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GMINA GŁUSZYCA - 24.08.2015  SZANSE I ZAGROŻENIA OBSZARU 
 

SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych UE, 
RPO i innych na rozwój infrastruktury, organizację 
imprez itp., 

 rozwój terenów rekreacyjnych: trasy nordic walking, 
nowe trasy rowerowe MTB, SKATEPARK, 

 moda na aktywne spędzanie wolnego czasu, moda na 
zdrowy styl życia, 

 nowe miejsca pracy, 

 większa oferta kulturalna i sportowa dla młodzieży, 

 turystyka – wykorzystanie historii zwłaszcza 
związanej z II wojną światową, 

 wsparcie aktywności lokalnej przez osoby 
"napływowe", 

 rozwój Aglomeracji – rozwój komunikacji, 

 rozwój turystyki poprzez wzrost miejsc noclegowych, 

 wyższe zarobki, 

 poprawa jakości życia, 

 

 emigracja młodych ludzi, zwłaszcza aktywnych, 
wykształconych i przedsiębiorczych, 

 wyludnianie się miejscowości, 

 niż demograficzny, 

 niekorzystne zmiany ustawodawcze, niejasne prawo, 

 Wrocław – przedsiębiorczy, szybsze tempo rozwoju 
dużych miast co się wiąże z wyjazdem młodych ludzi, 

 zmiana władzy w RP, 

 podwyżki czynszów i podatków, 

 lepsze rozreklamowanie, a tym samym ściągnięcie 
większej liczby turystów i kapitału przez inne gminy, 

 obniżenie pensji, 

 zwiększenie bezrobocia, 

 starzenie się społeczeństwa, 

 niewykorzystanie szansy rozwoju turystycznego, 
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SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 zwiększenie zainteresowania wśród mieszkańców, 
możliwość współtworzenia lokalnej rzeczywistości, 

 otwarcie nowych przedsiębiorstw i rozwój 
istniejących, 

 promocja w mediach na terenie całej Polski, 

 współpraca z okolicznymi gminami, otwarcie się na 
współpracę z nowymi gminami, a także 
międzynarodowymi, 

 rozwój współpracy transgranicznej, 

 modernizacja gminy, 

 duża ilość turystów, 

 dofinansowanie transportu publicznego, 

 ułatwienia dla producentów regionalnych, 

 lokalizacja strefy ekonomicznej, 

 wzrost zainteresowania wypoczynkiem w kraju, 

 fundusze wspomagające organizacje pozarządowe, 

 dobry program działania, zdecydowanie przy jego 
realizacji, 

 

 brak przemysłu, 

 emigracje zarobkowe, 

 Ukraina – tańszy pracownik, 

 zwolnienia grupowe, 

 dewastacje, zniszczenia z powodu 
niezagospodarowania terenów po byłych zakładach 
włókienniczych, 

 brak środków i możliwości na modernizację, 
odbudowę budynków, zabytków, obiektów 
sportowych, 

 konflikt między mieszkańcami, pogłębiający się 
podział, 

 zmniejszenie ilości turystów, 

 brak szlaków komunikacyjnych, 

 brak zaangażowania społeczeństwa, 

 złe prawo miejscowe (np. Ograniczenia związane  
z ochroną środowiska), 
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SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 szansa na rozwój młodzieży – stabilizacja finansowa, 

 opieka nad ludźmi starszymi (domy opieki), 

 wzrost znaczenia rękodzielnictwa i wytwórczości 
lokalnej, 

 pozyskiwanie nowych mieszkańców (niskie ceny 
działek, nieruchomości), 

 aktywny udział w działalności LGD i w Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, 

 drogi, kolej, S3, 

 bezpieczne i ładne ulice, aleje spacerowe, 

 organizacja imprez o zasięgu ogólnopolskim, 

 pozyskanie funduszy na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego, przedsiębiorstw, 

 modernizacja lokalnych zabytków, 

 trendy promujące czyste środowisko, 

 

 brak ofert pracy dla wykształconej młodzieży, 

 likwidacja kolei, 

 lokalizacja produkcji szkodliwej dla otoczenia, 

 ograniczenia finansowania z budżetu państwa  
i z funduszy UE, 

 zmiana sytuacji politycznej, 

 skomplikowane procedury – rozliczenia otrzymanych 
środków, 

 problemy globalne (ogólnokrajowe) w sferze oświaty, 
zdrowia itp. które oddziaływują na każdą gminę, 

 ogólne tendencje likwidacji różnych jednostek 
terytorialnych (centralizacja), 

 brak możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorców, 

 


