
GMINA WYSZKÓW

Mocne strony
• karta rodziny Wyszkowskiej (jest)
• „Przedsiębiorce Wyszków” - program na 

aktywność przedsiębiorców
• wykształcona młodzież
• wysoki poziom szkolenia zawodowego
• rzeka Bug i obszary Natura 2000
• dużo organizacji pozarządowych (15) i 

lokalnych liderów
• aktywni seniorzy
• potencjał na odnawialne źródła energii 

(OŹE) i rozwój energetyki
• dobre skomunikowanie z Warszawą (DK

S8)
• wyst. znanych postaci historycznych
• aktywność organizacji pozarządowych
• poziom integracji społecznej
• tradycyjne imprezy lokalne (igrzyska 

sportowe w Gulczewie, festiwal miodu i 
chleba, dzień konia)

• infrastruktura drogowa

Słabe strony
• nierówny podział środków w gminie 

(dużo na sport, mało na inne działania)
• niska aktywność organizacji 

pozarządowych ich słabość ekonomiczna
• słaba aktywność przedsiębiorców w 

działania na rzecz rozwoju lokalnego
• niskie zainteresowania przedsiębiorców 

w tworzenie nowych miejsc pracy
• brak komunikacji między sektorami
• niski stopień wykorzystania wartości 

kulturowych, przyrodniczych i 
historycznych

• małe zainteresowanie młodzieży 
przyszłością i udziałem ich w 
planowaniu przyszłości

• nieuporządkowana, niespójna sieć 
ścieżek pieszych i rowerowych

• nieoznakowane ścieżki rowerowe
• niedostateczne skomunikowane z 

gminami LGD (infrastruktura drogowa) i
ośrodkami rozwoju

• niedostateczny poziom wiedzy NGO na 
zdobywanie i wykorzystanie środków 
zewnętrznych (ogranicza 
przedsiębiorczość)

• wyst. obszaru Natura 2000
• niska jakość i dostęp do opieki 

zdrowotnej (stare wyposażenie, długi 
okres oczekiwania na świadczenia)

• brak profilaktyki w zwalczaniu otyłości 
u dzieci, cukrzycy, chorób układu 
krążenia, brak stomatologów w szkołach

• niskie możliwości zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych (brak spółdzielni 
socjalnych)

• słabo wyposażone szkoły wiejskie
• niedofinansowana infrastruktura około 

turystyczna 
• brak mieszkań chronionych dla 

wychowanków domu dziecka i osób 
niepełnosprawnych i rodzin zastępczych 

• występowanie barier architektonicznych,
urbanistycznych dla osób 
niepełnosprawnych

• słaba baza hotelowa
• brak produktów lokalnych



• niewykorzystane dziedzictwo kulturowe 
znane postaci: prof. Ludwik Maciąg, 
Norwid, Jerzy Różycki

Szanse
• zmieniające się prawo
• partnerstwo sąsiednich samorządów
• bliskość Warszawy, trasa S8
• obszary „Natura 2000”
• nowa perspektywa finansowa
• gmina Wyszków (powiat) jako 

beneficjent ogólnokrajowego wzrostu 
gospodarczego

• pozytywne trendy prozdrowotne, 
aktywne spędzanie wolnego czasu

• rozwój i upowszechnienie komunikacji 
(social media)

•

Zagrożenia
• niestabilne prawo
• migracja młodzieży do większych 

ośrodków
• problemy hydrologiczne (wylewająca 

rzeka Bug + susza glebowa)
• stopniowe ograniczenie linii kolejowej
• problemy branży transportowej (sankcje 

Rosja) i spożywczej
• niekontrolowany przypływ uchodźców
• skażenie środowiskowe występowanie 

azbestu – brak polityki wspierania 
dofinansowanie wymiany dachów)

Problemy
1. niewykorzystany w pełni potencjał 

społeczny
2. niewystarczająca infrastruktura 

komunalna i nie w pełni wykorzystane 
zasoby (tranzyt korkuje miasto),zasoby 
środowiskowe

3. niewystarczająca jakość oferty rynku 
pracy (niskie zarobki)

Cele
1. pełniejsze wykorzystanie potencjału 

społecznego
2. rozwój infrastruktury komunikacyjnej i 

pełniejsze wykorzystanie zasobów 
środowiskowych

3. poprawa jakość oferty rynku pracy
4. zwiększenie jakości i dostępności usług 

społecznych i zdrowotnych 


