
                              Dobrodzień          Analiza SWOT  

Mocne Strony Słabe Strony 
- Zwartość układu osadniczego sprzyjająca rozwojowi i    
   funkcjonowaniu infrastruktury technicznej; 
- Zorganizowana gospodarka odpadowa; 
- Znaczny obszaru objęty siecią kanalizacyjną; 
- Zwodociągowanie obszaru; 
- Rozwinięta sieć telekomunikacyjna; 
- Charakterystyczna zabudowa wiejska połączona z dużą  
    dbałością mieszkańców o estetykę i porządek otoczenia  
- Rozwijająca się infrastruktura turystyczna 
- Duża liczba zabytków (m.in. pałace, kościoły, kapliczki,   
   krzyże, młyny) 
- Unikalne w skali europejskiej wykopaliska paleontologiczne 
(pradinozaur- Silesaurus Opolensis) w Krasiejowie - pawilon 
paleontologii w Krasiejowie; Kocury 
- Różnorodność przyrodniczo-krajobrazowa (Obszar  
  Chronionego Krajobrazu La- sów Stobrawsko – Turawskich, 
rzeka Mała Panew z licznymi meandrami i starorzeczami, 

Jeziora Turawskie,Stawy Pluderskie, obszary Natura 2000); 
- Duża powierzchnia lasów (ok. 60 % powierzchni obszaru, 
kompleks Borów Stobrawsko – Turawskich) i zbiorników 
wodnych (Jeziora Turawskie, rzeka Mała Panew) sprzyjające 
turystyce weekendowej; 
- Bogate tradycje rzemiosła stolarsko – meblarskiego; 
- Bogate tradycje kulinarne (lokalne produkty rolno-
spożywcze); wielokulturowość 
- Doświadczenie wyniesione z programu Odnowa Wsi w 
Województwie Opolskim oraz poprzednich okresach 
programowania LEADER 
 

- Słaba komunikacja transportowa w gminach, brak częstych 

połączeń między wioskami a większymi ośrodkami miejskimi 
oraz Opolem; 

- Niedostateczne wykorzystanie obiektów zabytkowych na 

atrakcje turystyczne; 
- Niedostępność części obiektów (np. zamknięte kościoły); 
-Niewystarczająca promocja i ekspozycja ciekawostek i zasobów 
regionu; 
- Niedostateczna liczba parkingów wokół atrakcji turystycznych 
i obiektów rekreacyjno-sportowych 
- Brak wypożyczalni rowerów (indywidualnych oraz sieci) i 
ścieżek rowerowych 
- Niewystarczająca świadomość mieszkańców dotycząca 
zasobów przyrodniczych, kulturowych, historycznych, potrzeby 
ich ochrony oraz możliwości wykorzystania do przygotowania 
oferty rekreacji  
i turystyki; 
- Mało zagospodarowane świetlice wiejskie głównie z powodu 
braku personelu/animatorów czasu wolnego (brak etatów) 
- Niedostateczna oferta szkoleniowa dla osób, organizacji, 
przedsiębiorców i instytucji związanych z rękodziełem, sztuką 
ludową i kulinariami 

Szanse Zagrożenia 
- Objęcie całego obszaru miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego; 
- Regulacje/przepisy dot. kształtowania ładu przestrzennego; 

- Trendy związane z ochroną środowiska: rolnictwo 

ekologiczne, odnawialne źródła energii 

- Zmiana mentalności społecznej dot. środowiska 

naturalnego 

- Dostępne fundusze europejskie na inwestycje i różne 

działania  
- Wykorzystanie bogatych tradycji kulturowych oraz 
istniejącej infrastruktury do rozwoju przedsiębiorczości i 
turystyki; 
- Rozwijające się społeczeństwo obywatelskie; 
- Trend na rozwój małych rodzinnych gospodarstw rolnych 
produkujących „zdrową żywność” , Agroturystyka 

 

- Trendy związane z odchodzeniem od tradycyjnego charakteru 
miejscowości na obszarach wiejskich; 
- Polityka państwa niedostosowana do potrzeb i oczekiwań 
mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast; 
- Słabe zainteresowanie ośrodków akademickich współpracą z 
obszarami wiejskimi w zakresie budowania nowoczesnych 
(zgodnych z tradycyjną funkcja wsi) koncepcji 
zagospodarowania terenu 

- Zmiany klimatyczne i pogorszenie warunków hydrologicznych, 

pogorszenie jakości wód podziemnych 

- Migracje zarobkowe ludności do krajów Unii Europejskiej, 

szczególnie osób młodych – przedsiębiorczych i aktywnych 

- Niejasne, zmieniające się i skomplikowane procedury 

pozyskania środków pozabudżetowych, zbyt rozbudowana 
biurokracja; 

- Anonimowość mieszkańców, społeczeństwo zamykające się; 

- Starzenie się społeczności (szczególnie wiejskich) związane z 

ujemnym wskaźnikiem przyrostu naturalnego oraz wyjazdami 
za granicę młodych mieszkańców; 

 

 


