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Załącznik nr 3.3 do raportu  

Tabele z wnioskami z dyskusji,  

prezentujące problemy i potencjały analizowanych podobszarów rewitalizacji. 
 

NAZWA PODOBSZARU REWITALIZACJI  W GMINIE OCHOTNICA DOLNA 

PODOBSZAR REWITALIZACJI NR 1”OCHOTNICA GÓRNA 

PROBLEMY PODOBSZARU 

(co utrudnia życie, rozwój, integrację) 

POTENCJAŁY PODOBSZARU 

(co poprawia jakość życia, rozwój, integrację) 

Społeczne Społeczne 

Emigracja ludzi młodych za pracą Działająca Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i ich oferta 
Brak miejsc pracy dla mężczyzn (praca za granicą – 
rozbite rodziny) 

Działalność lokalnych organizacji, w tym: 
Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce 
Koło Gospodyń Wiejskich  
Związek Podhalan  
Fundacja Wolna Republika Ochotnicka 

Alkoholizm 
Brak oferty spędzania czasu dla osób starszych 
Niewystarczająca oferta kulturalnej i rozrywkowej dla 
młodzieży 
Problemy edukacyjno-socjalizacyjne Romów (w tym 
zbyt słaby stopień zintegrowania) 

Parafia Rzymskokatolicka i jej działalność 

Niepełnosprawność mieszkańców, potrzebujących 
szczególnego wsparcia 

Działalność Gorczańskiego Klubu Motorowego 
Ochotnica 

Niewystarczająca edukacja w zakresie kultury 
lokalnej, zwyczajów i gwary 

Sporty motorowe i rowerowe jak przestrzeń 
aktywności mieszkańców (integrują i włączają 
młodzież) 

Niewystarczająca edukacja sportowa  
Przestrzenno-funkcjonalne Przestrzenno-funkcjonalne 
Czy mamy dostęp do usług publicznych /jak daleko mamy do ważnych obiektów 

Brak przestrzeni do spotkań mieszkańców Amfiteatr na Skwerku 
Duża odległość do WOK i innych obiektów kultury WOK   
Brak miejsc rekreacji dla matek z dziećmi  
Brak parkingów  
Wałęsające się psy  
Brak urzędu pocztowego  

Techniczne Techniczne 
W jakim stanie technicznym są ważne dla nas obiekty 

Drogi wąskie i w złym stanie Wiejski Ośrodek Kultury 
Brak chodników i ścieżek spacerowych Amfiteatr 
Brak terenów do spacerów matek z dziećmi Wojtyłówka (Jamne) 
Brak chodników promenad i miejsc do spacerów Działki gminne Jamne i Ustrzyk (jako potencjał dla 

inwestycji na cele społeczne) 
Brak ścieżkę rowerowych i infrastruktury rowerowej  Budynek Domu Parafialnego 
Brak ośrodka zdrowia spełniającego normy  
Brak dostępu toru do uprawiania sportów 
motorowych i rowerowych dla mieszkańców 
intensywnie uprawiających te sporty (rozwinięte 
tradycje w tym terenie) 

 

Brak dostępu do sieci GSM i Internetu  
Brak placu manewrowego dla młodych rowerzystów 
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Gospodarcze Gospodarcze 
Brak miejsc pracy Agroturystyka 
Słaba dynamika  rozwoju turystyki Rolnictwo ekologiczne i tradycyjne 
Brak wyciągu narciarskiego Działki gminne Jamne i Ustrzyk 
Brak restauracji, kawiarni Duża liczba młodych wykształconych  ludzi, którzy są 

potencjalnymi świetnymi pracownikami 
Brak inkubatora przedsiębiorczości (aktywnego 
wspierania przedsiębiorczości) 

Przedsiębiorczość mieszkańców 

Brak wyciągu i innej infrastruktury turystycznej Walory i tradycje turystyczne  i rolnicze 
Brak atrakcji turystycznych szlaków, ścieżek 
rowerowych, obiektów zabytkowych 

Schronisko Ustrzyk 

Brak biura informacji turystycznej i miejsca do 
promocji produktów rolniczych, przedsiębiorczości, 
rzemiosła tradycyjnego 

 

Środowiskowe Środowiskowe 
Zanieczyszczenie powietrza przez palenia śmieci  

 
 
 


