
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego                                                                                        
 

Analiza SWOT 
 

Dla wsi SIEDLĘCIN  w gminie JEŻÓW SUDECKI 

 

Silne strony  
(Atuty wewnętrzne) 

Słabe strony  
(Słabości wewnętrzne) 

 

 1. Prężnie działająca świetlica wiejska z etatowym 

     pracownikiem. 

 2. Dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna – 

biblioteka, ośrodek zdrowia, szkoła podstawowa z 

sala gimnastyczną i boiskiem sportowym. 

 3. Wodociąg wiejski. 

 4. Sieć telefoniczna z dostępem do internetu. 

 5. Dostępność komunikacyjna ( MZK, PKS, kolej). 

6. Dobre oświetlenie uliczne. 

7. Duża ilość firm zarejestrowanych 

funkcjonujących na terenie wsi. 

8. Dobrze rozwinięte rolnictwo. 

9. Zabytki ( Wieża Rycerska, dwa kościoły). 

10. Dobre położenie geograficzne i krajobrazowe  

(w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru lub w jego 

otulinie). 

11. Dobre relacje międzyludzkie.  

12. Dobry poziom samoorganizacji społecznej. 

13. Bogata działalność kulturalna. 

14. Opracowany nowy plan zagospodarowania 

      przestrzennego. 

15. Prężnie działające na terenie wsi 

stowarzyszenia i inne  organizacje w tym 

nieformalne. 

16. Sołtys z autorytetem. 

 

 

 1. Brak wiejskiej sieci kanalizacyjnej. 

 2. Stan techniczny dróg ( 50 % dróg  

    wymaga kapitalnego remontu). 

 3. Mało estetyczny wygląd wielu budynków 

i obejść. 

 4. Istnienie firmy „Dziwak-Eko”. 

 5. Brak ogólnodostępnego boiska.  

 6. Słabe wykorzystanie rekreacyjnych  

     walorów rzeki Bóbr i jej otoczenia. 

7. Słaba promocja wsi i jej licznych 

walorów. 

8. Niezagospodarowane otoczenie Wieży 

     Rycerskiej. 

9. Słabe więzi międzypokoleniowe. 

10. Zbyt wąska grupa osób zaangażowanych 

społecznie. 

11. Małe zainteresowanie przedsiębiorców 

działalnością społeczną. 

12. Skromna oferta edukacyjna dla 

dorosłych. 
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Analiza SWOT 
 

Dla wsi  SIEDLĘCIN  w gminie JEŻÓW SUDECKI  

 

Szanse  
(okazje zewnętrzne, płynące z otoczenia) 

Zagrożenia  
(zagrożenia płynące z otoczenia) 

 

1. Rozwój turystyki ( rozbudowa infrastruktury 

     wokół wieży Rycerskiej). 

 2. Rozbudowa ścieżek rowerowych  ( w kierunku 

    Wrzeszczyna). 

 3. Rozwój agroturystyki. 

 4. Wykorzystanie rekreacyjnych możliwości  

     rzeki Bóbr ( szlak turystyczny i bulwar  

    spacerowy wzdłuż rzeki, przystań  kajakowa, 

    wykorzystanie jeziora Modrego). 

5. Bliskie położenie Jeleniej Góry i innych 

atrakcyjnych turystycznie miejscowości. 

6. Możliwości wykorzystania pozabudżetowych 

środków finansowych na realizację inwestycji na 

terenie wsi. 

7. Udział w Programie Regionalnej Odnowy Wsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „ Dzikie” wysypiska śmieci. 

2. Nieuregulowane cieki wodne.  

3. Bezrobocie w skali makro. 

4. Zagrożenie powodziowe i inne klęski 

żywiołowe. 

5. Ograniczone fundusze na rozwój wsi. 

 

 


