
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 
Góra św. Anny jako rozpoznawalna marka w kraju i za 
granicą 
Dostępność do autostrady A4 i innych dróg krajowych 
Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wodociągowa i stale 
rozbudowywana infrastruktura kanalizacyjna 
Korzystne uwarunkowania gospodarcze -lokalizacja dużych 
i średnich przedsiębiorstw Działalność spółdzielni 
socjalnych oraz licznych małych przedsiębiorstw 
Walory przyrodnicze i turystyczno-rekreacyjne (w tym 
dorzecza rzeki Odry) 
Odpowiednia ilość miejsc noclegowych we większości gmin 
Silna więź mieszkańców z regionem; mieszkańcy 
zainteresowani kulturą i tradycją regionalną oraz aktywność 
lokalnych organizacji pozarządowych 
Rozwinięta sieć instytucji i obiektów kulturalnych i 
sportowych 
Dobra znajomość języka niemieckiego wśród mieszkańców 
Rozwinięta edukacja na poziomie ponadgimnazjalnym 
Doświadczenie zawodowe mieszkańców uzyskane za 
granicą 
Zmodernizowane rolnictwo 
Pracowitość mieszkańców 
Rozwinięta współpraca z podmiotami zagranicznymi 
Przygotowane tereny inwestycyjne 
Bogactwo historyczne (postacie historyczne, zabytki oraz 
szlaki historyczno-religijne, m.in. Szlak Cysterski i Szlak św. 
Jakuba) 
 

Ujemne saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych 
Odpływ absolwentów 
Niedobór pracowników o określonych kwalifikacjach 
zawodowych nie w pełni dostosowana do potrzeb rynku pracy 
oferta edukacyjna 
Niższe względem kraju i województwa dochody i wydatki gmin 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
Wyższa stopa bezrobocia wśród kobiet niż wśród mężczyzn 
Niski poziom wynagrodzeń 
Mała liczba firm przetwórstwa rolno-spożywczego i 
ekologicznego 
Infrastruktura drogowa wymagająca remontu i modernizacji 
Mała liczba turystów poza sezonem turystycznym 
Niewystarczająco rozwinięta lokalna (międzygminna) sieć 
transportu zbiorowego 
Niewykorzystany potencjał zasobów kulturowych, 
historycznych, – mała liczba odrestaurowanych i 
przystosowanych do pełnienia nowych funkcji obiektów, w 
tym turystycznych obiektów zabytkowych. 
Słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych, niedoinwestowana infrastruktura 
turystyczna w zakresie ilości i jakości ścieżek rowerowych, 
parkingów 
Niewystarczające dostosowanie standardów obiektów 
noclegowych do potrzeb turystów i współczesnych form 
turystyki 
Niska liczba zidentyfikowanych i wypromowanych produktów 
lokalnych oraz grup artystycznych 
Zmniejszająca się aktywność społeczna w związku z odpływem 
mieszkańców 
Słabo zróżnicowana sieć gastronomiczna 
Słabo rozwinięta sieć jednostek świadczących usługi  społeczne, 
w tym. opiekuńczo-wychowawcze 
Słabo rozwinięta sieć mieszkań komunalnych, socjalnych 
i chronionych 
Niewystarczające zainteresowanie inwestorów budową 
zakładów produkcyjnych i usługowych oraz realizacją 
inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej 

(NAJBARDZIEJ REALNE) SZANSE (NAJBARDZIEJ REALNE) ZAGROŻENIA 
Pozyskanie środków na rozwój społeczności lokalnych, w 
tym na wyeksponowanie walorów przyrodniczo-
turystycznych i historycznych, ochronę bioróżnorodności 
oraz na dalszą modernizację rolnictwa 
Wzrost zainteresowania produktami lokalnymi 
Wzrost zainteresowania produktami ekologicznymi 
Bliskość do aglomeracji opolskiej, górnośląskiej oraz 
dolnośląskiej 
Aktywność inwestycyjna mieszkańców gminy pracujących 
za granicą oraz dochody mieszkańców uzyskiwane za 
granicą 
Moda na zamieszkiwanie na terenach wiejskich, położonych 
w niewielkiej odległości od większych ośrodków miejskich 
Wzrost popularności turystyki rodzinnej i weekendowej (w tym 
na zwiedzanie wiosek tematycznych) 
Pozyskanie środków na zagospodarowanie i poprawę 
żeglowności rzeki Odry oraz innych dopływów 
Wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia 
i aktywnością ruchową mieszkańców , w tym osób 
starszych i dzieci 
Wzrost świadomości w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym i wykorzystania alternatywnych źródeł energii 
 

Starzenie się społeczeństwa 
Spadek zainteresowania turystyką sentymentalną 
Niska skala napływu nowych mieszkańców (za wyjątkiem 
gminy Gogolin i Ujazd) 
Trudności w dotarciu do miasta wojewódzkiego 
z wykorzystaniem publicznych środków transportu 
Zbyt duża biurokracja utrudniająca pozyskiwanie środków 
finansowych 
Zagrożenie powodziowe ze względu na położenie 
względem rzeki Odry (dotyczy gmin nadodrzańskich) 

Ograniczone możliwości inwestycyjne w związku 
z obecnością obszarów chronionych 
Zanieczyszczenia środowiska 
Niesprzyjające produkcji i sprzedaży produktów lokalnych 
regulacje prawne 
Niewystarczające wsparcia finansowe 
na zagospodarowanie czasu pozaszkolnego dla dzieci 
i młodzieży 
Niski poziom zaufania społecznego utrudniający 
nawiązywanie współpracy 

 


