
Nowa Ruda Pieszyce Walim Jedlina-Zdrój Głuszyca

Obecność artystów/autorytetów 

mieszkających w obszarze LGD
Bardzo duży patriotyzm lokalny

Lokalni historycy (zasięgi 

medialne - youtube)

Lokalni działacze na rzecz 

seniorów i młodzieży

Dziedzictwo kulturowe - koła 

gospodyń wiejskich

Współpraca z miastami 

sąsiadującymi

Rękodzielnictwo - malarze, 

rzeźbiarze, rzemiosło

Wielokulturowa historia
Uzdolnieni artyści muzyczni i 

taneczni

Różnorodność etniczna (ziemie 

zachodnie)

Uzdolnieni sportowcy z 

osiągnięciami

Duża ilość cyklicznych imprez dla 

lokalnej społeczności
Bogata oferta sportowa

Duża liczba wydarzeń 

kulturalnych i sportowych (CKiT)
Duża liczba klubów sportowych

Niewykorzystane dziedzictwo 

kultury poniemieckiej
Bogata oferta kulturalna

Programy skierowane do 

seniorów

Niematerialne dziedzictwo 

(krajobraz i imprezy)

Dziedzictwo kulturowe

Atrakcyjne muzea i historie 

związane z górnictwem

Dziedzictwo historyczne

Atrakcyjne historie tajemnic z 

okresu II wojny światowej

Dostępność infrastruktury 

społecznej (żłobek gminny, 

przedszkola, place zabaw, 

świetlice itp.)

Wysoki poziom edukacji szkolnej

Dostęp do poradnictwa 

specjalistycznego - Poradnictwo 

socjalne, interwencja kryzysowa

Dostęp do przedszkola i żłobka

Rozwijająca się turystyka górska i 

rowerowa - bieganie
Bliskość Gór - sporty zimowe Wyciąg narciarski

Liczne obiekty turystyczne i 

sportowe
Turystyka konna

Powstawanie nowych szlaków 

turystycznych

Rozbudowana baza noclegowa, 

infrastruktura turystyczna, 

atrakcje turystyczne

Turystyka

Tradycje uzdrowiskowe
Dobra infrastruktura sportowa 

np. MTB
Duża liczba stadnin

Kumulacja ciekawych miejsc do 

poznania i odkrycia

Manufaktury spożywczych 

produktów lokalnych

Oznaczone szlaki i miejsca 

widokowe
Atrakcje turystyczne

Zabytki architektury
Dobrze rozwinięta baza 

noclegowa

Ciekawe miejsca historyczne Infrastruktura rowerowa

Zlokalizowanie wielu atrakcji na 

obszarze gmina - LGD

Położenie geograficzne Położenie Położenie geograficzne Położenie geograficzne Położenie geograficzne

Bliskość innych regionów 

europejskich
Bliskość granicy

Sąsiedztwo Wałbrzycha i 

Aglomeracji Wałbrzyskiej
Bliskość Czech

Bliskośc z całym światem (szybki 

dojazd do wrocławskiego 

lotniska)

Przyroda Piękny teren do życia
Walory przyrodnicze, kulturalne i 

historyczne
Walory przyrodnicze

Atrakcyjne położenie: góry, lasy, 

woda, widoki na pobliskie góry

Wysokie walory krajobrazowe i 

przyrodnicze
Góry Historia regionu Historia regionu

Krajobraz Czyste powietrze

Zdrowe powietrze Nieskażone powietrze

Piękne miejsca widokowe i 

turystyczne

Bliskość natury

Autentyzm miejsc (tajemnica)

Atrakcyjność Gór Sowich

Wiele zabytkowych 

nieruchomości na sprzedaż
Obiekty zabytkowe Otwarte kompielisko

Wysoki poziom rekreacji 

(narciarstwo, rower, itp.)
Pałac Jedlinka

Duża liczba zbiorników wodnych 

dla wędkarzy

Funkcje uzdrowiskowe

Rozwijająca się infrastruktura 

drogowa
Brak korków, szybki dojazd Drogi gminne i powiatowe Dobra komunikacja drogowa Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura rowerowa

SILNE STRONY

UKŁAD KOMUNIKACYJNY I 

TRANSPORTOWY
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Brak aktywności społecznej w 

działaniach lokalnych
Niska aktywność społeczna mieszkańców Niska aktywność społeczna mieszkańców

Niska aktywność społeczna 

mieszkańców

Niska aktywność społeczna 

mieszkańców

Brak integracji międzypokoleniowej Brak liderów lokalnych Mała liczba NGO's Mało liderów lokalnych Brak chęci do działania (stagnacja)

Słabe zaangażowanie mieszkańców w 

życie gminy
Brak liderów lokalnych

Niska świadomość społeczna (dot. 

m.in. śmieci, spalania, psów)
Brak współpracy pomiędzy NGO's

Znieczulica społeczna
Nieefektywna komunikacja pomiędzy 

instytucjami w partnerstwie

Niska świadomość tożsamości lokalnej Brak tożsamości lokalnej

Słaba integracja społeczna Niska świadomość ekologiczna

Brak oferty (rozrywkowej) dla młodzieży
Niewystarczająca oferta sportowo-

rekreacyjna i kulturalna

Niewystarczające wsparcie inicjatyw 

sportowych

Niewystarczająca informacja o 

ofercie Centrum Kultury
Niska frekwencja na imprezach

Niewystarczająca liczba eventów 

muzycznych i kulturalnytch

Niewystarczająca oferta kulturalna, 

sportowa i turystyczna

Nieefektywne wykorzystanie 

infrastruktury społecznej (światlica w 

Piskorzowie - brak zajęć dla dzieci i 

młodzieży; boisko - brak wydarzeń np. 

koncertów)

Brak zajęć dodatkowych rozwijających 

kompetencje kluczowe i kreatywne

Niski poziom edukacji 

podstawowej

Niewystarczająca oferta zajęć 

rozwijających kompetencje kluczowe i 

cyfowe

Place zabaw wymagające rozbudowy lub 

modernizacji

Niewystarczający dostęp do służby 

zdrowia

Wykluczenie cyfrowe (ze względu 

na umiejętności) zwłaszcza 

seniorów

Brak aktywnego wyjścia do seniorów w 

celu ich aktywizacji

Niewystarczająca oferta zajęć 

pozalekcyjnych (SKS, kompetencje 

cyfrowe, inżynieryjne)

Niedostateczny dostęp do edukacji 

przedszkolnej

Dyskryminacja kobiet na rynku pracy
Niewystarczający dostęp do opieki 

medycznej

Brak kursów edukacyjnych dla młodzieży

Brak programów aktywizacji zawodowej 

dla kobiet

Mało atrakcyjna oferta edukacyjna

Brak Sali sołeckiej na spotkania 

seniorów/młodzieży (Kamionki)

Starzejące się spoleczeństwo Starzejące się społeczeństwo Starzejące się społeczeństwo

Migracja młodych ludzi

Brak miejsc pracy Słaba oferta pracy

Brak specjalistycznego wykształcenia

Nadużywanie narkotyków i alkoholu

Łatwy dostęp do alkoholu i środków 

psychoaktywnych

Ubóstwo energetyczne

Niewystarczająca promocja Brak małej gastronomii
Niewystarczająca liczba miejsc 

noclegowych o wysokim standardzie 

Niewystarczające wsparcie dla firm z 

branż turystycznych

Brak infrastruktury turystycznej: ścieżki 

rowerowe, chodniki, mała gastronomia 

(Kamionki)

Niewystarczająca liczba miejsc 

gastronomicznych (nierównomierne 

rozmieszczenie)

Niewystarczająca oferta firm 

wspierających turystykę

Niewykorzystanie potencjału 

turystycznego Walimia

Brak restauracji - słaby dostęp do 

gastronomii

Niewystarczająca ilość noclegów dla 

turystów

Brak/mała ilość produktów lokalnych 

charakteryzujących region

Brak dużych zakładów pracy Mała atrakcyjnośc dla przedsiębiorstw Brak przemysłu
Brak zainteresowania dużych 

pracodawców

Ilość działalności gosp. na 

podobnym/niskim poziomie od lat
Brak infrastruktury dla przedsiębiorstw

Niewystarczające wsparcie drobnego 

biznesu
Zanikanie "małego" handlu

Brak usług rzemieślniczych i 

specjalistycznych

Biurokracja i niezadowalająca 

komunikacja z urzędnikami

Brak lokali na działalność gospodarczą Brak IOB

Brak wsparcia finansowego na 

wyposażenie przedsiębiorstw
Słabe grunty rolne

Szara sterefa Brak chętnych do pracy
Brak ofert pracy zatrzymujących 

na miejscu osoby wykształcone

Niska świadomośc społeczna dot. 

kosztów związanych z prowadzeniem 

działalności gosp.

Szara strefa Szara strefa w turystyce

Złej jakości inf. Drogowa (chodniki, 

przejścia, oświetlenie)

Brak chodników dla pieszych (Kamionki, 

nie ma połączenia Piskorzów - Piskorzów 

Dorotka)

Zła nawierzchnia dróg wojewódzkich
Nieefektywne rozwiązania 

parkingowe

Stara infrastruktura: drogowa, 

komunalna, zabytkowa

Brak komunikacji publicznej łączącej 

gminę Nowa Ruda z miastem czy 

powiatem

Brak chodników i ścieżki rowerowej 

Piskorzów - Pieszyce)

Brak komunikacji publicznej pomiędzy 

gminami

Brak informacji o monitoringu w 

mieście

Trudności w zewnętrznej komunikacji 

publicznej

Brak oświetlenia dróg powiatowych

Brak przystanku/wiaty komunikacji 

publicznej powyżej "Czarnego Rycerza" 

(istotne dla turystyki pieszej)

Niezadowalająca liczba parkingów

Wykluczenie komunikacyjne - duże 

odległości od autostrady czy 

obwodnicy

Niewystarczająca sieć dróg, zły stan dróg 

instniejących

Mały procent skanalizowania gminy 

(miejscowości bez wodociągu)

Niewystarczająca infrastruktura 

kanalizacyjna, elektryczna (stare 

przewody) ICT

Niewystarczająca infrastruktura wodno-

kanalizacyjna, gazowa i ICT

Nieefektywna gospodarka 

odpadami (PSZOK, karteczki)

Brak parkingów typu P&R, stacji 

ładowania rowerów/samochodów

Słabo rozwinięta infrastruktura 

kanalizacyjna

Słaby dostęp do inf. ICT

Niska świadomości ekologicznej 

(segregacja i opalanie)
Niska jakość powietrza

Złej jakości powietrze - niska emisja 

(kopciuchy, emisja spalin)
Duże zanieczyszczenie lasów

Komunalna infrastruktura 

mieszkaniowa w bardzo złym stanie

Zdewastowane obiekty i 

pustostany

Mały zasób mieszkaniowy 

(komunalny); wysokie ceny lokali 

mieszkalnych

Niewystarczający dostęp do inf. 

rekreacyjno-przyrodniczej
Zanikanie funkcji uzdrowiskowej

Mało rozwinięta infrastruktura 

rowerowa
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Zaangażowana społeczność (OSP, 

seniorzy, KGW)
Potencjał ludzki Budowanie tożsamości lokalnej

Polepszenie jakości życia 

mieszkańców

Bogata oferta wydarzeń 

kulturalnych dla różnych grup 

wiekowych

Większa liczba mieszkańców
Stwarzanie korzystnych 

warunków życia dla osadnictwa

Większy dostęp do usług 

medycznych

Zwiększenie środków na edukację 

i sport

Stworzenie spójnej i 

konsekwentnej strategii promocji 

gminy

Środki unijne Wykorzystanie historii Bliskość SSE
Funkcjonowanie strefy 

aktywności gospodarczej

(Niewykorzystany) potencjał 

turystyczny, przyroda, reklama, 

oznakowanie

Wykorzystanie potencjału 

turystycznego Walimia (baza 

wypadowa w góry, informacja 

turystyczna)

Paralotnie, stok narciarski

Unowocześnienie istniejących 

produktów turystycznych

Brak tłoku na szlakach

Ukształtowanie terenu pod 

rozwój turystyki rowerowej

Przyroda, bardzo atrakcyjne 

tereny

Uproszczenie procedur 

administracyjnych np. przy 

przejmowaniu nieruchomości/ 

gruntów pod inwestycje

Funkcje uzdrowiskowe
Modernizacja sieci infrastruktury 

wod-kan i gazowej

Dużo miejsc (świetlice wiejskie, 

CK), które można wykorzystać na 

kursy i rozwój

Większe środki zewnętrzne Linia kolejowa Transgraniczność

Oferta turystyczna: Muzeum Gór 

Sowich; stare kopalnie; izba 

pamięci i żywe lekcje historii

Lepsza komunikacja transportowa Geotermia Geotermia

Atrkcyjność terenu: 

budownictwo; rekreacja; aktywny 

wypoczynek

Rozwój zewnętrznej komunikacji 

zbiorowej: autobusy, szynobusy

Dostępność środków unijnych

Wzrost atrakcyjności obszarow 

wiejskich (pandemia)

Dostęp do infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej

Warunki do lokowania obiektów 

opieki zdrowotnej

Sf
e

ra
 p

rz
e

st
rz

e
n

n
a

Sf
e

ra
 g

o
sp

o
d

ar
cz

a
Sf

e
ra

 s
p

o
łe

cz
n

a
SZANSE



Nowa Ruda Pieszyce Walim Jedlina-Zdrój Głuszyca

Wyprowadzka ludzi młodych
Niewystarczająca współpraca 

pomiędzy sołectwami
Niska świadomość społeczna Starzejące się społeczeństwo

Upływ ludności Wyjazd młodych ludzi Niż demograficzny

Starzenie się społeczeństwa Starzenie się społeczeństwa Migracja młodych

Zagrożenie bezrobociem

Brak miejsc pracy dla młodych i praca 

w Czechach

Brak współpracy i partnerstwa 

sołectw i gminy

Pogarszająca się sytuacja rodzin 

(wysokie koszty życia)

Niepewność sytuacji w kraju 

zubożenie lokalnej społeczności
Brakuje nauczycieli i lekarzy

Zanik więzi społecznych w wyniku 

nadmiernego korzystania z internetu

Zagrożenie epidemiologiczne

Osłabienie więzi społecznych z 

powodu internetu i malejących 

kontaktów interpesonalnych (w 4 

oczy)

ubóstwo społeczeństwa

Starzejące się społeczeństwo

(emigracja zarobkowa)

Rosnąca liczba osób 

niepełnosprawnych

Niewystarczający potencjał ludzki Wzrost bezrobocia

Brak interesującej oferty kulturalnej 

dla młodzieży i innych grup 

wiekowych

Niestabilność w polityce

Brak znajomości historii lokalnych 

sprzed II wojny światowej

Sytuacja międzynarodowa 

(zagrożenie wojną)

Inflacja

Pandemia (mutacje chorób)

Zmniejszenie ilości gospodarstw 

rolnych
Biurokracja Biurokracja

Nasilająca się niechęć lokalnej 

społeczności do działania a także z 

korzystania z projektów 

przygotowanych

Brak źródeł finansowania Brak stabilizacji

Partnerstwa w obszarze Euroregionu 

(brak bazy partnerów potencjalnych z 

Czech)

Brak ofert pracy

Niewielka ilość projektów 

międzynarodowych

Puste nieruchomości posiadające 

walory turystyczne i potencjał 

biznesowy

Geopolityczne zagrożenia

Niewłaściwa realokacja zasobów 

pomiędzy sołectwami (Piskorzów - 

Kamionka)

Antropopresja Zastopowanie programu powietrze
Położenie geograficzne, które może 

prowadzić do marginalizacji

Zarastające miejsca widokowe w 

górach (zasłonięte widoki)

Napływ turystów zmotoryzowanych - 

uciążliwość dla mieszkańców, hałas, 

rozjeżdżanie dróg leśnych, 

niebezpieczeństwo dla pieszych

Ograniczone zasoby wody Brak środków UE
Nadmierne eksploatowanie zasobów 

przyrodniczych

Niszczejące zabytki architektury Dewastacja środowiska naturalnego Utrata funkcji uzdrowiskowych
Degradacja środowiska (szamba, 

śmieci)

Problem śmieci na szlakach 

turystycznych

Zakłócenie równowagi "ekosystemu" 

regionu

Zmiany klimatyczne - klęski 

żywiołowe (wiatr i woda)

Brak komunikacji autobusowej 

między wsiami

Za duży ruch drogowy 

niewspółmierny do możliwości 

okolicy

Malejące zasoby wody pitnej

Zmiana klimatu Zmiany klimatyczne Brak środków zewnętrznych

Zmiany w gospodarce energetycznej Polityka energetyczna państwa

Patodeweloperka
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ZAGROŻENIA


