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GMINA WALIM - 11.08.2015  SZANSE I ZAGROEŻENIA OBSZARU 
 

SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 poprawa infrastruktury (drogi, rzeki, elewacje 
budynków), 

 fundusze unijne, pozyskiwanie środków finansowych 
zewnętrznych, 

 nowe miejsca pracy, 

 rozwój turystyki szansą dla nowych miejsc pracy, 

 rozwój komunikacji drogowej i kolejowej, 

 rewitalizacja szlaków turystycznych, infrastruktury 
turystycznej, 

 ścieżki rowerowe, szlaki piesze, 

 większa liczba turystów odwiedzających naszą gminę, 

 wzrost poziomu wiedzy społeczności lokalnej, 

 dobra współpraca z lokalną władzą, 

 reklama, 

 promocja, 

 większa integracja społeczeństwa, 

 brak wystarczających środków na realizacje 
projektów lub zbyt małe środki, 

 wyludnienie, wyjazd młodych ludzi poza region,  
za granicę, 

 brak pracy zwłaszcza stałej, 

 turystyka zagraniczna np. Narty w Czechach, lub 
latem Egipt, "Cudze chwalicie swego nie znacie", 

 skomplikowane prawodawstwo, 

 brak identyfikacji mieszkańców z regionem, 

 brak współpracy pomiędzy instytucjami, 

 zbyt małe zaangażowanie mieszkańców, 

 niż demograficzny, 

 brak aktywnych ludzi do pracy, brak chęci do pracy, 
społeczeństwo przyzwyczajone do życia z "socjalu", 

 brak zimy (śniegu) dla wyciągów narciarskich, 

 zły stan dróg wojewódzkich, 

 alkoholizm, 



  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 oparcie na historii regionu - okres przedwojenny – 
dynamiczny rozwój miejscowości, 

 rozwój przemysłu, 

 stworzenie atrakcyjnych miejsc dla dzieci np. park 
linowy, dla młodzieży np. skyte park, dla rodzin – 
budynki mieszkalne na terenie byłych zakładów 
lniarskich, 

 sporty zimowe, 

 rozwój letniej turystyki rodzinnej (przyjazdy  
na wakacje), 

 wykorzystanie walorów środowiska, 

 rozwój turystyki – "odbudowa" Zamku Grodno,  

 włączenie regionu w trendy ekoturystyki "slow live", 
"slow food", 

 stworzenie urozmaiconej oferty hotelowej  
i gastronomicznej wśród współpracujących obiektów, 

 doposażenie świetlic wiejskich, 

 więcej imprez (festiwale) z udziałem mieszkańców, 

 

 narkotyki, 

 brak komunikacji samorząd <-> mieszkaniec, 

 skłócenie społeczności, 

 powstanie przemysłu "Truciciela", 

 mała ilość mieszkań dla młodych, 

 upadek małych gospodarstw, 

 mała ilość gości, 

 brak sukcesywnej reklamy, 

 odległość od aglomeracji, 

 zbyt wolny rozwój przedsiębiorstw, 

 niskie płace, 

 zależność ruchu turystycznego od sytuacji 
gospodarczej w Polsce, 

 rywalizacja samorządów, 

 walka o władzę, 

 zbyt rozbudowana administracja, 

 brak środków na rewitalizację zabytków  
i rewitalizację społeczną, 
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 powstanie nowych atrakcji np. szlaku dobrego smaku, 
ekomuzeum, 

 wykwalifikowana kadra specjalistów do obsługi 
turysty indywidualnego i grup, 

 wzrost dochodów z turystyki, 

 stworzenie wspólnej strony promującej walory gór 
sowich, 

 rozwój zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży, 

 budowa kolei krzesełkowej + ski pass, 

 dostęp do internetu, 

 zagospodarowanie terenu wokół Jeziora 
Bystrzyckiego, 

  linia 285,  

  

 ginące rolnictwo, 

 brak perspektyw, 

 zła sytuacja materialna rodzin, 

 złe media (tylko sensacje, nic pozytywnego), 

 brak alternatywy dla ludzi starszych, 

 brak wpływu na mieszkańców (bezpośredniego), 

 infrastruktura (chodniki w Rzeczce), 

 brak lokalnych liderów, 

 rozwój cywilizacji na środowisko, 

 brak wykwalifikowanych pracowników w sferze 
turystycznej, 

 klęski żywiołowe, 

 wzrost kosztów 

 
 


