
Diagnoza obszaru stanowi podstaw� do przygotowania przez Lokaln� Grup� 

Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 

2023, która b�dzie realizowana za pomoc� narz�dzia RLKS (Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczno��). Dane liczbowe przedstawione w dokumencie odnosz� si�, co do zasady, do 

stanu na dzie� 31 grudnia 2013 r. lub te� obejmuj� pewne elementy zjawisk na przestrzeni lat 

2009 – 2014.  

 

1. Poło�enie geograficzne i administracyjne obszaru LSR 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” działa na całym 

obszarze powiatu radziejowskiego.  

Powiat radziejowski poło�ony jest w centrum Polski, w granicach administracyjnych 

województwa kujawsko – pomorskiego, w południowej jego cz��ci. S�siaduje z takimi 

powiatami jak: aleksandrowski, kolski, koni�ski, inowrocławski, włocławski. W skład 

powiatu radziejowskiego wchodzi 7 jednostek administracyjnych: Miasto Radziejów, Miasto 

i Gmina Piotrków Kujawski oraz pi�� gmin wiejskich: Byto�, Dobre, Osi�ciny, Radziejów, 

Topólka. 

 



Powierzchnia działania LGD wynosi 607 km

województwa kujawsko – pomorskiego, powiat zamieszkuje 41 646

grudnia 2013 r. – 2% populacji wojewó

Tabela 1.1 Gminy tworz�ce LGD

 

Gmina Miasto Radziejów 

Gmina Byto� 

Powierzchnia działania LGD wynosi 607 km2, co stanowi 3,

pomorskiego, powiat zamieszkuje 41 646 osób (wg stanu na 31 

% populacji województwa).  

Gminy tworz�ce LGD 

Rodzaj gminy Powierzchnia 
w km 2 

Liczba 
miejscowo�ci

miejska 6 1 

wiejska 73 32 

 

 
, co stanowi 3,4% powierzchni 

osób (wg stanu na 31 

miejscowo�ci 
Liczba 
sołectw 

0 

17 



Gmina Dobre wiejska 71 22 19 
Gmina Osi�ciny wiejska 122 35 31 

Miasto i Gmina Piotrków 
Kujawski 

miejsko – 
wiejska 139 43 23 

Gmina Radziejów wiejska 93 26 18 
Gmina Topólka wiejska 103 42 24 

Razem 607 201 132 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, stan na 

31.12.2013 r.  

2. Potencjał demograficzny obszaru 

Obszar obj�ty Lokaln� Strategi� Rozwoju zamieszkuje 41 646 osób, w tym 21 042 

kobiety i 20 604 m��czyzn (stan na 31.12.2013 r.). Najwi�cej mieszka�ców liczy Miasto 

i Gmina Piotrków Kujawski – 9 437 oraz Gmina Osi�ciny – 7 890, najmniej za� Gmina Byto� 

– 3 591. Na wsi mieszka 31 381 osób  tj., 75,35% ludno�ci całego obszaru obj�tego LSR, 

natomiast w miastach 10 264 osób, co stanowi 24,65% ogółu mieszka�ców.  

Wska�nik zaludnienia wynosi 69 osób na km2, natomiast g�sto�� zaludnienia 

w województwie kujawsko – pomorskim wynosi 116 osób/km2. Gmin� najg��ciej zaludnion� 

jest Gmina Miasto Radziejów z liczb� 1 022 mieszka�ców na km2, jest to zjawisko typowe 

dla obszaru miejskiego. Gmin� wiejsk� z najwy�szym wska�nikiem zaludnienia jest Gmina 

Dobre – 77 osób/km2. Gmin� z najmniejsz� g�sto�ci� zaludnienia s� gminy Topólka 

i Radziejów, gdzie na jednym km2 mieszka 48 osób. 

Tabela 2.1 Ludno�� obszaru LGD 

Gmina G�sto�� 
zaludnienia 

Liczba 
ludno�ci 
ogółem 

M��czy�ni Kobiety 

Gmina Miasto Radziejów 1022 5817 2782 3035 
Gmina Byto� 49 3591 1821 1770 
Gmina Dobre 77 5486 2706 2780 

Gmina Osi�ciny 64 7890 3897 3993 
Miasto i Gmina Piotrków 

Kujawski 68 9437 4651 4786 

Gmina Radziejów 48 4446 2197 2249 
Gmina Topólka 48 4979 2550 2429 

Razem �rednio 69 41646 20604 21042 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 2013 r. 

Tabela 2.2 Liczba mieszka�ców obszaru LSR w latach 2009 – 2013  

Jednostka terytorialna 
Liczba mieszka�ców obszaru LSR 

2009 2010 2011 2012 2013 
Gmina Miasto Radziejów 5759 5937 5912 5876 5817 

Gmina Byto� 3683 3677 3646 3638 3591 

Gmina Dobre 5471 5576 5568 5558 5486 



Gmina Osi�ciny 8126 8099 8055 7964 7890 

Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 9426 9680 9564 9484 9437 

Gmina Radziejów 4393 4488 4484 4409 4446 

Gmina Topólka 4935 5026 5010 4976 4979 

Razem 41793 42483 42239 41905 41646 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 2013 r. 

Liczba ludno�ci w wi�kszo�ci gmin na obszarze LSR systematycznie spada od 2010 

r., natomiast w gminach Byto� i Osi�ciny spadek liczby ludno�ci jest zauwa�alny ju� od 2009 

r. Saldo migracji na 1000 osób dla obszaru LSR wyniosło w 2013 r. – 3,2, natomiast 

wska�nik ten dla województwa wynosi – 1,3. Oznacza to, i� w badanym roku obszar Powiatu 

Radziejowskiego opu�ciło wi�cej osób ni� do niego napłyn�ło. Odpływ ludno�ci z obszaru 

LSR jest spowodowany ch�ci� poprawy sytuacji �yciowej, zwłaszcza znalezienia pracy. 

Przyrost naturalny na 1000 ludno�ci w 2010 r. wyniósł a� – 4,9, natomiast w 2013 r. 

– 2,0. W chwili obecnej (stan na 31.12.2014 r.)wska�nik przyrostu naturalnego wynosi 0,4.  

Tabela 2.3 Ludno�� obszaru LGD wg funkcjonalnych grup wieku w podziale na gminy 

Wiek 
mieszka�ców 

Gmina 
Miasto 

Radziejów 

Gmina 
Byto� 

Gmina 
Dobre 

Gmina 
Osi�ciny 

Miasto i 
Gmina 

Piotrków 
Kujawski 

Gmina 
Radziejów 

Gmina 
Topólka Razem 

0-2 141 96 143 246 256 117 141 1140 
3-6 228 137 203 333 397 190 202 1690 

7-12 317 198 281 431 541 252 293 2313 
13-15 171 106 163 264 322 147 162 1335 
16-19 262 186 289 419 513 247 258 2174 
20-24 414 290 425 577 761 345 404 3216 
25-34 854 552 864 1095 1427 667 766 6225 
35-44 814 461 772 1171 1248 608 647 5721 
45-54 858 489 735 1086 1361 594 688 5811 
55-64 906 463 821 1067 1250 586 699 5792 

65 i wi�cej 852 613 790 1201 1361 693 719 6229 

Razem 5817 3591 5486 7890 9437 4446 4979 41646 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 2013 r. 

Na obszarze działania LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” najliczniejsz� 

grup� mieszka�ców stanowi� osoby w wieku 65 i wi�cej lat oraz w przedziale wiekowym 25 

– 34 lata. Ł�cznie stanowi� one blisko 30% ogółu mieszka�ców. Liczba mieszka�ców do 25 

roku �ycia wynosi 11 868 osób, co stanowi 28,5% ogółu ludno�ci obszaru, natomiast 28,86% 

stanowi� osoby w wieku 55 – 64 lata.  



Tabela 2.4 Ludno�� w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym 

i poprodukcyjnym wg płci w 2013 r. 

Jednostka terytorialna 

w wieku 
przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku 

poprodukcyjnym 

ogółem M K ogółem M K ogółem M K 

Gmina Miasto 
Radziejów 970 459 511 3754 1997 1757 1093 326 767 

Gmina Byto� 631 341 290 2239 1246 993 721 234 487 

Gmina Dobre 924 465 459 3591 1943 1648 971 298 673 

Gmina Osi�ciny 1463 765 698 4960 2656 2304 1467 476 991 

Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski 1731 839 892 6061 3273 2788 1645 539 1106 

Gmina Radziejów 830 408 422 2817 1530 1287 799 259 540 

Gmina Topólka 917 501 416 3201 1768 1433 861 281 580 

Razem 7466 3778 3688 26623 14413 12210 7557 2413 5144 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 2013 r. 

Przez ludno�� w wieku produkcyjnym rozumie si� ludno�� w wieku zdolno�ci do 

pracy. Dla m��czyzn przyj�to wiek 18 – 64 lata, dla kobiet – 18 – 59 lat. Przez ludno�� 

w wieku nieprodukcyjnym rozumie si� ludno�� w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 lat 

oraz w wieku poprodukcyjnym, tj. m��czy�ni – 65 lat i wi�cej, kobiety – 60 lat i wi�cej.  

Powy�sza tabela wskazuje, i� w grupie mieszka�ców w wieku przedprodukcyjnym 

i produkcyjnym przewa�a liczba m��czyzn nad kobietami, natomiast kobiety stanowi� a� 

68% ludno�ci w wieku poprodukcyjnym.  

Tabela 2.5 Ludno�� w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej), produkcyjnym 

i poprodukcyjnym w latach 2009, 2011 oraz 2013  

Jednostka 
terytorialna 

w wieku 
przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku 

poprodukcyjnym 
2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Razem %  20,29% 19,04% 17,93% 62,90% 63,78% 63,93% 16,81% 17,18% 18,15% 
Powiat radziejowski 8479 8042 7466 26289 26940 26623 7025 7257 7557 
Gmina Miasto 
Radziejów  1071 1057 970 3781 3861 3754 907 994 1093 

Gmina Byto�  707 675 631 2244 2262 2239 732 709 721 
Gmina Dobre  1096 991 924 3477 3641 3591 898 936 971 
Gmina Osi�ciny  1676 1571 1463 5060 5069 4960 1390 1415 1467 



Miasto i Gmina 
Piotrków Kujawski  1945 1890 1731 5972 6110 6061 1509 1564 1645 

Gmina Radziejów  944 886 830 2672 2816 2817 777 782 799 
Gmina Topólka  1040 972 917 3083 3181 3201 812 857 861 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

W badanych latach na terenie LSR nast�piło zmniejszenie liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym o 2,36%, liczba osób w wieku produkcyjnym utrzymuje si� na podobnym 

poziomie w badanych latach, nast�pił natomiast niewielki wzrost liczby osób w wieku 

poprodukcyjnym. Proces starzenia si� społecze�stwa jest zjawiskiem utrzymuj�cym si� 

w całym kraju, zauwa�alnym tak�e na obszarze działania LGD.  

Tabela 2.6 Wska�nik obci��enia demograficznego w latach 2009 – 2013  

Jednostka terytorialna 
ludno�� w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 

wieku produkcyjnym 
2009 2010 2011 2012 2013 

POLSKA 55,0 55,2 55,8 56,6 57,6 
 KUJAWSKO – POMORSKIE 54,6 54,7 55,3 56,0 57,0 
Powiat radziejowski 59,0 57,2 56,8 56,2 56,4 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

W badanych latach wska�nik obci��enia demograficznego, czyli ludno�� w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, na obszarze LSR jest coraz ni�szy, 

jednak dopiero w roku 2012 i 2013 jest korzystniejszy ni� wska�nik dla kraju. 

Tabela 2.7 Współczynnik feminizacji w latach 2009 – 2013 

Jednostka terytorialna ogółem 
2009 2010 2011 2012 2013 

POLSKA 107 107 107 107 107 
 KUJAWSKO – POMORSKIE 107 106 106 106 106 
Powiat radziejowski 103 102 102 102 102 
Gmina Miasto Radziejów  110 109 109 109 109 
Gmina Byto�  99 99 99 99 97 
Gmina Dobre  103 102 102 102 103 
Gmina Osi�ciny  105 103 103 102 102 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski  103 101 102 102 103 
Gmina Radziejów  101 102 104 103 102 
Gmina Topólka  97 96 96 96 95 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

W badanych latach liczba kobiet przypadaj�ca na 100 m��czyzn w gminach obszaru 

LSR utrzymuje si� na podobnym poziomie. Jedynie w gminach Byto� oraz Topólka liczba 

kobiet jest mniejsza ni� liczba m��czyzn, natomiast odwrotn� sytuacj� zauwa�amy 

w pozostałych gminach obszaru. Wska�nik ten jest korzystniejszy w porównaniu z obszarem 

województwa i kraju.  

3. Lokalny rynek pracy 



Według danych Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Toruniu (Rynek Pracy 

w Województwie Kujawsko –

odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do roku poprzedniego o 11,2% 

(zwi�kszenie o 343 osoby). Był

wszystkich powiatów naszego województwa. 

województwie kujawsko – pomorskim w 2014 roku

liczby bezrobotnych o 608 osób czyli o 14,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego.  

Wykres 3.1 Stopa bezrobocia na obszarze LSR na tle województwa i kraju

2014 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Dane statystyczne wskazuj�, i� 

spadła, jednak na obszarze działania LGD 

wskazan� dla województwa i nie

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2014 r. wyniosła 3 701, 

w porównaniu z rokiem bazowym 2011 spadł

zarejestrowanych bezrobotnych. Wynika to z faktu, i� na terenach wiejskich nadal panuj� 

stereotypy dotycz�ce podziału obowi�zków w rodzinie: m��czyzna pracuje i utrzymuje 

rodzin�, natomiast kobieta zajmuje si� do

po urodzeniu dziecka stanowi dla wi�kszo�ci matek wyzwanie.

Według danych Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Toruniu (Rynek Pracy 

– Pomorskim w 2013 roku, Toru�, marzec 2014 r.) w 

odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do roku poprzedniego o 11,2% 

. Był to najwy�szy wska�nik wzrostu liczby bezrobotnych spo�ród 

wszystkich powiatów naszego województwa. Natomiast w roku 2014 (

pomorskim w 2014 roku, Toru�, marzec 2015

liczby bezrobotnych o 608 osób czyli o 14,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku 

bezrobocia na obszarze LSR na tle województwa i kraju

Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Dane statystyczne wskazuj�, i� dopiero w 2014 r. stopa bezrobocia w powiecie 

na obszarze działania LGD wska�nik ten przekracza znacznie �redni� warto�� 

wskazan� dla województwa i niemal dwukrotnie poziom wskazany dla kraju. 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2014 r. wyniosła 3 701, 

porównaniu z rokiem bazowym 2011 spadła o 109 osób. Kobiety stanowi� 51,9%, ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. Wynika to z faktu, i� na terenach wiejskich nadal panuj� 

stereotypy dotycz�ce podziału obowi�zków w rodzinie: m��czyzna pracuje i utrzymuje 

rodzin�, natomiast kobieta zajmuje si� domem i dzie�mi. Równie� powrót na rynek na pracy 

po urodzeniu dziecka stanowi dla wi�kszo�ci matek wyzwanie. 

Według danych Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Toruniu (Rynek Pracy 

Pomorskim w 2013 roku, Toru�, marzec 2014 r.) w 2013 roku 

odnotowano wzrost liczby bezrobotnych w porównaniu do roku poprzedniego o 11,2% 

to najwy�szy wska�nik wzrostu liczby bezrobotnych spo�ród 

atomiast w roku 2014 (Rynek pracy w 

Toru�, marzec 2015 r.) nast�pił spadek 

liczby bezrobotnych o 608 osób czyli o 14,1% w porównaniu do analogicznego okresu roku 

bezrobocia na obszarze LSR na tle województwa i kraju w latach 2011 – 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

dopiero w 2014 r. stopa bezrobocia w powiecie 

przekracza znacznie �redni� warto�� 

dla kraju.  

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2014 r. wyniosła 3 701, 

a o 109 osób. Kobiety stanowi� 51,9%, ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. Wynika to z faktu, i� na terenach wiejskich nadal panuj� 

stereotypy dotycz�ce podziału obowi�zków w rodzinie: m��czyzna pracuje i utrzymuje 

mem i dzie�mi. Równie� powrót na rynek na pracy 



Tabela 3.1 Struktura osób bezrobotnych wg płci, zarejestrowanych w Powiecie 

Radziejowskim w latach 2011 – 2014  

 2011 2012 2013 2014 

Zarejestrowani ogółem 3 810 3 875 4 309 3 701 

m��czy�ni 46,85% 48,08% 47,90% 48,15% 

kobiety 53,15% 51,92% 52,10% 51,85% 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

We wszystkich badanych latach liczba zarejestrowanych kobiet jest wi�ksza. 

Podobne zjawisko wyst�puje jednak zarówno w województwie, jak i kraju. Analizuj�c 

poszczególne gminy powiatu radziejowskiego odmienn� tendencj� zauwa�a si� jedynie 

w Gminie Topólka oraz Gminie Miasto Radziejów, gdzie wi�ksza jest liczba bezrobotnych 

m��czyzn. 

Liczba osób bezrobotnych do 2013 roku systematycznie wzrastała. Znacz�cy wpływ 

na ten trend miał kryzys gospodarczy, który dotkn�ł tak�e nasz kraj. W 2014 r. nast�pił 

wyra�ny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – o 608 osób. Na dzie� 

31.12.2014 r. w szczególnej sytuacji rynku pracy pozostawało 3 390 osób (91,6% ogółu 

zarejestrowanych), w tym osoby do 25 roku �ycia – 22,2%, powy�ej 50 roku �ycia – 21,7%, 

długotrwale bezrobotni – 73,2%, bez kwalifikacji zawodowych – 36,0%, bez do�wiadczenia 

zawodowego – 32,0%, bez wykształcenia �redniego – 65,0%, niepełnosprawni – 4,0%. 

Urz�d pracy prowadził aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, kierowano 

bezrobotnych na sta�e, prace interwencyjne i społecznie u�yteczne oraz roboty publiczne, 

realizowano projekty unijne, przyznawano dotacje na uruchomienie działalno�ci 

gospodarczej, refundowano pracodawcom koszty doposa�enia stanowiska pracy, 

przyznawano dodatki aktywizacyjne, kierowano na szkolenia i kursy zawodowe.  

Tabela 3.2 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno�ci w wieku produkcyjnym 

w latach 2011 – 2014  

Jednostka terytorialna 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 8,0% 8,7% 8,8% 7,5% 
KUJAWSKO – POMORSKIE 10,3% 11,1% 11,3% 9,6% 

Powiat radziejowski 14,1% 14,4% 16,2% 14,0% 
Gmina Miasto Radziejów 14,5% 13,6% 15,2% 13,0% 

Gmina Byto� 13,2% 12,4% 15,1% 14,2% 
Gmina Dobre 18,3% 17,7% 20,0% 17,3% 

Gmina Osi�ciny 15,4% 16,2% 17,6% 14,9% 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 13,5% 14,6% 16,0% 14,5% 



Gmina Radziejów 11,5% 11,9% 13,5% 10,7% 
Gmina Topólka 11,2% 12,4% 14,4% 11,9% 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Najwi�ksza grup� zarejestrowanych osób bezrobotnych w 2014 r. stanowiły osoby 

w wieku 25 – 34 lata (28,34%). Nast�pn� najliczniejsz� grup� stanowi� osoby w przedziale 

wiekowym 35 – 44 lata – 21,7%, 24 lata i mniej – 20,35%, 45 – 54 lata – 19,16%, powy�ej 55 

lat – 10,46%.  

Wykres 3.2 Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia 

 
�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, 2014 r. 

W�ród bezrobotnych zarejestrowanych na obszarze powiatu najwi�kszy odsetek 

stanowi� osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 32,05%. Odsetek 

bezrobotnych posiadaj�cych wykształcenie gimnazjalne i ni�sze oraz policealne, �rednie 

zawodowe utrzymuj� si� na poziomie odpowiednio 27,48% i 24,78%. Spo�ród wszystkich 

zarejestrowanych osób najmniej liczne s� grupy osób z wykształceniem �rednim 

ogólnokształc�cym – 8,62% oraz wy�szym – 7,08%.  

Wysoki odsetek zarejestrowanych osób bezrobotnych z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym oraz policealnym, �rednim zawodowy wskazuje na 

niedostosowany do potrzeb rynku pracy system szkolnictwa zawodowego. Osoby młode, 

które wchodz� na rynek pracy nie posiadaj� przygotowania zawodowego. Brakuje 

wykwalifikowanych pracowników specjalizuj�cy si� w okre�lonych dziedzinach. 
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Według danych Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Toruniu (Informacja o bezrobociu 

w miastach i gminach Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2014 roku, Toru�, marzec 

2015 r.) na obszarze powiatu radziejowskiego najwi�ksz� grup� stanowi� osoby długotrwale 

bezrobotne. Stanowi� one a� 67% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Jest to 

wska�nik znacznie przewy�szaj�cy warto�ci wskazane dla kraju i województwa. Oznacza to 

konieczno�� podejmowania kolejnych działa�, które pozwol� bezrobotnym lepiej 

przygotowa� si� do wymogów współczesnego rynku pracy.  

Według danych Wojewódzkiego Urz�du Pracy w Toruniu najwi�ksza liczb� 

zarejestrowanych bezrobotnych stanowi� osoby pozostaj�ce bez pracy powy�ej 12 miesi�cy 

(722 osoby pozostaj� bez pracy od 12 do 24 miesi�cy, natomiast 1 205 osób – powy�ej 24 

miesi�cy), z terenów wiejskich, z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz bez 

kwalifikacji zawodowych, w przedziale wiekowym 25 – 34 lata (w tej kategorii wiekowej, jak 

i w�ród ogółu bezrobotnych przewa�aj� kobiety).  

Tabela 3.3 Liczba osób pracuj�cych na obszarze LSR na 1 tys. mieszka�ców 

Jednostka terytorialna 
ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 
osoba osoba osoba osoba osoba 

POLSKA 223 224 223 226 230 
KUJAWSKO-POMORSKIE 211 211 208 210 216 

Powiat radziejowski 112 115 114 117 120 
Gmina Miasto Radziejów 296 318 306 293 299 

Gmina Byto� 61 63 58 59 55 
Gmina Dobre 44 80 85 100 99 

Gmina Osi�ciny 80 75 72 76 82 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 118 116 118 132 129 

Gmina Radziejów 94 68 64 68 73 
Gmina Topólka 60 59 62 57 64 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Liczba osób pracuj�cych na 1 tys. mieszka�ców na obszarze całego powiatu 

radziejowskiego w latach 2010 – 2014 utrzymywała si� na poziomie od 112 w 2010 r. do 120 

osób na koniec grudnia 2014 r. jednak�e porównuj�c jedynie graniczne lata poziom ten nie 

uległ wi�kszym wahaniom. Zmiany tych wielko�ci s� zauwa�alne w poszczególnych gminach 

wchodz�cych w skład Powiatu. Najwi�kszy wzrost osób pracuj�cych w 2014 r. w porównaniu 

do roku 2010 nast�pił w Gminie Dobre (z 44 osób na 1 tys. mieszka�ców w 2010 r. do 99 

osób w 2014 r.). Natomiast w Gminie Radziejów nast�pił znaczny spadek zatrudnienia – z 94 

osób na 1 tys. mieszka�ców w 2010 r. do 73 osób w 2014 r.  

Wynagrodzenia 

 



4. Przedsi�biorczo�� i gospodarka 

Na obszarze LSR w 2014 r. działało 3 096 podmiotów gospodarki narodowej 

wpisanych do rejestru REGON (192 078 podmiotów zarejestrowanych w województwie, 

4 119 671 podmiotów w kraju). Ponad 95% wszystkich podmiotów funkcjonuje w obszarze 

własno�ci sektora prywatnego, sektor publiczny stanowi 4,88% ogółu przedsi�biorstw na 

obszarze LSR. Spo�ród sektora prywatnego a� 2 484 przedsi�biorców to osoby fizyczne 

prowadz�ce działalno�� gospodarcz�, co stanowi ponad 84% ogółu przedsi�biorstw tego 

sektora. 

Spo�ród działaj�cych na obszarze powiatu przedsi�biorstw najliczniejsz� grup� 

stanowi� mikroprzedsi�biorstwa (zatrudniaj�ce do 9 pracowników), jest ich 2 971, co stanowi 

niemal 96% wszystkich przedsi�biorstw. Małe przedsi�biorstwa stanowi� 3,42% ogółu 

zarejestrowanych podmiotów gospodarki, �rednie – 0,58%, natomiast jedyne zarejestrowane 

du�e przedsi�biorstwo stanowi 0,03% wszystkich podmiotów gospodarki funkcjonuj�cych na 

obszarze LSR. Poza Proszkowni� Mleka w Piotrkowie Kujawskim na terenie powiatu brakuje 

du�ych zakładów przemysłowych. Wa�nym zakładem jest te� O�rodek Hodowli Zarodowej 

w Osi�cinach. Istniej�ce mniejsze firmy działaj� głównie w sektorze handlowo – usługowym. 

Liczba zarejestrowanych przedsi�biorstw w 2014 r. w stosunku do poprzednich lat 

(2011 – 2014) uległa zwi�kszeniu o 146 podmiotów. Najwi�cej przedsi�biorstw przybyło na 

obszarze Gminy Radziejów (53), jedynie w Gminie Osi�ciny liczba zarejestrowanych 

podmiotów zmniejszyła si� – o 10. 

Tabela 4.1 Zmiana liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON  

Jednostka terytorialna 
ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 
Powiat radziejowski 3004 2950 3002 3056 3096 

Gmina Miasto Radziejów 724 698 707 721 720 
Gmina Byto� 185 182 191 197 187 
Gmina Dobre 355 357 363 357 360 

Gmina Osi�ciny 571 557 552 554 561 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 671 663 676 684 702 

Gmina Radziejów 239 244 261 277 292 
Gmina Topólka 259 249 252 266 274 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. 

W 2014 r. podmioty gospodarki narodowej wpisane do REGON z obszaru LSR 

stanowiły 1,61% podmiotów w skali województwa i 0,08% podmiotów w skali kraju. 

Wskazuje to na słabo rozwini�ty obszar przedsi�biorczo�ci na terenie Powiatu 

Radziejowskiego. Znacz�cy wpływ na podejmowanie aktywno�ci w obszarze zakładania 

nowych działalno�ci maj� wysokie koszty prowadzenia biznesu i koszty pracy, ale te� 



zbiurokratyzowane procedury zakładania i prowadzenia działalno�ci, wysokie podatki czy 

skomplikowane i zmieniaj�ce si� przepisy prawne. S� to problemy wyst�puj�ce nie tylko na 

obszarze LSR, ale te� województwa i całego kraju. Na obszarze LGD nie ma instytucji 

zajmuj�cych si� wspieraniem osób chc�cych zało�y� własn� działalno�� gospodarcz�. 

Tabela 4.2 Przedsi�biorczo�� na obszarze LSR w 2014 r.  

Jednostka terytorialna 
podmioty wpisane 
do rejestru na 1000 

ludno�ci 

osoby fizyczne 
prowadz�ce 
działalno�� 

gospodarcz� na 
1000 ludno�ci 

udział podmiotów 
wyrejestrowanych w 

ogólnej liczbie 
podmiotów 

wpisanych do 
rejestru REGON 

POLSKA 107 77 7,4 
KUJAWSKO – POMORSKIE 92 68 8,5 

Powiat radziejowski 75 60 6,9 
Gmina Miasto Radziejów 125 92 6,7 

Gmina Byto� 52 43 12,3 
Gmina Dobre 66 50 6,4 

Gmina Osi�ciny 72 61 7,1 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 74 62 6,8 

Gmina Radziejów 66 53 5,5 
Gmina Topólka 55 46 5,5 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 2014 r. 

Tabela 4.3 Wykaz podmiotów gospodarki zarejestrowanych w rejestrze REGON wg sekcji 

działalno�ci 

 

KUJAWSKO – 
POMORSKIE Powiat radziejowski 

 
Liczba 

podmiotów % Liczba 
podmiotów % 

Sekcja A 4336 2,26% 153 4,94% 
Sekcja B 222 0,12% 5 0,16% 
Sekcja C 17560 9,14% 336 10,85% 
Sekcja D 488 0,25% 24 0,78% 
Sekcja E 774 0,40% 14 0,45% 
Sekcja F 22325 11,62% 408 13,18% 
Sekcja G 50990 26,55% 929 30,01% 
Sekcja H 12492 6,50% 187 6,04% 
Sekcja I 4616 2,40% 66 2,13% 
Sekcja J 4152 2,16% 38 1,23% 
Sekcja K 6508 3,39% 64 2,07% 
Sekcja L 8840 4,60% 77 2,49% 



Sekcja M 14668 7,64% 127 4,10% 
Sekcja N 5553 2,89% 46 1,49% 
Sekcja O 1460 0,76% 55 1,78% 
Sekcja P 7008 3,65% 147 4,75% 
Sekcja Q 13222 6,88% 129 4,17% 
Sekcja R 3706 1,93% 49 1,58% 

Sekcje S i T 13154 6,85% 242 7,82% 
Sekcja U 4 0,00% 0 0,00% 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 2014 r. 

Na obszarze LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” najwi�cej podmiotów 

funkcjonuje w ramach Sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, wł�czaj�c motocykle. Stanowi� one 30% ogółu przedsi�biorstw. Drug� 

najliczniejsz� grup� podmiotów s� przedsi�biorstwa działaj�ce w budownictwie – 13% ogółu. 

Trzeci� grup� podmiotów najcz��ciej wyst�puj�cych na obszarze LSR to przedsi�biorstwa 

zajmuj�ce si� przetwórstwem przemysłowym – 11%. Pozostała działalno�� usługowa oraz 

gospodarstwa domowe zatrudniaj�ce pracowników; gospodarstwa domowe produkuj�ce 

wyroby i �wiadcz�ce usługi na własne potrzeby to 7% zarejestrowanych podmiotów, 6% to 

transport i gospodarka magazynowa, natomiast rolnictwo, le�nictwo, łowiectwo i rybactwo 

stanowi 5% ogółu zarejestrowanych podmiotów. Pozostałe sekcje działalno�ci stanowi� mniej 

ni� 5% wszystkich podmiotów ka�da. 

Tabela 4.4 Podmioty gospodarki narodowej według sektorów własno�ciowych w 2014 r. 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 

według sektorów 
wła�no�ciowych 

Gmina 
Miasto 

Radziejów 

Gmina 
Byto� 

Gmina 
Dobre 

Gmina 
Osi�ciny 

Miasto i 
Gmina 

Piotrków 
Kujawski 

Gmina 
Radziejów 

Gmina 
Topólka Razem 

podmioty 
gospodarki 

narodowej ogółem 
720 187 360 561 702 292 274 3096 

sektor publiczny - 
ogółem 57 8 15 14 21 22 14 151 

sektor publiczny - 
spółki handlowe 2 1 0 1 0 0 0 4 

sektor prywatny - 
ogółem 663 179 345 547 681 270 260 2945 

sektor prywatny - 
osoby fizyczne 

prowadz�ce 
działalno�� 
gospodarcz� 

527 155 273 480 586 235 228 2484 

sektor prywatny - 
spółki handlowe 20 1 8 11 25 5 3 73 



sektor prywatny - 
spółki handlowe z 
udziałem kapitału 

zagranicznego 

0 0 1 3 2 1 0 7 

sektor prywatny - 
spółdzielnie 6 2 1 4 8 2 2 25 

sektor prywatny - 
fundacje 0 1 0 0 0 0 0 1 

sektor prywatny - 
stowarzyszenia i 

organizacje 
społeczne 

23 10 14 15 20 7 8 97 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 2014 r. 

Na terenie Gminy Topólka funkcjonuje spółdzielnia socjalna. Jest to jedyna tego 

typu forma działalno�ci na obszarze LSR. Przedmiotem działalno�ci spółdzielni socjalnej jest 

przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsi�biorstwa w oparciu o osobist� prac� 

członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Oznacza to, �e 

spółdzielnia socjalna musi prowadzi� działalno�� gospodarcz�, ale zysk osi�gany z tej 

działalno�ci nie jest celem samym w sobie, a �rodkiem do realizacji celów statutowych. 

Spółdzielnia mo�e by� zało�ona przez osoby prawne, jak równie� osoby fizyczne nale��ce do 

grup wykluczonych lub zagro�onych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnie socjalne 

tworz� osoby bezrobotne, bezdomne, uzale�nione, niepełnosprawne, wykluczone społecznie, 

zwalniane z zakładów karnych. 

5. Sektor społeczny  

Na obszarze LSR działaj� organizacje społeczne zarówno w postaci grup 

formalnych jak i nieformalnych. W KRS zarejestrowanych jest 50 podmiotów, w tym 19 

w Radziejowie, 9 w Dobrem, 7 w Osi�cinach, 6 w Piotrkowie Kujawskim, 5 w Topólce oraz 

4 w Bytoniu.  

Na obszarze działania LGD funkcjonuj� 23 stowarzyszenia, w tym 2 działaj�ce na 

rzecz osób niepełnosprawnych, 9 Ochotniczych Stra�y Po�arnych i ich zwi�zków, 6 klubów 

sportowych, 4 zwi�zki zawodowe, 3 kluby seniora, po 2 kółka rolnicze i organizacje 

producentów rolnych. 

W ka�dej gminie obszaru LSR działaj� o�rodki kultury: Wiejskie Centrum Kultury 

i Biblioteka Publiczna w Bytoniu, Gminne O�rodki Kultury w Dobrem, Osi�cinach, 

Czołowie, Topólce, Miejsko Gminny O�rodek Kultury Sportu i Rekreacji w Piotrkowie 

Kujawskim, Radziejowski Dom Kultury. Czynny udział w imprezach i uroczysto�ciach bior� 

Koła Gospody� Wiejskich. Na organizowanych na obszarze LSR lokalnych i gminnych 



imprezach – do�ynkach, festynach, prezentuj� lokalne produkty, przygotowane przez siebie 

potrawy tradycyjnej kuchni kujawskiej. 

W imprezach organizowanych na obszarze LSR uczestnicz� tak�e zespoły 

muzyczne. S� to: Zespół Folklorystyczny "Kujawy Bachorne Stare", Kujawioki, Kujawy 

Bachorne Nowe, Chór m�ski „Osi�ciny” (wszystkie działaj�ce na terenie Osi�cin), Zespół 

Folklorystyczny „Piotrkowianie” z Piotrkowa Kujawskiego. Zespoły u�wietniaj� swoimi 

wyst�pami imprezy lokalne, wykonuj� utwory biesiadne, ludowe, nawi�zuj�ce do kultury 

i tradycji obszaru.   

Tabela 5.1 Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszka�ców 

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

POLSKA 3 3 3 3 3 3 
KUJAWSKO – POMORSKIE 2 2 3 3 3 3 

Powiat radziejowski 2 2 2 2 2 2 
Gmina Miasto Radziejów 3 3 3 3 3 4 

Gmina Byto� 2 2 2 3 3 3 
Gmina Dobre 2 2 2 2 2 3 

Gmina Osi�ciny 2 2 2 2 2 2 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 2 2 2 2 2 2 

Gmina Radziejów 1 1 1 2 2 2 
Gmina Topólka 2 2 2 2 2 2 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych  

Imprezy organizowane przez jednostki samorz�du ciesz� si� zainteresowaniem 

mieszka�ców i s� odpowiedzi� na zgłaszane potrzeby. Na obszarze LSR zostało 

wybudowanych, wyremontowanych i doposa�onych wiele �wietlic wiejskich, powstały place 

zabaw, boiska sportowe, siłownie zewn�trzne. 

 

6. Grupy defaworyzowane i zagro�one wykluczeniem społecznym 

Na obszarze LSR działa jeden miejski, jeden miejsko – wiejski oraz pi�� wiejskich 

o�rodków pomocy społecznej. Funkcjonuj� o�rodki wsparcia dla osób niepełnosprawnych: 

�rodowiskowy Dom Samopomocy – dzienny o�rodek wsparcia o charakterze 

terapeutycznym, przeznaczony dla osób z niepełnosprawno�ci� umysłow�, ruchow� i dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, Zakład Aktywno�ci Zawodowej – stwarza okre�lone 

mo�liwo�ci rozwoju zawodowego i społecznego osób niepełnosprawnych, przeciwdziała 

marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tych osób oraz Warsztaty Terapii Zaj�ciowej – 

realizuj� zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzaj�cej do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawno�ci ka�dego uczestnika niezb�dnych do mo�liwie niezale�nego, 



samodzielnego i aktywnego �ycia w �rodowisku

oraz Specjalny O�rodek Szkolno 

niewiele w stosunku do potrzeb mieszka�ców obszaru LSR.

Pomoc społeczna umo�liwia przezwyci��anie trudnych sytuacji �yciowych tym, 

którzy nie s� w stanie sami ich pokona�, wykorzystuj�c własne uprawnienia, zasoby 

i mo�liwo�ci. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzaj�cych do zaspokojenia 

niezb�dnych potrzeb i umo�liwia im �ycie w warunkach odpowiadaj�cych godno�ci 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest tak�e zapobieganie trudnym sytuacjom 

�yciowym przez podejmowanie działa� zmierzaj�cych do usamodzielnienia osób i

oraz ich integracji ze �rodowiskiem. 

Do oceny zasi�gu ubóstwa stosuje si� miernik zwany stop� ubóstwa lub 

wska�nikiem zagro�enia ubóstwem. Jest to iloraz liczby jednostek (gospodarstw domowych 

lub osób) ubogich do liczby jednostek w całej populacji. 

w procentach i wskazuje jaki jest odsetek ubogich w danej populacji

ubóstwem w województwie kujawsko

Społecznej, Toru� 2012 r.). Dla Powiatu Radziejowskiego wska�nik ten został ustalony na 

poziomie 52%. Jest to jeden z najgorszych wyników w województwie (jedynie powiat 

lipnowski ma wy�szy wska�nik 

Wykres 6.1 Osoby w gospodarstwach domowych korzystaj�cych z pomocy społecznej

w latach 2009, 2011 i 2013 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie 

Dane statystyczne wskazuj�, �e na obszarze LSR ponad 15% mieszka�ców korzysta 

z pomocy społecznej. Liczba osób korzystaj�cych ze wsparcia pa�stwa w stosunku do roku 

samodzielnego i aktywnego �ycia w �rodowisku. Działa tak�e jeden Dom Pomocy Społecznej 

oraz Specjalny O�rodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci i młodzie�y. Nadal jest to jednak 

niewiele w stosunku do potrzeb mieszka�ców obszaru LSR. 

Pomoc społeczna umo�liwia przezwyci��anie trudnych sytuacji �yciowych tym, 

którzy nie s� w stanie sami ich pokona�, wykorzystuj�c własne uprawnienia, zasoby 

mo�liwo�ci. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzaj�cych do zaspokojenia 

rzeb i umo�liwia im �ycie w warunkach odpowiadaj�cych godno�ci 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest tak�e zapobieganie trudnym sytuacjom 

�yciowym przez podejmowanie działa� zmierzaj�cych do usamodzielnienia osób i

iskiem.  

Do oceny zasi�gu ubóstwa stosuje si� miernik zwany stop� ubóstwa lub 

wska�nikiem zagro�enia ubóstwem. Jest to iloraz liczby jednostek (gospodarstw domowych 

lub osób) ubogich do liczby jednostek w całej populacji. Wska�nik ten jest p

jaki jest odsetek ubogich w danej populacji 

województwie kujawsko – pomorskim, Regionalny O�rodek Polityki 

Społecznej, Toru� 2012 r.). Dla Powiatu Radziejowskiego wska�nik ten został ustalony na 

Jest to jeden z najgorszych wyników w województwie (jedynie powiat 

lipnowski ma wy�szy wska�nik – 53%).  

Osoby w gospodarstwach domowych korzystaj�cych z pomocy społecznej

Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych

Dane statystyczne wskazuj�, �e na obszarze LSR ponad 15% mieszka�ców korzysta 

z pomocy społecznej. Liczba osób korzystaj�cych ze wsparcia pa�stwa w stosunku do roku 

Działa tak�e jeden Dom Pomocy Społecznej 

Wychowawczy dla dzieci i młodzie�y. Nadal jest to jednak 

Pomoc społeczna umo�liwia przezwyci��anie trudnych sytuacji �yciowych tym, 

którzy nie s� w stanie sami ich pokona�, wykorzystuj�c własne uprawnienia, zasoby 

mo�liwo�ci. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzaj�cych do zaspokojenia 

rzeb i umo�liwia im �ycie w warunkach odpowiadaj�cych godno�ci 

człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest tak�e zapobieganie trudnym sytuacjom 

�yciowym przez podejmowanie działa� zmierzaj�cych do usamodzielnienia osób i rodzin 

Do oceny zasi�gu ubóstwa stosuje si� miernik zwany stop� ubóstwa lub 

wska�nikiem zagro�enia ubóstwem. Jest to iloraz liczby jednostek (gospodarstw domowych 

Wska�nik ten jest podawany 

 (Indeks zagro�enia 

, Regionalny O�rodek Polityki 

Społecznej, Toru� 2012 r.). Dla Powiatu Radziejowskiego wska�nik ten został ustalony na 

Jest to jeden z najgorszych wyników w województwie (jedynie powiat 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystaj�cych z pomocy społecznej 

 
danych z Banku Danych Lokalnych 

Dane statystyczne wskazuj�, �e na obszarze LSR ponad 15% mieszka�ców korzysta 

z pomocy społecznej. Liczba osób korzystaj�cych ze wsparcia pa�stwa w stosunku do roku 



bazowego (2009) zmniejszyła si� o 991 osób, jednak pozostaje nadal na wysokim poziomie. 

Jednocze�nie odsetek osób korzystaj�cych z pomocy społecznej w powiecie znacznie 

przewy�sza wska�niki okre�lone dla województwa i kraju.  

W Gminie Topólka liczba osób korzystaj�cych z pomocy społecznej zmniejszyła si� 

niemal o połow� (z 872 w 2009 r. do 438 w 2013 r.), natomiast w gminach Dobre i Osi�ciny 

nast�pił nieznaczny wzrost liczby osób korzystaj�cych ze wsparcia pa�stwa. 

W gminach wiejskich najcz�stszymi powodami przyznania pomocy społecznej s�: 

ubóstwo, bezrobocie oraz na porównywalnym poziomie – niepełnosprawno�� i długotrwała 

lub ci��ka choroba. Wyj�tkiem jest Gmina Radziejów, gdzie na pierwszym miejscu plasuje 

si� bezrobocie, na drugim ubóstwo. W gminie miejsko – wiejskiej Piotrków Kujawski oraz 

miejskiej Gminie Miasto Radziejów na pierwszym miejscu plasuje si� bezrobocie.  

Tabela 6.1 Kwoty �wiadcze� rodzinnych wypłaconych w roku – ogółem  

Jednostka terytorialna 2009 2010 2011 2012 2013 
tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 

POLSKA 7121794 7856989 7818853 7757588 7453835 
KUJAWSKO – POMORSKIE 461488 504734 498813 490141 465692 

Powiat radziejowski 19144 20553 20872 21113 19313 
Gmina Miasto Radziejów 2300 2416 2464 2490 2383 

Gmina Byto� 1800 1878 1937 1980 1776 
Gmina Dobre 2146 2373 2528 2626 2337 

Gmina Osi�ciny 3201 3545 3654 3764 3389 
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 5296 5475 5177 4945 4663 

Gmina Radziejów 1571 1780 1857 1905 1734 
Gmina Topólka 2829 3087 3255 3403 3031 

�ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych 

Powy�sza tabela wskazuje, �e dopiero od 2013 r. zmniejszyła si� kwota wydatków 

gmin na pomoc społeczn� dla mieszka�ców obszaru. Najwi�ksze wydatki w tym zakresie 

generuje Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, najni�sze natomiast Gmina Radziejów. 

Według danych narodowego Spisu Powszechnego 2011 na obszarze LSR 

zamieszkiwało 5 238 osób niepełnosprawnych, co stanowiło 12,4% ogółu mieszka�ców. 

Osoby niepełnosprawne traktowane s� najcz��ciej jako niezdolne do pełnego udziału w �yciu 

społecznym, słabe, potrzebuj�ce pomocy, mniej wydajni pracownicy. Znacz�cymi 

przeszkodami dla podj�cia pracy przez osob� niepełnosprawn� jest nie tylko brak ofert pracy, 

ale te� cz�sto niskie kwalifikacje zawodowe czy brak wykształcenia. Dodatkowo niewiele 

obiektów, budynków jest przystosowanych osób z niepełnosprawno�ciami ruchowymi. 

Konieczne jest zatem podejmowanie działa� zmierzaj�cych do zwi�kszenia aktywno�ci 



społecznej osób niepełnosprawnych oraz usuwania barier architektonicznych. W 2011 r. 

pomoc społeczn� z powodu niepełnosprawno�ci przyznano ponad 700 osobom. 

W 2014 r. liczba osób długotrwale bezrobotnych wyniosła 2 480, co stanowiło 6% 

wszystkich mieszka�ców powiatu. Liczba osób długotrwale bezrobotnych sukcesywnie rosła: 

2011 r. – 2 321, 2012 r. – 2 438, 2013 r. – 2 640. Dopiero w 2014 r. liczba ta spadła o 160 

osób. Ci�gle brakuje jednak efektywnych działa�, które pozwoliłyby na znacz�ce 

zmniejszenie tej grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w�ród ogółu 

bezrobotnych.  

Według danych Regionalnego O�rodka Polityki Społecznej w Toruniu na obszarze 

LSR w 2013 r. było 15 osób bezdomnych. 

Tabela 6.1 Liczba osób bezdomnych na obszarze LSR w 2013 r.  

 
Gmina 
Miasto 

Radziejów 

Gmina 
Byto� 

Gmina 
Dobre 

Gmina 
Osi�ciny 

Miasto i 
Gmina 

Piotrków 
Kujawski 

Gmina 
Radziejów 

Gmina 
Topólka Razem 

Osoby 
bezdomne 4 1 2 1 2 2 3 15 

 �ródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ROPS Toru� 

Na terenie Miasta Radziejów działa jadłodajnia dla najubo�szych. Dziennie jest 

wydawane ok. 75 posiłków wraz ze �wie�ym pieczywem. Jadłodajni� obsługuj� Siostry 

z Trzeciego Zakonu Franciszka�skiego. 

 

7. Rolnictwo 

Współczesny powiat radziejowski ma typowo rolniczy charakter, u�ytki rolne 

stanowi� 87% jego powierzchni (dane GUS za 2014 r.). Równinny teren le��cy na północy 

powiatu (gm. Dobre, Osi�ciny, Radziejów) to przede wszystkim pola uprawne poło�one na 

najbardziej urodzajnych glebach – czarnych ziemiach kujawskich. St�d u�ywana jest czasem 

nazwa „Czarne Kujawy”. 

Według danych Powszechnego Spisu Rolnego za 2010 r. 86% powierzchni wszystkich 

gospodarstw rolnych na obszarze LSR zajmowały grunty pod zasiewami, 10% grunty 

pozostałe (w tym sady, pastwiska, ogrody, lasy), 4% ł�ki trwałe. Najwi�ksz� powierzchni� 

u�ytki rolne w 2010 r. zajmowały w Gminie Osi�ciny oraz Piotrków Kujawski – odpowiednio 

11993,21 ha i 10164,95 ha, najmniej – 294,33 ha – w Gminie Radziejów.  

Najwi�ksz� powierzchni� gruntów pod zasiew zajmuj� zbo�a – 60%, nast�pnie rzepak 

i rzepik – 9% oraz buraki cukrowe – 6%.  



W 2010 r. w powiecie funkcjonowało 4 596 gospodarstw rolnych, w tym wiele 

gospodarstw specjalizuj�cych si� w hodowli bydła (najwi�cej na obszarze Gminy Piotrków 

Kujawski), drobiu oraz trzody chlewnej (najwi�cej gospodarstw w Gminie Topólka).  

Najwi�cej gospodarstw ma powierzchni� od 5 do 10 ha – 24% ogółu gospodarstw, 

22% stanowi� gospodarstwa powy�ej 15 ha, 21% – do 1 ha co sprawia, �e prowadzenie 

takiego gospodarstwa jest mało opłacalne.  

8. Zagospodarowanie przestrzenne obszaru 

Południowa cz��� obszaru (gm. Piotrków Kuj., Byto�, Topólka) charakteryzuje si� 

do�� licznie wyst�puj�cymi zagł�bieniami i rynnami polodowcowymi, rozmieszczonymi 

południkowo, z których najwi�ksze wypełniaj� jeziora oraz mniejsze cieki wodne. Wokół 

jezior znajduj� si� pokryte lasami atrakcyjne tereny wypoczynkowo – rekreacyjne. 

Najwi�ksze jeziora to: Głuszy�skie, Gopło, Czarny Bród, Chalno, Kamieniec. Z Jeziora 

Głuszy�skiego wypływa rzeka Zgłowi�czka, b�d�ca lewym dopływem Wisły. Najwi�ksze 

kompleksy le�ne znajdziemy na terenie gmin Piotrków Kujawski (856 ha) i Topólka (1 053 

ha). Ogółem w powiecie jest 3 096 hektarów lasów. Lesisto�� w powiecie kształtuje si� na 

poziomie 5,1%. 

Powiat radziejowski jest do�� wa�nym w�złem komunikacyjnym. Przez powiat 

przechodzi droga krajowa umo�liwiaj�ca poł�czenie z Poznaniem i Warszaw�, a tak�e drogi 

wojewódzkie umo�liwiaj�ce dojazd w kierunku północnym: Toru�, Bydgoszcz, Gda�sk oraz 

południowym: Konin, Kalisz. Drogami wojewódzkimi poł�czone s� ze sob� wszystkie (poza 

Topólk�) miejscowo�ci gminne oraz Radziejów. Wa�nym w�złem transportowym 

i komunikacyjnym jest przebiegaj�ca przez powiat magistrala kolejowa biegn�ca ze �l�ska a� 

do Gda�ska i Gdyni, z przystankiem osobowym w Piotrkowie Kujawskim. Wa�nym 

elementem komunikacji zbiorowej na terenie powiatu s� poł�czenia autobusowe, które 

obsługiwane s� przez Kujawsko – Pomorski Transport Samochodowy. 

Stan techniczny dróg, pomimo ci�głej modernizacji, jest niezadowalaj�cy. Istnieje 

konieczno�� zwi�kszenia liczby chodników dla pieszych, ł�cz�cych s�siednie miejscowo�ci 

oraz wpływaj�cych na popraw� bezpiecze�stwa mieszka�ców. Na terenie Powiatu 

Radziejowskiego znajduje si� tylko 6,5 km �cie�ek rowerowych.  

Głównym o�rodkiem miejskim jest Radziejów. Na jego terenie mieszcz� si� siedziby 

władz lokalnych – starostwa powiatowego, ale te� miasta i gminy Radziejów, funkcjonuje 

szpital powiatowy, komenda powiatowa policji, stra� miejska, basen, szkoły 

ponadgimnazjalne, w których kontynuuje nauk� znaczna cz��� młodzie�y zamieszkuj�cej 

obszar LSR. Wa�nym miejscem dla rozwoju gospodarki lokalnej jest targowisko. Lokalizacja 



miasta w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej stanowi o korzystnych 

uwarunkowaniach dla rozwoju przetwórstwa rolno – spo�ywczego.  

Na terenie powiatu radziejowskiego działa 16 szkół podstawowych. W ka�dej z gmin 

wyst�puje od 1 do 3 szkół. Na obszarze działania LGD działa 8 szkół gimnazjalnych, po 

jednej w ka�dej gminie oraz dwie w Gminie Miasto Radziejów: Publiczne Gimnazjum nr 1 

im. Franciszka Beci�skiego, dla którego jednostk� prowadz�c� jest Gmina Miasto Radziejów 

oraz Publiczne Gimnazjum Powiatowe im. Władysława Łokietka, dla którego gestorem jest 

Powiat Radziejowski. Działaj� tak�e 3 szkoły ponadgimnazjalne. Placówki te prowadz� 

kształcenie ogólne jak równie� zawodowe. Szkolnictwo, zarówno w powiecie jak i w całym 

kraju, nie nad��a jednak za zmianami jakie ci�gle pojawiaj� si� na rynku pracy. Ko�cz�c 

szkoł�, uczniowie nie s� przygotowani do praktycznego wykonywania zawodu. Brakuje zaj�� 

typowo przygotowuj�cych do wykonywania pracy, praktyk, przygotowania zawodowego. 

Szans� na lepsze przygotowanie do pracy i wykorzystanie zdobytej w szkole wiedzy mog� 

by� sta�e, praktyki, kursy organizowane nie tylko przez szkoły, ale równie� przez 

potencjalnych pracodawców, we współpracy z nimi, aby programy nauczania zostały lepiej 

dostosowane do rzeczywistych potrzeb rynku pracy.  

Na terenie LSR nie działa �aden �łobek. Istotnym jest zapewnienie kobietom powrotu 

na rynek pracy po urodzeniu dziecka poprzez zapewnienie infrastruktury w zakresie 

�wiadczenia opieki dla dzieci do lat 3. W ka�dej gminie, oprócz Bytonia, działa przedszkole 

lub punkt przedszkolny. W ostatnim czasie, dzi�ki wsparciu �rodków UE, powstało 

przedszkole w Gminie Radziejów. Jest to jednak niewystarczaj�ca liczba miejsc w stosunku 

do potrzeb mieszka�ców obszaru LSR. 

Na obszarze powiatu istniej� �wietlice wiejskie, powstałe lub zmodernizowane i w 

cz��ci doposa�one ze �rodków UE, obiekty rekreacyjne, sportowe i kulturalne. �wietlice nie 

s� jednak w pełni wykorzystywane ze wzgl�du na brak osób, które mogłyby zaj�� si� 

animacj� lokalnej społeczno�ci, organizacj� czasu wolnego mieszka�ców. Koszty utrzymania 

tego typu infrastruktury s� cz�sto bardzo wysokie, jednocze�nie cz��� obiektów wymaga 

remontu lub doposa�enia, jak równie� przystosowania dla osób niepełnosprawnych – 

likwidacji barier architektonicznych oraz zapewnienia dróg dojazdowych do tych miejsc. 

9. Dziedzictwo kulturowe i historyczne 

W radziejowskim ju� od XIII wieku istniał o�rodek władzy – funkcjonowała 

kasztelania. Jako jednostka administracyjna, powiat radziejowski istniał ju� od drugiej 

połowy XIV w. i nieprzerwanie a� do 1870 r. Na skutek represji carskich po powstaniu 

styczniowym powiat został zlikwidowany. Powiat radziejowski istniał tak�e w latach 1955 – 



1975. W obecnym kształcie powiat funkcjonuje od 1 stycznia 1999 r. Warto zaznaczy�, �e 

w XVII wieku Starost� Radziejowskim był Stefan Czarnecki, hetman Polski, pogromca 

Szwedów w wojnie 1655 – 1660. Gminy tworz�ce LGD znajduj� si� w sercu historycznych 

Kujaw, stanowi�cych kolebk� polskiej pa�stwowo�ci. Jest to rejon, gdzie osadnictwo datuje 

si� od wielu stuleci, a jego najstarsze �lady si�gaj� okresu sprzed 5000 – 7000 lat. 

Miasto Radziejów – siedziba gminy miejskiej i wiejskiej, a tak�e siedziba Starostwa 

Powiatowego, jako najwi�kszy o�rodek na terenie powiatu radziejowskiego zabezpiecza 

wi�kszo�� potrzeb ludno�ci na tym terenie. Dotyczy to przede wszystkim usług w zakresie 

zdrowia i opieki socjalnej, obsługi administracyjnej, szkolnictwa, tak�e handlu, transportu czy 

kultury. Do rejestru zabytków wpisane s�: historyczne zało�enie urbanistyczne miasta, 

ko�ciół par. pw. Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Maryi Panny z XIV w., zespół klasztorny OO. 

franciszkanów: ko�ciół pw. Znalezienia Krzy�a z ko�ca XIV w., klasztor z 1743 r., drewniana 

dzwonnica.�

Gmina Piotrków Kujawski poło�ona jest na historycznym szlaku piastowskim do 

Kruszwicy i Inowrocławia. Na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do najciekawszych 

zabytków nale��: 

− murowany ko�ciół p.w. �w. Jakuba z I poł. XIX w., 

− park dworski z poł. XIX w., 

− zespół pałacowo – dworski z poł. XIX w. w Gradowie, 

− zespół parkowo – dworski z II poł. XIX w. w Jerzycach, 

− ko�ciół �w. Trójcy z II poł. XIX w. w Połajewie. 

Pierwsze wzmianki dotycz�ce wsi Byto� wyst�puj� w �ródłach pisanych ju� w roku 

1163. Nale�ała ona wówczas do Klasztoru Norbertanek w Strzelnie.�Na terenie Gminy Byto� 

znajduje si� zabytkowy dworek szlachecki w �wieszu, zespół dworsko – parkowy z drugiej 

połowy XIX w., ko�ciół parafialny pw. �w. Andrzeja Apostoła wraz z cmentarzem 

ko�cielnym oraz cmentarz rzymsko – katolicki z kaplic� z drugiej połowy XIX w. 

Dzieje Dobrego si�gaj� XIV w. W okresie od XIV do XVI w. wie� nale�ała do dóbr 

królewskich. W pó�niejszym okresie Dobre było własno�ci� prywatn� ziemian. Na terenie 

gminy le�y stara wie� Krzywos�dz, gdzie archeologowie odkryli osad� bagienn� 

i wczesno�redniowieczne groby. W okresie zaborów, po roku 1815, teren gminy Dobre 

znajdował si� pod panowaniem rosyjskim na pograniczu z zaborem pruskim. Powstanie 

styczniowe w 1863 r. na Kujawach wi�zało si� z tym terenem. Tu, do wsi Krzywos�dz, 

wkroczył pierwszy dyktator powstania styczniowego Ludwik Mierosławski. W okolicach 



Krzywos�dzy i Dobrego rozegrała si� w tym okresie krwawa bitwa w wyniku, której oddział 

powsta�czy Mierosławskiego został rozbity, a powsta�cy, jak wynika z zachowanych relacji, 

wp�dzeni do jeziora w Dobrem i zastrzeleni. Na terenie gminy znajduj� si� zabytkowe 

ko�cioły:  

− w Byczynie z II poł. XIX w. pw. �w. Jadwigi i Naj�wi�tszej Marii Królowej Polski, 

− w Krzywos�dzy z II poł. XIX w. pw. Naj�wi�tszej Marii Panny, drewniany, 

− w Bronisławiu z II poł. XIX w. pw. �w. Bartłomieja. 

Warto równie� obejrze� w Krzywos�dzy dwór szlachecki rodziny Modli�skich z połowy XIX 

w., zabytkowe wiatraki w Byczynie oraz nagrobek Heleny Modli�skiej, wnuczki Adama 

Mickiewicza w Krzywos�dzy.  

Pierwsze wzmianki o Osi�cinach pochodz� z 1295 r., kiedy to wła�cicielem Osi�cin 

i okolicy był Przecław z Osi�cin zwany Bachorz�.�O przeszło�ci Gminy Osi�ciny �wiadcz� 

zabytki: 

− zespół dworski z I poł. XIX w. wraz z parkiem krajobrazowym z pocz. XX w. 

w Osi�cinach, 

− ko�ciół parafialny w Osi�cinach pw. Opieki Matki Boskiej z II poł. XIX w., 

− ko�ciół parafialny w Ko�cielnej Wsi pw. �w. Wawrzy�ca z II poł. XII w., 

− zespoły dworskie w Borucinie, Borucinku, Jarantowicach, Ko�cielnej Wsi przełomu 

XIX i XX w.,  

− parki dworskie w Krotoszynie, Pocierzynie, Szalonkach – XIX w. i Latkowie – XVIII 

– XIX w. 

Na terenie Gminy Radziejów le�y historyczna wie� – Płowce. Na jej polach stoczona 

została 27 wrze�nia 1331 r. bitwa mi�dzy wojskami króla Władysława Łokietka i Zakonu 

Krzy�ackiego. W roku 1931 w 600. rocznic� zwyci�skiej bitwy nad krzy�akami wzniesiony 

został pami�tkowy kopiec o wysoko�ci 20 m, rozebrany w okresie II wojny �wiatowej. 

W 630. rocznic� bitwy, w 1961 r. odsłoni�to w Płowcach pomnik upami�tniaj�cy miejsce 

stoczonej bitwy. W Płowcach zachowały si� zabytki:  

− dwór szlachecki z 1759 r., 

− park krajobrazowy z ko�ca XVIII w. 

Od kilku lat w Płowcach odbywa si� Inscenizacja Bitwy pod Płowcami. Jest to impreza, na 

któr� przybywaj� mieszka�cy powiatu i województwa, ale te� tury�ci z ró�nych regionów 

Polski. 

Na terenie gminy Radziejów mo�na równie� obejrze�: 



− ko�ciół parafialny w Broniewie z II połowa XIX w. 

− dwór szlachecki murowany z poł. XIX w. w Biskupicach oraz budynek gospodarczy 

murowany z ko�ca XIX w., 

− park krajobrazowy z II połowa XIX w.  

− w miejscowo�ci Opatowice znajduje si� wzgórze, zwane Wzgórzem Prokopiaka, na 

którym odkryto datowany na lata 3000 do 2000 p.n.e. unikatowy w skali Europy 

kompleks osad najstarszej autochtonicznej ludno�ci agrarnej, która zamieszkiwała te 

tereny w okresach ró�nych kultur. 

Na obszarze gminy Topólka spotyka si� liczne �lady osadnictwa pradziejowego 

pocz�wszy od okresu mezolitu (lata 8000 – 4500 p.n.e.), po �redniowieczne i nowo�ytne 

obiekty archeologiczne. Najwi�ksze skupiska stanowisk archeologicznych znajduj� si� 

w dolinach rzeki Zgłowi�czka oraz jeziora Głuszy�skiego i Chalno.  Zabytkowe zespoły 

parkowo-dworskie poło�one s� we wsiach: �wierczyn i Kamieniec oraz park podworski 

z ko�ca XIX w. w Czamaninie. Pozostałe obiekty zabytkowe zwi�zane s� z funkcjami 

sakralnymi a s� nimi: ko�cioły drewniane z XVIII w. w Orlu i Czamaninku murowany z XIX 

w. w �wierczynie i cmentarz poewangelicki w Topólce. Inny obiekt godny uwagi to: wiatrak 

w Orlu z ko�ca XIX w. 

 

10. Turystyka 

Rozwój turystyki, obok rolnictwa, stanowi szans� zarówno dla zachowania przyrody 

w całym powiecie radziejowskim, jak równie� ogólnego rozwoju społeczno – gospodarczego 

tego obszaru. Poszczególne segmenty funkcjonuj�cej obecnie gospodarki turystycznej 

wymagaj� jednak istotnego przekształcenia. Zmiany te i dalszy rozwój turystyki powinny 

zdecydowanie nawi�zywa� do uwarunkowa� przyrodniczych, ochrony podstawowych 

procesów ekologicznych i ochrony warto�ci kulturowych. 

Wa�n� rol� w obsłudze turystów na terenie działania LGD pełni� szlaki  

i trasy turystyczne stanowi�ce jedn� z podstawowych form turystyki aktywnej. S� to szlaki 

piesze, wodne i motorowe tworz�ce historyczne szlaki komunikacyjne, a mianowicie: 

− szlak Łokietka, 

− szlak Powstania Styczniowego, 

− szlak I Armii Wojska Polskiego. 

Na terenie powiatu wyst�puje jeden szlak pieszy prowadz�cy z Osi�cin przez Płowce 

do Radziejowa.  



Wa�n� rol� w obsłudze aktywnych form wypoczynku powinien odgrywa� szlak 

wodny przebiegaj�cy drog� wodn� Note� – jez. Gopło – Kanał Warta – Gopło. Z terenu 

powiatu radziejowskiego jest mo�liwo�� płyni�cia tzw. „P�tl� Wielkopolsk�”. Szlak ten o 

ł�cznej długo�ci prawie 670 km składa si� z odcinka północnego i południowego. Odcinek 

północny przebiega nast�puj�cymi drogami wodnymi: Brda – Kanał Bydgoski – Note� Dolna 

skanalizowana – Note� Dolna swobodnie płyn�ca – Warta swobodnie płyn�ca z 22 �luzami. 

Odcinek południowy odchodzi od odcinka północnego na 23,2 km Kanałem Górnonoteckim 

i po opłyni�ciu Kujaw i Wielkopolski ł�czy si� z odcinkiem północnym w Santoku przy 

uj�ciu Noteci do Warty. Jest to szlak wodny przeznaczony dla turystyki kajakowej oraz 

�redniej wielko�ci jednostek �aglowych. Nale�y podkre�li�, �e istotn� przeszkod� na rzece 

Warcie jest stopie� wodny Jeziorsko, gdzie nie ma �luzy lub pochylni do przerzutu jednostek 

przez tam�. Głównymi jednostkami obsługi i w�złami wodnymi s� na omawianej p�tli: 

Kruszwica, Konin, Pozna� i Santok. Szczególnie wa�n� rol� pełni Santok, bowiem zbiegaj� 

si� tu drogi wodne Warty, Noteci i t�dy prowadzi trasa wodna wschód – zachód z Berlina na 

Mazury, na Wisł� i do Gda�ska, Malborka i na Zalew Wi�lany (z mo�liwo�ci� płyni�cia do 

Królewca) a tak�e na Pojezierze Iławskie. W przeciwnym kierunku – na zachód biegn� drogi 

wodne do Kostrzyna nad Odr�, sk�d Odr� w gór� na �l�sk i w dół do Szczecina i na wody 

Zalewu Szczeci�skiego, za� przez �luz� Hohensaaten na kanał Odra – Hawela na kanały 

niemieckie i cał� europejsk� sie� dróg wodnych. 

W ostatnim czasie obserwuje si� zjawisko powi�kszania si� ilo�ci ogólnodost�pnych 

miejsc i urz�dze� sportowo – rekreacyjnych. Do dyspozycji turystów s� przede wszystkim: 

boiska piłkarskie, boiska do siatkówki, koszykówki, piłki r�cznej, jak równie� siłownie 

zewn�trzne. Na terenach turystycznych intensywnie rozwija si� baza do uprawiania turystyki 

i rekreacji konnej, głównie w gospodarstwach agroturystycznych. Poza jazd� konn�, 

oferowane s� równie� przeja�d�ki bryczkami, kuligi, rajdy, funkcjonuj� wypo�yczalnie 

sprz�tu pływaj�cego (kajaki, łodzie, �aglówki, deski windsurfingowe, rowery wodne), czy 

sprz�tu w�dkarskiego.  

Przy Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie powstała kryta pływalnia, dzi�ki 

której zwi�kszyła si� atrakcyjno�� turystyczna obszaru LSR oraz wpływa na popraw� stanu 

zdrowotno�ci mieszka�ców. Powstanie pływalni pozwoliło na rozwój rekreacji i sportu oraz 

spowoduje mo�liwo�� prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W pobli�u miejsca 

lokalizacji pływalni, znajduje si� las komunalny ze �cie�kami rekreacyjnymi oraz stadion 

miejski. Pływalnia jest dopełnieniem istniej�cego kompleksu rekreacyjno – sportowego. 

Przyczynia si� do poszerzenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla mieszka�ców powiatu 



i turystów. Przy Liceum Ogólnokształc�cym im. Władysława Łokietka w Radziejowie działa 

Astrobaza Kopernik, któr� odwiedzaj� nie tylko uczniowie szkół z terenu Powiatu, ale 

równie� rodziny z dzie�mi, doro�li pasjonaci astronomii, a nawet go�cie z ró�nych zak�tków 

Polski i �wiata – chocia�by pracownicy NASA.  

Miasto Radziejów usytuowane w niewielkiej odległo�ci od Rejonu Przyjezierza 

i Jeziora Gopło, a tak�e przy Szlaku Piastowskim prowadz�cym do Płowiec, Brze�cia 

Kujawskiego i Włocławka, w niewielkiej odległo�ci od Jeziora Głuszy�skiego – obszaru 

predestynowanego do rozwoju funkcji krajoznawczej, posiada mo�liwo�ci aktywnego 

wł�czenia si� w rozwój turystyczny tego obszaru. Tereny gminy Piotrków Kujawski 

przylegaj� bezpo�rednio do dwóch jezior: Głuszy�skiego i Gopła. Jezioro Gopło wraz 

z otoczeniem tworzy Nadgopla�ski Park Tysi�clecia. Wokół jezior s� wyznaczone tereny pod 

budownictwo rekreacyjne. Najwi�ksz� atrakcj� turystyczn� Gminy Byto� jest jezioro 

Głuszy�skie (obszar chronionego krajobrazu) o pow. 608,5 ha i jezioro �wiesz o pow. 18,5 

ha. Nad jeziorami znajduje si� kilka gospodarstw agroturystycznych. Brak du�ych jezior 

w Gminie Dobre nie przeszkadza rozwojowi agroturystyki i ekoturystyki. Unikalny klimat, 

lasy, zarybione stawy, pasieki s� doskonał� ofert� dla ceni�cych spokój i cisz�. Gospodarze 

proponuj� całodzienne wy�ywienie w oparciu o produkty z gospodarstwa – kuchnia 

regionalna.  

Dla zapewnienia promocji turystyki obszaru LSR została stworzona w ramach 

projektu współpracy, z LGD Dorzecza Zgłowi�czki i Czarnoziem na Soli, Aplikacja Mobilna 

Poznajcie Kujawy. Dzi�ki aplikacji mieszka�cy oraz odwiedzaj�cy obszar LSR mog� 

zasi�gn�� informacji o zabytkach, imprezach cyklicznych, miejscach wartych zwiedzenia.  

Natomiast celem projektu współpracy Wydanie oraz promocja albumu "Zabytki i pami�tki 

historyczne Kujaw i pogranicza wielkopolski" wraz z kalendarzami historycznymi Kujaw 

i pogranicza wielkopolski na rok 2014 i 2015 oraz map� etnograficzn� Kujaw było 

zwi�kszenie wiedzy mieszka�ców posiadanym dziedzictwie kulturowym i historycznym. 

Wiele atrakcyjnych turystycznie miejsc posiada potencjał, który nie został w pełni 

wykorzystany i pozostawia pole do dalszej pracy. 

11. Lokalne produkty  

Koła Gospody� Wiejskich, na stoiskach potraw tradycyjnych wystawianych na 

lokalnych imprezach, prezentuj� lokalne produkty wpisane na List� produktów tradycyjnych 

prowadzon� przez Ministerstwo Rolnictwa, które to produkty zostały zgłoszone wła�nie przez 

lokalne koła gospody�. LGD d��y do nawi�zywania współpracy z jak najwi�ksz� liczb� kół 

gospody�, dzi�ki czemu mieszka�cy mogliby pozna� potrawy, które nawet na tak niewielkim 



obszarze s� bardzo zró�nicowane – cz�sto potrawa regularnie goszcz�ca na stołach w jednej 

gminie jest zupełnie zapomniana w innej. 

 

ANALIZA SWOT 

�

L.p. Mocne strony Odniesienie 
do diagnozy Słabe strony Odniesienie 

do diagnozy 

1. 

dobrze rozbudowana sie� dróg o 
znaczeniu mi�dzynarodowym, 
krajowym i regionalnym (droga nr 
266 Ciechocinek - Aleksandrów 
Kujawski - Słu�ewo - Radziejów - 
Konin; 267 Piotrków Kujawski - 
Ujma Du�a; 301  B�dkowo - 
Osi�ciny, blisko�� autostrady A1) 

 

utrzymuj�ce si� na 
wysokim poziomie 
bezrobocie, mała liczba 
nowych ofert pracy na 
obszarze LSR 

Punkt 3 
Diagnozy 

2. 

wzrastaj�ca w ostatnich latach 
jako�� i liczba obiektów 
infrastruktury turystycznej, 
społecznej i rekreacyjno-sportowej; 

 

zły stan infrastruktury 
społecznej i drogowej w 
tym niewystarczaj�ca sie� 
�cie�ek pieszo – 
rowerowych, chodników, 
parkingów, o�wietlenia    

Punkt 8 
Diagnozy 

3. 

interesuj�ce materialne (kapliczki, 
zabytki) i niematerialne (lokalne 
obrz�dy, tradycje) zasoby 
dziedzictwa kulturowego obszaru i 
jego mieszka�ców 

 

niewystarczaj�ce 
wykorzystanie 
istniej�cych obiektów 
infrastruktury społecznej 
i rekreacyjno-sportowej; 
do potrzeb mieszka�ców  

Punkt 10 
Diagnozy 

4. 

produkty lokalne i tradycyjne (np. 
wpisane na list� produktów 
tradycyjnych Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego) 

 

niewystarczaj�ca ilo�� i 
zły stan obiektów 
pełni�cych funkcje 
społeczne, kulturalne, 
rekreacyjne, sportowe 
(np. �wietlice, place 
zabaw, boiska sportowe) 

Punkt 10 
Diagnozy 

5. młodzi jako potencjał (młodzie� 
aktywna sportowo, kulturalnie)  

niewystarczaj�co 
rozbudowana i 
dostosowana 
do potrzeb mieszka�ców 
oraz rynku pracy oferta 
edukacyjna. 

Punkt 3 
Diagnozy 

6. 

produkty lokalne i tradycyjne (np. 
produkty wpisane na list� produktów 
tradycyjnych Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego) 

Punkt 11 
Diagnozy 

zbyt niska 
�wiadomo�� ekologiczna, 
w tym zbyt niski poziom 
wykorzystania zasobów 
przyrodniczych 

 

7. 
rozwini�te rolnictwo, 
korzystne warunki do prowadzenia 
działalno�ci rolniczej 

 

mała liczba 
nowoczesnych mikro- i 
małych przedsi�biorstw 
oraz niski poziom wiedzy 

Punkt 4 
Diagnozy 



i kompetencji w zakresie 
przedsi�biorczo�ci i 
prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej 

8. 

potencjał organizacji 
pozarz�dowych i społeczno�ci 
lokalnej ch�tnej do działania na 
rzecz mieszka�ców, 
podtrzymywania tradycji, kultury, 
rozwoju osobistego (np. 
stowarzyszenia, zespoły ludowe, 
seniorzy, KGW) 

 

niewykorzystane walory 
turystyczne i bogactwo 
historyczno – kulturowe, 
w tym brak 
kompleksowej promocji 
obszaru 

Punkt 11 
Diagnozy 

9. estetyczne posesje  

niski stopie� wsparcia 
rolnictwa i 
przedsi�biorczo�ci, w tym 
niewystarczaj�cy rozwój 
oferty specjalistycznej 
oraz instytucji otoczenia 
biznesu 

Punkt 4 
Diagnozy 

10. 

dobra baza edukacyjna 
(wystarczaj�ca liczba placówek 
o�wiatowych, dobry dojazd do 
szkół) 

 
du�a liczba osób 
korzystaj�cych z pomocy 
społecznej 

Punkt 6 
Diagnozy 

11. 

zwi�kszenie dost�pno�ci do 
nowoczesnej technologii 
informatycznych (dost�p do 
szybkiego, darmowego Internetu). 

 
niskie 
zarobki/post�puj�ce 
rozwarstwienie społeczne 

Punkt 3 
Diagnozy 

12. 
rozwój systemów infrastruktury 
technicznej, szczególnie 
wodociagowej 

 
mało uzbrojonych 
terenów budowlanych i 
inwestycyjnych 

 

13.   
niska efektywno�� 
ekonomiczna małych 
gospodarstw rolnych 

Punkt 7 
Diagnozy 

14.   

niewystarczaj�ca 
aktywno�� podmiotów 
sektora pozarz�dowego 
spowodowana barier� 
finansow� 

 

   

słabo rozbudowana 
infrastruktura sanitarna 
(oczyszczalnia �cieków, 
kanalizacja) 

 

15.   

zbyt niski poziom 
współpracy 
mi�dzypokoleniowej, 
mi�dzysektorowej i 
dialogu społecznego 

 

16.   

niewystarczaj�co 
rozbudowana i 
dostosowana 
do potrzeb mieszka�ców 
oferta sp�dzania czasu 
wolnego 

 



 Szanse Odniesienie 
do diagnozy Zagro�enia Odniesienie 

do diagnozy 

1. 

mo�liwo�� pozyskania 
zewn�trznych �rodków 
finansowych na inwestycje, 
szkolenia, rozwój osobisty 

 

niejasno�� oraz cz�ste 
zmiany przepisów 
prawnych w tym przepisy 
prawne utrudniaj�ce 
realizowanie inwestycji i 
prowadzenie własnej 
działalno�ci gospodarczej 
i tworzenie nowych 
miejsc pracy 

 

2. 

mo�liwo�� pozyskania 
zewn�trznych �rodków 
finansowych na przekwalifikowanie 
i 
doskonalenie zasobów ludzkich do 
aktualnych 
wymogów rynku pracy 

 

trudno�ci w 
pozyskiwaniu �rodków z 
funduszy strukturalnych, 
ze wzgl�du na du�� 
konkurencj� oraz 
skomplikowane 
procedury 

 

3. 
wzrost zainteresowania turystów 
ofert� 
regionu 

 

inwestycje w centra 
handlowe przyczyniaj�ce 
si� do upadku drobnej 
przedsi�biorczo�ci 

 

4. 

stały wzrost zainteresowania 
turystyk� aktywn� 
i wzrost popularno�ci aktywnego 
sp�dzania 
czasu wolnego 

 mo�liwo�� wyst�pienia 
katastrofalnej suszy  

5. moda na aktywno�� fizyczn� i 
zdrowy styl �ycia  

niedobór �rodków 
finansowych na 
sfinansowanie wkładu 
własnego do projektów 
unijnych oraz 
prefinansowania 
inwestycji 

 

6. 

współpraca mi�dzysektorowa na 
rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu, 
ubóstwu, 
uzale�nieniom 

 
post�powanie procesu 
starzenia si� 
społecze�stwa 

 

7. 
wzrost �wiadomo�ci i 
zainteresowania wykorzystaniem 
odnawialnych �ródeł energii w kraju 

 bierno�� obywatelska 
(społeczna i polityczna)  

8. 
coraz lepsze postrzeganie wsi jako 
miejsca atrakcyjnego do �ycia, pracy 
i wypoczynku 

 

brak osobowo�ci prawnej 
du�ej liczby 
najbardziej aktywnych 
organizacji 
pozarz�dowych 

 

9. przepisy wspieraj�ce postawy 
prorodzinne  

post�puj�ce 
rozwarstwienie 
społeczne, obni�anie 
stopy �yciowej 
społecze�stwa 

 

10. zwi�kszenie dost�pno�ci do 
nowoczesnej technologii  degradacja �rodowiska 

naturalnego, zmiany  



informatycznych (dost�p do 
szybkiego, darmowego Internetu). 

klimatyczne i utrata 
zasobów przyrodniczych 

�

CELE I PRZEDSI	WZI	CIA 

�

CEL OGÓLNY 1 Wzrost konkurencyjno�ci gospodarczej obszaru LGD 

CELE SZCZEGÓŁOWE Spadek poziomu bezrobocia na obszarze wdra�ania LSR  

Rozwój istniej�cych 
przedsi�biorstw na obszarze 
LSR W ramach przedsi�wzi�� b�d� wpierane m.in. przedsi�biorstwa, które 

chc� rozszerzy� działalno�� gospodarcz�; podmioty, które chc� 
rozpocz�� prowadzenie działalno�ci gospodarczej na obszarze 
wdra�ania LSR; tworzenie inkubatorów przedsi�biorczo�ci; szkolenia 
podnosz�ce kwalifikacje zawodowe. 

Wsparcie tworzenia nowych 
podmiotów gospodarczych na 
obszarze LSR 

CEL OGÓLNY 2 
Poprawa jako�ci i standardu �ycia mieszka�ców obszaru LGD w 
oparciu o zasoby lokalne 

CELE SZCZEGÓŁOWE 
Zwi�kszenie aktywno�ci mieszka�ców obj�tych LSR w zakresie 
korzystania z rozwini�tej sieci infrastruktury do 2023 r.  

Rozwój nowoczesnej 
infrastruktury na obszarze LGD 

W ramach przedsi�wzi�cia b�d� wspierane działania polegaj�ce na 
tworzeniu nowych lub zmodernizowaniu obiektów infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, rewitalizacji obszarów 
wiejskich 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Zwi�kszenie �wiadomo�ci i aktywno�ci społeczno – zawodowej 
mieszka�ców obszaru LSR w zakresie ochrony �rodowiska, 
dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu i ubóstwu do 2023 roku. 

Działania na rzecz edukacji, 
aktywizacja, promocja w 
obszarze kultury i lokalnego 
dziedzictwa 

W ramach przedsi�wzi�cia b�d� wspierane działania polegaj�ce na 
promowaniu kultury, tradycji, dziedzictwa lokalnego, edukacji 
ekologicznej oraz wspieraniu wł�czenia społecznego osób 
zagro�onych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Podniesienie wiedzy w zakresie 

ochrony �rodowiska  



Działania na rzecz walki z 
wykluczeniem społecznym i 
ubóstwem 

�


