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Mocne strony
• walory turystyczne (lasy, łąki, obiekty – 

pomniki przyrody, kościoły i inne 
historyczne Ossów, Chrzęsne (powiat)

• potencjał ludzki (artyści, historycy, 
rzemieślnicy, lokalni liderzy, 
przedsiębiorcy, młodzieżowa rada 
miejska) i rada seniorów

• historia, kultura
• ciekawe miejsca muzeum Nałkowskiej, 

Ossów, Białebłota, Grabicz
• powstające drogi, budowa szybkiej kolei 

modernizacja lokalnej kolei
• ciekawi ludzie tradycja
• kolejowa linia – historia (kolei 

Warszawsko – Petersburskiej) historia, 
turystyka, przewodnik

• bliskość Warszawy
• dobre zaplecze edukacyjne (szkoły ilość 

dostępność)
• media, prasa lokalna 

Słabe strony
• brak spójnego programu, promocji i 

walorów turystycznych
• niedostateczne wykorzystanie potencjału

zasobów ludzkich pomiędzy gminami 
(łączniki)

• brak integracji sieci turystycznej, 
promocji i walorów historycznych i 
kulturowych Równiny Wołomińskiej

• brak integracji społecznej
• słabe połączenie komunikacyjne 

wschodnich gmin powiatu
• bark wizerunku miasta (jest negatywny)
• duże bezrobocie i brak miejsc na 

tworzenie nowych zakładów pracy
• małe pokrycie obszarów gminy 

miejscowymi planami zagospodarowania
(utrudnienia w inwestycjach poprzez 
brak planów

• decentralizacja zabudowy
• słaba współpraca gmin między sobą
• brak Lokalnej Organizacji Turystycznej 
• zawiłość i mnogość przepisów prawa 
• brak stref przemysłowych

Szanse
• turystyka weekendowa
• dobra lokalizacja w układzie 

komunikacyjnym
• promocja dziedzictwa kulturowego
• rozbudowa drogi wojewódzkiej 634 oraz

DK S8
• budowa sieci ścieżek rowerowych (ZIT; 

P+R)
• bliskość aglomeracji Warszawskiej
• wzrost zainteresowania turystyką 

aktywną
• duże kompleksy leśne, wypoczynkowe
• niski koszt działek rekreacyjnych
• rozwój bazy noclegowej
• więcej nowych mieszkań – więcej 

mieszkańców

Zagrożenia
• brak infrastruktury turystycznej 
• brak produktów lokalnych
• słaba infrastruktura społeczna
• ograniczone środki na turystykę w 

budżetach jest. IST
• brak/ograniczona inicjatywa społeczna
• miejsca w przedszkolach, szkołach, 

może być za mało przy napływie 
ludności

•

Problemy
1. niewystarczająca infrastruktura 

komunikacyjno-techniczna
2. niewystarczająca infrastruktura 

Cele
1. rozwój infrastruktury komunikacyjno-

technicznej
2. rozwój infrastruktury rekreacyjno-



sportowo-rekreacyjna
3. brak innowacji w obszarze edukacji
4. brak marki w obszarze turystycznym
5. niewystarczająca ilość miejsc pracy

sportowej
3. poszukiwanie i wprowadzanie 

innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
edukacji

4. tworzenie i promocja marki w obszarze 
turystyki

5. rozwój przedsiębiorczości i tworzenie 
nowych miejsc pracy


