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GMINA WALIM - 11.08.2015  MOCNE I SŁABE  STRONY OBSZARU 
 

MMOOCCNNEE  SSTTRROONNYY    SSŁŁAABBEE  SSTTRROONNYY  

 atrakcje turystyczne ich mnogość i wyjątkowość, 

 położenie geograficzne - Góry Sowie – różnorodność 
terenu przyrodnicza i geograficzna, 

 historia regionu, dziedzictwo kulturowe i historyczne, 
zabytki, 

 współpraca pomiędzy Radą Gminy, Wójtem, 
podmiotami gospodarczymi, CSiR, CKiT, GBP  
i mieszkańcami – wielozadaniowy system powiązań, 

 zasób miejsc noclegowo-hotelowych, 
gastronomicznych i agroturystycznych, 

 trasy rowerowe, turystyka zimowa: wyciągi 
narciarskie, trasy biegowe, szlaki turystyczne  
do letnich wędrówek, 

 grupa działająca na rzecz rozwoju, "grono ludzi którzy 
chcą działać" – Zjednoczeni Pasją, 

  rozwiązania komunikacji autobusowej,  

  wielokulturowość społeczna,  

 zły stan infrastruktury drogowej, brak parkingów, 
niedostateczne oświetlenie ulic, źle uregulowane rzeki, 

 wysokie bezrobocie, 

 dużo zaniedbanych, opuszczonych domów, budynków 
prywatnych, fatalny stan domostw i posesji, 

 mała aktywność społeczności, 

 słaba komunikacja publiczna pomiędzy gminami, 
miastami, 

 brak integracji mieszkańców, 

 brak Zakładu Pracy, Przemysłu dającego pracę, 

 mało rozwinięta turystyka i związana z nią 
infrastruktura  

 mała ilość dodatkowych usług sportowych: np. ścianka 
wspinaczkowa, basen, siłownia na świeżym powietrzu, 
lodowisko, park sportowy (rowerowy), 

 niewystarczająca ilość ośrodków, 
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MMOOCCNNEE  SSTTRROONNYY    SSŁŁAABBEE  SSTTRROONNYY  

 bioróżnorodność, 

 specyficzny mikroklimat, nieskazitelne środowisko, 

 możliwość rozwoju atrakcji turystycznych  
i sportowych, 

 członkowstwo w Aglomeracji Wałbrzyskiej, 

 umiejętność korzystania z funduszy zewnętrznych, 

 aktywność społeczna, 

 przedsiębiorczość mieszkańców, 

 coraz więcej odwiedzających turystów, 

 przestrzeń do zagospodarowania, 

 obszerny kalendarz imprez gminnych, 

 rewitalizacja Parku Jordanowskiego w Walimiu, 

 hala sportowa, 

 Jezioro Bystrzyckie, 

rewitalizacja i odnowa byłego "Wodniaka" w Zagórzu 
Śląskim nad Jeziorem Bystrzyckim, 

 nieodpowiednie przepisy prawne, 

 dziedziczenie bezrobocia, 

 zbyt mała baza gastronomiczna, 

 złe zagospodarowanie terenów przy głównej trasie 
dojazdowej oraz przy szlakach turystycznych, 

 zbyt mało przedsiębiorców, 

 brak osób znających języki obce, 

 brak wykwalifikowanej kadry, 

 nieprzygotowanie merytoryczne, brak informacji  
na temat obsługi klienta, 

 brak umiejętności dokonywania analizy i samooceny, 

 podejście lękowe do zmian, niechęć do otwarcia się  
na "nowe", 

 wzrost ludzi młodych, którzy się nie uczą i nie 
kontynuują edukacji (NEET), 

brak chęci ze strony młodych ludzi aby zostać  
w rejonie, 
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 kąpielisko nad Jeziorem Bystrzyckim, 

 wypoczynek i rekreacja, 

 infrastruktura, 

 obecność artystów, 

 rozwiązanie z miejscami parkingowymi, 

 rozbudowa i poprawa wizerunku Gminy, poprawa 
wyglądu przyległych wiosek, 

 pobudzenie aktywnego stylu życia, 

 cisza, brak przemysłu,  

 jeden z 6 europejskich szlaków turystycznych 
przechodzących przez Glinno, 

 chęć współpracy przedsiębiorców, 

 organizacje pozarządowe 

 społeczeństwo roszczeniowe, 

 mały budżet gminy, 

 brak wspólnych projektów Gmina Walim – mieszkańcy, 

 brak liderów, 

 brak polityki współpracy PPP (Partnerstwo Publiczno – 
Prywatne), 

 brak wspólnej strony internetowej promującej obiekty – 
wspólnego systemu informacji turystycznej, 

 internet, 

 miejscowość turystyczna bez zaplecza handlowego, 

 bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, 

 starzejąca się część społeczeństwa, 

 niedostatecznie oznaczone trasy turystyczne, piesze, 

 słaba reklama poza terenem gminy, promocja  
na obszarze Polski i UE, 

 słaba baza noclegowa 

 


