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GMINA GĞUSZYCA - 24.08.2015  MOCNE I SlABE  STRONY OBSZARU 
 

MMOOCCNNEE  SSTTRROONNYY    SSllAABBEE  SSTTRROONNYY  

¶ walory turystyczne – położenie, różnorodność 
ukształtowania terenu, atrakcyjność turystyczna, 

¶ historia, tajemniczość, 

¶ trasy rowerowe MTB, Strefa Sudety MTB, 

¶ Osówka, Riese, Soboń, 

¶ mnogość zabytków, 

¶ lasy, powietrze, przyroda, 

¶ szlaki turystyczne, 

¶ drogi, kolej, komunikacja autobusowa, 

¶ bliskość granic, lokalizacja bezpośrednia na styku  
z Czechami, 

¶ rozbudowana agroturystyka, 

¶ ludzie, mieszkańcy, społeczne zaangażowanie 
w rozwój regionu, 

¶ dużo działających organizacji pozarządowych  
i stowarzyszeń, 

¶ zły stan infrastruktury drogowej, 

¶ zbyt mało miejsc pracy, bezrobocie i jego 
dziedziczenie, 

¶ odstraszający wygląd budynku i ich otoczenie, 

¶ niski stopień aktywności społecznej, małe 
zaangażowanie mieszkańców, brak poczucia 
odpowiedzialności mieszkańców za mienie gminne, 

¶ niska samoocena mieszkańców (nie da się, po co?, to 
się nie uda), 

¶ brak środków finansowych, funduszy, 

¶ odpływ młodych ludzi, 

¶ bieda, 

¶ niewystarczająca promocja, brak reklamy w mediach, 

¶ brak zróżnicowanej oferty kulturalnej, 

¶ zanieczyszczone chodniki, pobocza, oraz park 
głuszycki, 

¶ niedostateczne wynagrodzenie, 
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¶ pięć stawów położonych w lesie "dolina pięciu 
stawów", 

¶ głuszycki kamieniołom dolnośląskie "morskie oko", 

¶ umiejscowienie przy głównym szlaku 
komunikacyjnym Wałbrzych – Kłodzko, 

¶ basen, obiekty sportowe, 

¶ cesarskie skałki, miejsce widokowe, 

¶ ludzie z pasją, lokalni twórcy, 

¶ styk gór,  

¶ infrastruktura gospodarcza, 

¶ środowisko naturalne – możliwość ich 
wykorzystania do realizacji przedsięwzięć 
turystycznych, 

¶ wyciąg narciarski "Łomnica", 

¶ mnogość miejsc noclegowych, 

¶ tradycje kulinarne, 

¶ promocja poprzez prowadzenie biuletynu, strony 
internetowej, dystrybucja gadżetów (Partnerstwo 
Sowiogórskie), 

¶ brak oświetlenia ulicznego, 

¶ ograniczenia w realizowaniu inwestycji ze względu 
na "Natura 2000", 

¶ zły stan infrastruktury mieszkaniowej, 

¶ brak monitoringu (w miejscach narażonych  
na zniszczenia przez "wandali"), 

¶ małe zaangażowanie sołtysów w promocję Gminy, 

¶ brak rozbudowy, ulepszania basenu i boiska  
(brak infrastruktury sportowej i turystycznej, 

¶ brak obiektów dla młodzieży np. SKATEPARKU, 

¶ mało zagospodarowane tereny przy "kamykach", 

¶ słaba modernizacja istniejących parków, 

¶ brak zagospodarowania rzeki Bystrzycy 
(wypożyczalnia kajaków) spływ do Jeziora 
Bystrzyckiego, 
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¶ LGD jako narzędzie pozyskiwania funduszy  
w większej kwocie, 

¶ gminy LGD jako małe społeczności z możliwością 
tworzenia klimatu "zacisza i spokoju",  

¶ urokliwe zakątki, 

¶ ruiny zamku Rogowiec, 

¶ stawy hodowlane, 

¶ coraz większa liczba turystów, 

¶ tradycje włókiennicze, 

¶ tradycje turystyczne mieszkańców, 

¶ "dobra woda", 

¶ walory do uprawiania turystyki rodzinnej, 

¶ organizacja przeróżnych imprez sportowych, 
kulturalnych które integrują społeczeństwo, 

¶ poprawa wizerunku sołectw, 

¶ bliskość dużego miasta – Wrocław – sprzyja 
turystyce, 

 

¶ słaba współpraca pomiędzy gminami,  

¶ słaba wiedza na temat pozyskiwania środków 
zewnętrznych, 

¶ utrudnienia związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, 

¶ starzenie się społeczeństwa, 

¶ małe wykorzystanie zasobów naturalnych, 

¶ mała liczba miejsc noclegowych, pensjonatów, 

¶ słaba współpraca z Czechami, 
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¶ bliskość stolic europejskich (Praga, Bratysława, 
Wiedeń, Berlin), 

¶ Łomnicka Chata, 

¶ chęć zmian, 

¶¶  komunikacja autobusowa linią nr "5" umożliwia 
dotarcie do wielu miejsc osobom 
niepełnosprawnym,  

¶¶  współpraca z okolicznymi gminami,  

- 

 


