POTENCJAŁY, PROBLEMY
I PROPONOWANE KIERUNKI ROZWOJU
POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

Powiat radziejowski

Specyfika powiatu na tle innych powiatów
województwa
 Jeden z powiatów o kluczowym znaczeniu dla potencjału rolniczego
województwa (Kujawy Czarne – obszar występowania gleb wysokich klas
bonitacyjnych: tzw. czarne ziemie - jedne z najbardziej urodzajnych gleb w
Polsce)
 Najwyższy w województwie udział użytków rolnych (najniższe wskaźniki
lesistości)

 Nieduży obszar powiatu z małą liczbą ludności
 Duży udział ludności rolniczej i wiejskiej (najwyższy odsetek ubezpieczonych
w KRUS w województwie)
 Stosunkowo równomiernie rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze (bez
zdecydowanej koncentracji w siedzibie powiatu)

Powiat radziejowski

Problemy i bariery rozwoju istotne w polityce
regionalnej
 Peryferyjne położenie w stosunku do stolic województwa
 Niekorzystne trendy demograficzne (malejący potencjał ludnościowy)
 Deficyt wody dla rolnictwa jako zagrożenie dla w pełni efektywnej gospodarki
rolnej
 Brak specjalności w działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym
(mały potencjał przemysłu i usług)
 Najwyższy odsetek poszukujących pracy powyżej 12 miesięcy wśród osób
zamieszkałych na wsi w województwie – trwale niekorzystne wskaźniki
społeczne
 Podjęcie eksploatacji węgla brunatnego w rejonie Piotrkowa Kujawskiego –
potencjalne zagrożenie dla rolnictwa i turystyki

Powiat radziejowski

Potencjały endogeniczne
i mocne strony powiatu
 Bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa w dużej części powiatu (uprawy
zbóż, warzyw, roślin przemysłowych, chów bydła),
 Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osięcinach – jeden z wiodących ośrodków
w kraju w zakresie hodowli bydła i trzody chlewnej
 Baza szkolnictwa zawodowego (Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie,
Zespół Szkół Rolniczych w Przemystce)
 Turystyka pobytowa nad jeziorem Głuszyńskim

 Korzystne położenie w pobliżu autostrad (A1 i A2) i w niedużej odległości od
ważnych ośrodków rozwoju w kraju – Warszawy, Poznania i Łodzi
 Dobrze rozwinięta sieć drogowa poziomu lokalnego

Powiat radziejowski

Proponowane kierunki rozwoju
 Prowadzenie aktywnej polityki miejskiej wobec Radziejowa i Piotrkowa
Kujawskiego – w ramach polityki miejskiej województwa adresowanej dla
poszczególnych kategorii miast
 Kreowanie produktu turystycznego na bazie potencjału jeziora Głuszyńskiego
 Rozwój wyspecjalizowanego przetwórstwa rolno-spożywczego opartego o
miejscowe surowce, wykorzystującego lokalne zasoby pracy i kreującego
lokalne produkty
 Wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w szczególności w
systemach rozproszonych w oparciu o wysoki potencjał rolnictwa (biomasa
i biogaz)

 Rozwój transportu publicznego w relacjach do Torunia (z Bydgoszczą)
 Przeciwdziałanie problemowi deficytu wody

Strategia Rozwoju Województwa a powiat radziejowski
 Wspieranie działań na rzecz rozwoju produkcji żywności ekologicznej oraz produkcji
markowych regionalnych produktów żywnościowych

 Zapewnienie technicznej możliwości realizacji połączeń pasażerskich z prędkością co
najmniej 160 km/h na linii kolejowej nr 131
 Wspieranie rozwoju turystyki opartej na nowych trendach i kreowaniu produktów
markowych, np. rewitalizacja Krośniewickiej Kolei Dojazdowej, dziedzictwa Bitwy pod
Płowcami

 Wspieranie rozwoju rolnictwa wysokotowarowego
 Podstawowe założenia polityki terytorialnej województwa – obszar funkcjonalny ośrodka
powiatowego
 Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu regionalnego transportu publicznego
(60/90)
 Konieczność realizacji obwodnic
i płynności ruchu (Radziejów DW 266)

miast

–

dla

zapewnienia

bezpieczeństwa

 Identyfikacja powiatu jako obszaru problemowego – wymagającego szczególnego
wsparcia

Oddziaływanie społeczno-gospodarcze
Liczba osób dojeżdżających do pracy (do miasta)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, stan na 2006 r.
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