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WPROWADZENIE 
 

Prezentowana „Diagnoza społeczna potrzeb mieszkańców Gminy Lubiewo 
w odniesieniu do zagospodarowania i ożywienia oferty spędzania wolnego czasu nad 
Jeziorem Bysławskim” powstała na potrzeby Biblioteki-
Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, które znalazło się w elitarnym gronie 
jednostek w Polsce, które zdobyły dofinansowanie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Celem programu jest 
inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami 
zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

W trakcie przygotowania dokumentu odbyło się szereg spotkań grupy inicjatywnej 
z Animatorem Pracowni Dobra Wspólnego oraz mieszkańcami. Podjęli oni wyzwanie 
zbudowania lokalnych partnerstw w oparciu o dobro wspólne. Na tej podstawie 
powstała diagnoza społeczna potrzeb mieszkańców gminy Lubiewo. Zawarte w niej 
wnioski posłużą do stworzenia partnerskiego projektu w celu zagospodarowania 
i ożywienia oferty spędzania wolnego czasu nad Jeziorem Bysławskim. 

Celem nadrzędnym diagnozy jest rozpoznanie aktualnych potrzeb i możliwości 
w obszarze dobra wspólnego na terenie gminy. Diagnoza obejmuje: 

 opracowanie treści badań ankietowych (określenie grupy respondentów oraz 
zaprojektowanie metody dotarcia do respondentów, zaprojektowanie ankiety 
w systemie CAWI - computer assisted Web interview), 

 zebranie materiału badawczego (analiza statystyczna demografii i struktury 
społecznej), 

 przeprowadzenie i analiza ankiet, wywiadów kwestionariuszowych 
(opracowanie ankiety w wersji elektronicznej on-line w systemie CAWI, nadzór 
nad badaniem ankietowym on-line, zebranie ankiet), 

 analizę materiałów zastanych, 
 zogniskowane wywiady grupowe, 
 sformułowanie wniosków, celów, kierunków działania. 
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Pytania, na które szukaliśmy odpowiedzi: 

 Czy mieszkańcy korzystają z obecnego zagospodarowania terenu nad Jeziorem 

Bysławskim? 

 Jakie preferują formy wypoczynku? 

 W jaki sposób obecnie korzystają z zagospodarowania terenu nad Jeziorem 

Bysławskim? 

 Z jakiej oferty chcieliby skorzystać w przyszłości nad Jeziorem Bysławskim? 

 Jak oceniają obecną ofertę wypoczynku nad Jeziorem Bysławskim? 

 W jakie działania nad Jeziorem Bysławskim chętnie się zaangażują? 
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PROCEDURA BADAWCZA 
 

Diagnoza potrzeb, oczekiwań i wizji mieszkańców Gminy Lubiewo w odniesieniu do 
zagospodarowania i ożywienia oferty spędzania wolnego czasu nad Jeziorem 
Bysławskim wymagała zebrania odpowiednich informacji, następnie ich analizę, 
prezentację graficzną, aby finalnie na ich podstawie sformułować wnioski 
i rekomendacje dla planowanych działań. Zdecydowano, że aby dotrzeć do 
odpowiedniej grupy respondentów najlepszym narzędziem będzie kwestionariusz 
ankiety w wersji elektronicznej z dostępem on-line. Należy podkreślić, że każdy 
mieszkaniec gminy miał możliwość wypowiedzenia się. W opracowaniu wykorzystano 
kilka narzędzi badawczych, tak aby pozyskiwane informacje  pozwoliły na stworzenie 
rzetelnego obrazu potencjału gminy oraz rozpoznania pogrzeb mieszkańców 
w badanym zakresie. W ramach diagnozy wykorzystano: 

 Analizę danych zastanych, 
 Ankietę on-line czyli CAWI (Computer Assisted Web Interview), 
 Zogniskowane wywiady grupowe FGI  (Focus Group Interview). 

Analiza danych zastanych, czyli dokumentów historycznych oraz strategicznych, 
planów działań, sprawozdań rocznych  z działalności oraz dokumentów budżetowych.  

Ankieta on-line CAWI (Computer Assisted Web Interview) czyli technika wywiadu 
bezpośredniego prowadzona za pośrednictwem Internetu. Na stronie Internetowej 
Biblioteki umieszczono kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia. 
Do najważniejszych zalet narzędzia badawczego należą niskie koszty prowadzonych 
badań, możliwość wypełnienia ankiety w dowolnym miejscu oraz szybkość realizacji 
badania. Grupą docelową byli mieszkańcy gminy, wywiady prowadzono on-line przez 
formularz Google. 

Zogniskowane wywiady grupowe FGI  (Focus Group Interview), które polegają na 
swobodnej dyskusji w grupie, której zadawane są przez prowadzącego dyskusję 
(moderatora) pytania związane z celem badania. Wywiady grupowe umożliwiają 
poznanie wszechstronnych i różnych opinii i co jest najważniejsze uzyskanie nowych 
pomysłów i idei i działań twórczych.  

W zogniskowanych wywiadach grupowych często stosuje się szeroko pojęte techniki 
projekcyjne, włącza w dyskusję elementy audiowizualne, dodatkowe plansze, makiety, 
materiały itp., których wykorzystanie ma pomóc w pełniejszym zebraniu danych. 
Zogniskowane wywiady grupowe mają zastosowanie w badaniach jakościowych. Grupą 
docelową byli mieszkańcy, przedstawiciele lokalnego biznesu, organizacji 
pozarządowych, lokalni liderzy, osoby zaangażowane w rozwój lokalny, którzy 
reprezentują mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Lubiewo. 
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ANALIZA DANYCH ZASTANYCH 
 

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 2017 r. wg GUS – 5 944), pod względem 
zajmowanej powierzchni – do średnio-dużych (w 2017 r. wg GUS – 16280 ha, tj. 34. 
pozycja wśród 144 gmin). Obydwie cechy są jednak neutralnym uwarunkowaniem 
rozwoju.  

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. 

Gmina cechuje się w ostatnich latach corocznymi bardzo niewielkimi wahaniami liczby 
ludności, ale w okresie długoletnim trend jest pozytywny. 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.  

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 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 
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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 wyższe niż w Lubiewie. W poprzednich latach gimnazjum w Bysławiu 
każdorazowo było wyraźnie lepsze. 

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). W Bysławiu wiodącym 
pracodawcą jest firma ZPUH JK Miłosz Kiedrowski, która od 25 lat producentem 
kontenerów na Europę. 

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. 
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ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH 
 

Przestrzegano zasady aby zebrany materiał statystyczny w postaci wywiadów 
kwestionariuszowych dotyczył mieszkańców sołectw: Bysław, Bysławek, Cierplewo, 
Klonowo, Lubiewice, Lubiewo, Minikowo, Płazowo, Sucha, Trutnowo, Wełpin. 
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Preferencje mieszkańców w zakresie czasu wolnego  
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Większość badanych (99,4%) preferuje spędzanie wolnego czasu na świeżym 
powietrzu. Ponad 80% korzysta z obecnego terenu nad Jeziorem Bysławskim. 
Respondenci głównie spędzają wolny czas z rodziną (68,9%). 
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Powodem korzystania z terenu Jeziora Bysławskiego dla większości badanych (61,3%) 
jest chęć pływania oraz chęć spotkania się ze znajomymi (50,3%). Prawie połowa 
mieszkańców 48,4% spędza tam czas spacerując i pojawia się tam w celu 
uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych na tym terenie (47,5%). Dużą grupę 
(41,3%) badanych stanowią osoby, które korzystają z wypożyczalni sprzętów wodnych, 
czy placu zabaw (36,9%). Badani rzadko korzystają z dostępnej siłowni (144%) czy łowią 
ryby (10,3%). Grupa, która w ogólne nie korzysta z tego terenu, stanowi 3,1% 
badanych. 

 

Deklarowana chęć korzystania z oferty na terenie Jeziora Bysławskiego 
 

 

 

Zdecydowana większość respondentów (69%) wskazała, że chciałaby uczestniczyć 
w koncertach i kabaretach. W badanej grupie znalazła się spora liczba osób (66,3%), 
które chcą uczestniczyć w festynach. Prawie połowa (49,1%) badanych deklaruje chęć 
skorzystania z oferty gastronomii na tym terenie. Respondenci chcą korzystać 
z wypożyczalni leżaków (40,2%), turniejów piłki nożnej (31,9%), weekendowej animacji 
dla dzieci (30,7) czy warsztatów plenerowych dla dzieci i młodzieży (28,8%). Jedynie 
12,9% badanych pragnie uczestniczyć w zawodach wędkarskich. 
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Ocena obecnej oferty 
 

 

 

Badane osoby w 37,2% oceniają średnio obecną ofertę nad Jeziorem Bysławskim. 
Prawie połowa respondentów nisko ocenia ją nisko, z czego 16,6% bardzo nisko. 
Jedynie 3,7% badanych uważa, że obecna oferta jest bardzo dobra. 

 

 

Deklarowana chęć zaangażowania się w działania 
 

Poniżej przedstawiamy propozycję działań mieszkańców, w które sami by się włączyli. 
Przyjęliśmy zasadę, że każdy pomysł jest ważny, więc przedstawiamy wszystkie 
otrzymane od mieszkańców odpowiedzi, opinie i propozycje. Badani chcieliby się 
zaangażować w następujące działania na rzecz Jeziora Bysławkiego: 

 pomoc w organizacji imprez i festynów, 
 nie wiem, 
 reklamowanie naszej Plaży, 
 przepłynięcie motorówką, 
 koncerty, 
 zajęcia sportowe, zumba, fitness, turnieje, zawody, 
 warsztaty dla dzieci, happeningi, 
 Zaangażował bym się w cokolwiek tylko, że nic się nie dzieje w Bysławiu, jest 

jeden festyn na otwarcie sezonu a drugi na zamknięcie. Naprawdę wstyd że tyle 
pieniędzy zostało zmarnowanych na ten "kościół". Mogę się założyć że w tym 
roku pewnie nie będzie nawet ratownika, 

 pomoc przy realizacji zadań w punkcie 7, 
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 wypoczynek z rodziną, 
 żadne, 
 oczyszczanie kąpieliska, 
 praca, 
 w każde działania, jeśli potem miałby być tego efekt to w każde, 
 imprezy w Bysławiu by się przydały, bo wioska w ogóle się nie rozwija pod tym 

kątem a też trzeba patrzeć na potrzeby młodzieży i tego że dużo osób by 
przyjeżdżało do Bysławia, 

 plenery, warsztaty dla dzieci, 
 gastronomia, 
 animacje dla dzieci...zabawy nad wodą.., 
 pomoc w realizacji projektu, 
 koszenie trawy pomoc przy organizacji pytania nr 7, 
 w rozbudowę placu zabaw o elementy do ćwiczeń typu drążki i poręcze do 

dipów i podczas różnych festynów w przygotowania i pomoc podczas festynu, 
 udział w plenerach, zajęciach, pokazach, może jakieś kursy na kartę pływacką, 

ogniska wieczorami, zabawy taneczne, 
 rozbudowa placu zabaw pod kątem placu do Street Workoutu, 
 organizacja koncertów z wykorzystaniem tej na razie bezużytecznej muszli 😉, 
 działania na rzecz dzieci i rodziny, 
 zabawy taneczne, 
 Imprezy integracyjne, wspólne ulepszanie kąpieliska, 
 wolontariat przy organizowaniu imprez okolicznościowych, 
 oczyszczenie brzegu jeziora z trzciny i śmieci, naprawa pomostu, 
 wszystkie tylko żeby były, 
 takie, które będą służyły mnie i rodzinie przez 10 lat, 
 kąpielisko przed mostem do wyczyszczenia glony, 
 uczestnictwo w ofertach, 
 niestety z braku aż tak dużej ilości wolnego czasu mogę być tylko uczestnikiem, 

ale uważam ze nasza plaża ma taki potencjał ze warto w nią inwestować, 
 praktycznie mogę we wszystkie tylko żeby było coś organizowane a nie jak do 

tej pory tylko dzień dziecka ;) 
 zawody wędkarskie, 
 utrzymywanie porządku w wodzie i na plaży, 
 wszelkie spotkania czy warsztaty dotyczące rozwoju dzieci, 
 ścieżka wokół całego jeziora, 
 przejażdżka motorówką, 
 przepływanie łodzią, 
 w dbanie o czystość, 
 warsztaty prowadzone dla dzieci, ale również dla dorosłych (plastyczne, 

rzemieślnicze), spotkania z artystami z gminy, regionu i nie tylko. 
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NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z FGI 
 

Zdaniem mieszkańców Jezioro Bysławskie jest słabo rozreklamowanie. Brakuje 
informacji na trasie 240 o istnieniu tego „kąpieliska strzeżonego”. Mieszkańcy 
dostrzegają, że sąsiednia gmina Cekcyn jest bardziej widoczna zarówno na 
wspominanej trasie jak i podczas okolicznych imprez. O bazie noclegowej można się 
dowiedzieć głównie ze stron www lub portali społecznościowych prywatnych 
przedsiębiorstw. Badani  wiedzą, że Starostwo Powiatowe przygotowało bazę (stronę 
internetową i aplikację mobilną), która jest bardzo prosta, intuicyjna w użytkowaniu. 
W chwili obecnej przedsiębiorcy planują nawiązać współpracę z portalem 
turystycznym, który pomoże 
dotrzeć z ofertą do większej 
ilości osób. Przedstawiciele 
firm nie wiedzą czy samorząd 
się zaangażuje wspólnie 
z nimi w takie działanie, jest 
to samodzielna inicjatywa 
mieszkańców, firm, która ma 
obejmować teren całych 
Borów Tucholskich. 

Niewątpliwym plusem tego miejsca jest spokój. Mieszkańcom kojarzy się z niedzielnym 
leniuchowaniem. Dla wielu mieszkańców Jezioro Bysławskie jest najpiękniejszym 
jeziorem nad jakim byli. Jest ono bardzo czyste, płytkie i posiada twarde podłoże. Leży 
tuż przy drodze 240, najbardziej ruchliwej drodze w powiecie. Jest to doskonała 
lokalizacja dla turysty, gdyż zapewnia bardzo łatwy dojazd.  

Tuż przy jeziorze znajduje się pole namiotowe. Zdaniem mieszkańców wymagana jest 
jednak lepsza opieka i zarządzanie tym obiektem. Nie raz zdarzało się, że obok jeziora 
przejeżdżali spontanicznie turyści z namiotami, ale niestety nie było osoby, która by 
udostępniła im miejsce na polu. W takich sytuacjach mieszkańcy zapraszają turystów 
na własne działki lub polecają lokalne miejsca noclegowe. Turyści czasami przyjeżdżają 
wieczorem i chcą z samego rana wyjechać. Badani twierdzą, że pole namiotowe 
powinno być otwarte całodobowo. Warto uwzględnić jego przeniesienie w okolice 
obecnego grilla czy boiska do siatkówki. Zdaniem mieszkańców lepiej, aby nie było ono 
umiejscowione tuż przy samej plaży, gdzie zazwyczaj jest sporo ludzi.  

Na chwilę obecną jezioro przyciąga turystów głównie na parę godzin. Ważne jest, 
zdaniem mieszkańców, żeby stworzyć warunki, żeby turysta chciał tu zostać na dłużej. 
Mieszkańcy uzależniają rozwój tego miejsca również od zarządzającego tym terenem, 
który powinien dostrzegać potencjał miejsca i chciał go rozwijać. 
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Po zeszłorocznej wichurze zniszczone zostały pewne elementy zagospodarowania 
terenu przy jeziorze, które do dziś nie zostały odnowione. Słabym puntem tego terenu 
jest plac zabaw, który zdaniem mieszkańców jest niebezpieczny. Wymaga rewitalizacji, 
zabezpieczenia, zwiększenia ilości atrakcji np. wolnostojącej piaskownicy. Samo 
miejsce na plac zabaw jest odpowiednie. Zdaniem mieszkańców wystarczy odnowić 
stojące tam elementy i dokupić nowe. Nie ma konieczności tworzenia placu zupełnie 
od nowa. 

Pomimo wybudowania niedawno mieszkania dla ratownika, miejsce to nie jest 
w stanie przyciągnąć kogoś do pracy. W budynku ciągle wybija kanalizacja, śmierdzi 
i nie da się w nim żyć. Pokój dla ratownika nazwany został ciemnym kantorkiem, do 
którego nie można nawet łóżka wstawić. Jest to ewentualne miejsce do przesiedzenia 
przez parę godzin. Można w nim jedynie zostawić mokry sprzęt, bo są tam płytki na 
których woda może ociekać. Ściany są ubrudzone kanalizacją. Mieszkańcy twierdzą, że 
w czasie sezonu dobrym pomysłem byłoby zaangażowanie dwóch ratowników 
(zazwyczaj pracuje tylko jeden). 

Budynek Wypożyczalni zwany „Stodołą” jest zdaniem mieszkańców zupełnie 
nietrafioną inwestycją i nie spełnia swojej funkcji. W chwili obecnej jest tam za mało 
sprzętu, zdaniem mieszkańców może być go nawet trzy razy więcej, gdyby wykorzystać 
powierzchnię, wysokość budynku. Góra jest składowiskiem wszystkiego i można tam 
wejść jedynie po drabince. Na górze jest bardzo dużo miejsca, ale nie ma tam wejścia. 
Poprzedni obiekt, który tam stał szpecił pod względem estetyki, ale był funkcjonalny. 
Teraz jest to hangar, który mógłby być budynkiem całorocznym. 

W toalecie nie ma ciepłej wody, więc zupełnie nie jest możliwe do wykorzystania przez 
ludzi, którzy przyjeżdżają na pole namiotowe. Jest tam bojler, który nie jest włączany. 
Zarządca pozwala włączać bojler dla nocujących na ich prośbę, w czasie gdy toalety są 
zamknięte. 

Plac do gry w siatkówkę kiedyś był bliżej plaży i widać było liczne grupy z niego 
korzystające. Po przeniesieniu tego boiska na teren obecny rzadko widać, aby ktoś 
z niego korzystał. Zdaniem mieszkańców dobrym pomysłem byłby powrót boiska do do 
poprzedniego miejsca lub przeniesienie go za budynkiem zwanym „Stodołą”. 

Badani twierdzą, że obecny parking można wydłużyć, tak by umożliwić większej ilości 
turystów korzystanie z niego. 

Mieszkańcy podkreślają, że brakuje gastronomii nad jeziorem np. kawiarenki z fajnym 
klimatem, żeby zarówno dorośli jak i młodzież mogła tam przebywać. Baza 
gastronomiczna to nie powinien być moloch, żeby nie zakłócić walorów 
przyrodniczych. Podczas imprez masowych dostępna jest przyczepa gastronomiczna, 
ale ona nie jest przygotowana żeby obsługiwać takie duże imprezy. 

W tzw. „muszli koncertowej” jest bardzo słaba akustyka. Podczas występów „Orkiestra 
dęta” przy Ochotniczej Straży Pożarnej nie gra bezpośrednio na scenie ale zawsze 
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przed sceną. Muszla jest skierowana w stronę zabudowań mieszkalnych, więc jeśli 
odbywają się dyskoteki to szyby w domach się ruszają. Lepiej by było, gdyby muszla 
skierowana by była na jezioro. 

Mieszkańcy cieszą się, że kiedyś zasiano trawę na terenie „plaży”. Jednak w chwili 
obecnej jest to siano, bo nikt jej nie podlewa. Przy jeziorze zamontowano oświetlenie, 
ale postawione lampy bardzo rzadko działają. Na plaży jest bardzo gorąco i brakuje 
cienia i miejsca do siedzenia. Zdaniem badanych, aby usprawnić działania na tym 
terenie należy znaleźć dobrego Gospodarza, który nie będzie miał podejścia: niech się 
dzieje jak chce, samo się jakoś to wszystko potoczy.  

Badani wymienili ciekawe wydarzenia, które odbywają się lub też odbywały się na 
terenie Jeziora Bysławskiego:  

 Plener rzeźbiarki był imprezą cykliczną, która trwała co najmniej jeden tydzień, 
od 3 lat już nie jest organizowany. Jego realizatorem było Stowarzyszenia 
Cisowy Łuk. To było sztandarowe wydarzenie gminy. 

 Odbywają się spotkania 
Zespołów Frantówkowych, 
Biesiadnych. 

 Cykliczny Bieg Trzy Wieże. 

 Imprezy okolicznościowe tj. 
Dzień Dziecka. 

 Obozy wioślarskie. 

 Zajęcia z nurkami. 

Uczestnicy badania zauważają, że nie odbywają się w gminie tzw. „Dni Gminy”. Brakuje 
imprezy, cyklicznej, która będzie charakterystyczna dla tej Gminy. Raz udało się 
zorganizować nad Jeziorze Bysławskim zawody wędkarskie, ale nie było to łatwe 
przedsięwzięcie, bo wymagało uzyskania wielu pozwoleń. Dziś spotkania wędkarskie, 
zawody odbywają się na Jeziorku, Strzyżynie, w Cekcynie, Tucholi, Gostycynie, 
Śliwicach. 

Mieszkańcy twierdzą, że organizacyjne potrafią poradzić sobie z przygotowaniem 
imprezy. Głównym problemem jest jej finansowanie. Ważne jest inwestowanie 
w marketing. 

Co można na tym terenie zrobić? Zdaniem mieszkańców: 

 W miejscu gdzie jest teraz boisko można zrobić zadaszenie, żeby stworzyć cień. 
 Przy brzegu jeziora stworzyć mały brodzik dla dzieci. 
 Doposażenie wypożyczalni w nowy, ciekawy sprzęt do wykorzystania 

szczególnie podczas sezonu. 
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 Zrewitalizować plac zabaw. 
 Od czasu do czasu postawić Dmuchany zamek dla dzieci. 
 Stworzyć ścieżkę wokół jeziora lub ścieżkę wokół kilku jezior. 
 Organizować cykliczne imprezy tematyczne. 
 Wystawić parę stolików. 
 Zapewnić Animatora dla dzieci. 
 Zorganizować Strefę zabaw dla dzieci i rodziców – żeby w bezpiecznej odległości 

mieć dzieci na oku i jednoczenie wypoczywać. 
 Stworzyć strefę cienia np. po parasolami. 
 Dzięki wypożyczalni powinna być możliwość wypożyczenia leżaków. 
 Zimą można prowadzić Lodowisko. 
 Kupić bilard lub inne sprzęty służące rekreacji. 
 Zrobić nasyp, który oddzieli drogę od plaży. 
 Obecną scenę zamurować i stworzyć kolejne pomieszczenie np. na kajaki, bo 

w chwili obecnej scena zupełnie nie spełnia swojej funkcji. 
 W „Stodole” można zaprojektować coś ciekawego wewnątrz np. ściankę 

wspinaczkową. 
 Brakuje jednej ścieżki spacerowej, alejki nad jeziorem. Żeby było czyste 

powietrzne, bliskość wody, natury. Są jeziora leśne, ale nie można do nich 
dojechać samochodem, bo jest zakaz poruszania się  pojazdami.  

 

W jakie działania na rzecz jeziora mieszkańcy chętnie się zaangażują? 

 Rozbudowa części gastronomicznej. 
 Rada Sołecka może zaangażować się w tworzenie koncepcji marketingowej  

w celu lepszej promocji tego terenu.  
 Zarządzanie terenem powinno wiązać się z dostrzeganiem potencjału 

biznesowego tego miejsca. Ważne, żeby Zarządzającemu zależało na tym, żeby 
to miejsce dobrze funkcjonowało – ważne, żeby nie wynajmować tego komuś 
na jeden sezon, bo w takiej sytuacji nie będzie działań przyszłościowych tylko 
doraźne. 

 Jak coś będzie się działo to mieszkańcy z chęcią się zaangażują. 
 


