
GMINA POŚWIĘTNE

Silne strony:
• bliskość stolicy (dostęp do dóbr kultury)
• tereny cenne przyrodniczo (Rządza, lasy 

prywatne, żurawie, bąki, łosie, sarny, 
bobry)

• inicjatywa oddolna tworzenia grup 
(Wiatraki Kultury, OSP, KGW - 
Laskowianki) 

• budynki OSP do wykorzystania (imprezy
integracyjne)

• miejsca historyczne – Hubal, Lelewel, 
Szymanowscy – dwór w Cygowie, 
cmentarz lotników – zestrzeleni lotnicy z
okr. II wojny św., rodzina Lelewelów, 
dawni księża, Adiutant de Gaulle' a. 

• stara parafia XV w.
• rzeka Rządza – turystyka np. Turze – 

plaża 
• ochrona przyrody – las, bagno w 

okolicach Choin k. Poświętnego
• napływ nowych, młodych mieszkańców 

(tanie działki blisko Warszawy)
• dobrze prosperujące przedszkola i szkoły

dla dorosłych (średnia szkoła)

Słabe strony:
• przedsiębiorczość na bardzo niskim 

poziomie 
• brak wykorzystania doświadczenia ludzi 

starszych (doświadczonych)
• zamknięte starsze społeczeństwo 
• zbyt rozproszone miejscowości w 

obrębie gminy
• słaba promocja miejsc historycznych
• słaba promocja terenów cennych 

przyrodniczo
• brak miejsc spotkań (kawiarnia, 

herbaciarnia, lodziarnia)
• słabe gleby (kat. 5 i 6)
• małe gospodarstwa (do 10 ha)
• brak produktu lokalnego
• działalność jednoosobowa (brak 

rozwoju, tylko sklepy w małych 
miejscowościach)

• brak komunikacji z miastami 
sąsiadującymi (brak  bezpośredniego 
połączenia z Warszawą)

• brak infrastruktury (droga, kanalizacja, 
wodociągi, telefonia kom., internet, gaz)

• brak lokalnych mediów (słaby przepływ 
informacji: brak gazety, radia lok.)

• brak ośrodka kultury (brak liderów 
prowadzących, brak budynku)

• za mała ilość grup formalnych i za mało 
aktywne istniejące grupy

• brak zaplecza sportowego (5 szkół bez 
zaplecza)

• brak miejsca rekreacji – miejsca spotkań 
(park, amfiteatr)

• brak miejsc do odpoczynku przy szlaku 
rowerowym (wiaty, miejsca na grilla, 
ognisko)

• mało imprez kulturalnych – warsztatów 
dla dzieci i dorosłych

• budynek OSP w Cygowie i w Turzu do 
remontu

Szanse:
• możliwość pozyskania środków 

finansowych z zewnątrz
• napływ młodych mieszkańców

Zagrożenia:
• złe i skomplikowane przepisy prawne 

ograniczające możliwości pozysk. śr. 
rozwoju przedsiębiorstw

• niskie zaangażowanie do działania 



• podnoszenie kwalifikacji ludzi poprzez 
szkolenia (potencjał)

• możliwości pozyskania środków na 
tworzenie miejsc pracy

społecznego
• brak wykorzystania doświadczenia ludzi 

starszych

Problem:
1. brak infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej
2. zły stan i brak możliwości wykorzystania

infrastruktury dla działalności kulturalnej
3. słaba współpraca pomiędzy 

społecznością lokalną a urzędem
4. brak infrastruktury służącej rozwojowi 

turystyki
5. zbyt małe wykorzystanie dziedzictwa 

historycznego, kulturowego i obszarów 
cennych przyrodniczo

Cele:
1. Stworzenie infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej
2. udostępnienie i modernizacja obiektów 

służących działalności kulturalnej
3. rozwój współpracy pomiędzy 

społecznością lokalną a urzędem
4. budowa infrastruktury służącej 

rozwojowi turystyki
5. zwiększenie wykorzystania dziedzictwa 

historycznego, kulturowego i obszarów 
cennych przyrodniczo


