
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

- aktywne i kreatywne społeczeństwo oraz liderzy lokalni  
- rosnąca liczba aktywnych organizacji pozarządowych i nieformalnych  
- zasoby przyrodnicze i krajobrazowe, („Ozy wielowickie”  - obiekt 
geologiczny , Wielowicz – góry, pradolina Sępolenki, lasy, rzeka, jeziora, 
czyste powietrze, ukształtowanie terenu, mikroklimat, KPK,  Czarna Góra, 
różnorodna fauna (nietoperze (rzadkie gatunki  i flora?) 
- zabytki (kościoły, chaty, młyny, zagrody „Poniatówki”, cmentarze) mury 
obronne, pałace, kościół ewangelicki,  
- infrastruktura sprzyjająca przedsiębiorczości (obszary objęte miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, powstająca strefa przemysłowa,  
inkubator przedsiębiorczości) 
- położenie geograficzne łączące inne województwa, bliskość większych 
miast, droga krajowa (trasa nad morze) i wojewódzkie, 60 km do lotniska  
- siła robocza, 
-duży potencjał rolny obszaru 
- miejsca do wypoczynku i rekreacji (min. stadion, hala sportowa,  orlik, 
boisko do piłki plażowej, place zabaw, ścieżki rowerowe, amfiteatr, rynek i 
fontanna , sport, rekreacja) 
- infrastruktura kulturalna (świetlice i domy Kultury) 
- organizacja imprez sportowych wojewódzkich i ogólnopolskich, 
- tradycja i obyczaje jako potencjał do wyrobienia lokalnej marki  
- aktywni twórcy ludowi, 
- pszczelarstwo, 
- szkolenie zawodowe w funkcjonujących placówkach oświatowych, 
- wyedukowane społeczeństwo w zakresie ulg i uprawnień, 
 

- brak pozarolniczych źródeł utrzymania 
- odpływ ludzi młodych, wartościowych 
- postępująca degradacja obiektów geologicznych (ozy) 
- zabytki – dwory – zaniedbane 
- obszary zaniedbane społeczno-gospodarczo-infrastrukturalnie (np. 
miejscowości popegeerowskie) 
- pasywna i roszczeniowa mentalność mieszkańców,  
- niewystarczająca ilość obiektów sportowych, turystycznych, rekreacyjnych 
na terenach wiejskich i niszczejąca infrastruktura placów zabaw na wsiach, 
- niewystarczająca baza turystyczna, gastronomiczna i noclegowa, 
- mało istniejących ścieżek rowerowych i słabo oznakowane  
- brak obiektów/gospodarstw „tematycznych” 
- niewystarczająca liczba podmiotów skupujących i przetwarzających 
produkty rolne, 
- zmniejszająca się ilość połączeń komunikacyjnych w transporcie 
publicznym, również obszarów wiejskich z miastami 
- starzejące się społeczeństwo, niedostateczna oferta usług społecznych dla 
osób starszych i niepełnosprawnych (opieka całodobowa w miejscu 
zamieszkania) , 
- brak instytucji otoczenia biznesu w zakresie wsparcia administracyjno-
finansowego 
- zły stan infrastruktury drogowej,   
- brak punktów otwartego dostępu do Internetu (hotspot) 
- wysoki odsetek osób bezrobotnych niezainteresowanych podjęciem pracy 
- brak wypromowanego produktu lokalnego dla obszaru, 
- brak wystarczającej promocji regionu na zewnątrz i spójnej informacji o 
ofercie regionu, 
- słaba jakość gleb (rolnictwo), 
- istnienie ograniczeń KPK, 
- niedostateczne wykorzystanie potencjału OZE, 
- niewystarczająca oferta opieki nad dziećmi w szczególności do lat 3,(brak 
krótkotrwałych form opieki), 



-  niedostateczna oferta kulturalna (doposażenie świetlic 
wiejskich/uaktywnienie/oferta dla dzieci/boiska wiejskie/animator zajęć, 
brak oferty spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich, brak środków na kulturę/słaba infrastruktura,) 
- wysoki stopień bezrobocia w powiecie i emigracja zarobkowa 
- niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy oraz słabe 
przygotowanie młodzieży do wyboru i świadomego kierowania ścieżką 
kariery zawodowej 
-niski poziom przedsiębiorczości 
- duża liczba osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej 
- niewystarczające środki finansowe gmin (rosnące zadłużenie) 
- niewystarczające kompleksowe wsparcie dla osób wykluczonych społecznie 
- krótki sezon turystyczny – brak infrastruktury, wydarzeń itp. 
-brak infrastruktury społecznej (mieszkania chronione) 
-brak zajęć integrujących pokolenia(rodzice-dzieci, dziadkowie-dzieci) 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- środki zewnętrzne, system zachęt 
- współpraca międzysektorowa 
- współpraca ponadlokalna, współpraca z zagranicą (miasto partnerskie) + 
inwestorzy, 
- możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych 
- rozwój turystyki jako trend i coraz więcej ludzi szukających atrakcji i 
aktywnego wypoczynku, 
- budowa obwodnic miast, 
-profilaktyka zdrowotna, 
- napływ ludności z ośrodków miejskich, 
- strefa ekonomiczna (przyciągnięcie potencjalnych inwestorów krajowych i 
zagranicznych), 
- szkolenie kadry edukacyjnej, ukierunkowana edukacja dzieci i młodzieży, 
- zmiany przepisów prawa w kierunku promującym szeroko pojęty rozwój 
- większa mobilność społeczeństwa 
- ogólnodostępny internet (dynamiczny rozwój sieci dzięki środkom z UE), 
- poszukiwanie przez turystów produktów regionalnych, żywności 

- zbyt restrykcyjne przepisy prawa w zakresie ochrony przyrody, ochrony 
zabytków (KPK), fiskalne, itp. itd.  
- niekorzystne zmiany prawa, sprzeczne zapisy w ustawach  
- brak właściwej polityki nieruchomości zabytkowych – ANR, konserwatorzy 
- duża konkurencja ze strony Chojnic, Człuchowa, Borów Tucholskich, w 
zakresie turystyki, 
- bezrobocie, 
- budowa obwodnicy , 
- za duża protekcyjność państwa, państwo „socjalne”, negatywne 
nastawienie społeczeństwa (roszczeniowe), 
- emigracja zarobkowa 
-  starzenie się społeczeństwa, 
- zubożenie społeczeństwa, 
- zmieniające się warunki klimatyczne (susze, huragany…), 
- patologie (złe wzorce) 
- niska konkurencyjność rynku pracy, 
- sąsiedztwo obszarów o bogatszej ofercie kulturalnej, 



ekologicznej, spokojnego wypoczynku, agroturyzm 
- potencjał miejsc pracy przy opiece nad osobami starszymi (starzenie 
społeczeństwa) 
 
 

- brak dróg ekspresowych i autostrad na obszarze, 
- wyższa konkurencyjność sąsiednich obszarów dotycząca rozwoju 
przedsiębiorczości  (strefy ekonomiczne), 
- lepsze możliwości kształcenia i uzyskania zawodu na sąsiednich obszarach, 
- lepsze przygotowanie innych gmin do pozyskiwania środków 
zewnętrznych, 
- ograniczenia biurokratyczne, skomplikowane procedury przyznawania 
dotacji, 
- brak wystarczającej ilości środków zewnętrznych na realizację 
proponowanych działań – małe dotacje na realizację niektórych 
zdiagnozowanych potrzeb społeczności , 
- niski przyrost naturalny ludzi 
-niska świadomość ekologiczna społeczeństwa 

 


