było w Lubiewie – aż 11 osób 

uznało, że jest bardzo źle. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku oferty domów kultury, świetlic i 

obiektów sportowych dla dorosłych, a niekorzystne opinie w tej kwestii wyrazili m.in. mieszkańcy 

Bysławia, Bysławka i Płazowa. Interesujący jest fakt, że w przypadku obiektów zapewniających 

możliwość atrakcyjnego, pożytecznego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez ludzi starszych 

sumarycznie w ujęciu gminnym przeważały głosy, że oferta jest wystarczająca – związane to było z 

bardzo pozytywną oceną w Lubiewie, gdzie aż 16 mieszkańców wskazało to zagadnienie. W 

pozostałych miejscowościach ocena była dużo gorsza, co szczególnie widoczne jest m.in. na przykładzie 

Bysławka, w którym zdecydowanie przeważały opinię, że jest bardzo źle. Należy również zaznaczyć, 

że w przypadku oferty domów kultury, świetlic i obiektów sportowych dla osób starszych bardzo duża 

grupa ankietowanych nie ma zdania – ponad dwukrotnie więcej, niż w przypadku młodzieży i dorosłych 

oraz aż czterokrotnie więcej, niż w analizie dostępności tych obiektów dla dzieci. Ponadto dla wielu 

mieszkańców gminy Lubiewo zapewnienie możliwości atrakcyjnego, pożytecznego i bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu przez różne grupy nie ma znaczenia, gdyż nikt z rodziny i tak nie korzysta.  

 

Ocena atrakcyjności organizowanych zajęć 

Ocena atrakcyjności organizowanych zajęć polegała na wskazaniu przez mieszkańców poszczególnych 

miejscowości w gminie Lubiewo bezpłatnych form spędzania wolnego czasu, w których ktoś z rodziny 
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mógłby uczestniczyć. Ankietowani mogli wskazać własne propozycje zajęć oraz ocenić następujące: 

zajęcia kulturalne dla dorosłych, zajęcia kulturalne dla dzieci/młodzieży, zajęcia wyrównawcze dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, popołudniowe zajęcia dla dzieci przedszkolnych, zorganizowane zajęcia 

sportowe dla dorosłych, zorganizowane zajęcia sportowe dla dorosłych (np. „szkółka piłkarska”), nauka 

języków obcych, porady prawne, spotkania dla seniorów, dyskusyjny klub filmowy, zajęcia muzyczne 

(chór, gra na instrumentach, lekcje śpiewu), nauka korzystania z komputera i internetu. Ocenę 

atrakcyjności wskazanych zajęć można było dokonywać w kategoriach wskazania chęci uczestnictwa 

lub też nie, a także prawdopodobieństwa, że ktoś z rodziny byłby zainteresowany, bądź by nie brał 

udziału. 

Przeprowadzona ocena atrakcyjności organizowanych nowych bezpłatnych zajęć dla rodziny 

w poszczególnych miejscowościach gminy Lubiewo potwierdza, że opinie ankietowanych w tej kwestii 

są zróżnicowane, jednak mieszkańcy niezależnie od miejsca zamieszkania wskazują zbliżone zdanie 

odnośnie proponowanych rodzajów spędzania wolnego czasu. Sumaryczna ocena wszystkich oddanych 

głosów pozwoliła na wytypowanie zajęć, o których mieszkańcy wypowiadali się pozytywnie, wskazując 

chęć uczestnictwa oraz tych,  w których nie będą brali udziału. Prawie 48% ankietowanych (49 wskazań) 

w gminie Lubiewo uznało, że na pewno ktoś z rodziny by uczestniczył w zajęciach języka obcego, a 

kolejne 34% (35 typów) wskazało na prawdopodobną chęć skorzystania. Bardzo pozytywnie 

mieszkańcy praktycznie wszystkich miejscowości podchodzili również do zajęć kulturalnych dla dzieci 

i młodzieży (odpowiednio w obu wyżej wspomnianych kategoriach 46 i 39 głosów), porad prawnych 

(43 i 40) i zajęć kulturalnych dla dorosłych (39 i 34), lecz w tym przypadku wzrastało 

prawdopodobieństwo, że z rodzin wielu osób nikt by nie uczestniczył (22 wskazania). Również zdaniem 

mieszkańców wielu miejscowości przydatne byłyby zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży 

szkolnej oraz zorganizowane zajęcia sportowe dla dorosłych – pod warunkiem, że nie będzie to np. 

szkółka piłkarska, z której raczej na pewno duży odsetek członków rodzin ankietowanych by nie 

skorzystał. Zdecydowanie analiza możliwości wprowadzenia dodatkowych popołudniowych zajęć dla 

dzieci przedszkolnych oraz zajęć muzycznych nie wypadła korzystnie, a wręcz negatywnie. W 

przypadku pierwszego zagadnienia aż połowa mieszkańców (46 osób) wskazała, że na pewno nikt z 

rodziny nie będzie uczestniczył w tego rodzaju zajęciach, natomiast na propozycje utworzenia chóru, 

lekcji gry na instrumencie i śpiewu 46% oddanych głosów było niekorzystnych. Ocena atrakcyjności 

pozostałych usług była wyrównana – część mieszkańców na pewno lub prawdopodobnie by 

uczestniczyła, natomiast wielu ankietowanych nie chce lub prawdopodobnie nie będzie korzystało. W 

przypadku organizacji ewentualnych zajęć nauki korzystania z komputera i internetu nieznacznie 

przeważały głosy zwolenników. Z kolei dyskusyjny klub filmowy i spotkania dla seniorów nie cieszyły 

się zainteresowaniem mieszkańców poszczególnych miejscowości, a niezbyt pozytywna opinia w 

odniesieniu do tej drugiej kwestii pokazuje, że mieszkańcom gminy Lubiewo bardziej zależy na miejscu 

opieki i organizacji dla seniorów. Respondenci dostrzegali również potrzebę zorganizowania wyjazdów 

na basen, zumby, zajęć sportowych dla młodzieży, a także zabaw tanecznych.  

 


