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Mocne Strony  Słabe strony  

-Otoczenie lasów, przyrody 
-Serdeczność mieszkańców, otwartość 
-Dostęp do żłobków, szkół, służby zdrowia 
-Przywiązanie i dbanie o tradycje 
-Wielokulturowość 
-Małomiasteczkowość (w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu) 
-Oferta turystyczna 
-Bogata infrastruktura oświatowa, rekreacyjna 
(za wyjątkiem hali sportowej) 
-Dobra organizacja  w terenie 
-Dom kultury 
-Dużo firm 
-Dostęp do bazy szkolnej, urzędu gminy, 
kościoła, szpitala 
-Czyste powietrze 
-Dobra współpraca z Urzędem Gminy i Miasta 
-Piękne środowisko 
-Położenie geograficzne 
-Potencjał kapitału ludzkiego 
-Bliskość do miasta wojewódzkiego Opole 
-Dobra infrastruktura (place zabaw, siłownie na 
świeżym powietrzu) 
-Dobry dojazd ze wsi do miasta 
-Dobre zaplecze socjalne 
-Dostęp do szkoły średniej (liceum, technikum) 
-Rzeka Mała Panew 
-Bliskość do ośrodków użyteczności publicznej 

-Izolacja ludności w lokalnych społecznościach 
(sołectwach) 
-Brak oferty dla osób niepełnosprawnych 
-Brak komunikacji ścieżkami rowerowymi 
-Brak komunikacji PKP (pociągi dalekobieżne nie 
zatrzymują się w Ozimku) 
-Mało ścieżek rowerowych, lub w słabej jakości i 
niewymiarowe 
-Mała dostępność do specjalistów, długie 
terminy oczekiwania 
-Niewykorzystane obiekty sportowe lub ich brak  
-Zły stan dworca kolejowego 
-Brak dworca autobusowego 
-Niskie dochody społeczeństwa pracującego w 
gminie 
-Brak miejsca codziennego pobytu dla 
mieszańców w wieku poprodukcyjnym 
-Brak miejsc spotkań dla młodzieży 
-Brak oferty dla młodzieży 
-Mała ilość dużych pracodawców, mała płaca 
-Brak mieszkań dla młodych 
-Brak basenu jako miejsce do wypoczynku dla 
mieszkańców 
-Brak odpowiedniej infrastruktury 
-Brak integracji mieszkańców z miasta i wsi  
-Demografia 
-Słabe szkolnictwo średnie i zasadnicze 
-Okres po COVID  
-Małe zarobki w miejscowych firmach 
-Brak projektów dla rolników 
-Zła nawierzchnia (ul. Wyzwolenia) 
-Zbyt małą oferta wydarzeń i imprez 
kulturalnych  
-Brak miejsc do integracji międzypokoleniowej 
-Brak wystarczającej ilości dróg asfaltowych 
-Brak integracji różnych lokalnych grup 
społecznych 
-Brak możliwości integracji dla młodzieży w 
wieku 16-20 lat 
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Szanse  Zagrożenia 

-Dostęp do środków na zwiększenie integracji i 
zaktywizowania mieszkańców 
-Poprawa komunikacji społecznej pokoleń 
-Rozwój infrastruktury sportowej 
-Rozwój obiektu muzeum Stowarzyszenie Doliny 
Małej Panwi 
-Dialog społeczny 
-Rozwój przedsiębiorczości 
-Integracja międzypokoleniowa 
-Projekty dla rolników, którzy chcą uniknąć 
pośredników poprzez Krótki Łańcuch Dostaw 
(np. budowa przechowalni samochodu 
dostawczego) 
-Budowa ścieżek rowerowych 
-Rozwój bazy turystycznej 
-Zwiększenie miejsc pracy 
-Rozwój opieki osób starszych 
-Aktywizacja społeczna (głównie młodzieży) 
-Ożywienie „Czarnego Dołu’’ i sauny (miejsce 
odludne, które mogłoby być wykorzystane jako 
miejsce spotkań młodzieży) 
-Wzrost zarobków osób pracujących 
-Pomoc osobom starszym niepełnosprawnym 
-Edukacja językowa i komputerowa dla osób 
starszych 
-Regulacja rzeki 
-Rozwój infrastruktury drogowej, ścieżki 
rowerowe połączone z każdym sołectwem i z 
jeziorem Turawskim 
-Rozbudowa bazy sportowej i wyspy Rehdanza 
-Tereny inwestycyjne 
-Doświadczeni liderzy w sołectwach i 
stowarzyszeniach 
-MPZT 
-MRM 

-Brak aktywności mieszkańców, zwłaszcza 
młodych 
-Zmniejszająca się liczba liderów społecznych 
-Niedobór środków na realizację celów 
-Malkontenctwo społeczne 
-Starzenie i wyludnianie się społeczeństwa 
-Wyjazd mieszkańców za pracą, brak ofert pracy 
z wysokimi zarobkami dla osób z wysokimi 
kwalifikacjami 
-Młodzież po wyjeździe na studia do dużych 
miast, nie będzie chciała wracać po ich 
ukończeniu do Ozimka 
-Mały przyrost naturalny 
-Niespełnienie oczekiwań mieszkańców 
-Nadmierne finansowanie projektów miękkich 
lub turystycznych 
-Brak zysków dla rolników (nadmiar 
pośredników) 
-Brak chęci u mieszkańców do uczestnictwa w 
imprezach i wydarzeniach kulturalnych 
-Odizolowanie społeczeństwa przez restrykcje 
COVID 
-Inflacja 
-Sytuacja na świecie 
-Brak szkolnictwa wyższego  w województwie na 
wysokim poziomie  
-Obojętność mieszkańców, brak zaangażowania 
w działalność społeczną 
-Brak aktywności młodzieży w organizacjach 
działających na rzecz lokalnych społeczności 
-Zmieniająca się sytuacja gospodarcza 
-Niestabilność rynkowa 
-Brak wykwalifikowanej kadry (np. brak lekarzy) 

 

 

                                                        

 


