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Silne strony:
• grupa liderów
• dużo stowarzyszeń (14)
• prężnie działający GOK
• historyczne tradycje – gen. Żymirski, św.

Faustyna, Lachman
• sprawny samorząd
• bezpieczeństwo na wysokim poziomie
• otwarci młodzi rodzice na współpracę
• napływ młodych rodzin
• bliskość Warszawy
• mikroklimat
• leśne cieżki ekologiczne
• Rezerwat Dębina; rzeka Rządza
• duży potencjał ludzi pracujących
• boiska (4), baza rekreacyjno-sportowa
• 6 szkół – mocno rozwinięta + specjalna 

dostępność terenów pod inwestycje

Słabe strony:
• praca na czarno, cwaniactwo – 

oczekiwanie na pieniądze z GOPS-u
• brak miejsc spotkań dla mieszkańców
• niewystarczający potencjał społeczny
• mała oferta bezpłatnych zajęć dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, jest tylko klub 
seniora

• postawa roszczeniowa mieszkańców
• niewystarczające środki na organizację 

imprez
• słaba komunikacja, przepływ informacji 

gmina – mieszkańcy
• niska świadomość mieszkańców dla 

poszanowania środowiska i jakości życia
(zaśmiecanie, palenie w piecu śmieci)

• słaba integracja społeczna ponad 
sołectwami, miejscowościami

• mała świadomość mieszkańców w 
pozyskiwaniu środków z zewnątrz

• zanieczyszczenie wód gruntowych, rzek
• słaba komunikacja publiczna 

(autobusowa, remont kolei)
• brak świetlic wiejskich
• słabo rozwinięta infrastruktura 

techniczna (gaz, wodociągi, drogi)
• niewystarczająca ilość ścieżek 

rowerowych
• słaba promocja gminy
• niedoinwestowanie w szkołach
• słabe oznakowanie gminy wpływające na

bezpieczeństwo
• słaba oferta dla przedsiębiorców
• konieczność zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego
• mało lokalnych miejsc pracy
• brak zarejestrowanego produktu 

lokalnego pomimo istniejącego 
potencjału

• wysokie ceny działek
• brak bazy hotelowej, gastronomicznej

Szanse:
• projekty turystyczne – św. Faustyna, gen.

F. Żymirski
• pozyskiwanie środków zewnętrznych
• wzrost liczby mieszkańców – napływ 

Zagrożenia:
• brak poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców pod kątem rozwoju 
przemysłu

• zanieczyszczenie środowiska poprzez 



młodych
• kolej – budowa, bliskość Warszawy
• bliskość trasy S8
• wytwarzanie ekożywności produkowanej

na terenie gminy
• zagospodarowanie rzeki Rządzy – 

spływy kajakowe
• preferencje podatkowe dla otwierających

działalność
• wykorzystywanie walorów 

turystycznych

wylewanie ścieków na pola, rowy
• sypialnia Warszawy (brak miejsc pracy 

na terenie gminy)
• degradacja środowiska
• ograniczone fundusze unijne dla gmin w 

nowej perspektywie
• skomplikowane prawo

Problem:
1. niewystarczająca infrastruktura 

techniczna
2. słaba baza rekreacyjno-turystyczna; 

sportowo-kulturalna; gastronomiczno-
hotelarska

3. brak przedsiębiorczości
4. niska świadomość mieszkańców 

dotycząca aktywizacji, integracji oraz 
wykorzystania potencjału społecznego

5. niska świadomość mieszkańców 
dotycząca ochrony środowiska

6. słabe wykorzystanie walorów 
środowiska naturalnego, przyrodniczego

Cele:
1. poprawa i rozwój infrastruktury 

technicznej i uzbrojenia terenów
2. rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej; 

sportowo-kulturalnej; gastronomiczno-
hotelarskiej

3. tworzenie i rozwój przedsiębiorczości
4. podniesienie świadomości mieszkańców 

aktywizacja, integracja i pełniejsze 
wykorzystanie potencjału społecznego

5. ochrona środowiska poprzez działania 
podnoszenia świadomości mieszkańców

6. pełniejsze wykorzystanie walorów 
środowiska naturalnego, przyrodniczego


