
GMINA DŁUGOSIODŁO

Silne strony:
• baza (domy kultury i świetlica) obiady 

dla szkół i dla mieszkańców
• bogactwo natury (lasy, natura 2 000, 

stawy, łowiska, rzeczki teren różnie 
ukształtowany)

• zaradność (gminy, mieszkańców)
• młodzież – szkolenie liderów 

(wolontariusze, rada młodzieżowa)
• baza rekreacyjno-sportowa (boiska, 

basen, ścieżki rowerowe)
• agroturystyka (miejsca noclegowe 3 

miejsca + ośrodek wypoczynkowy)
• wiele imprez okazjonalnych (powitanie 

lata, cykliczne imprezy cotygodniowe w 
lecie, grzybobranie, warsztaty malarskie,
wianki, dni Długosiodła)

• promocja gminy
• wiele organizacji społecznych 

(stowarzyszenia, fundacje) 
• atrakcje turystyczne – kościół, dąb Jan, 

kostnica, mural z tradycjami ludowymi, 
(tradycje szlak młynów, park 
ekologiczno – edukacyjny, mini skansen,
szlak narciarski + wypożyczalnia)

• targowiska: babski, chłopski
• silne grupy samopomocowe i 

nieformalne
• produkt lokalny – rękodzieło sprzedaż 

produktów (glina, szydełkowanie) 
decoupage rzeźba ludowa

• aktywna młodzież (teatr, muzyka)
• zaplecze lokalowe do różnych 

działalności lokalowych
• infrastruktura drogowa
• baza sportowo – rekreacyjna (boiska 

sportowe, korty tenisowe) 

Słabe strony:
• starzejące się społeczeństwo
• zbyt duża odległość od dużych ośrodków

kultury (teatr, kino)
• brak ze strony mieszkańców chęci do 

angażowania i ogromna roszczeniowość
• duża odległość od głównych dróg i 

szlaków komunikacyjnych
• brak tradycji kultury subregionalnej 

(stroje tradycje)
• Ogromna nieufność i brak zaufania 

(nawzajem mieszkańcy)
• dbanie o własne i tylko własne interesy
• agroturystyka (brak zaopatrzenia ekolog)
• brak infrastruktury rowerowej – zbyt 

mało ścieżek, brak połączenia ścieżek – 
brak wypożyczalni rowerów

• brak kawiarni i restauracji, bazy 
hotelowej (jest za mało, za słabo, brak 
menadżera)

• Niewykorzystane walory turystyczne i 
rekreacyjne rzeki Narwi (brak dostępu, 
działki prywatne, brak przystani, łódek, 
brak miejsca do wędkowania)

• baza noclegowa 
• brak miejsc pracy (przedsiębiorców)
• słabo rozwinięte rolnictwo
•

Szanse:
• warunki dla możliwości wykorzystania 

środków na rozwój turystyki (ścieżki 
rowerowe, szlaki turystyczne, park, szlak
narciarski, miejsca pamięci, zabytki, 
przyroda)

• możliwość pozyskiwania środków
• czerpanie korzyści i możliwość rozwoju 

rzeźbiarskiego 

Zagrożenia:
• utrata turystów
• wyludnienie
• słabe gleby, małe gospodarstwa
• restrykcyjne przepisy ograniczające 

rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa
• odpływ młodych ludzi do miasta, 

starzejące się społeczeństwo
• niskie zarobki mieszkańców



• rozwój promocji, aktywności
• obwodnica (węzeł w Knurach) – 

zmniejszenie czasu dojazdu do stolicy
• wspieranie lokalnych przedsięwzięć 

przez władze samorządowe
• przekwalifikowanie gospodarstw 

rolniczych na bardziej wyspecjalizowane
• tereny bezpieczne dla życia 

mieszkańców
• cisza i spokój
• dobrze wyposażone szkoły
• aktywizacja ludzi zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (bezrobotni, 
niepełnosprawni) 

• zagrożenie dla rozwoju gminy 
(gospodarczego i społecznego)

Problem:
1. Brak wodociągów (50%)
2. brak kanalizacji (sieć i przydomowych 

oczyszczalni ścieków)
3. brak ścieżek rowerowych
4. niewystarczająca oferta kulturalna 

(zakup instrumentów scena teatr.)
5. brak bazy gastronomicznej
6. niewystarczająca baza turystyczna 

(środki na skansen, nawierzchnię ścieżek
rowerowych)

7. brak produktu regionalnego (potraw, 
symbol)

8. brak miejsc pracy

Cele:
1. poprawa infrastruktury wodociągowej i 

kanalizacyjnej
2. budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków
3. poprawa infrastruktury drogowej 

(ścieżki, nawierzchni)
4. rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez 

wzbogacenie wyposażenia (instrumenty, 
nagłośnienie, scena)

5. utworzenie/modernizacja bazy 
gastronomiczne, rozwój bazy 
turystycznej (rozszerzenie, tworzenie 
nowych miejsc turystycznych)

6. stworzenie i rozwój małego muzeum wsi
7. stworzenie produktu lokalnego 

/regionalnego
8. Tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój 

i tworzenie mikroprzedsiębiorstw


