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3. Analiza SWOT dla Obszaru LGD 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Duży potencjał do rozwoju turystyki 

(atrakcyjne środowisko naturalne, w tym 

lasy bogate w runo, zbiorniki wodne, Parki 

krajobrazowe).  

2. Dość dobrze zachowane obiekty zabytkowe 

- zespoły pałacowe, kościoły, kapliczki, ar-

chitektura drewniana, Sanktuaria., 

3. Trasy rowerowe i konne, 

4. Cykliczne imprezy regionalne i lokalne 

np.:„Święto różanecznika, święto lipy, 

święto dojrzałej wiśni, zdrowej żywności 

itp.). 

5. Odkrycie paleontologiczne w Pawonkowie, 

6. Duże wyspecjalizowane gospodarstwa rol-

ne, 

7. Położenie obszaru blisko dużych ośrodków 

gospodarczych (Gliwice, Częstochowa). 

8. Dobra baza sportowa, 

9. Dobra komunikacja z miastami powiato-

wymi, 

10. Aktywność społeczna mieszkańców więk-

szości gmin. 

11. Kopalnia gminy i piasku w Ciasnej, 

12. Dobrze rozwinięte pszczelarstwo, 

13. Dobre lokalne wyroby np.: kołocz, i wędli-

ny z Koszęcina, chleb z Tworoga, pomido-

ry z Pawonkowa, Miód z Wielowsi. 

14. Relatywnie duża liczba wykształconych 

młodych osób, 

15. Wysoki odsetek uzdolnionych artystycznie 

mieszkańców. 

16. Zespół Pieśni i Tańca „ŚLĄSK” o reno-

mowanej sławie światowej, ukazujący bo-

gactwo źródeł kultury śląskiej,  

17. Potencjał do tworzenia pozarolniczych 

miejsc pracy (korzystne warunki dla rozwo-

ju agroturystyki, turystyki weekendowej 

oraz przetwórstwa produktów rolnych i le-

1. Niedostateczne wykorzystanie potencjału 

turystycznego (zasobów przyrodniczo kra-

jobrazowych oraz dziedzictwa kulturowe-

go), 

2. Niedostateczna ilość miejsc noclegowych, 

3. Słabe zagospodarowanie brzegów zbiorni-

ków wodnych, 

4. Słaba promocja walorów obszaru, słabe 

oznakowanie tras turystycznych, 

5. Słaba komunikacja lokalna. 

6. Zły stan dróg lokalnych, brak chodników w 

sołectwach oddalonych od siedziby władz 

gmin, 

7. Słaba aktywność społeczna mieszkańców, 

8. Niska aktywność społeczna młodzieży, 

9. Słaba integracja społeczna pomiędzy lud-

nością napływową a rdzennymi mieszkań-

cami, 

10. Słaba oferta sportowo-rekreacyjna i kultu-

ralna, 

11. Obiekty nieprzystosowane dla potrzeb osób 

starszych i niepełnosprawnych, 

12. Izolacja społeczna osób starszych i niepeł-

nosprawnych, 

13. Niska świadomość ekologiczna mieszkań-

ców, 

14. Niski poziom infrastruktury kanalizacyjnej, 

15. Niski poziom przedsiębiorczości mieszkań-

ców, 

16. Ograniczone możliwości znalezienia pracy 

na miejscu, 

17. Brak dostatecznej infrastruktury kulturalnej 

i rekreacyjnej w postaci świetlic, ogólnodo-

stępnych placów zabaw dla dzieci, 

18. Brak liderów społecznych, 

19. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych oraz 

istniejących firm, 

20. Niekorzystna struktura wiekowa ludności 
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śnych) 

18. Punkt informacji turystycznej w większości 

gmin. 

21. Słaba oferta zajęć dla małych dzieci, brak 

żłobków i innych form opieki nad małymi 

dziećmi. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Rozwój gospodarczy pobliskich ośrodków 

miejskich jako czynnik aktywizujący go-

spodarczo obszar LGD. 

2. Położenie geograficzne, 

3. Wykorzystanie zasobów kulturowych i 

przyrodniczych, 

4. Możliwości pozyskania środków finanso-

wych z Unii Europejskiej, 

5. Coraz większa popularność spędzania wol-

nego czasu poza miejscem zamieszkania, 

6. Wzrost liczby osób uprawiających sport 

7. Wzrost popytu na „zdrową żywność” i na-

turalne kosmetyki, 

8. Wzrost zapotrzebowania na usługi tury-

styczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

9. Rozwój aglomeracji śląskiej, 

10. Rozwój nowoczesnych sieci TIK, 

11. Wzrost zainteresowania tradycyjną kulturą 

wiejską i tradycyjnymi produktami, 

12. Możliwość pozyskania środków zewnętrz-

nych na realizację inwestycji oraz projek-

tów edukacyjnych, 

13. Identyfikacja obszaru jako centrum turysty-

ki weekendowej, 

14. Wykorzystanie tradycji regionu, 

15. Wykorzystanie potencjału społecznego, 

16. Rozwój bazy turystyczno-noclegowej, 

17. Rozwój instrumentów wsparcia dla przed-

siębiorców, 

18. Rozwój działalności gospodarczej związa-

nej z turystyką, rekreacją, przetwórstwem 

spożywczym oraz kosmetycznym. 

1. Emigracja i migracja młodych wykształco-

nych aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zagrożenie dla środowiska wynikające z 

niskiej emisji i słabej świadomości ekolo-

gicznej ludności, 

4. Uciążliwy pod względem bezpieczeństwa 

pieszych i rowerzystów, zanieczyszczeń i 

hałasu transport samochodowy, 

5. Pogarszająca się struktura demograficzna, 

wzrost liczby ludności w wieku poproduk-

cyjnym, 

6. Niedostosowanie systemu edukacji do po-

trzeb rynku pracy, 

7. Ograniczone możliwości finansowe gmin 

wiejskich, 

8. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

9. Skomplikowane i złożone procedury ubie-

gania się o środki unijne, 

10. Niska świadomość prawna społeczeństwa. 

11. Zubożenie społeczne. 

12. Brak efektywnego systemu ochrony środo-

wiska i gospodarowania przestrzenią. 

13. Ujemny wskaźnik przyrostu naturalnego. 

14. Słaby dostęp do specjalistycznych usług 

medycznych. 

15. Zanikanie zwyczajów i tradycji regional-

nych wskutek popularyzacji kultury maso-

wej, 
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4. Podsumowanie i wnioski dotyczące analizy SWOT dla obszaru LGD  

Analiza SWOT wykazała, iż obszar LGD powinien rozwijać się w oparciu o turystykę weekendową i 

pobytowa z wykorzystaniem zasobów kulturowych oraz przyrodniczych. Należy zadbać o infrastruk-

turę komunalną (kanalizacja, drogi chodniki) oraz związaną z budową i oznakowaniem tras turystycz-

nych, rowerowych i konnych, a także wspierać powstawanie nowych miejsc noclegowych i usług ga-

stronomicznych. 

 

Szczególnego wsparcia wymaga rozwój działalności gospodarczej związanej z przemysłem turystycz-

nym jako jednym ze źródeł zapotrzebowania na lokalne usługi turystyczne wraz 

 z ofertą towarzyszącą: noclegi, gastronomia, sport, oferta animacyjna dla rodzin z dziećmi 

i zwierzętami domowymi, produkt lokalny, wypożyczalnia i serwis rowerów, szlaki konne, zwiedza-

nia zabytków, udział w cyklicznych imprezach kulturalnych. 

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż na obszarze funkcjonowania LGD należy przede 

wszystkim inwestować w animowanie przedsięwzięć społecznych, integrowanie społeczności wiej-

skich, aktywizowanie mieszkańców oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie dostosowania do 

rynku pracy oraz ochrony środowiska.  

Na terenie LGD, obserwowana jest od dłuższego czasu emigracja ludzi młodych i wykształconych – 

przełamanie tej bariery stanowi jedno z ważniejszych wyzwań również dla polityki lokalnej i powinno 

zostać ujęte w przyszłej LSR, w zakresie możliwym do realizacji tj. np. poprzez edukację obywatel-

ską, działania wzmacniające integrację i zachęcające młodzież do dostrzegania mocnych stron miej-

sca, którym zamieszkują, również jako miejsca w którym można pozostać i pracować. 

Należy podjąć działania mające na celu sieciowanie i rozwój współpracy pomiędzy podmiotami mają-

cymi wpływ na lokalny rynek pracy ( przedsiębiorcy, bezrobotni, PUP, szkoły gimnazjalne i ponad-

gimnazjalne, organizacje pozarządowe itp.) 

 

Należy zadbać o dostęp do informacji, również z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnych, co powinno wpłynąć korzystnie na rozwój integracji społecznej i zmniejszyć od-

pływ młodych ludzi do większych miast. Wszelkie działania powinny zostać realizowane równolegle z 

prowadzoną promocją obszaru LSR. 

 

 

 


