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MOCNE STRONY SŁABE STRONY
1. atrakcyjne położenie (pomiędzy 
Polanicą Zdrój a Kłodzkiem)
2. dobra współpraca z Wójtem
3. Międzynarodowe Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej (znane miejsce 
pielgrzymek wiernych)
4. Mauzoleum księcia Jana Ziębickiego
(fakt historyczny, miejsce kultu)
5. działająca biblioteka i agencja 
pocztowa
6.działająca świetlica
7.budynek remizy strażackiej
8. ponad 40 kapliczek, kolumn 
wotywnych i krzyży przydrożnych
9. sieć wodociągowa
10. atrakcyjne tereny inwestycyjno-
mieszkaniowe (napływ ludności)
11. piękna przyroda (możliwość 
aktywnego spędzania czasu na 
powietrzu)
12. aktywne organizacje społeczne 
(działające KGW, Rada Parafialna, Rada 
Sołecka, Koła Różańcowe)
13. sprawnie działające firmy usługowe i 
produkcyjne (piekarnia, firmy budowlane, 
mechanika itp.)
14. bezpłatny dostęp do Internetu w 
bibliotece
15. aktywnie działający zespół odnowy 
wsi
16. działający proboszcz (organizacja 
spotkań świątecznych, remonty zespołu 
kościelnego)
17. oświetlenie drogi głównej
18. lubiany i działający sołtys
19. działające gospodarstwa 
agroturystyczne specjalizujące się w 
hodowli owiec i potrawach z jagnięciny
20.prywatne stawy rybne 
21. prywatna jazda konna
22. produkt regionalny- miód gryczana 
pana Henryka Zaremby
23. umiejętność organizowania imprez 
(zabawy wiejskie, zabawy dla dzieci, 
festyny)
24. dobra współpraca z Caritas diecezji 
świdnickiej
25.znani artyści 
26. uznane autorytety mieszkające we 

1. niedostateczna  informacja o 
Sanktuarium i Mauzoleum
2. mała aktywność OSP
3. brak szkoły
4. brak  kanalizacji
5. słabe zaangażowanie firm 
produkcyjnych i usługowych w życiu 
aktywnym wsi
6. niedostateczna baza gastronomiczna
7. mało zróżnicowana oferta dla dzieci i 
młodzieży
8. zły stan techniczny budynków 
użyteczności publicznej
9. zły stan dróg
10. brak chodników
11. brak oświetlenia dróg bocznych
12. mała ilość parkingów
13. brak centrum spotkań integracyjnych 
w plenerze
14. brak własnej strony internetowej wsi
15. mało miejsc pracy
16. małe zaangażowanie ludzi młodych i 
mieszkańców w życie wsi
17. pojedyncze, dzikie wysypiska śmieci
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wsi
27. działające dwa sklepy spożywcze
28. trasa przebiegu samochodowego 
rajdu Polski
29. dostęp do Internetu
30.udział w konkursach i zdobywanie 
nagród w gminie i w powiecie
31. umiejętność wypracowywania 
środków własnych
32. uzdolniona młodzież zdobywająca 
stypendia
33. kultywowanie tradycji ( procesje, 
szopka bożonarodzeniowa, odpusty, 
grób Pański)
34. duża ilość mieszkańców 
wykształconych i zamożnych
35.działajaca siłownia

                                         Strona 6
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SZANSE ZAGROŻENIA
1. duże zainteresowanie ludzi 
osiedlaniem się na terenie wsi 
2. duże możliwości pozyskania 
zewnętrznych środków pomocowych np. 
z UE
3. wzrastający ruch turystyczny związany 
z miejscami  kultu
4. moda na kontynuowanie 
zapomnianych tradycji i kultury terenów 
wiejskich
5. łatwiejszy dostęp do nauki i 
kształcenia się
6. promocja zdrowego trybu życia
7. dostęp do funduszy gminnych na 
rozwój wsi
8. marszałkowski program rozwoju wsi 

1. niestabilna sytuacja  gospodarcza
2. ograniczona ilość środków 
pomocowych
3. brak umiejętności pozyskiwania 
funduszy z UE
4. brak nowoczesnej promocji wsi
5. duża ilość dzikich wysypisk śmieci na 
wsi i w otaczających miejscowościach
6.likwidacja linii PKP
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