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Raport z analizy badania ankietowego 

Cel badania: zbiór i analiza informacji wskazanych przez badanych, w trzech obszarach tematycznych: 

gospodarczym, środowiskowym i społecznym, które umożliwią poznanie głównych problemów, oczekiwań, 

mocnych, słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń, na potrzeby  wypracowania celów i kierunków realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 (LSR) Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” (LGD).  

 

Metoda badawcza: badanie ankietowe (pytania zamknięte i otwarte)  

Termin badania: 01 – 31 lipiec 2015r.  

Obszar badania: powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie 

Miejsce badania: Badanie przeprowadzono w trakcie spotkań otwartych dla lokalnej społeczności zgodnie z 

ustalonym harmonogramem: 

 

 

Spotkania dotyczyły prezentacji: 

 Działalności Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 

 Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, 

 Założeń do finasowania LSR w ramach PROW i RPO WK-P, 

Materiały są dostępne w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz na stronie www.lgdswiecie.pl  

Podczas spotkania przeprowadzono diagnozę problemową, w tym określenie mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń w postaci badania ankietowego.  

Ankieta udostępniona została również na stronie internetowej LGD celem zachęcenia pozostałych mieszańców 

powiatu do jej wypełnienia i podzielenia się uwagami. 

Uczestnicy spotkań: przedstawiciele gmin, ośrodki pomocy społecznej, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne, media lokalne, liderzy społeczni, nauczyciele, mieszkańcy 

zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich. 

 

Liczba uczestników spotkań: 273 osoby, potwierdzone listami obecności.  

 

 

Lp Gmina Dzień Dzień tygodnia Godzina Miejsce spotkania 

1 Bukowiec 1 lipca 2015 środa 13:00 Urząd Gminy  

2 Nowe 2 lipca 2015 czwartek 10:00 Urząd Gminy 

3 Dragacz 3 lipca 2015 piątek 10:00 Urząd Gminy - sala posiedzeń 

4 Świekatowo 6 lipca 2015 poniedziałek 13:00 Świetlica wiejska w Świekatowie 

5 Świecie 7 lipca  2015 wtorek 10:00 Urząd Miasta 

6 Jeżewo 8 lipca 2015 środa 10:00 Dom Kultury 

7 Pruszcz 9 lipca 2015 czwartek 10:00 Urząd Gminy 

8 Warlubie 10 lipca 2015 piątek 10:00 Dom Kultury 

9 Lniano 14 lipca 2015 wtorek 10:00 Urząd Gminy 

10 Drzycim 15 lipca 2015 środa 10:00 Stadion Gminny - sala konferencyjna 

11 Osie 16 lipca 2015 czwartek 10:00 Gminny Ośrodek Kultury 

http://www.lgdswiecie.pl/
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Analiza i wyniki badania ankietowego 
 

Liczba ankiet: 261, w tym z gmin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba kobiet:      - 158 

Liczba mężczyzn:  - 103 

 

Wiek badanych:  

 51 – 67 lat  – 104 osoby (w tym 54 kobiety) 

 36 – 50 lat  – 89 osoby (w tym 59 kobiet) 

 18 – 35 lat  – 44 osoby (w tym 31 kobiet) 

 Powyżej 67 lat  – 24 osoby (w tym 14 kobiet) 

 15 – 17 lat  – 0 osób (w tym 0 kobiet) 

0 

Wnioski: wśród ankietowanych przeważały osoby w przedziale wiekowym 51 - 67 lat (40%) oraz w przedziale 36- 

50 lat (34%), co świadczy o większej aktywności osób w średnim i starszym wieku. Osoby młode w wieku 18-35 lat 

stanowią zaledwie 17% ankietowanych.  

 

Wykształcenie badanych: 

 Wyższe     – 119 osób (w tym 77 kobiet)  

 Średnie     – 67 osób (w tym 36 kobiet) 

 Zawodowe    – 51 osób (w tym 25 kobiet) 

 Policealne    – 18 osób (w tym 14 kobiet)  

 Podstawowe/gimnazjalne  – 6 osób (w tym 6 kobiet)  

 

Wnioski: wśród ankietowanych przeważały osoby z wykształceniem wyższym (46%) oraz średnim (26%). 

 

Grupy zawodowe1
:  

 Pracownik    – 57 osób (w tym 43 kobiety) 

 Sektor publiczny  – 52 osoby (w tym 32 kobiety)  

 Rolnik     – 48 osób (w tym 32 kobiety) 

 Rencista/emeryt   – 47 osób (w tym 28 kobiet)  

 Przedsiębiorca    – 37 osób (w tym 13 kobiet)  

 Organizacja pozarządowa  – 21 osób (w tym 11 kobiet)  

 Inna, np. bierne zawodowo  – 10 osób (w tym 6 kobiet)  

 Bezrobotny    – 7 osób (w tym 4 kobiety) 

 Uczeń/student   – 2 osoby (w tym 2 kobiety) 

 

Wnioski: wśród ankietowanych przeważały osoby pracujące (22%), przedstawiciele sektora publicznego (20%) oraz 

rolnicy (18%) i emeryci/renciści (18%). Najmniejsza grupę stanowiły osoby bezrobotne (3%) oraz osoby uczące się 

(08%).  

                                                           
1
 uwaga: w 13 ankietach badani wskazali 2-3 rodzaje prezentowanej grupy 
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Wnioski: ponad połowa ankietowanych jest raczej zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania (53%), bardzo 

zadowolonych jest 34% badanych. Najmniejszą grupę stanowią osoby bardzo niezadowolone (0,8%).    
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Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach

Brak lub niskie zainteresowanie przedsiębiorstw i pracowników

innowacjami

Niskie dostosowanie terenów pod inwestycje

Brak lub niska aktywność zawodowa, w tym niechęć do
podejmowania pracy i/lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Brak lub mały rozwój przedsiębiorczości społecznej

Brak lub słabe wspieranie przedsiębiorczości społecznej i

integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz…

Brak lub niewystarczające warunki do wytwarzania produktów

lokalnych

Brak lub zbyt mała liczba gospodarstwa agroturystycznych,
ekologicznych

Słabo rozwinięta infrastruktura i  baza turystyczna oraz 
rekreacyjno – wypoczynkowa (ośrodki wypoczynkowe, ścieżki …

Złe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym

brak infrastruktury, zawiłe przepisy prawne, wysokie koszty…

Brak lub mało ofert pracy na lokalnym rynku pracy

Problemy gospodarcze na obszarze LGD

ogółem w tym kobiety

Wnioski: ankietowani wykazali największe niezadowolenie w następujących obszarach tematycznych: 

 (66%) Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu  

 (64%) Aktywna integracja środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  

 (60%) Podnoszenie kompetencji osób w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rozwoju 

przedsiębiorczości lub dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale 

bezrobotnych  

 (56%) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej  

 (53%) Podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji  

Mniejsze niezadowolenie wykazali w obszarach: 

 (38%) Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

 (41%) Rewitalizacja miejscowości wiejskich  

W niemalże równym stopniu ankietowani wyrazili niezadowolenie w obszarze wspierania przedsiębiorczości (49%) 

oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej (48%), niemniej stanowi to prawie połowa ankietowanych, co świadczy 

o występowaniu problemów i trudności  w tych tematach na obszarze oddziaływania LSR.  

 

Ocena występowania problemów gospodarczych, środowiskowych i społecznych na obszarze LSR:   
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Zanieczyszczone środowisko naturalne

Niewystarczający  stopień stosowania przez mieszkańców

selektywnej  zbiórki  odpadów  oraz  powstawanie  dzikich…

Brak lub słabe działania w zakresie urządzania i porządkowania

terenów rekreacyjnych, zielonych, parków itp.

Brak lub słabo rozwinięta infrastruktura przy drogach –
parkingi, chodniki, oświetlenie itp. 

Nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna, np. związana z

siecią kanalizacji, wodociągów, gazociągów, wytwarzaniem…

Niewystarczające wykorzystanie zasobów przyrodniczych

Słabo zrewitalizowane miejscowości wiejskie

Niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów obszaru

Słabo rozwinięta gospodarka niskoemisyjna

Brak dostępu do nowoczesnej technologii w zakresie ochrony

środowiska, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Brak lub niska aktywność mieszkańców w zakresie pozyskiwania
informacji i/lub wsparcia w zakresie wytwarzania energii ze…

Problemy środowiskowe na obszarze LGD

ogółem w tym kobiety

Wnioski: dwóch ankietowanych wskazało w pozycji „Inne” następujące problemy:  

 brak instytucji wzmacniających lokalny biznes  

 brak strefy przemysłowej w Drzycimiu.  

Prawie 82% badanych wskazało, jako główny problem w obszarze przedsiębiorczości, brak lub mało ofert pracy na 

lokalnym rynku, 72% wskazało złe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, 70% ankietowanych 

zauważa problemy w turystyce i agroturystyce, a 68% w warunkach wytwarzania produktów lokalnych. Pozostałe 

problemy gospodarcze wyodrębnione w ankiecie są zauważalne dla ponad 50% ankietowanych. Świadczy to o 

konieczności ingerencji w środowisko gospodarcze i poprawę warunków zarówno w infrastrukturze, jaki i w 

przygotowaniu przedsiębiorców i pracowników do radzenia sobie na rynku pracy poprzez m.in. podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, wzmacnianie aktywności zawodowej, wspieranie przedsiębiorczości społecznej czy 

zwiększenie zainteresowania i zaangażowania w kwestii innowacji.  
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Słaby dostęp do opieki społecznej

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury społecznej (np.…

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury kulturalnej i…

Niewystarczający poziom pomocy dla osób ubogich

Brak lub słaba promocja obszaru gminy

Brak lub niski poziom usług/wsparcia dla osób  …

Słabe lub brak wsparcia dla inicjatyw społecznych mieszkańców

Brak lub niski poziom usług opiekuńczych dla osób starszych

Brak lub mało form aktywizacji dla osób wykluczonych…

Niewystarczające wykorzystanie istniejącej infrastruktury…

Brak lub niewystarczające wsparcie integracji społeczno -…

Brak lub niska aktywność społeczna

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury wspierającej…

Słaba integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem…

Zanikanie tradycji, dziedzictwa kulturowego i zawodów

Problemy społeczne na obszarze LGD

ogółem w tym kobiety

Wnioski: jeden ankietowany wskazał w pozycji „Inne” problem niechęci mieszkańców do działań związanych z 

ochroną środowiska. 72% ankietowanych jako główny problem środowiskowy wskazali brak lub niską aktywność 

mieszkańców w zakresie pozyskiwania informacji i/lub wsparcia w zakresie wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych, co świadczy o konieczności prowadzenia działań uświadamiających i podnoszących wiedzę w tym 

zakresie. Prawie 70% badanych zauważa problemy w infrastrukturze i gospodarcze niskoemisyjnej, a prawie 60% w 

niewystarczającym wykorzystaniu walorów i zasobów przyrodniczych czy słabej rewitalizacji miejscowości 

wiejskich. W znacznie mniejszym zakresie wskazywano problemy w kwestii zanieczyszczenia środowiska 

naturalnego czy  stosowania przez mieszkańców selektywnej  zbiórki  odpadów i prowadzenia działań w zakresie 

urządzania i porządkowania terenów rekreacyjnych, zielonych, co świadczy o coraz większej świadomości 

mieszkańców o konieczności dbania o środowisko przyrodnicze, jednak problemy w tych kwestiach nadal istnieją i 

wymagają ingerencji ze strony wszystkich grup zawodowych.  
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Inne:

Imigranci

Rolnicy

Osoby powracające na rynek pracy po urlopach

macierzyńskich/wychowawczych

Osoby opuszczające m.in. więzienie, ośrodki wychowawcze

Osoby w wieku 30 – 49 lat

Samotne matki

Kobiety zamieszkujące obszar wiejski

Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych

Osoby bezrobotne

Osoby i rodziny dotknięte patologiami (np. alkoholizmem,

narkomanią)

Osoby niepełnosprawne

Absolwenci szkół

Osoby starsze  powyżej 50 r.ż.

Młodzież w wieku 18 – 29 lat

Grupy społeczne, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy 
na obszarze LGD

ogółem w tym kobiety

Wnioski: dwóch ankietowanych wskazało w pozycji „Inne” jako problem brak Sali gimnastycznej spełniającej 

potrzeby podstawowe oraz występowanie zjawiska wyuczonej bezradności. Osoby zagrożone wykluczeniem i 

ubogie nie chcą angażować się w życie społeczne, nastawione są tylko na branie. 

72% ankietowanych jako główny problem społeczny wskazali zanikanie tradycji, dziedzictwa kulturowego i 

zawodów, co świadczy o konieczności prowadzenia działań naprawczych w tym zakresie. 68% badanych wskazuje 

na niewystarczające działania integrujące osoby zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze 

środowiskiem, a około 65% wskazuje na niską aktywność społeczną wśród mieszkańców oraz niewystarczająco 

rozwiniętą infrastrukturę wspierającą aktywizację osób starszych – niewątpliwie konieczne jest zaplanowanie 

odpowiednich działań wspierających w tych zakresach. W mniejszym stopniu wskazane zostały obszary 

problemowe w kwestii usług/wsparcia dla osób przebywających lub opuszczających rodziny zastępcze i placówki 

opiekuńczo-wychowawcze (48%), wsparcia dla inicjatyw społecznych mieszkańców (50%), niskiego poziomu usług 

opiekuńczych dla osób starszych (50%) czy też w zakresie niestarczącej ilości form aktywizacji dla osób 

wykluczonych społecznie, w tym kursy i szkolenia, doradztwo czy działania środowiskowe (50%). Jednakże 

wskazanie powyższych problemów przez 50% ankietowanych świadczy o dość dużym stopniu ich występowania, co 

powinno podlegać działaniom wspierającym.  W najmniejszym stopniu ankietowani wskazywali problemy w kwestii 

dostępu do opieki społecznej (21%) oraz w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej (32%), co świadczy o dobrze 

zorganizowanej obsłudze osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz dobrze rozwiniętych 

obiektach użyteczności społecznej, jednakże warto zaplanować działania ożywiające świetlice czy domy kultury, co 

pozytywnie wpłynie na aktywizację i integrację lokalnej społeczności.     

Wnioski: dwóch ankietowanych wskazało w pozycji „Inne” osoby z wyższym wykształceniem. 
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Inne:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej

Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości

Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk

Dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego

Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości
społecznej

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-
gospodarczej miejscowości wiejskich

Inwestycje w tworzenie, ulepszanie, rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz

powiązanej infrastruktury

Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości

Podnoszenie kompetencji osób w powiązaniu z zakładaniem działalności
gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł

dochodów

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw, poprawiające
konkurencyjność przedsiębiorstwa,  wpływające na unowocześnienie

oferty

Inicjatywy potrzebne w obszarze gospodarczym

ogółem w tym kobiety

Prawie 60% badanych wskazało grupę młodzieży w wielu 18-29 lat jako grupę o najbardziej utrudnionym dostępie 

na rynek pracy. Fakt ten może wynikać z braków w wykształceniu, słabych kwalifikacji zawodowych czy 

niedostosowania ich do wymagań pracodawców. Niewątpliwie należy podjąć działania wspierające celem poprawy 

tej sytuacji. 54% ankietowanych wskazało na grupę osób starszych po 50 r.ż., 41% na grupę absolwentów szkół, co 

świadczy o wysokim stopniu zaniedbania rynku pracy na obszarze LGD w zakresie wsparcia dla grup osób 

mobilnych, mogących podejmować pracę czy rozwijać swoją przedsiębiorczość. W mniejszym stopniu ankietowani 

wskazywali grupę osób niepełnosprawnych (35%), osób dotkniętych patologiami (32%) czy osób bezrobotnych 

(30%), czyli grupę zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym, co oznacza, że istnieje potrzeba wdrażania 

działań wspierających te grupy celem ich skutecznej aktywizacji zawodowej. W najmniejszym stopniu wskazano 

grupę imigrantów (5%), rolników (13%) oraz osób powracających na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/wychowawczych (15%).  

 

Ocena inicjatyw, które są potrzebne do zrealizowania na obszarze LGD: 
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Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność

terytorialną w zakresie włączenia społecznego

Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony

środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, rozwój
produktów lokalnych

Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i
poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową

wszystkich rodzajów małej infrastruktury

Inwestycje potrzebne w obszarze środowiskowym

ogólne w tym kobiety

Wnioski: ankietowani nie wskazali w pozycji „Inne” żadnych treści.  

Zauważalny jest wysoki poziom wskazań przez ankietowanych wszystkich inicjatyw uwzględnionych w ankiecie, co 

oznacza potrzebę wdrażania tych działań w okresie programowania.   

92% badanych wskazuje potrzebę wdrażania inicjatyw wspierających inwestycyjnie mikro i małe przedsiębiorstwa, 

poprawiając ich konkurencyjność, unowocześniając ich sposób działania i oferty poprzez np.: 

a. rozbudowę przedsiębiorstwa, 

b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, 

c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, 

prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, 

d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, 

e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi, 

87% badanych zauważa potrzebę wdrażania inicjatyw w zakresie podnoszenia kompetencji osób w powiązaniu z 

zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, 85% 

inicjatyw w postaci zakładania  działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, 83% inicjatyw w postaci 

inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym 

rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury, w tym: 

a. inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, 

b. inwestycji w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, 

co świadczy o konieczności zaplanowania istotnych działań wspierających rozwój przedsiębiorczości, jaki i 

przygotowanie przedsiębiorców i pracowników do radzenia sobie na rynku pracy poprzez m.in. podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, wzmacnianie aktywności zawodowej, wspieranie przedsiębiorczości społecznej czy 

zwiększenie zainteresowania i zaangażowania w kwestii innowacji, co pokrywa się ze wskazanymi problemami w 

obszarze gospodarczym. W trochę mniejszym stopniu ankietowani zauważyli potrzebę podjęcia inicjatyw w zakresie 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich, zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego 

obszaru LGD i poprawy warunków uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym (82%) czy 

działań wspierających rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (80%) i dywersyfikacji źródeł 

dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (80%). Natomiast 75% badanych za 

potrzebne wskazało rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, a 77% 

tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia 

funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator oraz 78% rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem 

targowisk, co również oznacza potrzebę zaplanowania i wdrożenia działań w tych zakresach tematycznych z uwagi 

na wysoki poziom wskazań tych inicjatyw przez ankietowanych.    

 

Wnioski: ankietowani nie wskazali w pozycji „Inne” żadnych treści.  
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Inne:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania

społeczności lokalnej i animacji społecznej

Wzmocnienie kapitału społecznego

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
kulturalnej

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym

Inwestycje potrzebne w obszarze społecznym 

ogółem w tym kobiety

Zauważalny jest wysoki poziom wskazań przez ankietowanych wszystkich inicjatyw uwzględnionych w ankiecie, co 

oznacza potrzebę wdrażania tych działań w okresie programowania.   

86% ankietowanych wskazuje potrzebę wdrażania inicjatyw związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową 

wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, w tym 

gospodarka wodno – ściekowa, budowa lub modernizacja dróg lokalnych, 81% wskazuje na potrzebę realizacji 

badań i podjęcia inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczących 

powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, w tym 

ochrony zabytków i budownictwa tradycyjnego, a 79% zauważa potrzebę podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji i rozwoju produktów lokalnych. W trochę 

mniejszym stopniu badani wskazali na rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w 

zakresie włączenia społecznego (77%). Niewątpliwie wszystkie obszary wymagają zaplanowania działań 

wspierających i budujących społeczeństwo świadome w zakresie ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji 

inicjatyw środowiskowych i budowy infrastruktury, która pozytywnie wpłynie na rozwój obszaru LGD.  

 

Wnioski: dwóch ankietowanych wskazało w pozycji „Inne” inicjatywy w postaci komunikacji publicznej oraz 

pomocy prawnej w kontaktach z urzędami.  

Zauważalny jest wysoki poziom wskazań przez ankietowanych wszystkich inicjatyw uwzględnionych w ankiecie, co 

oznacza potrzebę wdrażania tych działań w okresie programowania.   

87% ankietowanych wskazuje potrzebę wdrażania inicjatyw związanych z działaniami na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym takich jak: 

a. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 

edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące 

m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

c. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 

edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),  kluby pracy; 

d. aktywizacja społeczno-zawodowa, 

83% wskazuje na potrzebę zachowania dziedzictwa lokalnego, a 78% badanych na potrzebę rozwoju 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. W równym stopniu ankietowani zauważyli potrzebę 

podjęcia działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z 

wykorzystaniem m.in usług wzajemościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz 

obywatelskiej, jak również inicjatyw wzmacniających kapitał społeczny, w tym z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i wspierania partycypacji społeczności lokalnej. Niewątpliwie wszystkie obszary wymagają 

zaplanowania działań wspierających i budujących społeczeństwo świadome w zakresie pomocy osobom 
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Inne:

Rozwój przedsiębiorczości społecznej

Podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, zmian…

Podnoszenie kompetencji osób w zakresie zakładania…

Aktywna integracja środowisk zagrożonych ubóstwem i…

Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury…

Organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wsparcie przedsiębiorczości

Rewitalizacja miejscowości wiejskich

Wykaz planowanych obszarów tematycznych, o które mają zamiar ubiegać 
się ankietowani w okresie programowania

ogółem

wykluczonym oraz wzmacniających kapitał społeczny, co przyczyni się do realizacji inicjatyw aktywizująco-

integracyjnych i budowy dostępnej i przyjaznej infrastruktury, która pozytywnie wpłynie na rozwój obszaru LGD. 

  

 

Wnioski: dwóch ankietowanych wskazało w pozycji „Inne” na oczekiwane wsparcie w postaci utworzenia punktów 

informacji oraz zatwierdzania przez LGD złożonych wniosków.  

61% ankietowanych wskazało najbardziej potrzebny rodzaj wsparcia ze strony Lokalnej Grupy Działania w postaci 

pomocy przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.  

 

Wnioski: sześciu ankietowanych wskazało w pozycji „Inne” następujące obszary tematyczne:  

 wsparcie działalności sportowej klubu piłkarskiego,  

 promocja gminy,  

 wsparcie merytoryczne dla nauczycieli (szkolenia, kursy),  

 rozwój infrastruktury technicznej,  

 inkubator przetwórstwa rolnego, 

 zwiększenie konkurencyjności na rynku usług. 
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PYTANIA OTWARTE 
 

Jakie rodzaje działalności gospodarczej są uważane za przyszłościowe i mogą dać największe 

zatrudnienie i dochody mieszkańcom obszaru LGD?  

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 202 osób, w tym 119 kobiet.  

 

utworzenie nowych miejsc pracy (zakłady)  

zakład pracy - szycie lub produkcja podzespołów lub narzędzi do produkcji rolnej  

zakład produkcyjny  

firmy magazynowo składowe  

prywatne firmy  

rozwój małych firm  

tworzenie małych przedsiębiorstw  

zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości 

mikroprzedsiębiorstwa pracujące na rzecz dużych podmiotów gospodarczych, jak np. Mondi 

utworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych 

rodzinne firmy 

małe i średnie zakłady rzemieślnicze 

zakłady zanikające (szewstwo, ślusarstwo) 

zakłady produkujące części do maszyn rolniczych,  warsztaty naprawcze sprzętu technicznego 

zakłady chemiczne 

laboratoria chemiczne 

zakłady spożywcze 

przemysł wytwórczy 

cegielnia 

60 

przetwórstwo - owoce, warzywa  
działalność przetwórcza produktów żywnościowych 
przetwórstwo rolno spożywcze  

rozwój działalności związanej z przetwórstwem rolnym 

przetwórstwo produktów rolnych 

rolnictwo  

przetwórstwo ogrodnicze 

małe przetwórstwo np. grzyby, zioła, owoce lasu, miody 

48 

agroturystyka  40 

turystyka i rekreacja 

hotele 

turystyka kwalifikowana (celowa np. rowerzyści, koniarze itp.) 

40 

usługi  22 

uprawa roślin energetycznych 

energia odnawialna 

wiatraki 

gospodarstwa ekologiczne  

jednoosobowe działalności gospodarcze w zakresie produkcji ekologicznej żywności 

ochrona środowiska 

14 

wytwarzanie produktów lokalnych 14 

działalność związana z przetwórstwem drewna  
przerób drewna  

związane z produkcją mebli (tradycja) 

przemysł stolarski 
działalność wytwórczo - produkcyjna odpadu z drewna 

wykorzystanie odpadów z produkcji tartacznej 

13 

logistyka i transport wykorzystujące potencjał społeczny – usługowy 

firmy spedycyjne 

centra spedycyjne 

11 
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działalność gospodarcza wspierająca transport drogowy 

przewóz osób 

przedsiębiorstwo spedycyjne 

otwarcie zakładów gastronomicznych, catering, cukiernie  

usługi gastronomiczne 

piekarnia  

garmażerka 

8 

spółdzielnie socjalne  

przedsiębiorczość społeczna 

rozwój przedsiębiorczości lokalnej 

organizacja pozarządowa prowadząca działalność 

aktywność społeczna 

8 

produkcja opakowań 

wytwarzanie opakowań z tektury  

branża papiernicza  

zakłady papiernicze 

6 

przetwórstwo mięsne 

zakłady mięsne 

masarnia 

6 

szkolenia podnoszące umiejętności zawodowe w celu znalezienia pracy  

szkolenia podnoszące kwalifikacje 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

szkolenie zawodowe 

5 

handel samochodami, auto kraty 

stacja paliw oraz myjnia samochodowa 

mechanika pojazdowa 

4 

usługi budowlane 

zakłady budowlane, remontowe wykończeniowe 

4 

handel 4 

wioska tematyczna 3 

utworzenie strefy ekonomicznej 

park przemysłowy 

3 

opieka społeczna 

zakład opieki społecznej, punkty pomocy dla osób starszych 

3 

opieka starszych osób 

opieka nad osobami w wieku podeszłym 

2 

przedszkole 2 

branża meblowa - powrót do tradycji meblarstwa 2 

rzemiosło artystyczne 3 

technologia innowacyjna 2 

grupy producenckie 

grupy producentów wyrobów lokalnych (wspólne przygotowanie przetworów, wyrobów mięsnych 

metodą chałupniczą oraz ich sprzedaż) 

2 

krawiectwo 2 

utrzymanie czystości i porządku 2 

działalność promująca aktywność fizyczną 1 

łączenie grup aktywnych do wspólnego działania, eksponowaniu dorobku przedsiębiorców i ich działań 1 

animacja i rekreacja grup turystycznych 1 

organizacja imprez okolicznościowych  - komunia, święta, urodziny 1 

koła gospodyń wiejskich 1 

jednostka wojskowa w Grupie 1 

centra integracji 1 

zalesienia i gospodarka leśna 1 

wykorzystaniem terenów za wałem oraz miejsc po holenderskich 1 
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Jakie produkty lokalne mogłyby stać się wizytówką obszaru LGD?  

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliły łącznie 172 osoby, w tym 107 kobiet.  

 

zdrowa żywność 

produkty rolnicze 

tradycyjna kuchnia 

warzywa przetworzone 

pomidory, warzywa i owoce,  ogórki lub kapusta kiszona, dżem z pomidorów 

przetwory z jabłek 

grzyby, jagody, żurawina - lasy, ryby - jeziora 

74 

powidła śliwkowe 

powidła 

powidła z Gruczna 

powidła na miodzie 

49 

miody 25 

wędliny bez konserwantów 

kiełbasa Polska suszona, szynka wędzona 

wędliny 

przetwory mięsne 

koryto biesiadne 

wyroby masarskie 

wędliny "Kier", 

22 

wypieki, ciasta 

produkty cukiernicze wytwarzane przez KGW  

drożdżówka mojej żony  

drożdżówka na zakwasie 

16 

chleb, bułki 

chleb na liściach chrzanu 

chleb swojaków 

chleb orkiszowy 

chleb na naturalnym zakwasie 

15 

rzeźba ludowa 

rzeźba ludowa w drewnie 

twórczość artystyczna 

rzeźbione jeże  

galanteria z drewna 

rękodzieło 

13 

pierogi  

pierogi pani Krystyny Chełmowskiej 

pierogi z Chrystkowa 

12 

serki 

sery 

twarogi 

przetwory mleczne 

sery kozie 

sery Mleczarnia Drzycim 

10 

dżem z płatków róży  

dżemy 

konfitury 

5 

sektor IT 1 

utworzenie środowiska pracy dla niepełnosprawnych 1 

rehabilitacja 1 

inkubatory przedsiębiorczości 1 
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lokalne wyroby spirytusowe 

nalewki 

5 

meble 4 

soki 

soki z jabłek 

soki regionalne 

4 

jaja wiejskie, 

makarony 

masło wiejskie  

jogurty owocowe z gminnej mleczarni 

4 

produkty przygotowywane przez KGW, które już zdobyły renomę poprzez udział w różnego rodzaju 

imprezach organizowanych przez LGD w Świeciu  

3 

fjut - miód kociewski + ruchanki 3 

kluski ziemniaczane, babka ziemniaczana, placek ziemniaczany 3 

produkty związane z Kociewiem 2 

wioska chlebowa - produkt KGW Świekatowo  2 

papier 2 

malina z Pralina  2 

gęsina 2 

produkty wytwarzane np. przez "Swojaków" 1 

fotografia 1 

produkty rzemieślnicze - kamieniarstwo, kowalstwo, meblarstwo 1 

innowacyjne budownictwo pasywne/modułowe 1 

Święto Pomidora - Wielki Lubień - ogrodnictwo, warzywnictwo 1 

syrop ze świerku, sosny, mniszka 1 

klopsy z kalafiora 1 

wytwarzanie mat. budowlanych, konstrukcje stalowe i aluminiowe 1 

przetwory słoikowe 1 

czernina, kwaśnica, żurek 1 

imprezy kulturalne, wielośrodowiskowe 1 

krówki na śmietanie 1 

gminny park przemysłowy 1 

dziedzictwo przyrodnicze 1 

marka lokalna Tleń 1 

"kuchnia babci" 1 

 

 

Oczekiwane inwestycje na obszarze LGD  

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 214 osób, w tym 128 kobiet. 

 

modernizacja dróg lokalnych 

inwestycje drogowe- -naprawa 

inwestycje drogowe  

wykonanie nawierzchni asfaltowej z Różanny w stronę Bagniewa do przejazdu kolejowego 

budowa drogi Więdzowo-Gruczno  

utwardzenie dróg  

drogi gminne 

poprawa nawierzchni dróg 

budowa drogi w miejscowości Wiąskie Piaski 

infrastruktura przy drogach, np. wiaty dla rowerzystów 

budowa drogi łączącej Brzeźno z Serockiem 

droga do świetlicy wiejskiej 

drogi dojazdowe do posesji 

74 
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droga do Sławna 

zrobienie polbruku, drogi dojazdowej do szkoły 

droga do Sławna 

drogi dojazdowe do szkoły 

utwardzenie dróg na terenie sołectwa 

rozwój infrastruktury drogowej - dojazd do węzłów 

rondo ul. Sienkiewicza - ul. Słowackiego 

ścieżki rowerowe 

ścieżki rowerowej wzdłuż międzynarodowej trasy rowerowej 

35 

budowa i modernizacja świetlic 

świetlica środowiskowa w Korytowie 

zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej i powiększenie, tak aby w przyszłości mogło to miejsce 

stworzyć centrum wioski tematycznej, mogłyby się tam odbywać spotkania i szkolenia związane z 

produktem regionalnym  

dostosowanie świetlicy wiejskiej do możliwości organizowania imprez okolicznościowych 

świetlica środowiskowa 

"poruszenia" istniejących świetlic 

remont świetlicy wiejskiej (wymiana instalacji energetycznej, ogrzewania) 

działalność świetlic środowiskowych dla dzieci, dorosłych i młodzieży 

budowa świetlicy + remiza 

wyposażenie świetlicy wiejskiej począwszy od sanitariatów 

27 

kanalizacja 

wodociągi 

sieć kanalizacji dla strefy przemysłowej 

sieć kanalizacyjna przy ul. Świeckiej 

26 

tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

zakład pracy  

inwestycje związane z podjęciem pracy 

budowa zakładów przemysłowych 

budowa nowego zakładu pracy  

nowe miejsca pracy 

firm tworzących miejsca pracy 

wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców 

dofinansowanie przedsiębiorczości 

24 

chodniki  

położenie chodnika 

22 

plac zabaw dla dzieci 

rozbudowa placu zabaw 

20 

oświetlenie 14 

odnawialne źródła energii 

solary 

zmiany ogrzewania budynków na ekologiczne  

więcej farm wiatrowych 

kolektory słoneczne 

14 

bazy rekreacyjno-turystyczne 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną 

baza turystyczna - jeziora 

11 

zagospodarowanie terenu wsi 

podniesienie walorów wsi 

wycięcie krzaków, zadbanie o teren 

więcej zieleni, ławek i koszów na śmieci 

rewitalizacja centrum wsi 

rewitalizacja parku 

uporządkowanie ogólnego wizerunku poszczególnych wiosek – estetyka 

tablice informacyjne dla potencjalnych turystów 

11 
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siłownie dla starszych 

siłownie 

stworzenie miejsc do ćwiczeń ogólnodostępnych z siłownią 

8 

przydomowe oczyszczalnie ścieków 

oczyszczalnie ścieków 

8 

rozwój obiektów sportowych 

budowa bazy sportowej 

hala sportowa 

budowa hali sportowej w Pruszczu 

8 

budowa boiska przy SP Różanna 

boisko 

zbudowanie zadaszenia na boisku 

budowa orlików 

modernizacja boisk sportowych 

7 

inkubator przetwórstwa 

mini-inkubatory przedsiębiorczości w zakresie produktów lokalnych 

zakład pracy związany z przetwórstwem owoców i warzyw 

7 

gazyfikacja 

gazociąg (gaz ziemny) 

budowa sieci gazowej 

7 

rozwój infrastruktury kulturalnej 

infrastruktura kultury  

rewitalizacja instytucji kultury 

stworzenie gminnego ośrodka kultury 

ośrodek kultury 

generalny remont wiejskiego domu kultury w Rychławie 

8 

nowe przedszkole 

budowa przedszkola 

6 

inkubator  

inkubator przedsiębiorczości 

6 

miejsce spotkań dla mieszkańców  

zorganizować czas nastolatkom 

dotacje z przeznaczeniem na prowadzenie festynów 

szkolenia dla rolników w świetlicy wiejskiej 

klub młodzieżowy 

5 

ochrona zabytków 

rewitalizacja istniejących zabytków w celach turystycznych 

odbudowa zabytków 

rewitalizacja zabytków 

4 

rekultywacja jeziora Księże 

zagospodarowane kąpielisko nad Jeziorem Ostrowite 

zagospodarowanie noclegowe terenów przy Stelchnie 

promenada wokół jeziora 

4 

modernizacja ogrzewania w przedszkolach 

ogrzewanie 

ekologiczna sieć ciepłownicza (we wsi gminnej) 

4 

budowa basenu krytego 

basen 

3 

inwestycje związane z rozwojem turystyki 

rozbudowa zaplecza rekreacyjnego i turystycznego – szlaki turystyczne z wyznaczeniem miejsc na 

odpoczynek, rewitalizacja 

3 

agroturystyka 

stworzenie agroturystyki połączonej z ofertą edukacyjną i rehabilitacją 

3 

gminny park przemysłowy 

park innowacyjno-technologiczny 

3 
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park przemysłowy 

remont Sali OSP i boiska przy Sali 

remont remizy OSP 

budowa ogrodzenia terenu OSP 

3 

zagospodarowanie ekologiczne po użytkach po żwirowniach 

uprawa warzyw ekologicznych 

agro inwestycje promujące i wspierające produkty lokalne 

3 

wykorzystanie szlaku wodnego Wdy 

ścieżki spacerowe na skarpie Wiślanej 

rewitalizacja plant i skarpy wiślanej 

3 

dofinansowanie służby zdrowia 

opieka zdrowotna – rehabilitacja 

rozbudowa ośrodka Zdrowia 

3 

pomysł na ratowanie starych budynków po menonitach 

infrastruktura przy chacie mennonickiej 

2 

handel 2 

biblioteka 2 

komunikacja 2 

parkingi 

parkingi leśne 

2 

budowa mieszkań komunalnych 

adaptacji terenów wiejskich pod zabudowę osiedli 

3 

powstanie zakładu zatrudniającego osoby niepełnosprawne 

zatrudnienie osób niepełnosprawnych 

2 

działania małej gastronomii 

kawiarnia 

2 

ściągnięcie inwestorów 

sprzedaż ziemi pod inwestycje 

2 

przebudowa stacji uzdatniania wody 1 

całodobowy dom opieki społecznej dla ludzi starszych i chorych 1 

żłobek 1 

rozwój miasta 1 

promocja sportu 1 

odnowienie amfiteatru i zagospodarowanie go 1 

nowoczesne w technologii pasywnej 1 

usługi 1 

magazyny 1 

rynki zbytu 1 

myjnia bezdotykowa 1 

spalarnia śmieci – opadów 1 

Internet 1 

gospodarka wodna 1 

okresowy targ na rynku z dobrymi produktami  1 

rozbudowa infrastruktury technicznej 1 

sala gimnastyczna 1 

rozwiązanie problemu przejazdu kolejowego dzielącego wieś 1 

zaplecze dla KGW 1 

pole kempingowe 1 

otwarcie muzea 1 

wioski tematyczne – zgodne z historią i zapotrzebowaniem sołectw 1 

budowa marketu 1 

stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego 1 

rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej 1 
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Szanse  

Obszar gospodarczy 

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 142 osób, w tym 84 kobiet. 

 

zakładanie działalności gospodarczych 

powstanie nowych działalności gospodarczych 

nowe zakłady pracy, nowe przedsiębiorstwa 

nowe zakłady usługowe 

44 

rozwój mikroprzedsiębiorstw 

rozwój małych firm 

rozwój przedsiębiorczości (mikro i małych) 

silny ośrodek gospodarczy 

rozwój przedsiębiorczości i zaradności obywateli 

małe biznesy rodzinne 

rozwój przedsiębiorczości u młodzieży 

wsparcie dla przemysłu przetwórczego 

nowe inwestycje  

nowe miejsca pracy 3 

ulepszenie stanowisk pracy 

32 

położenie komunikacyjne 

położenie przy węźle autostradowym 

tereny inwestycyjne przy autostradzie i przyszłej S5 

budowa trasy S5 

12 

powstanie parku przemysłowego (strefa) 

park technologiczno-inwestycyjny 

infrastruktura- vistula park 

program Vistula 

wykorzystanie obszarów inwestycyjnych Vistula Park I i II - nowi przedsiębiorcy 

budowa stref rozwoju  

budowa strefy ekonomicznej 

11 

środki zewnętrzne na rozwój firm 

środki zewnętrzne na wsparcie inwestycji infrastrukturę 

dalszy rozwój projektów mających na celu dofinansowanie mikroprzedsiębiorstw 

9 

infrastruktura drogowa 

dobra komunikacja drogowa 

budowa chodnika dla pieszych 

8 

tereny inwestycyjne 

wsparcie inwestycyjne 

8 

wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw 

pomoc małym przedsiębiorcom 

wsparcie przedsiębiorczości 

7 

agroturystyka 

duży potencjał agroturystyczny 

7 

zasoby ludzkie 

potencjał pracowniczy 

duża aktywność przedsiębiorców 

wzrastająca aktywność mieszkańców i chęć zmian 

podniesienie kwalifikacji 

7 

rozwój rynku zbytu na produkty lokalne 

zakładanie małych spółek przetwórstwa owoców i warzyw 

produkcja spożywcza ekologiczna 

wzrost ilości produktów na rynku - konkurencja 

dostępność surowców 

budowa inkubatora przetwórstwa lokalnego  

6 
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promocja lokalnych wyrobów i działań 

branża turystyczna 4 

potencjał wytwarzania produktów lokalnych 

lokalne art. spożywcze i produkty artystyczne 

4 

bliskość dużych miejscowości 

bliskość stolicy województwa 

bliskość Świecia 

4 

dobre położenie geograficzne 4 

rozwój infrastruktury i bazy turystycznej 

wsparcie turystyki i rekreacji wypoczynkowej 

rozwój turystyki 

3 

innowacyjne rozwiązania 

zainteresowanie innowacjami  

zainteresowanie przedsiębiorstw, pracowników innowacjami 

3 

dofinansowanie rolników 

rolnictwo 

2 

utworzenie inkubatora dla małych przedsiębiorstw  2 

ulga w podatku od nieruchomości 1 

zmniejszenie opodatkowania 1 

branża meblowa 1 

rozwój jednostki wojskowej w Grupie 1 

pozyskiwanie nowego sprzętu rolnego 1 

pomoc społeczna 1 

przemysł papierniczy 1 

położenie gminy (obszar leśny) 1 

podnoszenie standardów strukturalnych 1 

prywatyzacja 1 

dostęp do szerokopasmowego Internetu 1 

uproszczenie przepisów 1 

przeciwdziałanie ubóstwu 1 

wzrośnie liczna ośrodków kultury 1 

współpraca przedsiębiorstw dzięki dofinansowaniu inicjatyw 1 

energia odnawialna (wiatrowa) 1 

walory przyrodnicze 1 

potencjał istniejących zabytków jako siedziby firm działalności gospodarczej 1 

pomoc ekonomiczna 1 

rozwijanie podstawowych usług lokalnych w tym kulturę i infrastrukturę 1 

 

 

 

 Szanse  

obszar środowiskowy  

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 129 osób, w tym 78 kobiet. 

 

atrakcyjna lokalizacja 

dostępność komunikacyjna 

krajoznawczo ciekawe położenie 

położenie w dolinie Wisły, miejscu o dużej wartości krajobrazu 

dobre uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze gminy 

położenie w parku Krajobrazowym Dolin Dolnej Wisły, Bory Tucholskie - duży potencjał 

park krajobrazowy doliny dolnej Wisły 

położenie gminy, walory turystyczne  

walory przyrodnicze- teren parku, czyste powietrze i przestrzeń, teren historyczny - mennonicki 

33 
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położenie gminy (lasy, jeziora, rzeki) 

duży % lasów na terenie gminy 

wykorzystanie zasobów przyrodniczych 

walory przyrodnicze - turystyka aktywna 

wykorzystanie potencjału środowiska, promowanie/info o gatunkach rodzinnych lokalnych 

tereny objęte programem ochrony środowiska w pasie nadwiślańskim, zasoby kulturalne i historyczne 

wysoka wartość przyrodnicza terenów 

energia odnawialna 

elektrownie odnawialne 

rozwój OZE 

dobre warunki dla OZE 

oświetlenie energooszczędne 

budowa wiatraków 

budowa elektrowni wiatrowych  

możliwość wprowadzania ekologicznych technologii produkcji energii odnawialnej 

rozwój OZE, rozwój gospodarki niskoemisyjnej 

budowa elektrowni wiatrowych, budowa małej elektrowni wodnej na rzece Mątawa 

OZE jako alternatywa dla węgla 

ograniczenie niskiej emisji 

22 

dbanie o środowisko  

czyste środowisko 

ochrona zasobów wód , lasów  

ochrona zasobów przyrodniczych 

ochrona zasobów leśnych i wodnych 

ochrona lasów jezior  

czyste powietrze 

czystość obejść gospodarczych 

dobry stan środowiska (dot. wody, gleby i powietrza) 

bardzo zadbane lasy, jeziora 

polepszenie środowiska naturalnego 

21 

zainteresowanie turystów przyrodą, szlakami i naturalnymi zasobami 

wyznaczanie szlaków turystycznych 

zwiększenie atrakcyjności wsi, poprawa bezpieczeństwa 

promocja poprzez np. pomniki przyrodnicze, ciekawe walory przyrodnicze gminy Warlubie 

zachowanie krajobrazu wiejskiego, ochrona i remonty zabytków 

place zabaw, siłownie zewnętrzne 

turystyka, zabytki 

rozwój turystyczny, sportowy i rekreacyjny 

adaptacja zamku krzyżackiego 

rewitalizacja obszarów wiejskich 

rozwój infrastruktury turystycznej 

poprawi się stan dziedzictwa kulturowego 

więcej ścieżek turystycznych - poprawa turystyki 

zachowanie dziedzictwa lokalnego 

14 

podnoszenie wiedzy społecznych 

edukacja 

większe uświadomienie miejscowej społeczności w temacie ochrony środowiska 

organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej 

edukacja ekologiczna 

wzrost świadomości ekologicznej 

zwiększenie świadomości w związku z zagrożeniem zanieczyszczeniem środowiska 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska 

propagowanie oszczędnych i przyjaznych form budownictwa 

świadome przedsiębiorstwa chroniące środowisko 

 

13 



24 
 

rozwój infrastruktury drogowej 

budowa i modernizacja dróg lokalnych 

rozwinięcie infrastruktury przy drogach 

8 

uporządkowany system odpadowy 

wykorzystanie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów - większa ilość odpadów 

trafiająca do MKUOK 

zlikwidowanie dzikich wysypisk  

właściwa gospodarka odpadów (segregacja) 

dotacja na usunięcie azbestu z dachów 

zmniejszenie opłat na wywóz śmieci, szerszy dostęp do informacji na temat selektywnej zbiórki odpadów 

7 

kanalizacja 

rozbudowa sieci kanalizacji  

rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna (90% gminy) 

bardzo dobrze rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna 

6 

dofinansowania 

pozyskiwanie funduszy 

fundusze na inwestycje 

łatwiejszy dostęp do dofinansowań 

zwiększenie środków finansowych 

5 

budowa oczyszczalni przydomowych 

dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 

rozwój infrastruktury wodno-ściekowej 

pozyskanie środków na przydomowe oczyszczalnie ścieków 

4 

rozwijająca się infrastruktura techniczna  

utworzą się i ulepszą wszystkie rodzaje infrastruktury 

inwestycje związane z tworzeniem małej infrastruktury 

stworzenie infrastruktury dla inwestorów 

4 

zróżnicowane środowisko 3 

natura 2000  

formy ochrony przyrody - natura 2000 

3 

duży potencjał 

miejsce rozwoju dla dzieci i młodzieży 

integracja pokoleniowa wszystkich grup zagrożonych wykluczeniem 

3 

możliwość zakładania firm 

wzmocnienie potencjału gospodarczego 

2 

budowa ścieżek rowerowych 

więcej ścieżek rowerowych 

2 

potencjał i aktywność środowisk - energia 1 

stowarzyszenia (OSP, kluby sportowe) - infrastruktura do działalności środowiskowej 1 

dobra jakościowo ziemia (Dolina Dolnej Wisły) 1 

wzmocnienie wału przeciw powodziowego 1 

wymogi stawiane rolnikom w zakresie stosowania środków ochrony roślin 1 

agroturystyka 1 

stacja uzdatniania wody 1 

utworzenie gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych 1 

brak uciążliwego przemysłu 1 

pomoc w założeniu firmy 1 

lepsza mobilność dla mieszkańców 1 
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Szanse 

Obszar społeczny 

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 121 osób, w tym 74 kobiet. 

 

aktywizacja społeczno-zawodowa 

szkolnictwo dostosowane do rynku pracy  

zaangażowanie różnych środowisk w celu tworzenia planów, strategii rozwojowych 

dobre wykształcenie młodych 

chęć zmian  

duża ilość osób kreatywnych, dobra edukacja 

aktywizacja młodzieży 

aktywizacja mieszkańców 

aktywizacja bezrobotnych 

aktywizacja - sport, kulturalne spędzanie czasu w dostępnych placówkach 

rozwój mieszkańców, kursy 

podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych i pracujących poprzez staże 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

zwiększone zaangażowanie społeczne mieszkańców 

szkolenia dla mieszkańców 

udział lokalnej społeczności 

wysoka aktywność społeczna 

aktywizacja społeczeństwa (wszystkich grup)  

pobudzenie aktywności mieszkańców, szkolenia z zakresu przedsiębiorczości 

edukacja 

szkolenia 

aktywizacja społeczności lokalnej współpraca 

aktywizacja społeczeństwa w działalności społecznej 

duża aktywność społeczności lokalnej 

budząca się świadomość społeczna 

budząca się aktywność mieszkańców 

podwyższenie kwalifikacji zawodowych 

wykształcenie mieszkańców 

uaktywnienie społeczności na rzecz lokalnych działań 

dobre wykształcenie społeczeństwa i bardzo chętna do podjęcia inicjatyw społeczno-gospodarczych 

kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego 

rozwój społeczności lokalnej 

41 

integracja społeczności 

spotkania integracyjne mieszkańców 

integracja między sołecka - KGW  

9 

działalność świetlic środowiskowych  

świetlice środowiskowe 

świetlice środowiskowe już istniejące w gminie Warlubie 

8 

kluby pracy 1 

wsparcie ze strony władz gminy inicjatyw społecznych 

pozyskiwanie funduszy 

wsparcie Państwa  

duże nakłady środków do pozyskania EFS z LGD i RPO 

wsparcie inicjatyw samorządów miejskich 

5 

budowa bazy sportowej 

budowa hali sportowej 

place fitness  

budowa boisk sportowych 

4 

ekonomia społeczna 

KGW  

9 
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potencjał w stowarzyszeniach, wykorzystanie pasjonatów do animacji 

działający GOPS i wiele grup nieformalnych i stowarzyszeń 

organizacje pozarządowe 

spółdzielnie socjalne 

rozwój przedsiębiorczości społecznej 

infrastruktura społeczna 

rozwój infrastruktury społecznej (świetlice) 

świetlice wiejskie 

9 

wykorzystywanie walorów przyrodniczych 1 

powstanie domu kultury 

rozwój infrastruktury kulturalnej 

3 

duża grupa liderów i podmiotów 1 

utworzenie klubu samopomocy 2 

pomoc dla bezrobotnych 

lepsze wykorzystanie możliwości oferujących osobom bezrobotnym w zakresie samorozwoju i 

pozyskiwania pracy 

nowe miejsca pracy 

wzrost zatrudnienia 

rozwój przedsiębiorstw 

tworzenie miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorstw 

rozwój przedsiębiorczości, wsparcie dla bezrobotnych 

miejsca pracy dla osób z wykształceniem i odpowiednimi kompetencjami 

pozyskanie nowych miejsc pracy 

potencjał przedsiębiorstw istniejących 

stosunkowo mała ilość osób bezrobotnych 

młoda kadra 

14 

polepszenie niedostępności do rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych  

2 

potencjał drzemiący w społeczeństwie 

większa aktywność społeczna 

animacja środowisk wiejskich 

potencjał społeczny, współpraca pokoleń 

wzrost udziału mieszkańców w życiu społecznym 

rozwój potencjału i aktywności społecznej na rzecz dobra wspólnego, coraz większa świadomość 

społeczna 

działalność społeczna sołtysów 

organizowanie społeczności lokalnej 

potencjał gminy w rozwiązywaniu problemów społecznych 

9 

działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu 

integracja środowisk zagrożonych wykluczeniem 

aktywizacja osób wykluczonych - wyjście z domu 

aktywizacja ludzi ubogich 

spotkania integracyjne osób wykluczonych społecznie 

reaktywacja grup zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym 

zwiększenie szans dla osób wykluczonych 

polepszenie życia mieszkańców najuboższych 

integracja ludzi wykluczonych społecznie (w tym niepełnosprawnych intelektualnie) 

9 

domy środowiskowe dla osób starszych 1 

kluby młodzieżowe 

zapewnić młodzieży pomoc 

2 

zachowanie dziedzictwa - remonty 

odbudowa zabytków 

dziedzictwo lokalne 

3 

dodatnie saldo migracji 1 

budowa miejsc spotkań  4 
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stworzenie warunków do działania grup społecznych 

na terenie gminy działają kluby sportowe, ośrodek kultury oraz świetlica socjoterapeutyczna, dzięki 

czemu dzieci i młodzież  mogą swój wolny czas aktywnie spędzić 

tworzenie miejsc spotkań dla młodzieży i możliwości spędzania wolnego czasu 

organizacja imprez 1 

promocja gminy 1 

korzystny wskaźnik demograficzny - stosownie duża liczba ludzi młodych 1 

promowanie lokalnych produktów 1 

 

 

Zagrożenia 

Obszar gospodarczy 

 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 120 osób, w tym 65 kobiet. 

 

brak szkoleń młodzieży (zawodu) 

brak ludzi z odpowiednim wykształceniem 

brak właściwego profilu pracownika 

brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

brak kompetentnych pracowników  

brak odpowiedniego personelu 

brak wykwalifikowanych robotników 

brak kwalifikacji 

brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 

słaba wiedza na temat środków zewnętrznych na rozwój 

brak chętnych - nieświadomość 

14 

mało podmiotów gospodarczych 

brak przedsiębiorstw (miejsc pracy) 

brak małych zakładów,  

dwa duże zakłady, niechęć do zakładania firm 

brak nowych podmiotów oferujących zatrudnienie 

brak miejsc pracy 

mało miejsc pracy 

mało ofert pracy na rynku lokalnym 

brak ofert pracy 

brak stanowisk pracy 

brak ofert pracy na rynku lokalnym 

mało ofert pracy 

14 

dostosowanie przepisów (za dużo biurokracji) 

biurokracja, podatki 

procedury, dokumentacje  

zbyt skomplikowane procedury prawne, biurokracja 

zbyt wysokie podatki, zbyt wysoki ZUS, papierologia  

zawiłe procedury i formalności 

11 

brak nowych inwestycji przemysłowych 

brak inwestorów 

brak terenów (uzbrojonych) pod nowe inwestycje 

brak działań wystarczających do promocji terenów inwestycyjnych  

niskie dostosowanie terenów pod inwestycje 

odejście inwestorów 

10 

brak wsparcia 

brak środków na rozwój  

brak środków wkład własny  

finanse 

9 



28 
 

załamanie się budżetu 

brak środków  

brak wsparcia finansowego 

małe wsparcie dla przedsiębiorstw 

brak wsparcia dla przedsiębiorców 

utrzymanie się na rynku pracy 

tworzenie nowych podmiotów ze środków zewnętrznych bez zbadania rynku przez co czasami upadają 

nowo powstałe i już istniejące firmy  

zamykanie małych przedsiębiorstw 

zamykanie zakładów pracy,  

niepowodzenie w prowadzeniu firmy  

obawa przed porażką 

upadek istniejących firm 

7 

emigracja 

brak miejsc pracy spowoduje emigrację młodych ludzi  

wyjazd młodych ludzi z terenu naszej gminy 

migracja młodzieży  

migracja do miast 

emigracja zarobkowa 

7 

ubóstwo 

zubożenie społeczeństwa 

brak środków do życia 

słaby potencjał finansowy mieszkańców 

5 

duże bezrobocie 

zwiększenie bezrobocia 

bezrobocie 

5 

brak środków  

brak funduszy  

brak środków finansowych 

5 

złe przepisy prawne  

zmiany prawa 

zmiana przepisów 

obwarowania prawne 

5 

brak infrastruktury turystycznej 

słabo rozwinięta turystyka 

mały nacisk na wykorzystanie zasobów gminy (turystyka) 

4 

brak rozwoju rynków zbytu 

brak zbytu 

4 

ograniczenia związane z ochroną przyrody 

brak źródeł energii 

degradacja środowiska 

utrata walorów przyrodniczych 

4 

brak pracy słabo rozwinięta infrastruktura 

słaba infrastruktura na tych terenach   

brak infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi) 

4 

mała konkurencyjność firm 

brak konkurencji 

brak konkurencji o pracownika 

4 

niska aktywizacja  

mała aktywność w rozwój przedsiębiorczości 

małe zainteresowanie 

3 

niski poziom wynagrodzeń 

niskie płace w zakładach 

2 

utrata pracy 

utrata pracy w firmach 

2 
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słaba infrastruktura drogowa 

brak dróg dostępowych do autostrady 

2 

mało atrakcyjny rynek pracy 2 

brak infrastruktury 2 

obniżyć podatki 

rosnące podatki 

2 

wysokie koszty 

zbyt wysokie koszty obsługi 

2 

niekorzystne położenie geograficzne 1 

brak warunków do wytwarzania produktów lokalnych 1 

brak chętnych dla tworzenia firm 1 

umowy zlecenie 1 

miasto stanie się miastem emerytów 1 

wykluczenie społeczne 1 

duże sieci handlowe na terenie wsi  (zbyt duże do rynku) 1 

pogorszenie koniunktury w działających przedsiębiorstwach 1 

degradacja pokoleniowa 1 

ubożenie rolnictwa 1 

duża konkurencyjność na rynku 1 

kryzys gospodarczy 1 

brak komunikacji 1 

monopol dużych pracodawców 1 

słaba informacja o agroturystyce 1 

stagnacja na rynku pracy 1 

duże zainteresowanie dotacjami 1 

wykluczenie w zatrudnieniu młodych osób 1 

duża rotacja w zatrudnianiu pracowników w firmach 1 

mały rynek ewentualnych odbiorców 1 

za mało wsparcia podczas otwierania działalności dla osób pracujących 1 

brak organizacji bezpieczeństwa podczas lata 1 

likwidacja małych punktów handlowych 1 

zbyt dużo firm usługowych 1 

większa komunikacja - większe zanieczyszczenie 1 

środowiska na rzecz zasiedlenia 1 

brak koncepcji i porozumienia (jeśli chodzi o rewitalizację zabytków) 1 

nasycenie rynku 1 

brak chętnych dużych przedsiębiorstw 1 

firmy zarejestrowane poza gminą a funkcjonujące tutaj 1 

złe warunki do zakładania działalności 1 

 

 

Zagrożenia 

obszar środowiskowy  

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 118 osób, w tym 70 kobiet. 

 

zanieczyszczenie  

zły stan środowiska  

zanieczyszczenie wód, lasów,  

zanieczyszczenie środowiska przez przemysł 

duże zanieczyszczenie środowiska przez przemysł 

emisja spalin 

emisja i zagrożenie 

pogorszenie jakości powietrza 

emisja co2 

23 
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zanieczyszczenie środowiska 

śmieci 

zanieczyszczenie lasów  

emisja zanieczyszczeń powietrza z dróg  

palenie odpadów w domowych piecach 

indywidualne ogrzewanie domów i mieszkań 

brak środków  

brak funduszy 

za małe środki  

niedofinansowanie  

brak środków na inwestycje  

brak dofinansowania w infrastrukturze drogowej 

mała ilość środków na inwestycje 

brak pomocy finansowej do ekologicznych źródeł energii  

brak funduszy na promocję walorów przyrodniczych gminy Warlubie 

14 

niska świadomość mieszkańców  

słabo rozwinięta świadomość społeczna o zagrożeniach środowiskowych 

niska świadomość ekologiczna  

niska świadomość ekologiczna społeczeństwa 

nieświadomość zagrożeń  

niskie zainteresowanie społeczeństwa problematyką  

brak świadomości społeczeństwa na temat ekologii, gospodarki niskoemisyjnej alternatywnych źródeł 

rozwoju 

9 

dewastacja obiektów  

degradacja otoczenia 

wandalizm  

niszczenie pomników przyrody  

zniszczenie pięknych widoków w środowisku leśnym  

dewastacja terenów o potencjalne turystycznym 

8 

brak przewidywalności przepisów 

nie przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska przez lokalnych przedsiębiorców oraz 

mieszkańców  

zmiana przepisów  

zmiana przepisów OOŚ  

procedury, dokumentacje  

zmiana prawa w zakresie OZE 

7 

klęski żywiołowe (susze) 

powodzie  

susza hydrologiczna 

6 

słaba turystyka 

brak turystów  

mało atrakcji turystycznych 

brak terenów rekreacyjnych 

zbyt wąski i niezróżnicowany program turystyczny 

5 

brak infrastruktury  

słabo rozwinięta infrastruktura techniczna 

nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna 

5 

zły stan dróg 

słabo rozwinięta infrastruktura przy drogach 

drogi wiejskie są wykluczone z realizacji odnowy 

brak wszystkich utwardzonych dróg  

słabo rozwinięta infrastruktura przy drogach (brak parkingów, ścieżek rowerowych) 

5 

niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów obszaru  

niewykorzystanie zasobów przyrodniczych 

wykorzystywanie bliskości miasta Grudziądza dla rekreacji 

5 
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mała dbałość o tereny atrakcyjne przyrodniczo 

słabe działania w zakresie urządzenia terenów rekreacyjnych 

dzikie wysypiska śmieci  

powstanie wysypisk w lasach, dzikich 

4 

brak kanalizacji 

niedokończona kanalizacja  

brak kanalizacji (oprócz miejscowości  Pruszcz) i wylewanie ścieków do rowów i jezior 

4 

wykluczenie społeczne 

narkotyki 

alkoholizm 

3 

koszty utrzymania dróg 

wysokie koszty inwestycji finanse 

3 

opór społeczny dla OZE  

opór społeczny przed wdrażaniem inwestycji 

2 

małe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

nie spełnienie wymagań energii odnawialnej 

2 

rozwój dużych zakładów pracy mających wpływ na środowisko  

rozwój przedsiębiorstw niszczących zasoby przyrodnicze 

2 

rolnictwo  

możliwość zatrucia środowiska przez rolników 

2 

małe zaangażowanie instytucji wspierających aktywność środowiskową  

niska aktywność społeczna 

2 

brak ochrony środowiska naturalnego 2 

gospodarka wodno-ściekowa 1 

brak gazu - opalanie budynków różnymi toksycznymi produktami 1 

wycinka drzew 1 

zanikanie lokalnej tradycji 1 

brak ścieżek rowerowych 1 

zbyt duży rozwój przedsiębiorczości powoduje zatrucie środowiska 1 

droga energia elektryczna 1 

likwidacja spalin CO2 1 

zaniedbania w działalności proekologicznych 1 

zbyt małe powierzchnie przeznaczone pod budownictwo 1 

mało wykorzystany szlak Wdy 1 

natura 2000 1 

brak ścieżek rowerowych 1 

zanikanie gatunków 1 

protesty przeciw budowie farm wiatrakowych 1 

młodzi ludzie z powodu braku pracy czynią zło 1 

wiatraki 1 

brak fachowców 1 

ograniczenia związane z ochroną przyrody 1 

zagrożenie środowiska i wód gruntowych ze względu na dużą ilość wyrobisk żwirowych 1 

brak dostępu do komunikacji publicznej 1 

nakłady odpadów 1 

słaby rozwój agroturystyki 1 

konflikty społeczne na etapie realizacji 1 
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Zagrożenia 

Obszar społeczny 
 

Odpowiedzi na pytanie udzieliło łącznie 122 osób, w tym 69 kobiet. 

 

niska aktywność społeczna 

apatia społeczna 

mała aktywność społeczna 

mała aktywność społeczeństwa 

brak aktywności społecznej 

zniechęcenie, apatia, lenistwo, marazm  

niska aktywność społeczeństwa i niechęć 

brak motywacji do działania  

brak aktywizacji zawodowej określonych grup społeczeństwa - złe przepisy prawa w zakresie  

obojętność społeczna 

brak perspektyw młodzieży  

brak aktywności młodzieży 

niechęć społeczeństwa do współpracy  

niechęć społeczności do podjęcia jakiejkolwiek aktywności na rzecz miasta i gminy  

słaba aktywność osób bezrobotnych (długotrwale bezrobotnych)  

słabe zainteresowanie potencjalnych beneficjentów 

brak lub niechęć coś pasjonatów do akcji 

40 

wykluczenie społeczne - alkohol, bezrobocie, niepełnosprawność 

wykluczenie społeczne, alkoholizm, bezrobocie, niepełnosprawność 

alkohol 

wykluczenie osób trwale bezrobotnych, wiek 50+  

środowiska patologiczne, brak chęci do pracy, narkomania 

wykluczenie osób niepełnosprawnych z życia kulturalnego, zawodowego  

niechęć osób zagrożonych wykluczeniem do aktywnej walki z przyczynami wykluczenia 

36 

pozostawienie bez wsparcia 

brak środków na wspomagania  

brak funduszy 

brak środków  

brak funduszy na polepszenie bytu osobom nieradzącym sobie  

brak środków na wykorzystanie infrastruktury społecznej 

brak wsparcia i możliwości rozwoju inicjatyw społecznych 

14 

emigracja 

emigracja osób młodych 

ucieczka młodych z gminy  

odpływ ludzi młodych  

odpływ ludzi w wieku produkcyjnym z terenu gminy  

emigracja zarobkowa  

wyludnienie się osób młodych do dużych miast oraz za granice Polski  

bardzo duża liczba osób wyjeżdżających za granicę, mniej młodych ludzi o dużych możliwościach i 

ambicjach na naszym terenie 

11 

ubożenie społeczeństwa 

ubóstwo  

dziedziczenie biedy 

9 

niewłaściwe szkolenia które nic nie wnoszą 

brak kursów dla młodzieży  

brak kształcenia pod potrzeby rynku pracy 

brak kompetencji społeczników ( m.in.. w tematyce ekonomii i animacji) 

4 

starzenie się społeczeństwa 

niski stan urodzeń  

starzejące społeczeństwo  

3 
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mała oferta dla osób niepełnosprawnych (rehabilitacja)  

mało form aktywizacji dla osób wykluczonych społecznie 

marginalizacja działań aktywizujących 

3 

brak integracji społecznej, grupy działają na zasadzie konkurencji a nie wspólnego celu  

brak spotkań integracyjnych  

brak współdziałania ze strony beneficjentów 

3 

zbyt mało liderów co wpływa na małą inicjatywę społeczności lokalnej 

brak liderów 

2 

brak miejsc pracy  

zbyt duża ilość ludzi bez zatrudnienia i na utrzymaniu gminy 

2 

brak ośrodka aktywizacji  

małe zainteresowanie powstawaniem organizacji społecznych i stowarzyszeń 

2 

problem z osobami starszymi  

za mało miejsc wspierających osoby w podeszłym wieku 

2 

niewystarczający rozwój infrastruktury sportowej 

brak powstawania klubów sportowych 

2 

procedury, dokumentacje 

zmiana przepisów 

2 

opór beneficjentów przed zmianą stylu życia  

brak zainteresowania zmianą jakościową mieszkańców 

2 

uzyskanie wspólnego środowiska 1 

porozumienia w celu realizacji konkretnych projektów, celów 1 

przepływ mieszkańców z Grudziądza 1 

słaba ochrona młodych niebezpiecznych ludzi (brak patrolu policji) 1 

nie ma spotkań z osobami sukcesu 1 

mała pomoc GOPS-u dla mieszkańców gminy 1 

upadek firm zatrudniających mieszkańców gminy, powodujący zwiększenie bezrobocia 1 

rozwarstwienie społeczne 1 

słaba praca gminy 1 

demoralizacja młodzieży 1 

działalności świetlic środowiskowych tylko dla dzieci 1 

brak pracy z uwagi na zdrowie 1 

brak dostępu do komunikacji publicznej 1 

pomoc logopedyczna wczesnego rozwoju dzieci 1 

brak wsparcia merytorycznego i finansowego dla inicjatyw kulturalnych, akcji społecznych 1 

brak trwałości działań 1 

zanikanie tradycji 1 

łatwość dostarczania pieniędzy 1 

aktywizacja społeczno-zawodowa (realizowana w krajach na zachód od Odry) 1 

kościół katolicki 1 

mała różnorodność w stosunku do ofert oferowanych młodzieży przez np.. Bydgoszcz 1 

przyzwyczajenie podopiecznych OPS do brania środków publicznych 1 

brak rzetelnych konsultacji ze stowarzyszeniami 1 

osoby które otrzymują zasiłki bardzo często nie chcą pracować i uważają że im się należy 1 
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Uwagi dodatkowe do ankiety 
 

Dodatkowych uwag udzieliło łącznie 11 osób, w tym 6 kobiet. 

 

1. społeczność w gminie jest aktywna i gotowa do pracy, jeżeli ma osobę, która nad nimi kieruje i pokazuje 

im działania 

2. przeprowadzenie szkoleń dla KGW o sposobach ich działalności i możliwościach pozyskiwania środków 

3. mało pytań, tematów dotyczących rozwoju i aktywności przez sport, kluby sportowe itp..  

4. może filia inkubatora przetwórczego w Nowem dla gmin Dragacz, Warlubie i Nowe  ze względu na 

problem z dojazdem do Świecia.  

5. brak krytego basenu, brak ścieżek rowerowych - rowerzyści jeżdżą po chodnikach dla pieszych !, zbyt mała 

ilość zieleni z ławkami 

6. ankieta jest zbyt obszerna tematycznie;  

7. dobrze przygotowana ankieta; 

8. dobrze przygotowana prezentacja lecz powinna być dostępna w formie papierowej dla uczestników, aby 

nie musieli notować tylko skupili się na prezentacji 

9. Ankieta jest za bardzo szczegółowa w czasie wypełniania nie można wszystkiego ogarnąć 

10. pomoc dla biednych rodzin, agroturystyka 

11. stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli nie dla całej gminy to jedynie dla wybranych 

terenów- tam gdzie jest taka potrzeba - Wójt Gminy wie o jakie tereny chodzi. Integrowanie władz gminy z 

przedsiębiorcami - zebrania konsultacje!! 

 


