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Analiza SWOT obszaru działania „Królewskiego Ponidzia” 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Położenie geograficzne obszaru na 

znanych szlakach komunikacyjnych - 

dwie drogi krajowe: 73 i 79 

 Występowanie na obszarze LGD 

dwóch rzek: Wisła i Nida 

 Obszar czysty ekologicznie, wolny od 

zanieczyszczeń przemysłowych z 

mikroklimatem sprzyjającym leczeniu 

schorzeń 

 Zasoby naturalnych wód siarczkowych, 

borowiny oraz pitnych wód 

mineralnych 

 Najbardziej nasłoneczniony obszar 

Polski 

 Bogactwo i unikatowość fauny i flory 

 Występowanie wielu form ochrony 

przyrody: rezerwatów, jaskiń, 

pomników przyrody, obszarów Natura 

2000, parków krajobrazowych 

 Wysokiej klasy gleby na terenie gm. 

Pacanów, N. Korczyn i Stopnica 

sprzyjające rozwojowi rolnictwa, 

sadownictwa i warzywnictwa 

 Liczne złoża surowców mineralnych 

(piasek, gipsy, wapienie, kamień 

szaniecki) 

 Położenie na Szlaku Królewskim 

 Bogactwo zabytków w różnorodnej ich 

formach: sakralne, zespoły pałacowo-

parkowe, uzdrowiskowe, zamek, 

synagoga, obiekty muzealne 

 Europejskie Centrum Bajki im. 

Koziołka Matołka, Muzeum 

Regionalne w Wiślicy jako 

ponadregionalne produkty turystyczne 

 Zarchiwizowane i oznakowane liczne 

szlaki turystyczne: murowany, 

drewniany, kapliczek i świątków, 

królewski, ziół, kulinarny, „Wokół 

Słońca”, „zielonego listka”, „bocianich 

gniazd”, „edukacji przyrodniczej i 

leśnej” 

 Zidentyfikowane produkty lokalne: np. 

Buskowianka, Siesławicka gęś, 

anyżówka zdrojowa, śliwka damacha, 

 Położenie geograficzne w sporej 

odległości od dużych aglomeracji 

miejskich, które mogą zapewniać 

miejsca pracy 

 Utrudnienia w przygotowaniu terenów 

inwestycyjnych w związku z obszarem 

Natura 2000 

 Zbyt małe zalesienie obszaru i 

niedostateczna ilość terenów zielonych 

w ośrodkach uzdrowiskowych 

 Duża dysproporcja w klasie 

bonitacyjnej gleb między południem, a 

północą obszaru LGD 

 Postępująca degradacja i niszczenie 

cennych zabytków 

 Brak powszechnej dostępności do 

obiektów zabytkowych 

 Brak aktualnej bazy obiektów 

zabytkowych 

 Brak pakietów usług turystycznych 

 Brak pamiątki charakterystycznej dla 

obszaru 

 Nieskomercjalizowane szlaki 

turystyczne, które trudno sprzedać 

 Brak wspólnej promocji i 

zorganizowanej współpracy w zakresie 

kreowania wizerunku powiatu 

 Zbyt mała ilość akcji promocyjnych w 

ogólnopolskich mediach 

 Słaba promocja i dostępność do 

produktów lokalnych 

 Słaba komunikacja pomiędzy 

podmiotami publicznymi, społecznymi 

i gospodarczymi 

 Wąska specjalizacja gmin 

uzdrowiskowych 

 Rozdrobnione rolnictwo (mała ilość 

grup producenckich i zakładów 

przetwórstwa owocowo-warzywnego 

oraz brak alternatywnych sposobów 

zatrudniania mieszkańców wsi 

 Brak zakładów przetwórstwa rolnego i 

lokalnych rynków zbytu 

 Duży odpływ ludzi młodych 
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kiełbasa z rodu „Góry”, fasola 

korczyńska Piękny Jaś, „Wino Spod 

Kapturowej Góry”, „Żabieckie Gały”, 

Nalewka Królewska, ser Buncok 

strzałkowski, „Wędzony Karp 

Królewski z Wójczy” oraz inne liczne 

kulinaria wpisane na listę produktów 

tradycyjnych 

 Bogato reprezentowana tradycyjna 

kultura i sztuka: kowalstwo, malarstwo, 

rzeźba, wikliniarstwo, zespoły 

folklorystyczne 

 Liderzy z silnym poczucie tożsamości 

lokalnej 

 Aktywnie działające stowarzyszenia 

 Bogata i różnorodna oferta cyklicznych 

imprez kulturalnych 

 Duża liczba turystów i kuracjuszy 

odwiedzających powiat buski 

 Wiekowa tradycja leczenia 

uzdrowiskowego w Busku - Zdroju 

oraz Solcu - Zdroju 

 Dwa Uzdrowiska z bogatą 

infrastrukturą uzdrowiskową 

 Potencjał w zakresie Spa & Wellness 

 Ośrodki jazdy konnej i hipoterapii 

 Baza sportowo-rekreacyjna oraz 

infrastruktura turystyczna i społeczna 

(hala sportowa, Orliki, baseny) 

 Powstawanie nowych obiektów 

uzdrowiskowo-turystycznych (baseny, 

hotele) 

 Punkty Informacji Turystycznej w 

każdej gminie 

 Zrewitalizowane centrum miasta w 

Busku - Zdroju, Pacanowie, Stopnicy 

oraz Nowym Korczynie 

 Ośrodki specjalne dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej 

 Rosnące bezrobocie 

 Brak zakładów przemysłowych 

 Niski poziom zamożności, co powoduje 

obniżenie popytu na rynku dóbr 

konsumpcyjnych i niepodejmowanie 

drobnej przedsiębiorczości 

 Niewielka oferta w aktywizacji 

bezrobotnych 

 Brak doświadczonej i wysoko 

wykwalifikowanej kadry, głównie w 

zakresie potrzeb uzdrowiskowych w 

Solcu - Zdroju i Busku – Zdroju 

 Niski poziom wiedzy z zakresu ustaw 

dotyczących przetwórstwa i 

wprowadzania do sprzedaży płodów 

rolnych 

 Słaba wiedza o aplikowaniu o środki 

unijne  

 Słaba komunikacja wśród społeczności 

lokalnej 

 Mało skuteczna promocja imprez 

lokalnych 

 Słaba integracja społeczna,  „brak 

czasu” - wymówką spowodowaną 

codziennymi obowiązkami 

 Niewiedza społeczeństwa na temat 

zdrowej żywności pochodzącej z 

naszego regionu z małych gospodarstw 

 Wysokie obostrzenia sanitarno - 

weterynaryjne odnośnie sprzedaży 

bezpośredniej produktów i ryb 

 Słaba komunikacja PKS między 

gminami i obiektami turystycznymi 

oraz brak PKP 

 Brak parkingów z zapleczem 

sanitarnym i mała ilość miejsc 

parkingowych na już istniejących 

 Braki w infrastrukturze technicznej na 

obszarach wiejskich 

 Brak infrastruktury turystycznej 

wspólnej, realizowanej przez różne 

samorządy (oznakowane ścieżki 

rowerowe, dydaktyczne, 

nordicwalking) 

 Słabe zagospodarowanie terenów nad 

Nidą 

 Zła jakość dróg prowadzących do 

różnych obiektów 

 Niewystarczająco rozwinięta baza 
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noclegowa i gastronomiczna z 

wyłączeniem miejscowości 

uzdrowiskowych 

 Słabe oznakowanie infrastruktury 

turystycznej 

 Niedostosowanie infrastruktury dla 

osób niepełnosprawnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Możliwość pozyskania funduszy 

europejskich nakierowanych na 

wspieranie przedsiębiorczości i 

tworzenie nowych miejsc pracy 

 Możliwość rozwoju przetwórstwa 

płodów rolnych zwłaszcza z 

sadownictwa i ogrodnictwa 

 Sieć giełd i rozwój rynków 

spożywczych i grup producenckich 

(ustawa o grupach) 

 Poprawa relacji dochodowych w 

produkcji rolniczej (poprawa 

opłacalności) 

 Dopływ nowych technologii 

 Wzmocnienie postaw 

przedsiębiorczych wśród mieszkańców 

 Rozwój i wzmacnianie samorządności 

 Polityka rządu RP zmierzająca do 

wyrównywania różnic w poziomie 

rozwoju regionów 

 Zdolności administracyjne gmin w 

zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

 Wzrost zainteresowania czynną 

turystyką uzdrowiskową w Polsce i 

Europie 

 Moda na czyste, „zdrowe” powietrze, 

aktywny wypoczynek, połączony z 

rekreacją i rehabilitacją oraz 

ekologiczną, naturalną, regionalną 

żywność 

 Rozwój turystyki pieszej, rowerowej i 

agroturystyki  

 Powstawanie szlaków turystycznych 

promujących dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

 Wprowadzenie mechanizmów 

rynkowych w dziedzinie leczenia 

sanatoryjnego 

 Uchwalenia ustawy o gminach 

uzdrowiskowych 

 Niski przyrost naturalny 

 Zjawisko bezrobocia, w szczególności 

wśród młodych osób 

 Brak nowych miejsc pracy  

 Brak koncepcji rozwoju obszarów 

wiejskich na poziomie krajowym i 

regionalnym 

 Rosnąca apatia i ubożenie 

społeczeństwa oraz zjawisko 

dziedziczenia biedy 

 Słaba aktywność mieszkańców 

 Rosnąca migracja młodych osób oraz 

inwestorów, przedsiębiorców czy 

liderów do dużych miast i Unii 

Europejskiej  

 Zagrożenie powodziowe 

 Niska świadomość regionalna i 

ekologiczna 

 Rosnące koszty utrzymania 

pracowników 

 Skomplikowane i uwikłane procedury 

pozyskiwania środków pomocowych 

 Zjawisko biurokratyzacji 

 Słaba kondycja finansów publicznych i 

samorządowych 

 Brak środków finansowych na 

realizację inwestycji 

 Czynnik ludzki - mentalność, brak 

motywacji, wiary w powodzenie, 

sukces 

 Roszczeniowe postawy mieszkańców 

 Brak współpracy z podmiotami 

świadczącymi podobne usługi 

 Brak szacunku do tego co mamy 

 Niedocenianie profilaktyki 

 Niestabilność przepisów prawa 

 Konkurencyjność innych uzdrowisk 

 Odkrycie złóż wody solankowej w 

okolicach Kazimierzy Wielkiej 
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 Obszar uzdrowiskowy jako obszar 

strategicznej inwestycji w RPO WŚ 

2014-2020 

 Projekt cyfryzacji województwa 

świętokrzyskiego 

 Istnienie Świętokrzyskiej Platformy 

Współpracy Zagranicznej 

 Bliskość centrów naukowych i 

kulturalnych (Kraków, Kielce, Lublin, 

Łódź, Katowice) 

 


