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Silne strony:
• bliskość Warszawy
• kapitał społeczny, obywatelski (chętni do

działania)
• walory środowiskowe (lasy, rzeki)
• mnogość miejsc kultury (biblioteki, 

świetlice środowiskowe) ale brak ich 
wykorzystania

• silne zaplecze edukacyjne
• wieża ciśnień – zabytki są
• dziedzictwo i tradycje lokalne
• kapitał społeczny (zaangażowani liderzy 

lokalni)
•

Słabe strony:
• infrastruktura drogowa, wodociągowa, 

kanalizacyjna (niewystarczająca)
• niewystarczająca ilość ścieżek i szlaków 

rowerowych
• brak infrastruktury rekreacyjno-

sportowej – boisk LA, kompleksów 
rekreacyjno-sportowych – miejsc 
spotkań dla mieszkańców, miejsc zieleni 
– skwery, park!!!

• zbyt małe środki na rozwój kultury!!!
• mała baza hotelowo-turystyczna (tylko 

Hotel Batory i Franciszków)
• brak miejsc pracy – podupadłe duże 

zakłady produkcyjne lub ich brak
• małe gospodarstwa rolne – słabo 

rozwinięte
• brak dostępu do internetu 

szerokopasmowego, Wi-Fi zawężone 
tylko do urzędu gminy i miejsc kultury

• słaba infrastruktura komunikacyjna
• niewystarczająca ilość ścieżek 

rowerowych i aspekty, które służą do 
przemieszczania się do szkoły, pracy lub 
do turystyki

• brak środków finansowych na inwestycje

Szanse:
• bliskość Warszawy (miejsca pracy)
• rozwój infrastruktury kolejowej (szybka 

kolej), drogowej, sanitarnej
• czyste środowisko? (mocna lokalnie 

strona)
• zwiększająca się liczba mieszkańców – 

wpływy z podatków
• możliwość pozyskania środków z 

zewnątrz (PROW, RPO, POWER)
• zmniejszające się bezrobocie (promocja 

zatrudnienia – instrumenty)
• Zbiornik retencyjny – rozwój turystyki
• partnerstwa lokalne, ponadlokalne
• rozwój przedsiębiorczości 
• rozwój infrastruktury publicznej, 

kulturalnej, sportowej

Zagrożenia:
• brak środków na wkład własny do 

projektów
• nietrwałość projektów, brak kontynuacji 

projektów
• słabe więzi społeczne – migracje
• stagnacja gospodarcza
• wzrost podatków lokalnych 

(nieściągalność)
• uchodźcy (Ukraina, Syria)
• nieaplikowanie o środki zewnętrzne
• zwiększające się zadłużenie gminy
• wzrost rodzin dysfunkcyjnych
• słaba publiczna komunikacja lokalna
• zwiększająca się liczba osób 

niepełnosprawnych (choroby 
psychiczne)

• zwiększająca się liczba osób starych
• brak środków z NFZ na leczenie i 



rehabilitację
• zwiększająca się liczba dzieci
• zwiększające się wydatki na oświatę
• ekstremizm religijny

Problemy:
1. niewystarczająca infrastruktura 

kulturalna (biblioteka + seniorzy)
2. niewystarczająca infrastruktura 

komunikacyjno – techniczna (budowa 
dróg, remont nawierzchni ulic i ciągów 
dróg rowerowych, pieszych, sportowa 
infrastruktura osiedlowa

3. nie w pełni wykorzystane zasoby 
środowiskowe (glinianki) i rekreacyjno-
turystyczne 

4. niewystarczająca integracja i aktywność 
społeczna

5. są tereny leśne, poligon – 
niewykorzystane

6. niewystarczająca infrastruktura targowo-
handlowa (modernizacja bazarku)

7. niewystarczająca infrastruktura 
publiczna służąca zapewnieniu wysokiej 
jakości usług oraz sposób jej 
wykorzystania

8. niewystarczający lokalny rynek pracy
9. nie w pełni wykorzystany kapitał 

społeczny

Cele:
1. rozwój infrastruktury kulturalnej i 

różnorodnej oferty
2. rozwój infrastruktury technicznej i 

komunikacyjnej (dojazd rowerem do 
pracy, do Warszawy, itd.) ścieżki 
rowerowe, P+R

3. zwiększenie wykorzystania zasobów 
środowiskowych i rekreacyjno-
turystycznych

4. pełniejsze wykorzystanie kapitału 
społecznego, zwiększenie integracji 
społecznej i aktywności mieszkańców

5. rozwój przedsiębiorczości i lokalnego 
rynku pracy oraz branży ukierunkowanej
na przemysł, branżę lotniczą i 
zbrojeniową

6. budowanie i podtrzymywanie gminnego 
i ponadgminnego partnerstwa na rzecz 
rozwoju lokalnego i ponadlokalnego

7. poprawa infrastruktury targowo-
handlowej

Przedsięwzięcia:
1. Organizacje imprez kulturalnych 

(Biesiady z książką oraz inne)


