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WPROWADZENIE 
 

rezentowana strategia rozwoju Powiatu Myszkowskiego została sformułowana jako 

dokument wytyczający w długim horyzoncie czasowym (do roku 2015) cele i kierunki 

rozwoju Powiatu. Strategia wyznacza priorytety, porządkuje działania, zmierza do 

koncentracji zasobów i energii na najważniejszych problemach rozwojowych obszaru. 

Równocześnie, umożliwia wypracowanie płaszczyzn współdziałania pomiędzy gminami 

tworzącymi Powiat. Jej realizacja winna przyczyniać się do wzmocnienia pozycji całego 

obszaru w bliższym i dalszym otoczeniu oraz stwarzać nowe impulsy rozwojowe. 

 Przy opracowywaniu strategii przyjęto podejście partnersko-eksperckie. Oparta została 

na wiedzy i realnych oczekiwaniach mieszkańców, podmiotów gospodarczych, liderów 

lokalnych, zachowując poprawność metodologiczną. Strategia powstawała w wyniku  

współpracy pomiędzy zespołem formułującym, a środowiskami liderskimi Powiatu. 

 Wobec prezentowanej strategii zostały sformułowane precyzyjne oczekiwania co do 

jej treści i przydatności praktycznej. Dzięki niej udało się, lub będzie to możliwe w 

przyszłości, osiągnięcie – w sposób bezpośredni bądź pośredni – następujących głównych 

rezultatów: 

• określenie wizji i wynikającego z niej wizerunku Powiatu zgodnego z preferencjami 

społeczności lokalnej, 

• dostarczenie wiarygodnych i w miarę możliwości kompletnych informacji na temat 

stanu bieżącego i perspektyw rozwojowych Powiatu, a także ocena uwarunkowań w 

kontekście ich wpływu na osiągnięcie wizji, 

• wyznaczenie celów i kierunków rozwoju przybliżających realizację wizji oraz 

aktywizujących mieszkańców Powiatu, 

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu, 

• niwelacja barier pomiędzy fazą formułowania a wdrażania strategii, 

• wpisanie Powiatu w procesy rozwojowe zachodzące w regionie i zajęcie silnej pozycji 

w strukturach województwa śląskiego, 
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• przygotowanie Powiatu do absorpcji środków pomocowych z Unii Europejskiej. 

Treść strategii została w dużej mierze zdeterminowana przez założenia przyjęte we 

wstępnej fazie prac: 

• proces rozwoju lokalnego jest wynikiem działalności szeregu różnych podmiotów; ich 

aktywność powinna zostać dzięki strategii w odpowiedni sposób stymulowana, 

• formułowanie i wdrażanie strategii jest procesem, w którym uwzględnione powinny 

być interesy różnych podmiotów, 

• proponowane rozwiązania powinny być bezpieczne i realne (ich realizacja musi być 

zgodna z możliwościami rozwojowymi Powiatu, dostępnymi zasobami i sytuacją 

kształtującą się w otoczeniu), 

• powstająca strategia powinna być skoordynowana w możliwie dużym stopniu ze 

strategiami gmin tworzących Powiat Myszkowski, 

• powstający dokument cechować winna jasność i zwięzłość. 

W dokumencie przedstawiono rezultaty przeprowadzenia kolejnych kroków 

metodologicznych, które realizują ostatnie z wymienionych założeń.  

 

 

 

 

 
 



 
 

3

 

1. 
WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

 

 strategicznym rozwoju Powiatu zadecydują aktualne i przyszłe uwarunkowania 

tworzące jego wnętrze i otoczenie. W niniejszej strategii przyjęto kryterium podziału 

uwarunkowań opierające się głównie na administracyjnych granicach Powiatu. 

 Uwarunkowania wewnętrzne zostały pogrupowane na naturalne, których źródłem jest 

przyroda oraz antropogeniczne, będące wytworem działalności człowieka. Granice pomiędzy 

poszczególnymi grupami są nieostre, a wprowadzony podział ma jedynie charakter 

porządkujący. Podobna uwaga dotyczy podziału uwarunkowań wewnątrz obydwu 

wyodrębnionych grup. Przeprowadzona analiza została skoncentrowana na aspekcie 

jakościowym.  

 Przedstawiona lista uwarunkowań, zarówno wnętrza, jak i otoczenia została 

sporządzona w przeważającej mierze na podstawie analizy dokumentów źródłowych  

dostępnych w Starostwie Powiatowym oraz traktujących o rozwoju gmin tworzących Powiat. 

Dodatkowe informacje zostały pozyskane dzięki pracy powiatowego zespołu roboczego. 

 Główne znaczenie analizy wnętrza i otoczenia Powiatu przejawia się w możliwości 

sporządzenia na tej podstawie scenariuszy rozwoju oraz rozpoznania potencjałów, które mogą 

posłużyć do tworzenia  i realizacji strategii. 

 

O 
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UWARUNKOWANIA NATURALNE: 

 Przyroda: 

 Obszary chronione – fragmenty Jury. 

 Duże powierzchnie leśne (z runem leśnym i zwierzyną) oraz wartościowe zespoły 

roślinności. 

 Różnorodne ukształtowanie terenu. 

 Urozmaicony krajobraz Powiatu, sprzyjający rozwojowi turystyki i rekreacji. 

 Stosunkowo krótki okres wegetacji. 

 Zróżnicowana jakość gleb na terenie Powiatu (także gleby w wysokich klasach 

bonitacyjnych). 

 Zasoby wód powierzchniowych pozwalające na wykorzystanie do celów 

turystycznych i rekreacyjnych (zbiorniki w Poraju i Zaborzu). 

 Dobry stan środowiska naturalnego i czystości jego składowych. 

 Surowce mineralne: 

 Złoża molibdenu, wolframu i miedzi (o nie do końca udokumentowanej wartości 

użytkowej). 

 Zasoby wód podziemnych. 

 Kruszywa budowlane – wapienie, margle, glinka czarna, piaski. 

 Lokalizacja geograficzna: 

 Sąsiedztwo obszarów o wysokich walorach przyrodniczych (obszary Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej). 

 

UWARUNKOWANIA ANTROPOGENICZNE: 

 Zasoby ludzkie: 

 Zróżnicowana aktywność ekonomiczna mieszkańców Powiatu. 

 Znacząca aktywność społeczna mieszkańców. 

 Niski, ogólny poziom wykształcenia. 

 Wymagające rozwijania takie cechy społeczności lokalnej jak: przedsiębiorczość, 

innowacyjność, patriotyzm lokalny i samorządność. 

 Śladowe przejawy świadomości ekologicznej. 

 Ponadprzeciętny w skali regionu odsetek ludności w wieku produkcyjnym. 

 Ujemne saldo migracji. 
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 Ujemny przyrost naturalny. 

 Wyspecjalizowane zasoby ludzkie w branży włókienniczej i obuwniczej. 

 Liderzy w produkcji rolnej o wysokich kwalifikacjach. 

 Kultura: 

 Tradycje wyrobów rękodzielniczych z wiór osikowych. 

 Poczucie tożsamości lokalnej. 

 Zbyt mała liczba imprez kulturalnych. 

 Nawiązane kontakty kulturalne z miastami bliźniaczymi i instytucjami 

kulturalnymi za granicą. 

 Sport: 

 Niewystarczająca liczba obiektów sportowych. 

 Aktywnie działające kluby i sekcje sportowe w Myszkowie. 

 Niezróżnicowana, wąska oferta imprez i obiektów sportowych. 

 Gospodarka Powiatu: 

 Brak wyraźnych wewnętrznych impulsów rozwojowych. 

 Mało konkurencyjne struktury gospodarcze (dotkliwe problemy 

restrukturyzujących się przedsiębiorstw decydujących dotychczas o rozwoju 

gospodarczym Powiatu). 

 Śladowy rozwój bazy ekonomicznej, zwłaszcza skierowanej na konkurowanie na 

rynkach międzynarodowych (powolny proces zastępowania dotychczasowej bazy 

ekonomicznej nowymi podmiotami). 

 Struktury gospodarcze zdominowane przez przedsiębiorstwa bardzo małe. 

 Trudna kondycja finansowa przedsiębiorstw hamująca rozwój i procesy 

restrukturyzacji (brak możliwości pozyskiwania nowoczesnych technologii i 

wdrażania nowych produktów). 

 Wyczerpanie możliwości rozwojowych przez przemysły dotychczas dominujące w 

Powiecie (przemysły: włókienniczy, papierniczy, odlewniczy, emalierski). 

 Pojawienie się nowych branż – obuwnicza, cholewkarska, produkcja wody 

mineralnej i napojów, produkcja choinek. 

 Brak przemysłów zaawansowanych technologicznie i stosujących współczesne 

metody zarządzania. 

 Niewystarczające wykorzystanie przez miejscowe przedsiębiorstwa zasobów 

Powiatu, zwłaszcza produktów rolnictwa. 
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 Zróżnicowany poziom rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 

 Niedorozwój przetwórstwa rolno-spożywczego; zjawisko upadania 

przedsiębiorstw tego sektora. 

 Słabo rozwijający się sektor usług rynkowych. 

 Zadowalający rozwój usług bankowych. 

 Niewystarczające nasycenie w instytucje otoczenia biznesu (zwłaszcza instytucje 

doradcze, ubezpieczeniowe i szkoleniowe, w tym doradztwa dla rolnictwa, 

instytucje integrujące przedsiębiorców). 

 Mała atrakcyjność inwestycyjna Powiatu, brak dużych inwestorów, słabość oferty 

inwestycyjnej, brak właściwego wizerunku. 

 Rolnictwo: 

 Spadająca opłacalność produkcji rolniczej. 

 Pilna konieczność restrukturyzacji rolnictwa. 

 Trudna sytuacja finansowa gospodarstw rolnych utrudniająca procesy 

restrukturyzacji 

 Śladowa działalność grup producenckich. 

 Zróżnicowane warunki uprawy i hodowli, generalnie kształtujące się na poziomie 

poniżej średniej krajowej. 

 Bardzo duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. 

 Brak inicjatyw komasacyjnych. 

 Mała specjalizacja rolnictwa Powiatu. 

 Słabe relacje łączące rolnictwo Powiatu z przemysłem (zwłaszcza przetwórczym) i 

turystyką. 

 Niski stopień przetworzenia produktów rolnych wytwarzanych na terenie Powiatu. 

 Dobra jakość produkcji rolnej. 

 Zmniejszanie areału uprawianych pól. 

 Spadek hodowli. 

 Brak lokalnej giełdy rolnej. 

 Trudności w spełnieniu kryteriów pozwalających ubiegać się o środki pomocowe z 

Unii Europejskiej dla rolnictwa. 

 Rynek pracy: 

 Mała liczba nowo powstających miejsc pracy. 
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 Stopniowa utrata miejsc pracy na skutek ograniczenia działalności przez przemysł 

i rolnictwo. 

 Ponadprzeciętny w skali regionu poziom bezrobocia mający tendencje do 

przeradzania się w bezrobocie trwałe. 

 Wysokie bezrobocie wśród młodzieży. 

 Migracja młodzieży poza teren Powiatu w poszukiwaniu pracy. 

 Infrastruktura społeczna: 

 Ewoluujący, lecz ciągle niedostosowany do potrzeb rozwojowych system edukacji 

(w tym: brak instytucji kształcenia ustawicznego). 

 Konieczność większego uelastycznienia systemu edukacyjnego i przyspieszenia 

jego reakcji na zmieniające się wymagania (oczekiwania pracodawców, 

kształtowanie właściwych postaw społecznych). 

 Niewystarczająca liczba obiektów edukacyjnych o odpowiednim stanie i 

wyposażeniu, w tym zwłaszcza problem informatyzacji szkół oraz zapewniania 

dopływu nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach. 

 Brak mieszkań komunalnych. 

 Zły stan techniczny placówek służby zdrowia i brak specjalistycznego sprzętu. 

 Brak zaplecza naukowego. 

 Istnienie na terenie Powiatu amfiteatru. 

 Infrastruktura techniczna: 

 Bardzo dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna. 

 Stosunkowo dobra sieć dróg, pozwalająca na swobodne dotarcie do wszystkich 

zakątków Powiatu. 

 Stan dróg wymagający modernizacji (stan nawierzchni dróg oraz ich parametry 

techniczne: szerokość, pobocza, liczba pasów ruchu itp.). 

 Przebieg drogi krajowej Cieszyn-Gdańsk przez teren Powiatu. 

 Przebiegające przez Powiat ważne linie kolejowe (linia Katowice-Łódź). 

 Mała liczba ścieżek rowerowych i brak ich połączenia z tworzącym się systemem 

ścieżek rowerowych w regionie.  

 Problem zagrożenia powodziowego na pewnych obszarach Powiatu (Myszków, 

Poraj). 

 Niewystarczające w części gmin Powiatu nasycenie w sieć gazowniczą. 
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 Zbyt niski poziom nasycenia w infrastrukturę w stosunku do zamierzeń 

wynikających z wizji rozwoju Powiatu. 

 Dobrze rozwinięta sieć energii elektrycznej. 

 Braki w sieci wodociągowej. 

 Braki w sieci kanalizacyjnej. 

 Istnienie wolnych obiektów, m. in. budynki po byłych szkołach, strażnice OSP, 

możliwych do przeznaczenia na potrzeby turystyki lub już wykorzystywanych w 

tych celach. 

 Usytuowanie obszaru w systemie osadniczym: 

 Sąsiadowanie z obszarami o podobnym charakterze i potencjalnie podobnych 

strategiach rozwojowych (priorytet rolnictwa i turystyki). 

 Bliskie usytuowanie względem aglomeracji górnośląskiej. 

 Sąsiedztwo Częstochowy. 

 Peryferyjność Powiatu w stosunku do centrum województwa śląskiego. 

 Dostępność komunikacyjna: 

 Dobre wkomponowanie w regionalne i krajowe sieci drogowe i kolejowe. 

 Słaba dostępność obszaru za pośrednictwem transportu zbiorowego (w tym słabo 

rozwinięty transport zbiorowy wewnątrz Powiatu). 

 Zagospodarowanie przestrzenne: 

 Rezerwy terenu pod różne funkcje; wolne tereny inwestycyjne. 

 Znaczne możliwości zwiększenia intensywności zabudowy. 

 Tendencje do rozpraszania zabudowy. 

 Niedostosowana do otoczenia zabudowa mieszkaniowa (styl, materiały, estetyka). 

 Atrakcyjne tereny inwestycyjne przy drodze A1. 

 Ochrona środowiska: 

 Nie uregulowana kwestia gospodarki odpadami. 

 Brak kompleksowego programu rozwiązania kwestii gospodarki odpadami. 

 Brak składowisk odpadów, dzikie wysypiska. 

 Nie oczyszczane ścieki, nie spełnianie przez oczyszczalnie ścieków parametrów 

technicznych. 

 Zanieczyszczenia wynikające z ruchu drogowego (w tym hałas). 

 Nierozwiązany problem niskiej emisji. 

 Dobra gospodarka leśna. 
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 Potencjał turystyczny: 

 Duża liczba oznakowanych tras turystycznych (szlaki turystyczne). 

 Występowanie na terenie Powiatu ważnych zabytków architektonicznych. 

 Atrakcyjne, z punktu widzenia jednoczenia społeczności lokalnej oraz rozwoju 

turystyki, tradycje historyczne. 

 Słabo rozwinięta, mało urozmaicona baza noclegowa. 

 Słabo rozwinięta, nieatrakcyjna baza gastronomiczna. 

 Brak turystycznych produktów markowych. 

 Brak ukształtowanego wizerunku turystycznego. 

 Znaczący potencjał agroturystyczny. 

 Zbiornik wodny w Poraju. 

 Brak kontaktów z profesjonalnymi pośrednikami usług turystycznych. 

 Potencjał realizacji strategii: 

 Nie istniejący, w praktyce, wizerunek Powiatu. 

 Trudna sytuacja finansowa Powiatu i tworzących go gmin wynikająca z 

ograniczanej działalności przedsiębiorstw i rolnictwa (spadek wpływów z 

podatków); brak środków finansowych nawet na zaspokojenie najbardziej pilnych 

potrzeb. 

 Niewystarczająca działalność marketingowa Powiatu i tworzących go gmin. 

 Wola współdziałania gmin w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć; postępujący 

proces integracji gmin Powiatu Myszkowskiego. 

 Mała liczba gmin tworzących Powiat. 
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2. 
ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 

 

naliza otoczenia Powiatu Myszkowskiego została przeprowadzona w dwu 

płaszczyznach: analizy otoczenia dalszego  - makrootoczenia i bliższego  -

sektorowego. Jest to klasyczny podział stosowany przy formułowaniu strategii.  

Makrootoczenie zawiera uwarunkowania oddziałujące w podobny, choć nie 

identyczny sposób na rozwój powiatów i gmin w naszym kraju. Ponadto, relacje pomiędzy 

tego rodzaju uwarunkowaniami, a powiatem mają charakter jednokierunkowego wpływu - 

oddziałują na powiat, a równocześnie powiat nie ma znaczących możliwości oddziaływania 

na ich kształtowanie się. Wyróżniono pięć grup takich uwarunkowań: polityczno-prawne, 

ekonomiczne, społeczne, technologiczne i ekologiczne. 

 Otoczenie bliższe tworzone jest przez uwarunkowania zewnętrzne specyficzne dla 

danego powiatu. Relacja pomiędzy podmiotami generującymi tego rodzaju okoliczności, a 

powiatem jest bardziej zrównoważona i dwustronna. Powiat może w większym zakresie 

oddziaływać na ich kształtowanie się. Najważniejsze są w tym kontekście te okoliczności, 

które stwarzają warunki do konkurowania i nawiązywania kooperacji. 

Rezultaty analizy otoczenia Powiatu Myszkowskiego są w znaczącej części 

skoordynowane z czynnikami zidentyfikowanymi dla gmin tworzących Powiat. W dużej 

mierze warunki w otoczeniu są takie same dla Powiatu, jak i dla gmin go tworzących. 

Dotyczy to zwłaszcza czynników tworzących otoczenie dalsze. 

 

A 
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OTOCZENIE DALSZE: 

 Czynniki polityczno-prawne: 

Podstawy ustrojowe państwa: 

 Postępująca decentralizacja państwa. 

 Umacnianie w naszym kraju systemu demokratycznego. 

 Wzmacnianie systemu rynkowego. 

 Reforma samorządowa i utrwalanie w kraju samorządności lokalnej. 

Integracja z Unią Europejską: 

 Deklaracja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

 Konieczność dostosowań polskiego prawa do standardów UE. 

 Polityka rolna jako główna bariera w negocjacjach Polski z UE. 

 Trudności w prognozowaniu i planowaniu związane z nieokreślonym wynikiem i 

terminem zakończenia negocjacji w sprawie integracji z UE.  

 Niepewność co do objęcia polskiej wsi przez CAP. 

Polityki sektorowe: 

 Niestabilność polityki społecznej i gospodarczej na szczeblu regionalnym i 

krajowym. 

 Kontynuowane procesy prywatyzacji. 

 Brak sprecyzowanej, długofalowej polityki rolnej na poziomie państwa. 

 Istnienie pewnych regulacji prawnych wspierających opłacalność działalności 

rolniczej (np. uchwalona ustawa o rolniczych grupach producenckich zwalniająca 

te podmioty z podatku). 

 Marginalizacja problemów wsi w polityce państwa, brak długofalowych 

programów rozwoju dla obszarów wiejskich, brak finansowania przez Państwo 

rozwoju obszarów wiejskich. 

 Mało skuteczna polityka na szczeblu centralnym wspierania rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego. 

Powiat w regionie: 

 Niezakończony proces kształtowania się nowego województwa śląskiego. 

 Nie do końca satysfakcjonujące zapisy strategii rozwoju województwa śląskiego - 

słabe uwzględnienie w strategii rozwoju województwa śląskiego problemów 

poszczególnych obszarów (w tym Powiatu Myszkowskiego). 
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Inne: 

 Kształtowanie się sieci (międzypowiatowych i międzyregionalnych) porozumień 

pomiędzy samorządami terytorialnymi. 

 Brak silnych organizacji reprezentujących obszary wiejskie. 

 Czynniki ekonomiczne: 

Wskaźniki makroekonomiczne: 

 Utrzymujący się w Polsce wzrost gospodarczy. 

 Stabilny, lecz ciągle wysoki poziom inflacji. 

 Stabilna wartość polskiej waluty. 

 Wysoki deficyt handlu zagranicznego. 

Finanse lokalne: 

 Wolne tempo decentralizacji finansów publicznych (ograniczenia samodzielności 

w gospodarowaniu finansami powiatu). 

 Niskie dochody budżetów wiejskich gmin i powiatów.  

 Spadkowa tendencja w zakresie dofinansowania z budżetu centralnego lokalnych 

zadań inwestycyjnych. 

 Niewystarczające środki finansowe z budżetu Państwa na inwestycje o charakterze 

regionalnym (np. modernizacja i budowa dróg); trudności w realizacji centralnych 

programów inwestycyjnych (np. program budowy autostrad). 

Ekonomiczne aspekty integracji z Unią Europejską: 

 Integracja z UE i postępująca globalizacja gospodarki skutkująca otwieraniem 

obcych rynków na polskie towary. 

 Integracja z UE i globalizacja gospodarki zaostrzające konkurencję na polskim 

rynku. 

 Dostępność funduszy przedakcesyjnych, w szczególności przeznaczonych na 

rozwój obszarów wiejskich (ISPA, SAPARD, PHARE 2000). 

Rynek pracy: 

 Wzrostowa tendencja poziomu bezrobocia w województwie śląskim. 

 Utrata miejsc pracy i dochodów ludności w województwie śląskim związane z 

upadaniem dużych przedsiębiorstw w regionie i restrukturyzacją górnictwa. 

 Mała skuteczność dotychczas stosowanych programów walki z bezrobociem. 
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 Rosnąca liczba bezrobotnych przypadających na jedno miejsce pracy (w kraju i w 

regionie). 

 Wysokie obciążenia podatkowe związane z tworzeniem nowych miejsc pracy. 

Ekonomiczne warunki produkcji rolnej: 

 Spadająca opłacalność produkcji rolnej w Polsce; zmiany cen produktów rolnych 

nie odpowiadające poziomowi inflacji. 

 Restrukturyzacja rolnictwa w Polsce. 

Inwestycje: 

 Rosnące zainteresowanie kapitału zewnętrznego inwestowaniem w województwie 

śląskim, w tym także na obszarach wiejskich. 

 Brak rodzimego kapitału skłonnego do inwestowania na obszarach wiejskich. 

Przedsiębiorczość: 

 Niewystarczająca dostępność do kredytów na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 Pojawiająca się w regionie tendencja do stabilizacji liczby podmiotów 

gospodarczych (spadające tempo wzrostu liczby powstających przedsiębiorstw). 

 Czynniki społeczne: 

Demografia: 

 Zmiany struktury demograficznej charakterystyczne dla przemian 

cywilizacyjnych: starzenie się społeczeństwa (spadająca liczba urodzin, 

wydłużenie średniej życia). 

 Migracja zamożnych ludzi z miast aglomeracji śląskiej na atrakcyjne tereny 

wiejskie. 

Warunki bytowe społeczeństwa: 

 Obserwowany w kraju proces ubożenia mieszkańców wsi. 

 Poszerzająca się sfera ubóstwa w Polsce (także w województwie śląskim). 

 Pogłębiające się rozwarstwienie społeczne. 

 Proces tworzenia się klasy średniej. 

Styl życia: 

 Stopniowe zacieranie granic między miejscem zamieszkania a miejscem pracy – 

rozwój wolnych zawodów. 
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 Zanikanie różnic w modelu konsumpcji pomiędzy obszarami miejskimi i 

wiejskimi (szansa na wzrost popytu wewnętrznego). 

 Zmiany stylu życia, wzrost zainteresowania mieszkańców miast (aglomeracji 

śląskiej) turystyką, rekreacją, wypoczynkiem weekendowym, spędzaniem wolnego 

czasu aktywnie i w kontakcie ze środowiskiem. 

 Moda na zdrowy styl życia i zdrową żywność. 

 Rosnące zainteresowanie agroturystyką. 

 Rozwijające się zainteresowanie turystyką rowerową. 

 Pojawianie się nowych, powszechnie uprawianych sportów i typów rekreacji. 

 Dynamiczny rozwój turystyki biznesowej. 

Wykształcenie i kwalifikacje: 

 Rosnący poziom wykształcenia polskiego społeczeństwa. 

 Upowszechnienie wiedzy informatycznej. 

 Rosnący poziom znajomości języków obcych. 

 Wiedza i kwalifikacje mieszkańców podstawowym wyznacznikiem atrakcyjności 

obszaru dla biznesu. 

 Duże ośrodki akademickie o różnorodnym profilu kształcenia: Katowice, Gliwice, 

Częstochowa. 

Kultura: 

 Napływ negatywnych wzorców zachowań za pośrednictwem środków masowego 

przekazu (zwłaszcza wpływ na młodzież). 

 Rozluźnianie lokalnych więzi społecznych. 

 Odrodzenie zainteresowania historią oraz kulturą regionalną i lokalną. 

Bezpieczeństwo: 

 Ogólnokrajowa i cywilizacyjna tendencja rozszerzania się patologii społecznych 

(m. in. alkoholizm, narkomania, rozpad rodziny). 

 Wzrost przestępczości, zwłaszcza wśród młodzieży. 

Usługi społeczne: 

 Reforma emerytalna. 

 Reforma oświaty. 

 Reforma służby zdrowia. 

 Rosnące koszty utrzymania ZOZ-ów. 

 Prywatyzacja usług medycznych. 
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Inne: 

 Obawy polskich rolników przed integracją z UE. 

 Niedoinformowanie rolników w kraju na temat koniecznych przeobrażeń w 

rolnictwie. 

 Czynniki technologiczne: 

Informacja: 

 Dynamizacja tempa przepływu informacji, technologiczne ułatwienia dostępu do 

niej. 

 Rozwój technik informatycznych. 

 Rewolucja internetowa. 

 Rozwój technik telekomunikacyjnych. 

Wymagania przemysłu: 

 Rosnące wymagania nowoczesnego przemysłu wobec dostępności do: 

infrastruktury, czystej wody, czystego powietrza. 

 Rosnące wymagania nowoczesnego przemysłu wobec dostępności do 

infrastruktury technicznej (wyspecjalizowanej). 

Nowe technologie: 

 Rozwój technologii energooszczędnych i zwiększających wydajność pracy 

(spadające zapotrzebowanie na prostą pracę ludzką) 

 Rozwój technologii niwelujących negatywne oddziaływania działalności 

gospodarczej i osadnictwa na środowisko. 

 Pojawianie się nowych technologii w rolnictwie. 

Inne: 

 Wzrost tendencji deglomeracyjnych dużych obszarów miejskich. 

 Dynamiczny rozwój motoryzacji. 

 Czynniki ekologiczne: 

 Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa; spontaniczne pojawianie się 

formalnych lub nieformalnych grup społecznych wywierających naciski na 

decyzje mogące mieć wpływ na środowisko. 

 Sukcesywnie zaostrzane normy ekologiczne. 

 Napływ zewnętrznych zanieczyszczeń. 
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OTOCZENIE BLIŻSZE: 

 Partnerzy: 

Współpraca samorządów: 

 Podobieństwo strategii formułowanych dla innych obszarów skutkujące 

pojawianiem się relacji kooperacyjnych. 

 Ciągle niewielki poziom współpracy samorządów na szczeblu ponadlokalnym 

skutkujący rozdrobnieniem działań i słabą pozycją przetargową w negocjacjach z 

innymi partnerami. 

 Pozytywne wzorce rozwoju obszarów wiejskich oraz restrukturyzacji obszarów 

przemysłowych z Europy Zachodniej – możliwość wymiany doświadczeń. 

Instytucje partnerskie: 

 Rosnąca liczba instytucji edukacyjnych na różnych szczeblach i o różnych 

profilach. 

 Brak dobrze przygotowanej kadry doradczej (niewielkie możliwości skorzystania z 

jej usług) w zakresie pozyskiwania środków z UE. 

 Rosnąca liczba instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych działalnością na 

obszarach rozwijających się. 

 Istnienie wielu różnorodnych imprez targowych i wystawowych o różnych 

profilach. 

 Monopol informacyjny mass mediów wojewódzkich – trudności z przebiciem się 

informacji lokalnych (tematy gospodarcze i kulturalne) spychające Myszków do 

roli prowincji. 

Rolnictwo – partnerzy i odbiorcy: 

 Duży rynek zbytu na produkty rolne w sąsiednich obszarach aglomeracyjnych. 

 Nieźle rozwinięte przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego w 

województwie śląskim – możliwość nawiązania partnerstwa. 

Turystyka – partnerzy i odbiorcy: 

 Duży rynek zbytu na produkty i usługi turystyczne w sąsiednich obszarach 

aglomeracyjnych. 
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 Rozwarstwianie się oczekiwań odbiorców usług turystycznych i rekreacyjnych – 

kształtowanie się nowych segmentów zgodnie z wiekiem odbiorców, statusem 

majątkowym. 

 Duża liczba biur turystycznych w regionie (dotychczas nie posiadających ofert 

związanych z Powiatem Myszkowskim). 

Zasilania finansowe: 

 Możliwości pozyskania środków z różnych źródeł (budżet państwa, fundusze, 

fundacje) na inwestycje wspierające ochronę środowiska naturalnego. 

 Pojawianie się inwestorów zainteresowanych działalnością na terenie Powiatu 

(zainteresowanie inwestycjami przy drodze A1). 

 Trudności w pozyskaniu środków na modernizację i remonty bazy sportowej oraz 

dokończenie budowy nowych obiektów (hala sportowa). 

Budownictwo mieszkaniowe: 

 Rosnący popyt na tereny pod budownictwo mieszkaniowe ze strony mieszkańców 

obszarów aglomeracyjnych. 

 Duża liczba firm budowlanych w regionie. 

 Łatwy dostęp do materiałów budowlanych. 

 Powstanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 

 Konkurenci: 

Konkurencja samorządów: 

 Podobieństwo strategii formułowanych dla innych obszarów skutkujące 

pojawianiem się relacji konkurencyjnych. 

 Znaczna liczba powiatów ubiegających się o inwestorów zewnętrznych. 

 Konkurencja podobnych obszarów (także w województwie śląskim) w ubieganiu 

się o środki pomocowe z UE. 

Rolnictwo – konkurenci: 

 Wzrost importu produktów żywnościowych. 

 Rosnąca konkurencja ze strony wysoko przetworzonych i dobrze promowanych 

produktów rolnych z Unii Europejskiej. 

 Duży napływ do regionu żywności wyprodukowanej poza województwem 

(również krajowej). 
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Turystyka – konkurenci: 

 Intensywna konkurencja turystyczna Beskidów. 

 Rosnąca atrakcyjność (jakościowa i finansowa) zagranicznych ofert turystycznych 

(zwłaszcza blisko położonych terenów w Czechach i Słowacji). 

Budownictwo mieszkaniowe: 

 Znaczna liczba powiatów starających się rozwijać budownictwo rezydencjalne 

(zwłaszcza na obrzeżach aglomeracji górnośląskiej). 

Handel: 

 Załamywanie się lokalnego rynku handlowego na skutek powstawania dużych 

zagranicznych hipermarketów. 

 Słaba dostępność lokalnych producentów do nowych sieci handlowych – niska 

pozycja przetargowa w kontaktach z hipermarketami. 

Potencjał ludzki: 

 Duża siła przyciągania wykwalifikowanych kadr przez silne ośrodki społeczno-

gospodarcze w regionie. 
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4. 
PODMIOTY ROZWOJU LOKALNEGO 

 

ozwój powiatu to proces, w który zaangażowane są liczne podmioty, zarówno  

zlokalizowane na jego terenie, jak i w otoczeniu. Ich zachowania gospodarcze, 

przestrzenne, czy ekologiczne oddziałują w mniejszym bądź większym stopniu na 

kształtowanie się realiów lokalnych. Przyszłość powiatu jest rezultatem działań 

podejmowanych przede wszystkim przez jego mieszkańców i wybrane przez nich władze.  

Jest jednak także skutkiem decyzji autonomicznych jednostek gospodarczych, władz 

państwowych, instytucji samorządu gospodarczego, polityków itp.  

Identyfikacja podmiotów ma kluczowe znaczenie dla określenia wpływów różnych 

lokalnych grup interesu. Ważne jest zarówno wskazanie podmiotów, które aktualnie 

oddziałują na rozwój powiatu, jak i stwierdzenie, czyje działania mogą przyczynić się w 

przyszłości do osiągnięcia planowanych celów. Realizacja strategii rozwoju wymaga bowiem 

korzystania nie tylko ze środków dostępnych władzom powiatu, ale także uaktywnienia 

różnego rodzaju zasobów znajdujących się w dyspozycji indywidualnych podmiotów. 

Aktywizacja taka jest działaniem trudnym, gdyż możliwości wpływu na zachowania 

poszczególnych podmiotów są najczęściej niewielkie. Zadaniem władz jest integracja 

lokalnych grup interesu, których działalność ważna jest dla realizacji zamierzeń i przekonanie 

ich do współuczestnictwa w tworzeniu strategii. Jednym z jej założeń jest bowiem, łączenie 

partykularnych interesów indywidualnych podmiotów z potrzebami całego obszaru, tak by 

nowe realia wszystkim użytkownikom powiatu dały lepsze warunki działalności.  

Zbiór podmiotów najbardziej istotnych dla rozwoju powiatu myszkowskiego podzielić 

można na dwie zasadnicze grupy: podmioty wewnętrzne, których działalność zlokalizowana 

jest na terenie powiatu oraz podmioty zewnętrzne, których działalność oddziałuje na cechy 

powiatu, charakteryzuje użyteczność jego zasobów, umożliwia wykorzystanie zasobów, daje 

szanse realizacji przedsięwzięć itp. Charakterystykę podmiotów przedstawiają poniższe 

tablice. 

 

R 
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Tabl. 1 Wewnętrzne podmioty rozwoju Powiatu Myszkowskiego. 

PODMIOTY WEWNĘTRZNE 

PODMIOT GŁÓWNE INTERESY 
PODMIOTU 

WARUNKI STYMULUJĄCE 
ROZWÓJ PODMIOTU 

CHARAKTERYSTYCZNE 
ZACHOWANIA PODMIOTU

Mieszkańcy Powiatu 
Wszyscy  mieszkańcy 

 

• dobre warunki życia 
(finansowe, 
mieszkaniowe,  
środowiskowe) 

• dostępność usług 
(także wyższego 
rzędu) 

• bezpieczeństwo 
publiczne 

• bezpieczeństwo 
socjalne 

• zadowolenie z życia 
na terenie Powiatu 
(elementy 
wzmocnienia prestiżu 
i wizerunku Powiatu) 

• demokracja 

• zwiększanie poziomu 
samorządności 

• mechanizmy 
monitoringu 
nastrojów 
społecznych 
(uwzględnianie ich 
ewolucji w planach 
rozwoju) 

• możliwości 
artykułowania 
oczekiwań 

• swoboda w 
podejmowaniu 
inicjatyw 

• istnienie instytucji 
sprzyjających 
rozwojowi inicjatyw 
lokalnych 

• ocena warunków 
życia poprzez „kartkę 
wyborczą” 

• stosunkowo bierna 
obserwacja procesów 
zachodzących w 
Powiecie 

• ograniczona 
aktywność społeczna 

• niewielka otwartość 
na zewnątrz  

w niewielkim zakresie 
występują takie działania 
jak: 

• podejmowanie 
działań w momentach 
wystąpienia 
uciążliwości 

• tworzenie grup 
nieformalnych 

• tworzenie grup 
formalnych 

• protesty o różnej 
formie 

Osoby w wieku 
produkcyjnym 

 

• zatrudnienie  

• dochody  

• poprawa pozycji 
zawodowej 

• awans społeczny 

• możliwość wyboru 
zadowalającego 
miejsca pracy 

• możliwość podjęcia i 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

• dostępność do usług 
(szczególnie 
edukacyjnych i 
kulturalnych) 

• niewielka 
zainteresowanie 
podnoszeniem 
własnych kwalifikacji 

• stosunkowo duża 
aktywność 
gospodarcza w 
niektórych gminach 
Powiatu 
(podejmowanie 
działalności na 
własny rachunek) 

• skłonność do migracji

Osoby w wieku 
poprodukcyjnym 

 

• warunki życia 
porównywalne z tymi 
jakie są dostępne dla 
osób pracujących 

• utrzymanie dobrego 
zdrowia i kondycji 

• dobry poziom opieki 
zdrowotnej 

• zapewniona opieka 
socjalna 

• inicjatywy 

• dominują zachowania 
pasywne 

• dominująca rola więzi 
rodzinnych 

• mała skłonność do 
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fizycznej 

• wypełnienie wolnego 
czasu 

pozwalające 
spożytkować energię 
osób nie pracujących 
zawodowo 

• inicjatywy i instytucje 
włączające osoby w 
wieku 
poprodukcyjnym w 
społeczne życie 
Powiatu 

zmian, w tym do 
migracji 

• w mniejszym zakresie 
udział w pewnych 
grupach 
zainteresowań 

Młodzież szkolna 

 

• dobre wykształcenie, 
dostosowane do 
wymagań rynku pracy

• wyraźne perspektywy 
zachęcające do życia 
w Powiecie – 
dostępność mieszkań, 
pracy, 
satysfakcjonujące 
źródła utrzymania 

• atrakcyjne (dostępne) 
sposoby spędzania 
wolnego czasu 

• interesujące kierunki 
kształcenia w dobrych 
szkołach 

• likwidowany 
kompleks 
peryferyjności 
obszaru 

• dostępność usług 
sportowych, 
rekreacyjnych, 
rozrywki, kultury 

• niski stopień 
utożsamiania się z 
przyszłością Powiatu 

• niewielka 
spontaniczna 
aktywność (w tym 
znikoma aktywność 
na rzecz 
zamieszkiwanego 
obszaru) 

• skłonności do 
migracji w razie 
niezadowolenia z 
warunków życia i 
perspektyw w 
Powiecie 

• zbyt optymistyczne 
postrzeganie zalet 
innych obszarów 

• niewystarczające 
działania na rzecz 
podnoszenia 
własnych kwalifikacji 
i zdobywania 
wykształcenia 

Rodziny 

 

• dochody finansowe 

• usługi (głównie 
edukacja) 

• dobre warunki 
mieszkaniowe 

• istnienie instytucji 
wspomagających 
rodzinę (szkoły 
przedszkola, żłobki, 
opieka zdrowotna i 
inne usługi społeczne)

• dostępność na terenie 
Powiatu 
wystarczającej liczby 
miejsc pracy (lub 
możliwość łatwego 
dotarcia do miejsc 
pracy poza Powiatem)

• warunki do budowy 
własnych mieszkań 
lub wynajmu 

• wychowywanie 
przyszłych pokoleń 
mieszkańców Powiatu

• niewielka aktywność 
społeczna  
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Władze Powiatu • zaspokojenie potrzeb 
społecznych 

• samorządność 
terytorialna 

• zarządzanie zasobami 
Powiatu 

• integracja gmin 
Powiatu 

Władze gmin 
Powiatu 

• realizacja funkcji 
wspierających rozwój 
obszaru powiatu i 
przyczyniających się 
do poprawy 
warunków w gminach

• realizacja zadań 
przekraczających 
możliwości 
realizacyjne 
poszczególnych gmin 

• samorządność 
terytorialna 

• istnienie 
mechanizmów 
koordynujących 
działania gmin 
wewnątrz Powiatu 

• rozwój myślenia 
strategicznego i 
tworzenie planów 
strategicznych 

• współuczestnictwo w 
realizacji strategii 
Powiatu 

• chęć partnerstwa w 
realizacji wspólnych 
przedsięwzięć 

• współtworzenie 
wizerunku powiatu 

Przedsiębiorstwa 
Jednostki gospodarcze 
zlokalizowane na terenie 
powiatu 

• uzyskiwanie zysku 

• dobra pozycja 
konkurencyjna 

• przetrwanie na rynku 

• stabilność prawa 

• stabilność założeń 
polityki gospodarczej 

• dostępność do 
środków finansowych 

• działalność instytucji 
otoczenia biznesu 

• jasna strategia 
rozwoju obszaru, na 
którym 
przedsiębiorstwo 
funkcjonuje 

• elastyczność reakcji 

• znaczna mobilność 
(możliwość zmiany 
lokalizacji 
szczególnie firm 
małych) 

• niewielka skłonność 
do zrzeszania się 

• podejmowanie starań 
dotyczących 
pozyskania 
nowoczesnych 
technologii 

Przedsiębiorstwa sektora 
publicznego 

 

• przetrwanie w 
warunkach 
gospodarki rynkowej 

• generowanie zysku 

• stabilność prawa i 
polityki gospodarczej 

• istnienie instytucji 
otoczenia biznesu 

• postawa organów 
założycielskich 

• dostępność do źródeł 
finansowania 

• zachowania pasywne, 
nastawione na 
przetrwanie 

• ograniczona 
innowacyjność 

• mała mobilność 

• podejmowanie 
działań na skutek 
wystąpienia bodźców 
negatywnych 

Przedsiębiorstwa 
przemysłowe 

• uzyskiwanie zysku 

• przetrwanie na rynku 

• restrukturyzacja 
tradycyjnych 
działalności 

• dostęp do środków na 
modernizację  

• założenie polityki 
gospodarczej państwa 
(polityka celna, 
współpraca z Unią 

• zbyt mała skłonność 
do zmian 

• niewielka skłonność 
do zrzeszania się 

• podejmowanie starań 
dotyczących 
pozyskania 
nowoczesnych 
technologii 
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Europejską) 

Przedsiębiorcy • uzyskiwanie zysku 
dla właścicieli i 
zarządu 

• mocna pozycja 
konkurencyjna na 
rynku 

• przetrwanie na rynku 

• stabilność prawa i 
polityki gospodarczej 

• istnienie instytucji 
otoczenia biznesu 

• dostępność do 
środków finansowych 

• jasna strategia 
rozwoju obszaru, na 
którym 
przedsiębiorstwo 
funkcjonuje 

• elastyczność reakcji 
na zmiany na rynku 

• ograniczone 
możliwości finansowe

• ograniczona 
dostępność do 
nowoczesnych 
technologii 

• znaczna mobilność 
(możliwość zmiany 
miejsca działalności 
w zależności od 
warunków 
gospodarowania na 
danym obszarze) 

• mała skłonność do 
zrzeszania się w 
większe organizacje 

Rolnicy 
Wszyscy rolnicy • uzyskiwanie zysku 

• wypracowanie marki 
produktów rolnych 

• polityka rolna 
państwa 

• instytucje otoczenia 
biznesu 

• dostępność do 
środków finansowych 

• przywiązanie do 
ziemi przy 
równoczesnym 
spadku 
zainteresowania jej 
uprawianiem 

• niewielka 
innowacyjność 

• postawy 
roszczeniowe 

• niewielka skłonność 
do zrzeszania się 

• zbyt małe 
zainteresowanie 
pozyskaniem 
nowoczesnych 
technologii 

Rolnicy – właściciele 
drobnych gospodarstw 

 

 

• produkcja rolna jako 
uzupełnienie 
dochodów z innych 
źródeł 

• możliwości 
korzystnej sprzedaży 
gospodarstw 

• możliwości 
przekwalifikowania 
gruntów rolnych pod 
inne funkcje 

• doradztwo rolnicze 
umożliwiające wybór 
optymalnego sposobu 
działalności na 
małych 
gospodarstwach 

• możliwości łączenia 

• przywiązanie do 
posiadanej ziemi przy 
równoczesnym 
spadku 
zainteresowania jej 
uprawianiem 
(malejąca 
opłacalność) 

• mała skłonność do 
zmiany 
funkcjonowania 

• coraz częstsze 
zjawisko nie 
uprawiania posiadanej 
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działalności rolnej z 
innymi, 
dochodowymi 
działalnościami 

ziemi 

• brak innowacyjności 

• postawy 
roszczeniowe wobec 
władz centralnych 

Rolnicy – właściciele 
średnich gospodarstw 

 

• uzyskiwanie zysku 

• przetrwanie na rynku 
produktów rolnych 

• możliwości łączenia 
działalności rolnej z 
innymi, 
dochodowymi 
działalnościami 

• odpowiednia polityka 
rolna dająca szanse na 
efektywność 
produkcji 

• prawo umożliwiające 
opłacalną działalność 
grup producenckich 

• dostępność do usług 
otoczenia rolnictwa 

• lokalny przemysł 
przetwórczy 

• ograniczona 
innowacyjność 

• niewielka skłonność 
do zrzeszania się 

• zbyt mała skłonność 
do podnoszenia 
własnych kwalifikacji 

• zbyt małe 
zainteresowanie 
inwestycjami 

• postawy rezygnacji 
wobec pojawiających 
się trudności 

• postawy 
roszczeniowe 

Rolnicy – właściciele 
dużych gospodarstw 

 

• rozwijanie opłacalnej 
produkcji rolnej 

• możliwość 
powiększenia 
własnych 
gospodarstw 

• dostępność do usług 
otoczenia rolnictwa 
(technika, doradztwo) 

• stabilizacja warunków 
prowadzenia 
działalności rolnej 
(polityka rolna 
państwa) 

• występowanie na 
terenie Powiatu 
przemysłu 
przetwórczego 
podwyższającego 
konkurencyjność 
wytwarzanych 
produktów 

• sprzyjające warunki 
do zrzeszania się w 
grupy producenckie 

• podejmowanie starań 
dotyczących 
pozyskania 
nowoczesnych 
technologii 

• niewielka skłonność 
do zrzeszania się 

• niewystarczające 
zdolności do radzenia 
sobie na coraz 
bardziej otwierającym 
się rynku produktów 
rolnych 

• zbyt mała skłonność 
do podwyższania 
własnych kwalifikacji 

• postawy 
roszczeniowe wobec 
władz centralnych 
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Podmioty zajmujące 
się świadczeniem 
usług turystycznych 
i rekreacyjnych 
 

• uzyskiwanie 
dochodów 

• zaistnienie na rynku 

• wypracowanie marki 

• promocja atrakcji 
turystycznych 
Powiatu na zewnątrz 

• brak kolizji pomiędzy 
funkcjami 
gospodarczymi a 
środowiskiem 
Powiatu 

• wsparcie finansowe i 
doradcze 

• napływ inwestorów 
zewnętrznych 

• strategia rozwoju 
Powiatu 

• środowisko mało 
liczne, słabe, 
niezorganizowane 

• mała ilość działań 
marketingowych  

• niewielka 
innowacyjność 

Podmioty działające w sferze usług społecznych 
Podmioty funkcjonujące 
w służbie zdrowia 

 

• ochrona zdrowia 
mieszkańców Powiatu

• świadczenie usług 
zdrowotnych 

• profilaktyka 

• docelowe 
ustabilizowanie 
działalności po 
wprowadzeniu 
reformy służby 
zdrowia 

• odpowiednie zasilanie 
finansowe 

• właściwe 
wyposażenie 
placówek służby 
zdrowia 

• niewielkie 
możliwości 
przyciągnięcia 
wysoko 
wykwalifikowanych 
fachowców 

• niewielki realny 
zakres samodzielności 
(wynikający m. in. z 
ograniczeń 
finansowych) 

Podmioty funkcjonujące 
w oświacie 

 

• poprawa kwalifikacji 
mieszkańców Powiatu

• wychowanie i 
kształcenie 
następnych pokoleń 

• docelowe 
ustabilizowanie 
działalności po 
wprowadzeniu 
reformy oświaty 

• odpowiednie zasilanie 
finansowe 

• właściwe 
wyposażenie 
placówek oświaty 

• rosnąca, 
wykorzystywana 
samodzielność w 
ustalaniu programów 
nauczania 

Instytucje 
kulturalne 
 

• świadczenie usług 
kulturalnych 

• wzmacnianie tradycji 
regionu 

• poprawa 
wewnętrznego i 
zewnętrznego  
wizerunku Powiatu 

• przypominanie 
historii Powiatu i 
podtrzymywanie 
tradycji lokalnych 

• zasilania finansowe 

• zainteresowanie 
mieszkańców Powiatu 
działaniem w 
instytucjach 
kulturalnych  

• rosnąca, 
wszechstronnie 
przejawiająca się 
aktywność statutowa 

• rosnąca skłonność do 
komercjalizacji usług 
kulturalnych 
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Tabl. 2 Zewnętrzne podmioty rozwoju Powiatu Myszkowskiego 

PODMIOTY ZEWNĘTRZNE 

PODMIOTY OBSZARY ZAINTERESOWANIA 
PODMIOTU 

ZNACZENIE W PROCESIE 
KSZTAŁTOWANIA PRZYSZŁOŚCI 

POWIATU 

Władze regionalne • zaspokojenie potrzeb 
społeczności regionu 

• partnerzy dla projektów 

• współfinansowanie  przedsięwzięć 

Władze centralne • rozwój regionalny i lokalny • tworzenie warunków działalności 
użytkowników zasobów lokalnych 

• partnerzy dla projektów 

• współfinansowanie  przedsięwzięć 

Władze sąsiednich powiatów • współpraca w realizacji 
wspólnych przedsięwzięć 

• wymiana doświadczeń 

• partnerzy dla wspólnych projektów 

Instytucje finansowe będące 
źródłem dotacji i pożyczek 
(m. in. AriMR, EFRWP, 
NFOS, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, 
Fundusze Unijne SAPARD i 
ISPA, Fundacja Zaopatrzenia 
Wsi w Wodę) 

• realizacja własnych celów 
poprzez wspieranie działań 
innych podmiotów 

• wspieranie rozwoju lokalnego 

• korzystne lokowanie środków 
finansowych 

• współfinansowanie przedsięwzięć 

Zespół Jurajskich Parków 
Krajobrazowych 
Województwa Śląskiego 

• ochrona walorów środowiska 
naturalnego Jury Krakowsko-
Częstochowskiej 

• podnoszenie atrakcyjności 
turystycznej i osadniczej powiatu 

• współtworzenie wizerunku powiatu 

Szkoły wyższe • tworzenie filii uczelni wyższych • podnoszenie wartości zasobów 
ludzkich 

Inwestorzy  • korzystna alokacja środków • tworzenie nowych miejsc pracy 

• współtworzenie wizerunku powiatu 

Samorząd gospodarczy i 
zawodowy 

• zabezpieczenie interesów 
członków organizacji 
samorządowych 

• integracja środowisk  

Związek Gmin Jurajskich • promocja walorów Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej 

• podnoszenie atrakcyjności 
turystycznej i osadniczej powiatu 

• współtworzenie wizerunku powiatu 
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4. 
BARIERY I PROBLEMY ROZWOJU  

 

lanowany rozwój Powiatu stanowi wypadkową wymagań o charakterze imperatywnym i 

dążeń mających cechy fakultatywności. Pierwsza grupa ma charakter konieczności, 

wynikających głównie z obiektywnie ukształtowanych uwarunkowań prowadzących do 

określonych działań. Często są to pilne, bieżące interwencje, czasami zaś działania niezbędne 

do zachowania ciągłości rozwoju w przyszłości. Druga grupa wymagań to pewne 

zamierzenia, oczekiwania, ambicje mające swoje źródło przede wszystkim w systemie 

wartości podmiotów i ich ocenie stanu rzeczywistości. 

Przeprowadzona analiza wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych 

wykazuje, że Powiat Myszkowski stanowi w skali województwa śląskiego obszar o 

wartościowych walorach pozwalających na pełnienie wielu funkcji istotnych nie tylko w skali 

lokalnej, ale atrakcyjnych również w kontekście rozwoju całego regionu. Walory te stanowić 

mogą silną bazę dla rozwoju obszaru w oparciu o wewnętrzne zasoby. Strategia powinna 

sprzyjać harmonijnemu i zrównoważonemu rozwojowi Powiatu w długim horyzoncie 

czasowym. Procesy rozwojowe, w chwili obecnej, nie osiągnęły jeszcze właściwego tempa. 

Na ich przeszkodzie stoi szereg barier utrudniających osiągnięcie pożądanych stanów 

zapisanych w wizji oraz duża liczba problemów o charakterze bieżącym. Rozwój Powiatu 

wymaga impulsów zewnętrznych, które wspomagałyby wykorzystanie potencjałów 

endogenicznych.  

Wkład, jaki Powiat Myszkowski może wnieść w rozwój całego województwa śląskiego, 

pozwala oczekiwać pomocy ze strony regionu w rozwiązywaniu zaistniałych problemów. 

Brak takiego wsparcia skutkować może przekształceniem tego powiatu w obszar 

problemowy, który zamiast urozmaicać struktury społeczne i gospodarcze województwa oraz 

generować pozytywne efekty promieniujące na tereny sąsiednie stanie się miejscem 

nawarstwiania się zjawisk negatywnych. 

Rozwiązanie problemów bieżących jest podstawowym, koniecznym warunkiem 

zainicjowania długofalowych procesów rozwojowych. Jednak już w chwili obecnej konieczne 

P 
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jest równoległe podejmowanie działań nakierowanych na usuwanie barier w realizacji 

zamierzeń strategicznych. 

 

 Najistotniejsze bieżące problemy Powiatu Myszkowskiego: 

 Potrzeba restrukturyzacji przemysłu. 

Do chwili obecnej, w Powiecie Myszkowskim (zwłaszcza w mieście Myszków), 

przemysł odgrywał bardzo istotną rolę. Niestety, funkcjonujące struktury 

gospodarcze nie są w stanie zapewnić harmonijnego rozwoju Powiatu. Wiele 

wskazuje, że nie są one w wystarczającym stopniu przygotowane do prowadzenia 

walki konkurencyjnej na nowo ukształtowanym rynku krajowym, nie mówiąc już 

o możliwościach sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji gospodarki i 

integracji z Unią Europejską. Tradycyjne na tym obszarze przemysły wyczerpały 

w dużej mierze swoje możliwości rozwojowe (przemysły: włókienniczy, 

papierniczy, odlewniczy, emalierski). Kondycja finansowa wielu istniejących 

podmiotów gospodarczych jest trudna. Samodzielne przeprowadzenie przez nie 

wewnętrznej restrukturyzacji jest w wielu przypadkach niemożliwe. Na mapie 

gospodarczej powiatu brakuje zwłaszcza odpowiedniej liczby ekspansywnych 

małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie zaś takich, które byłyby nośnikami 

nowych idei i technologii oraz wykorzystujących w większym stopniu miejscowe 

zasoby (zwłaszcza produkty rolnictwa). W chwili obecnej, Powiat znajduje się w 

stagnacji gospodarczej, a istniejące podmioty gospodarcze nie są w stanie pchnąć 

go na nowe tory rozwojowe.  

 Niekorzystna sytuacja rolnictwa. 

Podobnie jak w całym kraju, rolnictwo Powiatu Myszkowskiego znalazło się w 

trudnej sytuacji. Nieopłacalność produkcji, niepewne perspektywy, konkurencja ze 

strony rolnictwa Unii Europejskiej to czynniki, które stawiają pod znakiem 

zapytania przyszłość tej dziedziny. Nie są to jednak problemy specyficzne dla 

Powiatu Myszkowskiego. Dlatego rozwój rolnictwa uzależniony jest nie tyle od 

tego co dzieje się na szczeblu powiatu, lecz głównie od procesów, które zachodzą 

w skali makro. W Powiecie Myszkowskim rolnictwo powinno funkcjonować 

również w przyszłości, ale jego charakter musi podlegać diametralnym zmianom 

(polegającym między innymi na pogłębianiu specjalizacji oraz na budowaniu 

ścisłych powiązań z przemysłem i turystyką).  
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 Nierównowaga na rynku pracy. 

Sytuacja podmiotów gospodarczych oraz gospodarstw rolnych rzutuje w sposób 

bezpośredni na poziom bezrobocia w Powiecie Myszkowskim. Stopa bezrobocia 

odnotowywana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie wykazuje tendencje 

wzrostowe. Obserwowana stagnacja rozwoju gospodarczego sprawia, że problem 

bezrobocia staje się dla Powiatu kwestią o zasadniczym znaczeniu. Jego 

rozwiązanie może nastąpić tylko w drodze znalezienia nowych rodzajów 

działalności gospodarczej, lepiej dostosowanych do dynamicznie zmieniających 

się potrzeb rynku oraz poprzez wyzwolenie aktywności wśród mieszkańców 

Powiatu owocującej powstaniem nowych przedsiębiorstw. 

 Zagrożenia dla środowiska naturalnego. 

Powiat Myszkowski należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem 

przyrodniczym w całym województwie śląskim. Stan środowiska naturalnego jest 

generalnie dobry. Biorąc jednak pod uwagę możliwości rozwojowe powiatu jest to 

wartość wymagająca szczególnej troski. Nowych uregulowań wymaga przede 

wszystkim gospodarka odpadami i problem składowania śmieci. W części gmin 

Powiatu brak jest oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. 

 Zagrożenie powodziowe. 

W części Powiatu Myszkowskiego nie do końca został rozwiązany problem 

zagrożenia powodziowego. Powiat leży w zlewni rzeki Warty i występują na jego 

terenie zbiorniki wodne. Potencjalne zagrożenie powodziowe jest najbardziej 

odczuwalne w Myszkowie i gminie Poraj. Także w tym przypadku, istotny jest 

kontekst regionalny. Jest to bowiem problem wykraczający poza granice Powiatu 

Myszkowskiego. Brak rozwiązania tego problemu może być odczuwalny nie tylko 

dla Powiatu, ale także dla miejscowości leżących poniżej biegu rzeki, przede 

wszystkim zaś dla pobliskiej Częstochowy. 

 Ograniczone środki finansowe. 

Zarówno bieżące funkcjonowanie Powiatu jak i realizacja strategii natrafiają na 

istotne problemy finansowe. Nie najlepsza sytuacja podmiotów gospodarczych na 

terenie Powiatu oraz problemy tradycyjnych gałęzi przemysłu powodują, że 

wpływy do budżetów gminnych oceniane są jako niewystarczające. Tylko 

znikoma ich część (do kilkunastu procent) może być przeznaczona na inwestycje. 
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Przy tak ograniczonych środkach bardzo trudno jest uaktywnić endogeniczne 

potencjały i zrealizować strategię. 

 Główne bariery w strategicznym rozwoju Powiatu Myszkowskiego: 

 Bariery w wykorzystaniu złóż molibdenu, wolframu i miedzi. 

Na terenie Powiatu Myszkowskiego występują pokłady rud molibdenu, wolframu i 

miedzi. Ich eksploatacja mogłaby być bardzo silnym bodźcem rozwojowym dla 

Powiatu, ale równocześnie mogłaby wspomóc procesy restrukturyzacyjne 

zachodzące w całym województwie śląskim (np. poprzez wchłonięcie wolnych 

zasobów siły roboczej i majątku z likwidowanych kopalń). Warunkiem 

koniecznym podjęcia ich wydobycia jest przeprowadzenie dokładnych badań i 

oszacowanie złóż, a następnie podjęcie decyzji o ewentualnej eksploatacji∗. W 

chwili obecnej, brakuje przede wszystkim pełnych analiz dotyczących wielkości 

zasobów, opinii dotyczących wpływu eksploatacji na środowisko naturalne, 

wreszcie ekonomicznej opłacalności eksploatacji. 

 Mała liczba nowoczesnych podmiotów gospodarczych. 

W krótkiej perspektywie czasowej, nie jest to problem o szczególnie dużym 

znaczeniu. Jednak w perspektywie strategicznej, to właśnie podmioty o 

nowoczesnych strukturach, wykorzystujące nowoczesne technologie, nie bojące 

się wdrażania innowacji, decydować będą o powodzeniu procesów rozwojowych 

w Powiecie. Tylko takie firmy będą w stanie zmienić struktury gospodarcze 

obszaru i otworzyć go na świat.  

 Niski stopień przetwarzania produktów rolnych. 

W Powiecie Myszkowskim do dotkliwych barier rozwoju należy mała liczba 

przedsiębiorstw z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza zaś takich, 

które byłyby nastawione na przetwarzanie produktów miejscowego rolnictwa. 

Warunki naturalne w Powiecie wyraźnie sprzyjają rozwojowi rolnictwa, które 

jednak natrafia na liczne bariery zewnętrzne. Osłabieniem tych barier, a 

jednocześnie drogą do urozmaicenia lokalnych struktur gospodarczych byłby 

rozwój małych firm opartych o przetwarzanie miejscowych produktów rolniczych. 

Pozwoliłoby to również na zwiększenie niezależności żywnościowej województwa 

śląskiego. 

                                                           
∗ przy uwzględnieniu wymagań rozwoju zrównoważonego i interesów turystyki. 
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 Brak właściwego wizerunku. 

Powiat Myszkowski nie posiada wyraźnie ukształtowanego wizerunku. Nie jest on 

obecnie jasno kojarzony - nie tylko w kraju ale nawet w województwie śląskim - z 

jakimikolwiek charakterystycznymi cechami. Nie jest to na pewno sytuacja 

korzystna; ma ona jednak swoje dobre strony. Kształtowanie nowego wizerunku 

może się bowiem odbywać z pominięciem etapu przeobrażania wizerunku starego, 

bazującego na niekorzystnych stereotypach. Jest to sytuacja tym lepsza, że 

formułowana dla Powiatu wizja może zerwać z dotychczasowym sposobem 

rozwoju i oprzeć się na budowie zupełnie nowych wartości. Nowo kształtowany 

wizerunek musi sprzyjać rozwojowi Powiatu, ale w równym stopniu powinien 

wzbogacać i uatrakcyjniać wizerunek całego województwa śląskiego. 

 Małe znaczenie w regionie. 

Powiat Myszkowski musi znaleźć swoje właściwe miejsce w nowo kształtującym 

się województwie śląskim. Do końca roku 1998, Myszków pełnił rolę drugiego 

najważniejszego ośrodka w województwie częstochowskim. Obecnie pojawiają się 

obawy co do marginalizacji znaczenia Powiatu Myszkowskiego w nowym silnym 

regionie. Sformułowana wizja strategicznego rozwoju świadczy, że Powiat 

Myszkowski chce odgrywać w województwie śląskim ważną rolę nie tylko po to 

by osiągać swoje własne interesy, ale także by wzbogacać cały region o nowe 

wartości. Zakłada się, że rozwój Powiatu powinien się odbywać poprzez spełnianie 

szeregu służebnych funkcji w skali ponadlokalnej oraz regionalnej.  

Formułowana wizja powinna sprzyjać umiejscowieniu Powiatu w nowym 

województwie. W ten sposób, realizacja strategii Powiatu Myszkowskiego 

dostarczyć może korzyści społeczności lokalnej, ale będzie również sprzyjać 

rozwojowi całego regionu. Można mieć nadzieję, że takie podejście do rozwoju 

Powiatu znajdzie swoje odzwierciedlenie w postaci udzielenia niezbędnej pomocy 

ze strony województwa. Niezbędne jest jednak konsekwentne partycypowanie 

władz lokalnych i różnych grup nacisku w życiu politycznym regionu. 

 Poziom wykształcenia mieszkańców. 

Budowanie Powiatu otwartego, dysponującego nowoczesnymi strukturami 

gospodarczymi i potrafiącego elastycznie dostosować się do coraz dynamiczniej 

zmieniających się warunków w otoczeniu wymaga oparcia rozwoju na 

wykwalifikowanych kadrach. Obecnie zasoby ludzkie nie stanowią silnej strony 
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Powiatu. System kształcenia młodzieży powinien elastyczniej odpowiadać na 

potrzeby gospodarki i kształtować właściwe postawy mieszkańców. Musi zostać 

podniesiony ogólny poziom wykształcenia. Konieczne jest stworzenie możliwości 

kształcenia ustawicznego. Oprócz typowo fachowych kwalifikacji, niezbędnych do 

wykonywania coraz bardziej skomplikowanych czynności zawodowych, wskazane 

jest budowanie nowych wzorców zachowań, koncentrujących się wokół 

przedsiębiorczości, innowacyjności, samorządności, świadomości ekologicznej itp. 

Na przeszkodzie w usunięciu tej bariery stoją braki w zakresie infrastruktury 

edukacyjnej (konieczność budowy nowych gimnazjów, poprawa wyposażenia 

szkół, informatyzacja). 

 Niewystarczająca liczba i małe urozmaicenie instytucji otoczenia biznesu. 

Ostatnie lata przyniosły na terenie Powiatu istotny rozwój usług, w tym takich, 

które zakwalifikować można do otoczenia biznesu. Obecnie, w Powiecie coraz 

mniejsze trudności występują w zakresie dostępu do usług bankowych. Zjawisko 

to będzie jednak wymagało dalszego wzmocnienia w przyszłości. Rozwoju 

wymaga cały szereg usług wspomagających funkcjonowanie przedsiębiorstw w 

postaci instytucji doradczych, szkoleniowych, ubezpieczeniowych, finansowych 

itp.  

 Komunikacja. 

Warunkiem koniecznym rozwoju obszaru jest zwiększenie otwarcia Powiatu na 

zewnątrz. Nie jest to możliwe bez sprawnej komunikacji. Nie budzi większych 

wątpliwości dogodne położenie komunikacyjne tego obszaru, który jest dobrze 

wkomponowany w ogólną sieć dróg. Problemem natomiast jest stan nawierzchni 

dróg oraz ich parametry techniczne (szerokość, pobocza, liczba pasów ruchu itp.). 

oraz brak środków w budżetach gmin na ich niezbędne remonty. Stymulacja 

rozwoju nowych funkcji na terenie Powiatu (w tym turystyki) wymaga 

usprawnienia komunikacji przy równoczesnym niwelowaniu jej negatywnego 

wpływu na środowisko naturalne. Z tych samych powodów, rozwój komunikacji 

wymaga sięgnięcia do rozwiązań alternatywnych, takich jak budowa ścieżek 

rowerowych, oraz zwiększenia dostępności obszaru za pośrednictwem transportu 

zbiorowego. 

Warto również nadmienić, że Powiat cechuje się bardzo dobrze rozwiniętą siecią 

telekomunikacyjną. 
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 Braki w zakresie infrastruktury turystycznej. 

Uwarunkowania naturalne, bogata historia i cenne zabytki architektoniczne oraz 

pozycja zajmowana przez Powiat w sieci osadniczej województwa (bliskie 

sąsiedztwo dużych ośrodków miejskich) wskazują, że jednym z najbardziej 

uzasadnionych kierunków rozwoju jest turystyka i rekreacja. Niestety, realizacja 

tego kierunku jest utrudniona przez istotne braki w infrastrukturze turystycznej 

(głównie brak odpowiedniej bazy noclegowej i gastronomicznej). Dodatkowo, 

powiat nie może poszczyć się w tej dziedzinie dużymi tradycjami. Jego wizerunek 

jest też mniej atrakcyjny – niesłusznie - niż pobliskich konkurencyjnych ośrodków 

o ustalonej renomie. 

 Infrastruktura. 

Przyszłość Powiatu Myszkowskiego w dużej mierze zależy od tych elementów 

infrastruktury, które są związane z komunikacją oraz infrastrukturą stricte 

turystyczną. Należy jednak liczyć się z tym, że rozwój nowych funkcji – w tym 

turystyki – doprowadzi do wzmożonego obciążenia także innych elementów 

infrastruktury. Wymagać też będzie rozwoju takiej infrastruktury, która sprzyja 

zachowaniu walorów środowiska naturalnego, a poprzez to rozwojowi turystyki 

(np. sieć gazowa, która na dzisiaj nie jest rozwinięta w sposób wystarczający, 

systemy ogrzewania domów i firm). Podobny skutek przyniesie rozwój nowych 

podmiotów gospodarczych. W chwili obecnej, infrastruktura Powiatu nie jest 

przygotowana do obsługi tak dużej liczby osób i instytucji. Konieczne jest więc 

stopniowe jej rozwijanie zgodnie z dwoma priorytetami:  

 infrastruktura powinna umożliwiać bezkolizyjne realizowanie funkcji 

zapisanych w strategii, 

 infrastruktura powinna chronić lub wręcz wzbogacać, naturalne zasoby 

regionu. 

 Włączenie w sieci kooperacyjne. 

Powiat Myszkowski chce opierać swój rozwój na partnerskich powiązaniach z 

otoczeniem. W chwili obecnej, relacje takie są zbyt słabe. Nie sprzyja im również 

stopniowo pogarszająca się sytuacja podmiotów gospodarczych. Ich 

restrukturyzacja oraz powstawanie nowych przedsiębiorstw powinny być 

kierunkowane poprzez wymagania zewnętrzne. Powiat Myszkowski powinien 

zająć odpowiednią pozycję w podziale pracy wewnątrz województwa. Zdając 
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sobie z tego sprawę, wizja została skonstruowana w taki sposób, aby Powiat 

uzupełniał struktury gospodarcze regionu i wpisywał się w spektrum produktów i 

usług pewnymi działalnościami o charakterze unikatowym czy wręcz niszowym. 

Takie podejście stanowi wyraz chęci budowania własnego rozwoju poprzez 

służenie otoczeniu (zwłaszcza województwu śląskiemu) i zajęcia w nim pozycji 

jednego z niezbędnych ogniw kooperacji. 

 Regres budownictwa mieszkaniowego. 

Osiągnięcie wizji w części dotyczącej przyciągnięcia do Powiatu nowych, dobrze 

sytuowanych materialnie mieszkańców (dotyczy zarówno osób w wieku 

produkcyjnym, które mogą dojeżdżać do pracy w pobliskich dużych miastach, 

osób wykonujących wolne zawody, czy wreszcie osób w wieku poprodukcyjnym) 

wiąże się z koniecznością umożliwienia powstawania dla nich mieszkań o 

odpowiednim standardzie. Konieczne jest określenie nowych możliwości w tym 

zakresie, wskazanie źródeł finansowania, wydzielenie terenów o odpowiedniej 

jakości, nawiązanie bliskich kontaktów z firmami developerskimi itp. Realizacja 

tej części wizji wiąże się także z szerokim rozwojem usług oraz usprawnieniem 

komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego jest oczywiście również skierowany na 

poprawę warunków życia obecnych mieszkańców Powiatu i niedopuszczenie do 

ich odpływu na inne tereny. 
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5. 
SCENARIUSZE ROZWOJU 

 

formułowanie scenariuszy rozwoju Powiatu Myszkowskiego zakłada występowanie 

różnych stanów zjawisk otoczenia. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych 

stanowiła podstawę dla określenia różnych wersji ewolucyjnego rozwoju Powiatu, 

odzwierciedlających przyszłość tego obszaru przy założeniu, że nie zostaną wprowadzone 

istotne zmiany w dotychczasowych trendach.  

Ewolucyjna przyszłość Powiatu może  przebiegać w dwu głównych nurtach: 

 wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy oparty na uaktywnieniu 

mieszkańców i podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

(rozwój oparty na przedsiębiorczości i wykorzystywaniu sprzyjających trendów w 

otoczeniu), 

 rozwój oparty na eksploatacji złóż molibdenu, wolframu i miedzi, traktujący 

rozwój przedsiębiorczości i funkcji pozaprzemysłowych w sposób uzupełniający. 

W obydwu nurtach scenariusze zostały sformułowane w sposób wielowariantowy. Ze 

względu na obiektywny brak możliwości precyzyjnego i jednoznacznego ekstrapolowania 

przyszłości sformułowano trzy typy scenariuszy ewolucyjnych: 

1. scenariusz optymistyczny – zawiera układ trendów możliwie najkorzystniej 

wpływających na przyszłość Powiatu, 

2. scenariusz pesymistyczny – odzwierciedla układ czynników najmniej 

sprzyjających rozwojowi Powiatu, 

3. scenariusz najbardziej prawdopodobny – składający się ze zdarzeń o największym 

stopniu prawdopodobieństwa; jest to więc scenariusz najbardziej realistyczny. 

S 
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 1. WARIANT ROZWOJU WIELOFUNKCYJNEGO 

Scenariusz optymistyczny  

• Dalszemu wzmocnieniu ulegać będzie potencjał przedsiębiorczości mieszkańców 

Powiatu pozwalający na indywidualne poszukiwanie rynków zbytu. Efektem będzie 

kontynuacja dynamicznego rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdolnych 

do konkurowania na rynku krajowym, a w pewnym zakresie także na rynku 

międzynarodowym. 

• Następować będzie integracja lokalnych przedsiębiorców, tworzących spójne grupy 

interesu, wspólnie poszukujących rynków zbytu, prowadzących działania zmierzające do 

podniesienia jakości oferowanych produktów, dywersyfikacji działalności, 

udostępniających wzajemnie informacje  gospodarcze i technologiczne, wspólnie 

promujących oferowane produkty. Wzmocnieniu ulegną pionowe i poziome sieci 

kooperacyjne. Działania te przyczynią się do pozyskania nowych rynków zbytu, również 

w krajach Unii Europejskiej. Powstaną sprawne instytucje otoczenia biznesu.  

• Dodatkowym impulsem rozwoju lokalnych przedsiębiorstw będzie korzystnie 

wynegocjowany traktat z Unią Europejską oraz konsekwentna polityka celna hamująca 

napływ na polski rynek produktów z krajów charakteryzujących się niższymi kosztami 

wytwarzania lub prowadzących działania dumpingowe (np. Chiny, Brazylia). Pozwoli to 

utrzymać dobrą pozycję konkurencyjną firm polskich (w Powiecie dotyczy to zwłaszcza 

branży obuwniczej i produkcji choinek).  Wzrost koniunktury na rynkach wschodnich i 

otwarcie polskiej polityki gospodarczej na wschód będą sprzyjały pozyskaniu rynków 

zbytu w Rosji, Białorusi i na Ukrainie. Równocześnie jednak, produkty i usługi 

wytwarzane w Powiecie będą musiały stawić czoło swoim odpowiednikom z Unii 

Europejskiej, często o wyższej jakości i niższej cenie. Pociągnie to za sobą kolejną dużą 

falę restrukturyzacji, w ramach której przedsiębiorstwa z Powiatu będą musiały znaleźć 

swoje nowe miejsce na rynku. 

• Prowadzone procesy restrukturyzacji tradycyjnych branż (emalierska, odlewnicza, 

papiernicza) doprowadzą do pozyskania dla nich inwestorów strategicznych, 

modernizacji technologicznej i poszerzenia profilu produkcji. Dzięki temu, utrzymana 

zostanie  pewna część dotychczasowej powiatowej bazy ekonomicznej. Trudny do 

utrzymania stanie się natomiast dotychczasowy poziomu zatrudnienia w tych 
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przedsiębiorstwach. Część przedsiębiorstw ulegnie likwidacji, ale ich miejsce na rynku 

zostanie zajęte przez powstające małe i średnie podmioty gospodarcze. 

• Struktury gospodarcze powiatu będą się kształtowały w sposób spontaniczny. Małe i 

średnie firmy będą rozwijały się w oparciu o bieżące wychwytywanie szans w otoczeniu. 

Nie będzie to sprzyjało wykrystalizowaniu się wyraźnego wizerunku Powiatu i 

utrwaleniu jego specjalizacji. 

• Wysoka jakość środowiska naturalnego i działania promocyjne władz lokalnych 

przyczynią się do znalezienia inwestorów zainteresowanych rozwojem działalności 

zaawansowanych technologicznie. Nie będą to jednak inwestycje znacząco wpływające 

na sytuację na lokalnym rynku pracy. 

• Dynamicznemu rozwojowi będzie podlegała eksploatacja złóż wód mineralnych oraz 

działalność przedsiębiorstw oparta o ich pozyskanie i przetworzenie. 

• Sprzyjające uregulowania prawne pozwolą na utworzenie efektywnie działających grup 

producenckich rolników indywidualnych, wspólnie szukających zbytu dla swoich 

produktów. Powszechnym zjawiskiem stanie się dbałość o jakość i markę oraz korzystne 

dojścia do odbiorców masowych. 

• Rozpoczęty zostanie powolny proces przekształceń strukturalnych w rolnictwie 

prowadzący do komasacji gruntów, poszukiwania nowych produktów, specjalizacji. 

Wynikiem będzie wzrost liczby dużych, konkurencyjnych gospodarstw rolnych. Proces 

komasacji warunkowany będzie powstawaniem odpowiedniej liczby atrakcyjnych miejsc 

pracy poza rolnictwem. Niestety, będzie to istotny hamulec restrukturyzacji rolnictwa. 

Nastąpi powrót do tradycji sadownictwa i opartego na nim przetwórstwa. 

• W wyniku wprowadzenia ustawy  umożliwiającej powstawanie gospodarstw leśnych 

powstanie nowy rodzaj działalności bezpiecznej ekologicznie i zapewniającej dodatkowe 

miejsca pracy. Sprzyjać to będzie rozwojowi przemysłu drzewnego.  

• Powstanie Jurajskiego Parku Narodowego zostanie dokonane w procesie negocjacji z 

władzami Powiatu i tworzących go gmin. Respektowane będą oczekiwania społeczności 

lokalnej. Przyczyni się to do wzrostu wartości środowiska naturalnego i stanie się 

impulsem do rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej Powiatu. Równocześnie, w 

odpowiedni sposób zostaną uregulowane relacje pomiędzy różnymi funkcjami 

realizowanymi na terenie Powiatu. Powstanie zintegrowany system ścieżek rowerowych, 
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szlaków turystycznych, zaplecze gastronomiczno-hotelowe. Skuteczna promocja zalet 

środowiska naturalnego i atrakcji turystycznych Powiatu umożliwi wzrost 

zainteresowania turystyką pieszą, rowerową, wypoczynkiem weekendowym. 

• Waloryzacja środowiska naturalnego będzie sprzyjała wzrostowi zainteresowania 

nabywaniem działek budowlanych przez ludność aglomeracji górnośląskiej i 

Częstochowy. Pojawi się jednak niebezpieczeństwo złego gospodarowania przestrzenią. 

• Wynikiem rozwoju przedsiębiorstw, restrukturyzacji rolnictwa, powstawania 

alternatywnych miejsc pracy związanych z turystyką i rekreacją oraz waloryzacji jakości 

środowiska naturalnego będzie powstrzymanie ujemnego salda migracji, zwłaszcza wśród 

osób młodych i dobrze wykształconych. Poziom bezrobocia ustali się na poziomie 

zbliżonym do średniej wojewódzkiej.  

• Nie będzie następowała dyfuzja negatywnych zjawisk gospodarczych i społecznych z 

innych obszarów województwa, gdzie zostaną dokończone procesy restrukturyzacji i 

ustabilizuje się poziom dochodów mieszkańców. Spowoduje to, że Powiat połączą z 

województwem silne, równoprawne więzi gospodarcze.  

• Reforma w sferze edukacji i przejęcie szkół przez samorządy przyczynią się do 

dopasowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Powstanie instytucja 

przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego. Dla młodzieży zostanie stworzona 

szansa zdobycia wykształcenia w nowo utworzonej szkole wyższej w Myszkowie. 

• Doraźne modernizacje będą podtrzymywały funkcjonowanie systemów infrastruktury. 

Modernizacji ulegną drogowe ciągi komunikacyjne zapewniające bezpieczne i 

nieuciążliwe połączenia z regionem (głównie połączenia z krajową drogą ekspresową nr 

1). Większe problemy będą cechowały gospodarkę wodno-ściekową i odpadową. 

• Wizerunek Powiatu kształtowany będzie także przez szeroki zakres oferty kulturalnej 

związanej z organizacją  imprez o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, aktywizacją 

dzieci i młodzieży w  ramach działalności ośrodków kultury, szkół i stowarzyszeń. 

Zwiększy się aktywność instytucji kulturalnych oraz poprawi się wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury kulturalnej. 

• Promowanie wśród mieszkańców Powiatu aktywnych form spędzania wolnego czasu 

przyczyni się do modernizacji i rozwoju istniejącej bazy sportowej.  
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• Skuteczna polityka i działania promocyjne władz lokalnych wykorzystujące efekty 

rozwoju sprzyjać będą tworzeniu nowego korzystnego wizerunku Powiatu w 

województwie śląskim, chroniąc obszar północny regionu przed postrzeganiem go jako 

peryferii. Sprzyjać będą pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych i środków 

pomocowych.  

 

Scenariusz pesymistyczny 

• Tempo rozwoju lokalnego sektora małej i średniej przedsiębiorczości zostanie 

zahamowane. Brak integracji środowiska przedsiębiorców doprowadzi do: trudności 

związanych z utrzymaniem dotychczasowych rynków zbytu, pogorszenia pozycji 

względem odbiorców masowych, braku wspólnej promocji, trudności w pozyskiwaniu 

informacji handlowych i technologicznych. 

• Niekorzystne będzie również oddziaływanie polityki państwa ukierunkowanej na 

liberalizację handlu międzynarodowego, nie blokującej w skuteczny sposób napływu 

towarów z państw prowadzących działania dumpingowe.   

• Dalszemu załamaniu ulegnie rynek wschodni, zaś konkurowanie z towarami Unii 

Europejskiej  będzie utrudnione głównie ze względu na ich wysoką jakość i 

zaawansowanie technologiczne. 

• Efektem intensyfikacji konkurencji będzie presja na obniżkę cen i  utrzymywanie 

niekorzystnych warunków płatności, co z kolei przyczyni się do spadku rentowności i 

konieczności wycofania się z rynku wielu lokalnych firm.  

• Prowadzone procesy restrukturyzacji branż tradycyjnych nie przyniosą oczekiwanych 

efektów. Ze względu na brak zainteresowania ze strony inwestorów strategicznych 

zmniejszona zostanie wielkość produkcji i zatrudnienia, a w dalszej perspektywie 

przedsiębiorstwa te ulegną likwidacji.  

• Utrata miejsc pracy w branżach tradycyjnych i sektorze małych i średnich firm 

spowoduje powstanie ponadprzeciętnego poziomu bezrobocia. Nasilą się postawy 

bierności i patologii społecznej, czego skutkiem będzie wzrost wydatków na pomoc 

społeczną, wzrost przestępczości i ubożenie mieszkańców. Szczególnie trudno będzie 

znaleźć pracę przez osoby posiadające niski poziom kwalifikacji w zawodach 

tradycyjnych.  
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• Mobilność przestrzenna osób bezrobotnych będzie dodatkowo ograniczona postępującym 

zmniejszaniem się zasięgu komunikacji lokalnej – brak klientów wobec ubożenia 

mieszkańców Powiatu. 

• Pogłębi się ujemne saldo migracji, zwłaszcza wśród młodzieży z wyższym 

wykształceniem. Zmniejszeniu ulegnie liczba ludności Powiatu powodując m.in. 

zamykanie szkół, ograniczenie dochodów własnych gmin i Powiatu, wzrost obciążenia 

społecznego i kształtowanie się niekorzystnej struktury demograficznej (starzenie się 

społeczności lokalnej). 

• Powstanie Parku Narodowego Jury Krakowsko – Częstochowskiej i jego otuliny będzie 

stanowiło dodatkową barierę dla pozyskania inwestorów zewnętrznych ze względu na 

wymagania środowiska naturalnego i przepisy prawne. Ograniczone zostaną możliwości 

prowadzenia pewnych rodzajów działalności gospodarczej. 

• Liberalna polityka państwa (brak protekcyjnej polityki celnej) będzie dotyczyła również 

rolnictwa, czego skutkiem będzie utrata ekonomicznej opłacalności produkcji pogłębiona 

utrzymywaniem się niskiej wydajności, brakiem skłonności do tworzenia grup 

producenckich, brakiem inicjatyw komasacyjnych. Pogarszająca się sytuacja finansowa 

gospodarstw rolnych zmusi ich właścicieli do dalszego ograniczenia produkcji. Zwiększy 

się areał pól leżących ugorem.  

• Zbyt wolne tempo waloryzacji i promocji atrakcji turystycznych Powiatu, w tym zasobów 

środowiska naturalnego będzie opóźniało tworzenie infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej (np. baza noclegowa, ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, zaplecze 

gastronomiczne) uniemożliwiając wzrost zainteresowania turystyką pieszą, rowerową, 

wypoczynkiem weekendowym i aktywnym spędzaniem wolnego czasu przez 

mieszkańców pobliskiej aglomeracji górnośląskiej, czy Częstochowy.  

• Nastąpi równoczesne ograniczenie dochodów własnych i wzrost wydatków samorządów 

lokalnych zwłaszcza w sferze pomocy społecznej (także dodatki mieszkaniowe), czego 

efektem będzie konieczność ograniczenia finansowania działalności kulturalnej, 

sportowej, promocji, rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej. Nie rozwiązane 

pozostaną problemy gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.  

• Niekorzystne efekty stagnacji gospodarczej pogłębiać będą niekorzystny wizerunek 

Powiatu w województwie śląskim kwalifikując jego obszar jako marginalizujące się 

peryferia regionu. Władze regionu nie będą przejawiały zainteresowania wspomaganiem 
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rozwoju w Powiecie, lub też na skutek nierozwiązanych problemów obszarów 

centralnych województwa nie będą miały środków na wspomaganie tego rozwoju . 

 

Scenariusz najbardziej prawdopodobny 

• Rozwój Powiatu będzie przebiegał w sposób żywiołowy, niezsynchronizowany, 

niespójny. Przyszłość ekonomiczna zostanie uzależniona przede wszystkim od energii i 

inicjatywy mieszkańców. Przedsiębiorczość w dalszym ciągu będzie stanowiła główny 

motor rozwoju Powiatu. Równocześnie jednak, zewnętrzne tendencje związane z 

zaostrzaniem się konkurencji na wszystkich rynkach (integracja europejska, znoszenie 

barier w handlu międzynarodowym) spowodują, że rozwój małych i średnich firm 

prywatnych będzie potrzebował zasilenia w nowoczesne technologie. Nieodłącznym 

zjawiskiem w sferze gospodarczej stanie się powstawanie i upadanie podmiotów 

gospodarczych. Małym i średnim firmom trudno będzie przetrwać w warunkach 

zaostrzającej się konkurencji. Głównym motorem powstawania przedsiębiorstw będzie 

kurczący się rynek pracy w Powiecie i konieczność poszukiwania możliwości 

samozatrudnienia przez mieszkańców. 

• Pojawią się nieliczni inwestorzy zewnętrzni. Będą oni zainteresowani przede wszystkim 

zagospodarowaniem istniejących w Powiecie obiektów poprzemysłowych oraz 

inwestycjami w dziedzinie turystyki.  

• Powiat będzie miał problemy zarówno w przyciągnięciu większej liczby inwestorów, jak 

też w zbudowaniu atrakcyjnego wizerunku, ze względu na większą dynamikę procesów 

rozwojowych na obszarach konkurencyjnych. 

• Ograniczeniu ulegnie produkcja rolna. Niska opłacalność, mała dostępność środków 

finansowych na działalność rolniczą, brak możliwości komasacyjnych doprowadzą do 

zwiększenia nieużytków i faktycznej likwidacji gospodarstw.  

• Rynek pracy będzie dążył do ustalenia na obecnym poziomie. Po dalszym wzroście 

bezrobocia nastąpi jego ustabilizowanie. Co prawda nie będzie się zwiększała liczba 

miejsc pracy, ale nadwyżki siły roboczej będą poszukiwały pracy poza powiatem. 

Podtrzymane zostaną tendencje migracyjne. 
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• Nie pojawią się tendencje integrujące społeczność lokalną. Przedsiębiorcy i rolnicy nie 

będą skłonni do współpracy, co nie tylko osłabi ich siłę przetargową w konfrontacji z 

dużymi odbiorcami, ale doprowadzi do ich wzajemnej konkurencji.  

• Powiat zacznie funkcjonować jako spójna całość. Korzystne rezultaty przyniesie 

współpraca pomiędzy gminami. Będzie to sprzyjało bardziej efektywnemu wykorzystaniu 

dostępnych zasobów. Tym niemniej, środki finansowe na rozwój nie będą zbyt duże ze 

względu na trudną sytuację gospodarczą. 

 
 

 2. WARIANT GÓRNICZY 

Scenariusz optymistyczny  

• W średnim horyzoncie czasu (12 – 18 miesięcy), podmioty zainteresowane eksploatacją 

wolframu, molibdenu i miedzi rozpoczną wspólne prace przygotowujące przedsięwzięcie. 

• W ciągu najbliższych dwóch lat zostaną dokładnie udokumentowane złoża wolframu, 

molibdenu i miedzi na terenie Powiatu Myszkowskiego. Nastąpi oszacowanie 

ekonomicznej i ekologicznej opłacalności przedsięwzięcia. Wyniki analiz okażą się 

pomyślne, stając się podstawą do podjęcia decyzji o wydobyciu. Sporządzone zostaną 

odpowiednie biznes plany. Wynegocjowane zostaną zasady eksploatacji zadowalające 

zarówno dla inwestorów jak i społeczności lokalnej.  

• Atrakcyjność przedsięwzięcia pozwoli na zainteresowanie nim podmiotów prywatnych i 

publicznych: prywatni inwestorzy, władze krajowe i wojewódzkie. 

• Montaż środków finansowych oraz zastosowanie przez władze różnych szczebli 

odpowiednich instrumentów wspierających pozwolą na rozpoczęcie inwestycji. W 

przedsięwzięcie zostanie zaangażowany głównie kapitał prywatny. W przedsięwzięciu 

przewiduje się również możliwość udziału finansowego gmin i Powiatu. 

• Do rozpoczęcia inwestycji (horyzont 2,5-3 lata) rozwój gmin i Powiatu będzie miał 

charakter doraźny i żywiołowy. Niepewne perspektywy będą rysowały się przed 

turystyką i rolnictwem. Inwestycja, w pierwszej fazie napotka na istotny opór ze strony 

pewnych grup społeczności lokalnej a zwłaszcza kręgów ekologicznych (nie tylko 

powiatowych, ale także wojewódzkich), które nie będą miały pełnego zaufania do 

planowanego przedsięwzięcia. 
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• Umiejętna kampania promocyjna przekona mieszkańców gmin i Powiatu co do 

bezpieczeństwa ekologicznego, wyeksponuje korzyści związane z utworzeniem miejsc 

pracy i zyskami finansowymi. Rozpocznie się proces powstawania małych i średnich 

przedsiębiorstw, które będą kooperantami powstającej kopalni.  

• Zatrzymany zostanie proces migracji ludności, a liczba mieszkańców Powiatu zwiększy 

się, co z kolei spowoduje wzrost zainteresowania nabywaniem działek budowlanych. 

• Rozwój gospodarczy obszaru zostanie oparty na kilku funkcjach. Władze lokalne będą 

stosowały wszelkie możliwe preferencje dla podtrzymania tradycyjnych działalności, 

dzięki temu w strukturach gospodarczych dużą rolę będą  odgrywały usługi i handel, a 

także turystyka i rekreacja. Ich rozwój będzie oparty o zwiększony popyt generowany 

przez pracowników kopalni. Słabo natomiast będą rozwijały się usługi turystyczne i 

rekreacyjne adresowane do odbiorców spoza Powiatu. 

• Nowa kopalnia od początku włączy się aktywnie w kreowanie procesów rozwoju 

lokalnego. Podjęte przez kopalnię działania, we wspólnym interesie Powiatu i kopalni, 

będą ukierunkowane na rozwój infrastruktury, edukacji i kultury. 

• Osiągnięcie efektywności ekonomicznej nie będzie w żadnym wypadku dokonywane 

kosztem środowiska naturalnego. W kopalni będą wykorzystywane najnowocześniejsze 

technologie neutralizujące negatywne ekologicznie wpływy działalności wydobywczej. 

• Rozwój górnictwa nie będzie traktowany jako stan docelowy. Nie zostaną zaniechane 

próby rozwoju innych gałęzi gospodarki. Powiat będzie stopniowo przygotowywał się na 

przejście do rozwoju wielofunkcyjnego. 

Scenariusz pesymistyczny 

Wariant górniczy pesymistyczny może przyjąć dwie formy, związane z wystąpieniem 

następujących zjawisk: 

 forma pierwsza – podjęcie decyzji o wydobyciu bez właściwego przygotowania, 

 forma druga – zaniechanie realizacji działań restrukturyzujących gospodarkę Powiatu 

w oczekiwaniu na budowę kopalni. 

 Forma pierwsza: 

• Decyzja o budowie kopalni zostanie podjęta pospiesznie, w oparciu o 

niewystarczający materiał analityczny. Ograniczona konsultacja społeczna w 
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połączeniu z brakiem działań promujących rozwój górnictwa na terenie Powiatu 

spowodują, że mieszkańcy  nie będą przekonani o sensowności decyzji. 

• Przez pewien okres Myszków może funkcjonować, w kraju a nawet za granicą, jako 

przykład poświęcenia środowiska naturalnego na rzecz przemysłu. Fakt ten będzie 

silnie nagłaśniany przez organizacje ekologiczne. 

• Umowy pomiędzy władzami lokalnymi a inwestorami będą na tyle nieprecyzyjne, że 

nie będą pozwalały na egzekwowanie podjętych przez inwestorów zobowiązań. 

• Duże zasoby bezrobotnych fachowców zwolnionych z kopalń Aglomeracji 

Górnośląskiej spowodują, że w kopalni nie będą zatrudnieni mieszkańcy Myszkowa i 

Powiatu, lecz osoby z zewnątrz (z innych miast). Nierozwiązane zostaną problemy 

lokalnego rynku pracy. 

• Na rozwoju kopalni ucierpi wizerunek Myszkowa i Powiatu. Nie będzie to miejsce 

atrakcyjne z punktu widzenia turystyki i rekreacji. Równocześnie, zwiększy się popyt 

na usługi turystyczne i rekreacyjne, wypoczynek weekendowy ze strony pracowników 

kopalń. Jeżeli środowisko naturalne nie zostanie nadmiernie zdegradowane będą 

mogły rozwijać się, w ograniczonym zakresie, turystyka weekendowa i rekreacja. 

Wykluczona będzie jednak konkurencja z obszarami w otoczeniu, które będą bardziej 

atrakcyjne pod względem jakości środowiska. 

• Naruszenie stosunków wodnych spowoduje, że wyraźnemu ograniczeniu ulegnie 

produkcja rolna. Utracone zostaną zasoby wody głębinowej. Środowisko zostanie 

skażone wodami pokopalnianymi. 

• Stopniowo w trakcie eksploatacji złóż, kryteria ekonomiczne będą brały górę nad 

wymogami ekologicznymi. W krajobrazie Powiatu i tworzących go gmin pojawią się 

charakterystyczne cechy dla obszarów górniczych: hałdy, obniżenia terenu. Szkody 

górnicze przyczynią się do niszczenia urządzeń infrastruktury technicznej (drogi, sieci 

wodno-kanalizacyjne i gazowe) i substancji mieszkaniowej.   

• Zwiększy się tempo zużywania nawierzchni dróg, ze względu na intensywny ruch 

kołowy. Wzrostowi ulegnie również poziom hałasu. Pogłębi się niewydolność 

systemów infrastruktury. 

• Wysoka konkurencyjność wolframu, molibdenu i miedzi ze złóż światowych 

doprowadzi do sytuacji, w której kopalnia nie będzie mogła generować 
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wystarczających środków na naprawę wyrządzonych przez siebie szkód. 

Równocześnie, w bieżącej działalności kopalni, na dalszy plan spychany będzie 

priorytet ekologiczny. 

• Utracone zostaną tradycyjne cechy społeczności lokalnej (aktywność, 

przedsiębiorczość). Kwalifikacje i profil wykształcenia zostaną podporządkowane 

wymaganiom górnictwa. Podaż siły roboczej na rynku pracy będzie charakteryzowała 

wąska specjalizacja. Pracownikom kopalni trudno będzie zmienić pracę.  

• Przy intensywnej eksploatacji dojść może do stosunkowo szybkiego (horyzont 

kilkunastu lat) wyczerpania złóż. Wraz z tym faktem, pojawi się konieczność 

restrukturyzacji gospodarki i powrót do problemów bieżących związanych z rynkiem 

pracy, brakiem zasobów do rozwoju nowych funkcji, niewystarczającym poziomem 

aktywności ekonomicznej mieszkańców. 

• Gospodarka wszystkich gmin Powiatu zostanie całkowicie uzależniona od kopalni. 

Siła  ekonomiczna i przetargowa kopalni będzie sprzyjała tworzeniu się  monokultury 

przemysłowej powiatu. Dotychczasowe działalności będą ulegały stopniowemu 

zanikaniu co zmniejszy dynamikę powstawania małych przedsiębiorstw. Przetrwają 

jedynie przedsiębiorstwa handlowe i częściowo usługowe. 

• Wobec istnienia silnego zaplecza przemysłu górniczego w aglomeracji górnośląskiej 

nie wykształci się w Pwiecie sektor małych  i średnich przedsiębiorstw kooperujących 

z kopalnią.     

• Pogarszający się stan ekologiczny Powiatu spowoduje spadek jago atrakcyjności dla 

inwestorów zainteresowanych rozwojem przedsiębiorstw opartych na nowoczesnych 

technologiach.   

• Koniunktura na rynku surowcowym będzie się mocno odbijała na kondycji 

ekonomicznej Powiatu i tworzących go gmin. Niezrównoważona struktura gospodarki 

będzie stanowiła istotną barierę w procesie elastycznego dostosowania do zmian 

popytu na rynkach zewnętrznych.  
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 Forma druga: 

• W oczekiwaniu na budowę kopalni zaniechane zostaną szersze działania zmierzające 

do wspierania rozwoju innych dziedzin gospodarki. Kopalnia będzie traktowana jako 

panaceum na wszystkie problemy Powiatu. 

• Proces negocjacji pomiędzy inwestorem, władzami lokalnymi, środowiskami 

ekologicznymi będzie się wydłużał, odsuwając realizację inwestycji na bliżej 

nieokreśloną przyszłość. 

• Wstępne plany, harmonogramy realizacji (a nawet zawarte umowy) będą 

renegocjowane, korygowane, a termin realizacji inwestycji będzie przesuwany. 

Rozwój Powiatu zostanie zahamowany. 

Scenariusz najbardziej prawdopodobny: 

Poniższy scenariusz zakłada, że przeprowadzone badania złóż wszechstronnie uzasadnią 

racjonalność decyzji o wydobyciu (przekrój ekonomiczny, społeczny, ekologiczny). 

• Po stwierdzeniu opłacalności eksploatacji rozpocznie się proces poszukiwania 

inwestorów. Będzie to proces długotrwały, w którym oprócz podmiotów gospodarczych 

udział wezmą przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i centralnych. Negocjacje 

będą trwały długo ze względu na wysoką kapitałochłonność przedsięwzięcia. Ścierać się 

będą racje polityczne, ekonomiczne i ekologiczne a ich wynik nie jest do końca 

przesądzony. Inwestycja powinna być atrakcyjna przede wszystkim dla województwa 

śląskiego. Jest ona bowiem w stanie wchłonąć część osób odchodzących z górnictwa oraz 

dostarczyć zleceń dla firm z otoczenia górnictwa. 

• Pojawienie się wszelkich efektów związanych z kopalnią będzie mocno przesunięte w 

czasie. Natychmiastowym efektem będą jedynie protesty środowisk ekologicznych.  

• Dojście inwestycji do skutku gwarantuje dostarczenie lokalnej gospodarce silnych 

impulsów rozwojowych. Na etapie budowy kopalni zaangażowane będą głównie firmy 

spoza Powiatu (wyspecjalizowane przedsiębiorstwa górnicze, geologiczne itp., które na 

terenie Powiatu nie występują), ale stopniowo zwiększać się będzie liczba mieszkańców 

Powiatu zatrudnionych przy realizacji inwestycji. W funkcjonującej kopalni pracować 

będą przede wszystkim mieszkańcy Powiatu. Należy jednak zaznaczyć, że jest to 

perspektywa dosyć odległa. 
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• Gospodarka Powiatu zostanie zdominowana przez górnictwo. Z jednej strony pomoże to 

w restrukturyzacji przedsiębiorstw i rolnictwa (dostarczy odpowiedniej liczby miejsc 

pracy), z drugiej zaś osłabi aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców. Nie rozwiną się 

funkcje turystyczne.  

• Sytuacja na rynku pracy powinna być bardzo dobra. Kopalnia i jej kooperanci powinni 

stwarzać odpowiednią liczbę nowych miejsc pracy. Można oczekiwać również - na 

skutek podwyższenia dochodów mieszkańców – sprzyjających warunków do rozwoju 

usług. 

• Wraz z rozwojem kopalni mogą pogorszyć się warunki dla rozwoju pewnych funkcji 

gospodarczych. Rozczarowani mogą być przede wszystkim mieszkańcy wiążący swoją 

przyszłość z rozwojem turystyki, a zwłaszcza agroturystyki. Wysoka atrakcyjność 

turystyczna pobliskich obszarów będzie wykluczała ten kierunek rozwoju nawet przy 

zachowaniu przez kopalnię wszelkich norm ekologicznych. 

• Zostanie ustalony nowy wizerunek Powiatu, jako obszaru przemysłowego, rozwijającego 

się dynamicznie, lecz monofunkcyjnego.  

• W rozwoju Powiatu będą pojawiały się nieciągłości wynikające ze zmian w opłacalności 

wydobycia (zmiany koniunktury).  

• Wraz z wyczerpywaniem złóż zacznie pojawiać się problem restrukturyzacji. Możliwe 

będzie jednak wcześniejsze przygotowanie się do tego procesu. Główną barierą może się 

wtedy okazać nowo ukształtowana wielkoprzemysłowa mentalność mieszkańców, 

wykluczająca przedsiębiorczość i samodzielność. Będzie to jednak problem przyszłości 

wykraczającej znacznie poza horyzont strategii.  

• W rozpatrywanym horyzoncie strategicznym – jeżeli zasoby molibdenu, wolframu i 

miedzi okażą się wystarczająco duże – można myśleć jedynie o uruchomieniu kopalni w 

jej docelowej formie. Pełnia efektów inwestycji (zarówno pozytywnych, jak i 

negatywnych) ujawni się dopiero pod koniec tego horyzontu, lub też będzie dotyczyła już 

czasu po roku 2010. 

 

Powyższe scenariusze sygnalizują potencjalne szanse i zagrożenia. Wytyczają też 

kierunki myślenia o przyszłości Powiatu. 
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6. 
WIZJA ROZWOJU POWIATU MYSZKOWSKIEGO 

 

izja rozwoju Powiatu Myszkowskiego została wygenerowana przy założeniu, że 

strategiczne przemiany na tym obszarze zostaną przeprowadzone w horyzoncie 

czasowym sięgającym roku 2015. Prezentowana wizja zawiera najbardziej pożądane stany i 

wartości, do których należy dążyć w strategii, a jednocześnie takie, na których oparty może 

zostać rozwój Powiatu. 

O Powiecie Myszkowskim w roku 2015 będzie można powiedzieć, że charakteryzuje się 

następującymi cechami: 

 Obszar cechujący się harmonijnym i zrównoważonym rozwojem, opierający swoją 

przyszłość na skoordynowanym, bezkolizyjnym, wzajemnie wspomagającym się rozwoju 

trzech sfer: przemysłu, turystyki i rolnictwa. 

 Powiat będący silnym partnerem dla innych gmin i powiatów, aktywnie biorący udział w 

budowaniu przyszłości całego regionu. 

 Obszar cechujący się otwartością, gościnnością, doskonale wkomponowany w struktury 

gospodarcze województwa śląskiego i uzupełniający je swoim bogactwem. 

 Ośrodek aktywnej i skonsolidowanej wokół strategii społeczności, cechującej się 

przedsiębiorczością i innowacyjnością, a jednocześnie kultywującej tradycje. 

 Miejsce zamieszkania osób o wysokich, stale podnoszonych kwalifikacjach zawodowych 

i specjalnościach wspomagających gospodarczy rozwój obszaru. 

 Unikatowy w skali regionu obszar wyróżniający się wysoką jakością środowiska 

naturalnego, poprawiający zewnętrzny wizerunek całego województwa śląskiego. 

 Obszar o wyjątkowych walorach naturalnych, wynikających z jurajskiego położenia, oraz 

o licznych atrakcjach turystycznych. 

 Jedno z ulubionych miejsc spędzania wolnego czasu przez mieszkańców województwa 

śląskiego. 

W 
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 Bardzo znany obszar turystyczny, zwłaszcza jeżeli chodzi o turystykę aktywną (także 

ekstremalną), edukacyjną, rodzinną oraz agroturystykę opartą o istnienie ekologicznych 

gospodarstw rolnych.  

 Ośrodek tętniący życiem, w którym stale bądź cyklicznie odbywają się liczne imprezy 

kulturalne i rozrywkowe potęgujące turystyczną i bytową atrakcyjność powiatu. 

 Ważny ośrodek gospodarczy - ze znaczącym udziałem firm małych i średnich - grupujący 

przedsiębiorstwa rozwijające się w oparciu o nowoczesne technologie, nie kolidujące z 

wymaganiami ekologicznymi i rozwojem turystyki∗. 

 Obszar z wysoko wyspecjalizowanym rolnictwem, wspomagającym w dużym stopniu 

rozwój funkcji turystycznych, rozwiniętym w oparciu o dotychczasowe tradycje oraz 

wysokie walory środowiska naturalnego. 

 Ośrodek przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego bazującego na produktach 

miejscowego rolnictwa. 

 Atrakcyjne, spokojne i zdrowe miejsce do osiedlania się mieszkańców wielkich miast, z 

rozwiniętymi usługami społecznymi podwyższającymi standard życia, z którego łatwo i 

szybko można dostać się do największych ośrodków województwa. 

 Miejsce stałego osiedlania się osób w wieku poprodukcyjnym, o ustalonym statusie 

materialnym, mających możliwość skorzystania z usług zdrowotnych i socjalnych. 

 

                                                           
∗ W przypadku pomyślnych wyników ekspertyz, szacujących opłacalność eksploatacji na terenie powiatu rud 
molibdenu, wolframu i miedzi, ewentualna decyzja o podjęciu wydobycia będzie podporządkowana priorytetom 
ekologicznym. 
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7. 
GENERALNE CELE ROZWOJU 

 

izja rozwoju Powiatu Myszkowskiego pozwala na sformułowanie podstawowych 

celów strategicznych odzwierciedlających najważniejsze wartości jakie powinny 

zostać osiągnięte w założonym horyzoncie. Sformułowano trzy cele generalne obejmujące 

podstawowe wymiary rozwoju: społeczny, gospodarczy, środowiskowy.  

 

 

Cel strategiczny nr 1 

OSIĄGNIĘCIE WYSOKIEJ ATRAKCYJNOŚCI 

POWIATU MYSZKOWSKIEGO JAKO MIEJSCA 

ZAMIESZKANIA 
 

Cel strategiczny nr 2 

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ EKONOMICZNY 

POWIATU MYSZKOWSKIEGO WYKORZYSTUJĄCY 

ZASOBY OBSZARU  
 

Cel strategiczny nr 3 

UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

PRZYRODNICZEGO 

W 
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8. 
CZYNNIKI DO ANALIZY SWOT  

 

naliza uwarunkowań jest podstawą dla wygenerowania zbioru czynników 

strategicznych, określających charakter strategii. Wyróżnić można czynniki wewnętrzne 

i zewnętrzne, pozytywne  i negatywne klasyfikowane na podstawie konfrontacji z celami 

rozwoju Powiatu. Wyróżniono cztery grupy czynników: 

• siły – czynniki wewnętrzne sprzyjające realizacji celów, 

• słabości – czynniki wewnętrzne utrudniające realizację celów, 

• szanse – czynniki zewnętrzne ułatwiające osiągnięcie założonych celów, 

• zagrożenia – czynniki zewnętrzne utrudniające realizację celów. 

 

SIŁY  

1) występowanie obszarów o ponad przeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych 

Jury Krakowsko-Częstochowskiej, 

2) potencjał rekreacyjny zbiornika w Poraju, 

3) relatywnie dobry stan środowiska naturalnego,  

4) złoża molibdenu, wolframu i miedzi,  

5) istnienie zasobów wód mineralnych, 

6) kruszywa budowlane – wapienie, margle, glinka czarna, 

7) inicjatywy społeczne mieszkańców, 

8) ponadprzeciętny odsetek ludności w wieku produkcyjnym 

9) wyspecjalizowane zasoby ludzkie w branży metalurgicznej, odlewniczej, papierniczej, 

włókienniczej, obuwniczej, 

10) istnienie kilku dużych, wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych, 

11) tradycje wyrobów rękodzielniczych z wiór osikowych w Koziegłowach, 

12) kontakty kulturalne z miastami bliźniaczymi i instytucjami kulturalnymi za granicą, 

13) aktywnie działające kluby i sekcje sportowe w Myszkowie, 

14) znacząca wielkość sektora małych i średnich przedsiębiorstw w niektórych gminach, 

A 
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15) potencjał dla restrukturyzacji tkwiący w tradycyjnych branżach,  

16) dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa w branżach: obuwniczej i cholewkarskiej,  

17) konkurencyjne firmy produkujące wodę mineralną i napoje,  

18) ugruntowana pozycja rynkowa producentów sztucznych choinek i kwiatów, 

19) dobra sieć dróg, 

20) przebieg drogi krajowej nr 81, 

21) przebieg linii kolejowej: Katowice – Warszawa, 

22) usytuowanie pomiędzy  obszarami aglomeracyjnymi województwa śląskiego, 

23) rezerwy terenu pod różne funkcje, 

24) współdziałanie gmin powiatu w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, 

 

SŁABOŚCI 

1) brak udokumentowanej wartości użytkowej złóż molibdenu, wolframu i miedzi, 

2) niski poziom wykształcenia, 

3) niewystarczający poziom przedsiębiorczości i innowacyjności mieszkańców, 

4) niewystarczający poziom świadomości ekologicznej, 

5) ujemne saldo migracji, 

6) ujemny przyrost naturalny, 

7) znacząca liczba rolników o niskich kwalifikacjach, 

8) niewystarczająca liczba obiektów i imprez  sportowych, 

9) mało konkurencyjna struktura gospodarcza,  

10) brak dobrze działających dużych przedsiębiorstw, 

11) brak menadżerów dla przeprowadzenia procesu restrukturyzacji,  

12) niewystarczająca skuteczność działań gmin zmierzających do pozyskania inwestorów,  

13) brak przemysłów zaawansowanych technologicznie, 

14) niedorozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, 

15) słabo rozwijający się sektor usług rynkowych, 

16) niewystarczające nasycenie w instytucje otoczenia biznesu, 

17) mała atrakcyjność inwestycyjna Powiatu,  

18) mała powierzchnia większości gospodarstw rolnych, 

19) brak nowoczesnych technologii produkcji rolnej, 

20) brak inicjatyw zmierzających do tworzenia grup producenckich, 

21) niski stopień przetworzenia produktów rolnych, 
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22) zmniejszanie areału uprawianych pól, 

23) wzrost bezrobocia na skutek upadku przemysłu i rolnictwa, 

24) wysokie bezrobocie wśród młodzieży, 

25) niedostosowany do potrzeb system edukacji, 

26) niewystarczająca liczba obiektów edukacyjnych o odpowiednim stanie i wyposażeniu, 

27) brak mieszkań komunalnych w Myszkowie, 

28) znaczna ilość dróg wymagających modernizacji, 

29) mała liczba ścieżek rowerowych, 

30) słabo rozwinięty transport zbiorowy wewnątrz Powiatu, 

31) brak kompleksowego programu rozwiązania problemów gospodarki odpadami, 

32) dzikie wysypiska śmieci, 

33) brak kompleksowego programu rozwiązania problemów wodno-ściekowych, 

34) problem niskiej emisji, 

35) słabo rozwinięta baza noclegowa, 

36) słabo rozwinięta baza gastronomiczna, 

37) brak wypromowanych produktów turystycznych, 

38) brak działalności marketingowej Powiatu, 

39) brak dobrze przygotowanej kadry doradczej utrudniający pozyskiwania środków z UE. 

 

SZANSE 

1) szlak Orlich Gniazd obejmujący tereny gminy w Niegowie i Żarkach,  

2) moda na agroturystykę,     

3) deklaracja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 

4) integracja z UE i otwieranie rynków na polskie towary, 

5) dostępność funduszy przedakcesyjnych,  

6) rosnące zainteresowanie kapitału zewnętrznego inwestowaniem w województwie śląskim, 

w tym także na obszarach wiejskich, 

7) wzrost zainteresowania mieszkańców miast turystyką, rekreacją, wypoczynkiem 

weekendowym, 

8) moda na zdrowy styl życia i zdrową żywność, 

9) rozwijające się zainteresowanie turystyką rowerową, 

10) dostępność komunikacyjna ośrodków akademickich o różnorodnym profilu kształcenia: 

Katowice, Gliwice, Częstochowa, 
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11) prywatyzacja usług medycznych, 

12) wzrost tendencji deglomeracyjnych dużych obszarów miejskich, 

13) duży rynek zbytu na produkty rolne w sąsiednich obszarach aglomeracyjnych, 

14) duży rynek zbytu na produkty i usługi turystyczne w sąsiednich obszarach 

aglomeracyjnych, 

15) możliwości pozyskania środków na inwestycje wspierające ochronę środowiska 

naturalnego, 
 

ZAGROŻENIA 

1) spadająca opłacalność produkcji rolniczej, 

2) powstanie Jurajskiego Parku Narodowego ograniczającego możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

3) kryteria na środki pomocowe dla rolnictwa z Unii Europejskiej, 

4) zagrożenie powodziowe Warty i jej dopływów,  

5) peryferyjne postrzeganie Powiatu przez władze regionalne,  

6) polityka rolna państwa, 

7) obciążenia samorządów w ramach polityki społecznej państwa, 

8) brak długofalowych programów rozwoju obszarów wiejskich, 

9) wolne tempo decentralizacji finansów publicznych, 

10) trudności w realizacji centralnych programów inwestycyjnych,  

11) wzrostowa tendencja poziomu bezrobocia w województwie śląskim, 

12) mała skuteczność państwowych programów walki z bezrobociem, 

13) spadająca opłacalność produkcji rolnej w Polsce, 

14) brak rodzimego kapitału skłonnego do inwestowania,  

15) starzenie się społeczeństwa, 

16) rosnące wymagania nowoczesnego przemysłu wobec dostępności do infrastruktury 

technicznej (wyspecjalizowanej), 

17) konkurencja pomiędzy powiatami o pozyskanie środków i inwestorów,  

18) konkurencja turystyczna Beskidów, 

19) rosnąca atrakcyjność zagranicznych ofert turystycznych, 

20) duża siła przyciągania wykwalifikowanych kadr przez silne ośrodki społeczno-

gospodarcze w regionie, 
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9. 
DZIEDZINY, CELE I POMYSŁY REALIZACYJNE  

 

formułowana wizja rozwoju Powiatu Myszkowskiego ma charakter wielowymiarowy.  

Składniki wizji w sposób bezpośredni lub pośredni wzajemnie na siebie oddziałują, 

warunkując realizację głównych zamierzeń strategicznych, określonych w formie celów 

generalnych. Te zaś stanowią podstawę do formułowania celów szczegółowych 

pogrupowanych w dziedziny.   

 Realizacja wizji rozwoju Powiatu Myszkowskiego opiera się na pięciu dziedzinach, w 

ramach których sformułowano cele szczegółowe, kierunki rozwoju oraz pomysły 

realizacyjne. Do zbioru dziedzin zalicza się: 

 

D.1. JAKOŚĆ ŻYCIA 

D.2. RYNEK PRACY 

D.3. GOSPODARKA 

D.4. ZASOBY LUDZKIE 

D.5. OTWARCIE NA ZEWNĄTRZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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CELE ROZWOJU POWIATU MYSZKOWSKIEGO  
I POMYSŁY REALIZACYJNE 

 
Cel strategiczny nr 1 

OSIĄGNIĘCIE WYSOKIEJ ATRAKCYJNOŚCI POWIATU 

MYSZKOWSKIEGO JAKO MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

KIERUNKI I POMYSŁY REALIZACYJNE DZIEDZINA 

C1/1 
ROZWINIĘTE USŁUGI RYNKOWE ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT 
ZAMIESZKANIA 

Marketingowa analiza potrzeb mieszkańców Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 

Lokalizacja centrów usługowych w gminach Powiatu Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 

C1/2 
DOBRA KONDYCJA ZDROWOTNA MIESZKAŃCÓW 

Wspólny powiatowy program profilaktyki zdrowotnej Jakość życia 
Zasoby ludzkie 

C1/3 
ZAPEWNIENIE WŁAŚCIWEJ OPIEKI W RAMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

Koordynacja i wspieranie działań gmin Powiatu w tej sferze Jakość życia 
Monitorowanie zjawisk wykluczania, marginalizacji i 
patologii społecznych – organizacja sieci wsparcia 
środowiskowego 

Jakość życia 

Zmiana formy i efektywności pomocy społecznej poprzez 
zintegrowaną pomoc dla rodziny 

Jakość życia 

Podejmowanie działań wspierających rozwój usług na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz ludzi w wieku starszym 

Jakość życia 

C1/4 
STWORZENIE WIZERUNKU POWIATU JAKO MIEJSCA PROWADZENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, MIESZKANIA I WYPOCZYNKU 

Powołanie Powiatowego Centrum Promocyjnego Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Opracowanie strategii marketingowej Powiatu Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Opracowanie koncepcji likwidacji barier dla osób 
niepełnosprawnych 

Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Prowadzenie powiatowej strony w Internecie Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 
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C1/5 
ROZWINIĘTE INSTYTUCJE EDUKACYJNE KSZTAŁCĄCE MŁODZIEŻ I 
DOROSŁYCH 

Stworzenie instytucji przekwalifikowań zawodowych opartej 
na współpracy z innymi tego typu placówkami w regionie 
(Centrum Kształcenia Ustawicznego) 

Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Wspieranie dzieci zdolnych – utworzenie fundacji 
(stypendia, dofinansowanie biletów) 

Rynek pracy 
Zasoby ludzkie 

Utworzenie wyższej szkoły w Myszkowie Zasoby ludzkie 
C1/6 

HAMOWANIE MIGRACJI LUDZI MŁODYCH 
Realizowany w ramach innych celów (np. C1/4, C1/5, C1/8, 
C1/9, C2/2, 

 

C1/7 
SPRZYJAJĄCE WARUNKI ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO 
A W SZCZEGÓLNOŚCI REZYDENCJALNEGO 

Koordynowanie działań gmin Powiatu w zakresie 
wyznaczenia i ochrony obszarów o ponadprzeciętnych 
walorach osadniczych 

Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Nawiązanie kontaktów z firmami developerskimi Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Realizowany także w ramach celu strategicznego nr 3  
C1/8 

KORZYSTNE WARUNKI ROZWOJU KULTUROWEGO POWIATU 
Organizacja co najmniej jednej imprezy kulturalnej o 
znaczeniu ponadregionalnym 

Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Integracja środowisk twórczych poprzez powołanie 
powiatowej instytucji w dziedzinie kultury 

Jakość życia 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

C1/9 
ROZWINIĘTE USŁUGI TURYSTYCZNE, REKREACYJNE I SPORTOWE 

Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Rozwój systemu szlaków turystycznych wraz z 
infrastrukturą, skoordynowany z gminami jurajskimi 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej: pola 
namiotowe, schroniska młodzieżowe, kwatery prywatne, 
hotele, agroturystyka 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Zagospodarowanie na cele turystyczne niewykorzystanych 
budynków  

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 
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Stworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej Otwarcie na zewnątrz 
Wykreowanie imprezy sportowej wykorzystującej i 
eksponującej walory naturalne Powiatu 

Otwarcie na zewnątrz 

Stworzenie parków aktywnej rekreacji Jakość życia 
Rynek pracy 
Otwarcie na zewnątrz 

C1/10 
WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW 

Wspieranie programów mających na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa w gminach Powiatu (zwłaszcza wśród 
młodzieży)  

Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Utworzenie komórki ds. sytuacji kryzysowych i 
opracowanie wariantowych planów zadań na wypadek 
wystąpienia zagrożeń 

Jakość życia 
Gospodarka 
  

C1/11 
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ OBSZARU 

Stworzenie strategii transportu publicznego obejmującej 
problemy: koordynowania linii transportu państwowego z 
transportem lokalnym, stworzenia nowych połączeń 
wewnątrzpowiatowych  

Jakość życia 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Modernizacja drogowego układu komunikacyjnego Powiatu 
Myszkowskiego 

Jakość życia 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

C1/12 
INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POWIATU 

Kreowanie i umacnianie pożądanych stosunków 
międzyludzkich wewnątrz społeczności powiatowej 

Jakość życia 
Zasoby ludzkie 

Podejmowanie inicjatyw integrujących środowiska 
społeczne 

Jakość życia 
Zasoby ludzkie 

Promowanie osiągnięć mieszkańców Powiatu Jakość życia 
Zasoby ludzkie 

Propagowanie historii Powiatu i jego dziedzictwa 
kulturowego 

Jakość życia 
Zasoby ludzkie 

Realizowany w ramach kierunków dla celu C1/8   
C1/13 

WYSOKA WEWNĘTRZNA SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ POWIATU 
MYSZKOWSKIEGO 

Wspólne starania o pozyskanie środków pomocowych Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Utworzenie Komórki Monitoringu Strategicznego przy 
Starostwie Powiatowym 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Powołanie Forum Przedstawicieli Gmin i Powiatu Jakość życia 
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stanowiącego płaszczyznę dyskusji o problemach 
powiatowych 

Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Koordynacja działań instytucji powołanych w ramach 
realizacji strategii 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

C1/14 
MENTALNE OTWARCIE POWIATU NA REGION, KRAJ, UNIĘ EUROPEJSKĄ 

Powołanie Centrum Informacji Europejskiej Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Publiczna dostępność do Internetu Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Angażowanie się w przedsięwzięcia regionalne i krajowe 
ważne dla rozwoju Powiatu (zajmowanie pozycji inicjatora 
pewnych działań w skali regionu) 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

 
Cel strategiczny nr 2 

WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ EKONOMICZNY POWIATU 

MYSZKOWSKIEGO WYKORZYSTUJĄCY ZASOBY OBSZARU  

KIERUNKI I POMYSŁY REALIZACYJNE DZIEDZINA 

C2/1 
WYSOKI POZIOM KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI POWIATU 

Organizacja corocznej imprezy integrującej środowiska 
gospodarcze i promującej gospodarkę Powiatu (prezentacja 
nowoczesnych technologii i wdrażanie produktów 
wysokoprzetworzonych) 

Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

C2/2 
DĄŻENIE DO JAKOŚCIOWEGO I ILOŚCIOWEGO RÓWNOWAŻENIA 
RYNKU PRACY 

Sporządzenie analizy opłacalności eksploatacji złóż 
molibdenu, wolframu i miedzi na terenie Powiatu pod 
kątem: ekonomicznym, ekologicznym, finansowych 
możliwości realizacji inwestycji 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
 

Pomoc w utworzeniu stowarzyszenia łączącego 
przedsiębiorców i menedżerów Powiatu 

Rynek pracy 
Gospodarka 

Monitoring rynku pracy oparty o współpracę z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Myszkowie 

Rynek pracy 
 

Realizowany także w ramach C1/5, C2/6,   
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C2/3 
ROZWINIĘTY SEKTOR USŁUG DOSTARCZAJĄCY MIEJSC PRACY 

Realizowany w ramach: C1/1, C2/6, C2/7  
C2/4 

OTWARCIE GOSPODARCZE NA REGION, KRAJ, ZAGRANICĘ 
Realizowany w ramach: C1/4, C1/5, C1/14  
C2/5 

KOORDYNACJA ROZWOJU PRZEMYSŁU, ROLNICTWA I TURYSTYKI 
Bezkonfliktowe wykorzystanie przestrzeni i zasobów 
Powiatu 

Jakość życia 
Gospodarka 

Realizowany w ramach: C1/13, C2/7  
C2/6 

TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DLA PODEJMOWANIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Wyznaczenie stref aktywności gospodarczej Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Doskonalenie systemu wspierania rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Realizowany w ramach: C1/4, C1/5  
C2/7 

ROZWINIĘTE INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 
Utworzenie Banku Informacji Gospodarczej i Pośrednictwa 
Gospodarczego (wraz z informacją o możliwych do 
wykorzystania źródłach finansowania działalności 
gospodarczej oraz działem logistyki) 

Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Wspieranie inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego  Rynek pracy 
Gospodarka 

C2/8 
ROZWINIĘTE WYSPECJALIZOWANE ROLNICTWO I PRZEMYSŁ 
PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO 

Wspieranie tworzenia grup producenckich Rynek pracy 
Gospodarka 

Rozwój doradztwa i pomoc w dostosowywaniu jakości 
produktów do standardów europejskich 

Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Promocja marki myszkowskich produktów rolnych (w 
szczególności na obszarach aglomeracyjnych województwa 
śląskiego) 

Rynek pracy 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 
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Cel strategiczny nr 3 

UTRZYMANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

KIERUNKI I POMYSŁY REALIZACYJNE DZIEDZINA 

C3/1 
HARMONIA PRZESTRZENI I ESTETYKA OBSZARU 

Opracowanie i wdrożenie zasad gospodarowania 
przestrzenią 

Jakość życia 
Gospodarka 

Zorganizowanie systemu wymiany informacji o planach 
zagospodarowania przestrzennego w gminach Powiatu 

Jakość życia 
Gospodarka 

Dalsze organizowanie i rozwój konkursów promujących 
estetykę zagospodarowania terenu 

Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Wzbogacanie krajobrazu formami małej architektury oraz 
zielenią urządzoną 

Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Rozdzielenie wyspecjalizowanych funkcji pomiędzy 
gminami Powiatu np.: 

• Rozwój jarmarku w Żarkach 
• Rozwój instytucji otoczenia biznesu w 

Myszkowie 
• Rozwój usług wyższego rzędu w Myszkowie 
• Rozwój instytucji otoczenia rolnictwa w 

Koziegłowach 

Jakość życia 
Rynek pracy 
Gospodarka 
Zasoby ludzkie 
Otwarcie na zewnątrz 

Realizowany także w ramach C2/5  
C3/2 

UŁATWIANIE I EGZEKWOWANIE ZACHOWAŃ PROEKOLOGICZNYCH 
Opracowanie koncepcji: 

• Gospodarki ściekami 
• Utylizacji odpadów 
• Skupu surowców wtórnych 
• Ograniczania niskiej emisji 

Jakość życia 
Otwarcie na zewnątrz 

Powiatowa koordynacja gospodarki wodno-ściekowej (przy 
uwzględnieniu istniejących gminnych koncepcji) 

Jakość życia 
Gospodarka 

Budowa oczyszczalni ścieków (montaż środków, decyzja 
lokalizacyjna) 

Jakość życia 
Gospodarka 
Otwarcie na zewnątrz 

Intensyfikacja systemu kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących ochrony środowiska 

Jakość życia 
Zasoby ludzkie  
 

Realizowany także w ramach C1/5  
C3/3 

ZACHOWANIE OBSZARÓW O NAJWYŻSZYCH WALORACH 
ŚRODOWISKOWYCH 

Aktywny udział w pracach nad koncepcją utworzenia 
Jurajskiego Parku Narodowego 

Jakość życia 
Gospodarka 
 

Realizowany także w ramach: C3/1, C3/2   
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10. 
PROJEKTY  

 

omysły na realizację celów rozwoju Powiatu Myszkowskiego zostały doprecyzowane i 

zapisane w formie kart projektów. Poddano je analizie z punktu widzenia ich 

użyteczności w procesie budowania przyszłości Powiatu. Projektami o najwyższej randze są 

te, dzięki którym możliwa jest realizacja relatywnie dużej liczby założonych celów 

szczegółowych. W warstwie merytorycznej wybrane projekty łączą większość 

wygenerowanych pomysłów, stając się narzędziem w procesie zarządzania rozwojem 

lokalnym.  

 

LISTA PROJEKTÓW: 
 
P1. Analiza marketingowa w zakresie tworzenia zaplecza usługowego dla mieszkańców 

Powiatu. 

P2. Koncepcja tworzenia centrów usługowych w gminach powiatu. 

P3. Program profilaktyki zdrowotnej. 

P4. Powiatowy Bank Informacji Gospodarczej i Pośrednictwa Gospodarczego. 

P5. Opracowanie strategii marketingowej Powiatu Myszkowskiego. 

P6. Koncepcja  likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. 

P7. Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

P8. Fundacja wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

P9. Utworzenie Wyższej Szkoły w Myszkowie 

P10. Koordynacja wyznaczenia obszarów osadnictwa rezydencjalnego na terenach o 
ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych. 

P11. Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury. 

P12. Utworzenie Powiatowego Biura Promocji. 

P13. Rozwój systemu ścieżek rowerowych  

P14. Zintegrowana koncepcja rozwoju sieci szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą 
turystyczną 

P15. Koncepcja rozwoju bazy hotelowej. 

P16. Utworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej. 

P17. Utworzenie Parków Aktywnej Rekreacji. 

P18. Program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu. 

P 
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P19. Utworzenie Powiatowej Komunikacji Publicznej (na bazie komunikacji miejskiej i 
PKS). 

P20. Modernizacja drogowego układu komunikacyjnego Powiatu Myszkowskiego. 

P21. Utworzenie Komórki Monitoringu Strategicznego przy Starostwie Powiatowym. 

P22. Forum Przedstawicieli Gmin Powiatu. 

P23. Utworzenie Centrum Informacji Europejskiej. 

P24. Organizacja Powiatowego Forum Przedsiębiorczości. 

P25. Analiza opłacalności eksploatacji złóż molibdenu, wolframu i miedzi. 

P26. Wyznaczenie stref aktywności gospodarczej. 

P27. Organizacja Forum Rolnictwa. 

P28. System Informacji o Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gmin Powiatu. 

P29. Organizacja konkursów promujących estetykę zagospodarowania nieruchomości 
(„Najlepsza nieruchomość w powiecie”). 

P30. Rozwój i modernizacja form małej architektury oraz zieleni. 

P31. Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej. 

P32. Budowa sortowni odpadów stałych i płynnych wraz z koncepcją wykorzystania 
surowców wtórnych. 

P33. Budowa wysypiska śmieci. 

P34. Opracowanie koncepcji ograniczenia niskiej emisji w gminach Powiatu. 

P35. Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przepisów dot. ochrony środowiska. 

P36. Wypracowanie wspólnego stanowiska gmin powiatu dot. koncepcji Jurajskiego Parku 
Narodowego. 

P37. Opracowanie strategii funkcjonalnych dot. alternatywnych form aktywności 
gospodarczych na terenach chronionych (JPN). 

P38. Aktualizacja i wdrożenie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Powiatu Myszkowskiego”. 

P39. Powiatowe Centrum Targowo-Wystawiennicze (na bazie obiektów ZSR w 
Myszkowie). 
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P1  
Nazwa 
projektu 

Analiza marketingowa w zakresie tworzenia zaplecza usługowego dla 
mieszkańców Powiatu 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/1. Rozwinięte usługi rynkowe zwiększające komfort zamieszkania 
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/2. Dążenie do jakościowego i ilościowego równoważenia rynku pracy 
C2/3. Rozwinięty sektor usług dostarczający miejsc pracy 

Cele projektu P1.C1. Dopasowanie profilu usług do potrzeb mieszkańców powiatu  
Zakres 
projektu 

Opracowanie analizy marketingowej w wymiarze przestrzennym dotyczącej 
określenie potrzeb mieszkańców powiatu wraz ze wskazaniem pożądanego  
profilu usług  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin powiatu, instytucja analiza i badań rynkowych

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin   

Efekty 
projektu 

• Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług  

 
 
P2  
Nazwa 
projektu 

Koncepcja tworzenia centrów usługowych w gminach Powiatu 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/1. Rozwinięte usługi rynkowe zwiększające komfort zamieszkania 
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/2. Dążenie do jakościowego i ilościowego zrównoważenia rynku pracy 
C2/3. Rozwinięty sektor usług dostarczający miejsc pracy  
C2/6. Tworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania działalności 
gospodarczej 

Cele projektu P2.C1. Utworzenie centrów usługowych w gminach Powiatu 
Zakres 
projektu 

Wyznaczenie i utworzenie w wybranych gminach powiatu stref 
koncentrujących działalność usługową. W zależności od możliwości m.in. 
poprzez adaptację istniejących zasobów komunalnych (budynków) oraz budowę 
nowych obiektów przez inwestorów prywatnych   

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatu, władze gmin, inwestorzy prywatni  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• Budżet powiatu 
• Budżety gmin   
• środki prywatne  

Efekty 
projektu 

• Wzrost liczby placówek usługowych 
• Lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
• „Cywilizacja” małego handlu   
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P3  
Nazwa 
projektu 

Program profilaktyki zdrowotnej 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/2. Dobra kondycja zdrowotna mieszkańców  
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
 

Cele projektu P3.C1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu 
Zakres 
projektu 

Opracowanie i wdrożenie programu promującego zdrowy styl życia oraz  
zagrożenia ze strony chorób cywilizacyjnych. Realizacja programu będzie 
dotyczyła zarówno ośrodków zdrowia jak i szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatu, władze gmin, instytucje opieki zdrowotnej, instytucje 
edukacyjne, 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin 
• środki z budżetu państwa (ministerstwo zdrowia)  
• środki z województwa 
• środki UE 

Efekty 
projektu 

• poprawa stanu wiedzy mieszkańców nt. zagrożeń ze strony chorób 
cywilizacyjnych 

• upowszechnienie zdrowego stylu życia  
• poprawa stanu zdrowia mieszkańców  

 
P4  
Nazwa 
projektu 

Powiatowy Bank Informacji Gospodarczej i Pośrednictwa Gospodarczego 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie  wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj, Unię Europejską 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/4. Otwarcie gospodarcze na region, kraj, zagranicę 
C2/6. Tworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania działalności  
gospodarczej 
C2/7. Rozwinięte instytucje otoczenia biznesu 

Cele projektu P4.C1. Dostęp do informacji gospodarczej  
Zakres 
projektu 

Utworzenie instytucji której podstawowym celem będzie: gromadzenie i 
wymiana informacji gospodarczych. Do zadań Banku będzie także nawiązanie 
współpracy m.in. z Powiatowym Forum Przedsiębiorczości (por. P24), Cechem 
Rzemiosł Różnych, Śląskim Forum Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju 
Regionalnego, Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie.  
Bank będzie koordynował tworzenie ofert inwestycyjnych gmin powiatu, 
pośrednictwo gospodarcze i nawiązywanie kontaktów z inwestorami 
zewnętrznymi. Dodatkowo, udzielanie informacji nt. środków i programów 
pomocowych, kredytów, poręczeń i gwarancji dla firm i osób prowadzących 
działalność gospodarczą.  

Uczestnicy 
projektu 

• Starostwo Powiatowe w Myszkowie, regionalne instytucje otoczenia 
biznesu, gminy powiatu, przedsiębiorstwa, PUP 

Efekty • Wzrost aktywności gospodarczej powiatu 
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projektu • Stworzenie klimatu przedsiębiorczości 
 
P5  
Nazwa 
projektu 

Opracowanie strategii marketingowej Powiatu Myszkowskiego  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj, UE 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/4. Otwarcie gospodarcze na region, kraj, zagranicę  
C2/6. Tworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania działalności 
gospodarczej 

Cele projektu P5.C1. Wskazanie podstawowych produktów powiatu i ich promocja 
Zakres 
projektu 

Opracowanie dokument: „Strategia promocji powiatu” zawierającego 
zintegrowane podejście do najważniejszych atrakcji powiatu (gospodarcze, 
społeczne, kulturalne, edukacyjne, itp.) wraz z instrumentami ich promocji 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gminne, instytucje publiczne powiatu, 
przedsiębiorstwa, firma badań rynkowych  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin   

Efekty 
projektu 

• Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej powiatu 
• Pozyskanie nowych inwestorów i mieszkańców 

 
 
P6  
Nazwa 
projektu 

Koncepcja  likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/11. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru 

Cele projektu P6.C1. Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w gminach powiatu 
Zakres 
projektu 

Koncepcja likwidacji barier powinna precyzować instytucje (instytucje 
publiczne) oraz ciągi komunikacyjne (chodniki, skrzyżowania, przystanki), 
które wymagają niezbędnych modernizacji mających na celu zwiększenie ich 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Zestawienia zawierać będzie listę 
niezbędnych zadań z podziałem na poszczególne gminy (wraz z ich 
kosztorysem) 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gminne, instytucje publiczne powiatu,  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin   

Efekty 
projektu 

• Wzrost atrakcyjności powiatu jako miejsca zamieszkania 
• Umożliwienie mieszkańcom niepełnosprawnym łatwego poruszania się po 

gminach oraz dostęp do wszystkich instytucji publicznych 
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P7  
Nazwa 
projektu 

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/5. Rozwinięte instytucje edukacyjne kształcące młodzież i dorosłych  
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/2. Dążenie do jakościowego i ilościowego zrównoważenia gospodarki 
powiatu 
C2/7. Rozwinięte instytucje otoczenia biznesu 

Cele projektu P7.C1. Powołanie instytucji doskonalenia zawodowego  
Zakres 
projektu 

Powołanie Centrum (np. bazie Zespołu Szkół Rolniczych), którego celem    
będzie stworzenie oferty przekwalifikowań zawodowych. W zakresie tym, 
przewiduje się współpracę z firmami działającymi na terenie powiatu oraz z 
PUP w Myszkowie.  
W ramach Centrum możliwe jest również powołanie  ponadgimnazjalnego 
akredytowanego ośrodka egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze miasta Myszków, Zespół Szkół Rolniczych w 
Myszkowie, PUP w Myszkowie  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety miasta Myszków 
• Zespół Szkół rolniczych w Myszkowie   

Efekty 
projektu 

• Wzrost wartości lokalnych zasobów ludzkich  
• Wzrost atrakcyjności powiatu jako miejsca zdobywania kwalifikacji 

zawodowych 
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P8  
Nazwa 
projektu 

Fundacja wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/5. Rozwinięte instytucje edukacyjne kształcące młodzież i dorosłych  
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/7. Rozwinięte instytucje otoczenia biznesu 

Cele projektu P8.C1. Powołanie instytucji wsparcia finansowego dla uzdolnionej młodzieży 
Zakres 
projektu 

Powołanie fundacji, której zadaniem statutowym będzie pomoc młodzieży i 
dzieciom szczególnie uzdolnionym zwłaszcza z rodzin o niskim statusie 
materialnym.  
Fundacja będzie udzielała  wsparcia m.in. finansowego w postaci stypendiów, 
nagród, wyróżnień, itp.  Dodatkowo, fundacja będzie współpracowała z 
instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi powiatu oraz z sektorem 
przedsiębiorców.  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, instytucje edukacyjne, przedsiębiorcy  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin  
• środki prywatne    

Efekty 
projektu 

• umożliwienie zdobycia wykształcenia dla młodzieży uzdolnionej i/lub  o 
trudnej sytuacji materialnej  

• wzrost atrakcyjności powiatu jako miejsca zamieszkania 
 

P9  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie Wyższej Szkoły w Myszkowie 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/5. Rozwinięte instytucje edukacyjne kształcące młodzież i dorosłych  
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj , UE 
C2/2. Dążenie do jakościowego i ilościowego równoważenia rynku pracy 

Cele projektu P9.C1. Utworzenie instytucji umożliwiającej zdobycie wyższego wykształcenia 
na terenie powiatu 

Zakres 
projektu 

Zakres projektu obejmuje następujące działania: określenie profilu objętego 
procesem kształcenia na poziomie wyższym, organizacji zaplecza kadrowego i 
technicznego (budynek, wyposażenia, adaptacje, itp.),  rozpoczęcie procedury 
formalno-prawnej.   

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze miasta Myszkowa,  zainteresowane instytucje 
edukacyjne w powiecie, Wyższa Szkoła w Myszkowie 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu (początkowa faza projektu) 
• budżet miasta Myszkowa (początkowa faza projektu) 
• środki Wyższej Szkoły w Myszkowie    

Efekty 
projektu 

• umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia na terenie powiatu  
• wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców powiatu 
• wzrost atrakcyjności powiatu jako miejsca zdobywania wykształcenia 
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P10  
Nazwa 
projektu 

Koordynacja wyznaczenia obszarów osadnictwa rezydencjalnego na 
terenach o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/7. Sprzyjające warunki rozwoju budownictwa mieszkalnego, a w 
szczególności rezydencjalnego  
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj , UE 
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 
C3/3. Zachowanie obszarów o najwyższych walorach środowiskowych 

Cele projektu P10.C1. Tworzenie stref budownictwa rezydencjalnego  
Zakres 
projektu 

Wyznaczenie wspólnie z gminami powiatu stref charakteryzujących się 
ponadprzeciętnymi walorami środowiskowymi, krajobrazowymi celem 
realizowania na nich kompleksów budownictwa rezydencjalnego. 
Określenie zakresu i formy zabudowy oraz pozyskanie firm developerskich 
zainteresowanych inwestowaniem na terenach gmin powiatu myszkowskiego 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin,  zainteresowane firmy developerskie 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin (infrastruktura) 
• środki gromadzone przez firmy developerskie     

Efekty 
projektu 

• zwiększenie liczby mieszkańców powiatu 
• wzrost dochodów z podatku od nieruchomości 
• wzbogacenie wizerunku gmin i powiatu 
• wzrost atrakcyjności gmin i powiatu  
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P11  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie Powiatowego Centrum Kultury 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/8. Korzystne warunki rozwoju kulturowego powiatu 
C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 

Cele projektu P11.C1. Powołanie instytucji aktywizacji środowisk twórczych na poziomie 
powiatu   

Zakres 
projektu 

Powołanie instytucji mającej na celu aktywizowanie środowisk kultury w 
ramach powiatu. Działalność Centrum Kultury  będzie realizowana przez 
współpracę z lokalnymi środowiskami twórczymi, organizację imprez 
kulturalnych, współdziałanie z:  gminnymi ośrodkami kultury, Powiatowym 
Centrum Promocji, Centrum Informacji Turystycznej.  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, gminne ośrodki kultury, Powiatowe Centrum Promocji,  
Centrum Informacji Turystycznej, środowiska twórcze   

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• środki gminnych instytucji kultury 
• środki Centrum Promocji i Centrum Informacji Turystycznej 

Efekty 
projektu 

• organizacja imprez kulturalnych 
• wzbogacenie wizerunku powiatu jako miejsca zamieszkania 
• koordynacja i aktywizacja działalności środowisk  twórczych oraz 

gminnych ośrodków kultury 
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P12  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie Powiatowego Biura Promocji  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj i UE 
C2/7. Rozwinięte instytucje otoczenia biznesu 

Cele projektu P12.C1. Powołanie instytucji promującej aktywność społeczno-gospodarczą w 
powiecie     

Zakres 
projektu 

Zadaniem Biura Promocji będzie wdrożenie strategii promocji (por. projekt nr 
5) poprzez działania w zakresie bieżącej promocja powiatu myszkowskiego, 
gromadzeniem ofert inwestycyjnych, promowanie wydarzeń artystyczno-
kulturalnych, stworzenie strony internetowej. Przewiduje się ścisłą współpracę 
Centrum Promocji z Powiatowym Centrum Kultury, Bankiem Informacji 
Gospodarczej i  Pośrednictwa Gospodarczego, gminami powiatu, lokalnymi 
przedsiębiorstwami, mieszkańcami.  
Biuro Promocji będzie funkcjonowało w ramach struktury organizacyjnej 
Starostwa Powiatowego. 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, gminy powiatu, gminne instytucje publiczne, Centrum 
Informacji Turystycznej, Bank Informacji gospodarczej i Pośrednictwa 
Gospodarczego,  przedsiębiorcy, mieszkańcy powiatu  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• środki gminne  
• środki prywatne 
• środki UE 

Efekty 
projektu 

• dostęp do informacji nt. oferty powiatu   
• wzbogacenie wizerunku powiatu jako miejsca zamieszkania, prowadzenia 

działalności gospodarczej, rekreacji, kultury 
• koordynacja działań promocyjnych gmin powiatu 
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P13  
Nazwa 
projektu 

Rozwój systemu ścieżek rowerowych  
 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/2. Dobra kondycja zdrowotna mieszkańców 
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/9. Rozwinięte usługi turystyczne, rekreacyjne i sportowe 
C1/10. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1.14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj, UE 
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 

Cele projektu P13.C1. Wybudowanie zintegrowanego systemu ścieżek rowerowych na terenie 
gmin powiatu  

Zakres 
projektu 

Budowa systemu ścieżek rowerowych będzie zawierało się w działaniach 
mających na celu wyznaczenie ich przebiegu, realizację zadań, stworzenie 
systemu informacji (tj. współpraca z Powiatowym Centrum Informacji 
turystycznej i Powiatowym Centrum Promocji). 
Niezbędna w tym zakresie będzie również stała współpraca z gminami powiatu 
oraz z regionalnymi instytucjami realizującymi projekty ścieżek rowerowych na 
Śląsku i w ramach Jurajskiego Parku Narodowego. 
Dodatkowo, budowa systemu ścieżek rowerowych powinna być 
skoordynowana z projektem modernizacji drogowego układu komunikacyjnego 
powiatu (por. projekt nr 20) 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, Powiatowe Centrum Promocji,  Centrum 
Informacji Turystycznej, instytucje regionalne koordynujące projekty ścieżek 
rowerowych w ramach Śląska oraz przyszłego Jurajskiego Parku Narodowego   

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• środki pomocowe z instytucji regionalnych, UE 

Efekty 
projektu 

• stworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju rekreacji  
• wzbogacenie wizerunku powiatu  
• koordynacja działalności gmin w w/w zakresie 
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P14  
Nazwa 
projektu 

Zintegrowana koncepcja rozwoju sieci szlaków turystycznych wraz z 
infrastrukturą turystyczną 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/1. Rozwinięte usługi rynkowe zwiększające komfort zamieszkania 
C1/2. Dobra kondycja zdrowotna mieszkańców 
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/9. Rozwinięte usługi turystyczne, rekreacyjne i sportowe 
C1/10. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj, UE 
C2/3. Rozwinięty sektor usług dostarczający miejsc pracy 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki 
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 

Cele projektu P14.C1. Modernizacja i rozwój systemu szlaków turystycznych 
P14.C2. Budowa urządzeń infrastruktury turystycznej 

Zakres 
projektu 

Działania objęte przez projekt skupiają się na zmodernizowaniu istniejących i 
wytypowaniu nowych  szlaków turystycznych na atrakcyjnych terenach Jury. 
Projekt będzie również obejmował tworzenie infrastruktury turystycznej wzdłuż 
szlaków (tj. oznakowanie, obiekty sanitarne, informacyjne, parkingi, mała 
gastronomia) w tym m.in. zagospodarowanie  terenów wokół zamków w 
Mirowie i Bobolicach (budowa amfiteatru)  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, Powiatowe Centrum Promocji,  Centrum 
Informacji Turystycznej, instytucje regionalne koordynujące tworzenie systemu 
szlaków turystycznych.   

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• środki pomocowe z instytucji regionalnych, UE 

Efekty 
projektu 

• stworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju rekreacji i turystyki pieszej 
• wzbogacenie wizerunku powiatu  
• koordynacja działalności gmin w w/w zakresie 
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P15  
Nazwa 
projektu 

Koncepcja rozwoju bazy hotelowej  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/1. Rozwinięte usługi rynkowe zwiększające komfort zamieszkania 
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/9. Rozwinięte usługi turystyczne, rekreacyjne i sportowe 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/3. Rozwinięty sektor usług dostarczający miejsc pracy 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki 
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 

Cele projektu P15.C1. Modernizacja i rozwój systemu szlaków turystycznych 
P15.C2. Budowa urządzeń infrastruktury turystycznej 

Zakres 
projektu 

Opracowanie koncepcja rozwoju bazy hotelowej ma na celu wskazanie liczby i 
standardu obiektów hotelowych w powiecie, tj. ich  lokalizację w gminach 
powiatu. Dodatkowo, przedsięwzięte zostaną działania zmierzające do 
pozyskania inwestorów zewnętrznych zainteresowanych branżą hotelarską. 
Pożądanym działaniem jest również adaptacja istniejących budynków.  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, Powiatowe Centrum Promocji,  Centrum 
Informacji Turystycznej, inwestorzy prywatni,  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• środki prywatne 

Efekty 
projektu 

• stworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju rekreacji i turystyki pieszej 
• wzbogacenie wizerunku powiatu  
• koordynacja działalności gmin w w/w zakresie 
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P16  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/1. Rozwinięte usługi rynkowe zwiększające komfort zamieszkania 
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/9. Rozwinięte usługi turystyczne, rekreacyjne i sportowe 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj, UE 

Cele projektu P16.C1. Powołanie instytucji promującej walory turystyczne powiatu     
Zakres 
projektu 

Zadaniem Powiatowego Centrum Informacji będzie wdrożenie strategii 
marketingowej (por. projekt nr 5) w części dotyczącej produktów turystycznych 
powiatu. Na działania w tym składać się będą: bieżącej promocja atrakcji 
turystycznych, gromadzenie informacji nt. bazy noclegowej, gastronomicznej, 
wydawanie broszur i ulotek reklamowych, prowadzenie  strony intenetowej. 
Centrum będzie ściśle współpracowało z: Powiatowym Centrum Promocji, 
Powiatowym Centrum Kultury, gminami powiatu, lokalnymi 
przedsiębiorstwami.  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, Powiatowe Centrum Promocji,  Powiatowe 
Centrum Kultury, lokalne firmy.   

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• środki prywatne 

Efekty 
projektu 

• stworzenie atrakcyjnych warunków dla rozwoju rekreacji i turystyki pieszej 
• wzbogacenie wizerunku powiatu  
• koordynacja działalności gmin w w/w zakresie 

 
P17  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie parków  aktywnej rekreacji 
 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/2. Dobra kondycja zdrowotna mieszkańców 
C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/9. Rozwinięte usługi turystyczne, rekreacyjne i sportowe 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj, UE 

Cele projektu P17.C1. Budowa parków aktywnej rekreacji w wybranych gminach powiatu 
Zakres 
projektu 

Projekt budowy parków aktywnej rekreacji będzie obejmował zadania: 
wyznaczenie lokalizacji,  złożenie stosownej propozycji do ŚZGiP, realizację 
urządzeń przewidzianych w ramach parku. Jako potencjalne lokalizacje 
proponuje się: Myszków, Niegowa, Żarki, Poraj. 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, Śląski Związek Gmin i Powiatów    

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• środki zewnętrzne (Śląski Związek Gmin i Powiatów) 
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Efekty 
projektu 

• stworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i 
młodzież 

• wzbogacenie wizerunku powiatu  
 
P18  
Nazwa 
projektu 

Program poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/10. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
C3/2. Ułatwienie i egzekwowanie zachowań proekologicznych 

Cele projektu P18.C1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 
Zakres 
projektu 

Prace związane z program powinny odnosić się zasadniczo do dwóch 
podstawowych aspektów: 
• zmniejszenie liczby zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem prawa. W 

wymiarze tym program powinien wskazywać zasady koordynacji działań 
Policji oraz Straży Miejskiej, prowadzenia akcji zwiększających liczbę 
patroli i szybką wykrywalność wykroczeń i przestępstw, 

• niwelacji przyczyn i minimalizacji skutków wynikających z klęsk 
żywiołowych, katastrof ekologicznych, organizacja systemu wczesnego 
ostrzegania oraz egzekwowania zachowań proekologicznych, 

• utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego, 

• utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, 
Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, instytucje porządku publicznego 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• Ministerstwo Zdrowia 
• budżet Policji  

Efekty 
projektu 

• zmniejszenie wskaźnika przestępczości 
• wzrost wykrywalności 
• minimalizacja skutków klęsk żywiołowych   

 

P19  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie Powiatowej Komunikacji Publicznej (na bazie komunikacji 
miejskiej i PKS) 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C1/11. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru 

Cele projektu P19.C1. Zapewnienie możliwości swobodnego i taniego przemieszczania się 
ludzi na obszarze powiatu 

Zakres 
projektu 

Na projekt składają się: prace i analizy związane z opracowaniem strategii 
transportu publicznego uwzględniające w pierwszej kolejności oszacowanie 
popytu na przejazdy komunikacją publiczną, szacunek kosztów, plany wymiany 
taboru, rozkłady jazdy. W projekcie proponuje się wykorzystanie istniejących 
połączeń realizowanych przez komunikację miejską (Myszków) i PKS.    

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, Komunikacja Miejska w Myszkowie, PKS 
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Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• środki mieszkańców 

Efekty 
projektu 

• wzrost  dostępności komunikacyjnej powiatu   

 
 
P20  
Nazwa 
projektu 

Modernizacja drogowego układu komunikacyjnego Powiatu 
Myszkowskiego  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C1/7. Sprzyjające warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego, w 
szczególności rezydencjalnego 
C1/11. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru 
C2/6. Tworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania działalności 
gospodarczej 

Cele projektu P20.C1. Zapewnienie możliwości swobodnego przemieszczania się ludzi i 
towarów na obszarze powiatu i na zewnątrz 

Zakres 
projektu 

Na projekt składają się zadania określone w dokumencie pt. „Modernizacja 
Drogowego Układu Komunikacyjnego Powiatu Myszkowskiego”∗. Projekt 
koordynowany będzie z projektem tworzenia ścieżek rowerowych (projekt nr 
13).  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, władze wojewódzkie, władze regionalne 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     
• budżety gmin powiatu 
• środki wojewódzkie 
• środki pomocowe uzyskane za pośrednictwem samorządu województwa 

Efekty 
projektu 

• wzrost  dostępności komunikacyjnej powiatu   

 
P21  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie Komórki Monitoringu Strategicznego przy Starostwie 
Powiatowym  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki 

Cele projektu P21.C1. Koordynacja prac nad wdrażaniem strategii  
P21.C2. Ocena skutków podjętych działań   

Zakres 
projektu 

Na projekt obejmuje utworzenie działu w ramach struktury powiatu 
zajmującego się bieżącym monitoringiem wdrażania strategii. Zadania 
powierzone komórce wynikaj ze „Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego” 
i dotyczą przede wszystkim koordynacji i nadzorowania prac podejmowanych 
przez powiat wraz z innymi lokalnymi partnerami.  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe  

                                                           
∗ szczegółowy zbiór zadań zawiera Załącznik nr I 
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Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu     

Efekty 
projektu 

• zwiększenie skuteczności wdrażania strategii  
• poprawności odczytywania jej efektów   
• możliwość stałego monitorowania i wprowadzania niezbędnych zmian  

 
 
 
P22  
Nazwa 
projektu 

Forum Przedstawicieli Gmin Powiatu 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki 

Cele projektu P22.C1. Stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów nt. problemów rozwoju 
powiatu 
P22.C2. Koordynacja prac nad wdrażaniem strategii  
P22.C3. Ocena skutków podjętych działań   

Zakres 
projektu 

Forum Przedstawicieli Gmin i Powiatu stanowić powinno stałą formę wymiany 
poglądów aktorów rozwoju lokalnego nad problemami, celami i zadaniami 
wynikającymi ze Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego. Zorganizowane 
w formie spotkania (2 razy do roku) nad którym patronat sprawuje Starosta 
Powiatu Myszkowskiego 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin powiatu, pozostali aktorzy rozwoju lokalnego 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin     

Efekty 
projektu 

• zapewnienie szerokiej konsultacji społecznej  
• koordynacja działań przewidzianych w strategii  
• dyskusja nad problemami rozwojowymi powiatu   

 
P23  
Nazwa 
projektu 

Utworzenie Centrum Informacji Europejskiej 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C1/14. Mentalne otwarcie powiatu na region, kraj, UE 
C2/7. Rozwinięte instytucje otoczenia biznesu  
 

Cele projektu P23.C1. Zapewnienie dostępu do informacji nt. integracji europejskiej 
Zakres 
projektu 

Do zadań Centrum będzie należało: prowadzenie akcji informacyjnej nt. 
skutków i wymagań związanych z przyszłą integracja kraju z UE w odniesieniu 
do mieszkańców, przedsiębiorców i rolników. Dodatkowo Centrum będzie 
prowadziło stały monitoring możliwości wykorzystania środków pomocowych 
z programów przedakcesyjnych oraz zapewni publiczny dostęp do internetu.  
Centrum będzie współpracowało z Powiatowym Centrum Promocji, Zarządem 
Województwa Śląskiego i podobnymi tego rodzaju instytucjami w regionie. 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, zainteresowani aktorzy rozwoju lokalnego 
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Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• środki z programów pomocowych     

Efekty 
projektu 

• poszerzenie wiedzy nt. korzyści i kosztów integracji z UE   
• publiczny dostęp do internetu 

 
P24  
Nazwa 
projektu 

Organizacja Powiatowego Forum Przedsiębiorczości  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/4. Otwarcie gospodarcze na region, kraj, zagranicę 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki 
C2/7. Rozwinięte instytucje otoczenia biznesu   

Cele projektu P24.C1. Stworzenie organizacji reprezentującej przedsiębiorców  
Zakres 
projektu 

Na organizację Powiatowego Forum Przedsiębiorczości będą składały się 
poprzez następujące zadania: 
• wybranie formy i miejsca spotkań, 
• powołanie Izby Gospodarczej, 
• tworzenie lokalnej marki produktów, 
• kreowanie współpracy z lokalnymi i regionalnymi instytucjami otoczenia 

biznesu (między innymi: Powiatowe Centrum Promocji, Powiatowe 
Centrum Doskonalenia Zawodowego, Powiatowy Bank Informacji 
Gospodarczej i Pośrednictwa Gospodarczego, Śląskie Forum 
Przedsiębiorczości,  instytucje transferu technologii i innowacji, Cech 
Rzemiosł Różnych, Śląska Agencja Rozwoju Regionalnego),  

• organizowanie prezentacji, pokazów, szkoleń, uczestnictwo w imprezach 
targowych, 

• podjęcie współpracy pomiędzy władzami gmin a, PUP w Myszkowie i 
przedsiębiorcami mającej na celu stosowanie aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu (staże absolwenckie,  prace interwencyjne, 
roboty publiczne, TUS – trójstronne umowy szkoleniowe). 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, zainteresowani aktorzy rozwoju lokalnego 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• środki z programów pomocowych     
• środki przedsiębiorców  

Efekty 
projektu 

• zintegrowanie środowiska lokalnych przedsiębiorców 
• wzrost reprezentatywności środowiska przedsiębiorców 
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P25  
Nazwa 
projektu 

Analiza opłacalności eksploatacji złóż molibdenu, wolframu i miedzi 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/10. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/2. Dążenie do ilościowego i jakościowego zrównoważenia rynku pracy  
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 
C3/3. Zachowanie obszarów o najwyższych walorach środowiskowych  

Cele projektu P25.C1. Ekonomiczna i ekologiczna ocena opłacalności eksploatacji złóż 
wolframu, molibdenu i miedzi 

Zakres 
projektu 

Wykonanie pogłębionych analiza korzyści i kosztów inwestycji budowy 
kopalni eksploatującej złoża wolframu, molibdenu i miedzi ze wskazaniem 
wpływu inwestycji na środowisko 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze miasta Myszkowa, gminy na obszarach których 
zalegają w/w złoża, władze centralne 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet państwa 
• budżet powiatu 
• budżet miasta Myszkowa      

Efekty 
projektu 

• Wielowymiarowa ocena korzyści i kosztów budowy kopalni eksploatującej 
złoża molibdenu, wolframu i miedzi.  

 
P26  
Nazwa 
projektu 

Wyznaczenie stref aktywności gospodarczej 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku  
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/2. Dążenie do ilościowego i jakościowego zrównoważenia rynku pracy  
C2/6. Tworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania działalności 
gospodarczej  
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 

Cele projektu P26.C1. Aktywizacja życia gospodarczego powiatu 
Zakres 
projektu 

Wyznaczenie na terenach przemysłowych powiatu obszarów (po 
restrukturyzowanych przedsiębiorstwach) wyposażonych w niezbędną 
infrastrukturę i budynki umożliwiające rozpoczęcie działalności gospodarczej 
po obniżonym koszcie. Dodatkowo, przewiduje się wykonanie niezbędnych 
remontów i modernizacji, oraz okresowe zwolnienie z podatku od 
nieruchomości 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, zainteresowane przedsiębiorstwa, Powiatowe 
Centrum Promocji, Bank Informacji Gospodarczych i Pośrednictwa 
Gospodarczego 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin      

Efekty 
projektu 

• wzrost liczby przedsiębiorstw  
• tworzenie nowych miejsc pracy   
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P27  
Nazwa 
projektu 

Organizacja Forum Rolnictwa 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku  
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności gospodarki powiatu 
C2/2. Dążenie do ilościowego i jakościowego zrównoważenia rynku pracy  
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki  
C2/8. Rozwinięte wyspecjalizowane rolnictwo i przemysł przetwórstwa rolno-
spożywczego  

Cele projektu P27.C1. Stworzenie instytucji zrzeszającej rolników 
Zakres 
projektu 

Do zakresu działań mających na celu zintegrowanie rolników w wymiarze 
powiatu należy zaliczyć następujące:  
• wybranie miejsca i formy spotkań 
• przedstawienie korzyści integracji, tworzenia grup producenckich 
• organizacja pokazów, wyjazdów na wystawy i targi, 
• dokształcanie zawodowe (prelekcje mające na celu promowanie 

nowoczesnych metod produkcji rolnej, mechanizacji, zagrożenia i korzyści 
płynących z procesu integracji z UE, programy pomocowe, itp.),  

• tworzenie lokalnej marki, 
• inicjowanie współpracy pomiędzy grupami producenckimi, rolnikami a 

lokalnymi przedsiębiorstwami przetwórstwa rolno-spożywczego, 
• promowanie alternatywnych form działalności (agroturystyka, zachęcenie 

do upraw zielarskich)  
Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin, lokalne grupy rolników, instytucje 
edukacyjne, instytucje dysponujące środkami pomocowymi  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu 
• budżety gmin      

Efekty 
projektu 

• zintegrowanie lokalnych wytwórców rolnych 
• wzrost reprezentatywności grupy rolników 
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P28  
Nazwa 
projektu 

System Informacji o Planach Zagospodarowania Przestrzennego Gmin 
Powiatu 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku  
C1/7. Sprzyjające warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego a w 
szczególności rezydencjalnego  
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/4. Otwarcie gospodarcze na region, kraj, zagranicę 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa  i turystyki 
C2/6. Tworzenie sprzyjających warunków dla podejmowania działalności 
gospodarczej 
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru  
C3/3. Zachowanie obszarów o najwyższych walorach środowiskowych 

Cele projektu P28.C1. Stworzenie efektywnego systemu informacji przestrzennej 
Zakres 
projektu 

Opracowanie cyfrowego systemu informacji (na nośnikach elektronicznych) o 
planach zagospodarowania przestrzennego gmin organizujący m.in. lokalny 
rynek nieruchomości i wskazujący: oferty inwestycyjne, charakter i planowane 
wykorzystanie terenów, możliwość zmiany funkcji, komasacji, itp.  
Umożliwiający szybkie poruszanie się po zasobach nieruchomości w powiecie, 
przez co ułatwiający lokalizację działalności gospodarczych, realizację 
budownictwa mieszkaniowego i ochronę obszarów o najwyższych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych. Zakres projektu może być poszerzony o 
działania zmierzające do zdefiniowania ogólnych zasad gospodarowania 
przestrzenią w powiecie 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe, władze gmin,  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżety gmin  
• budżet powiatu      

Efekty 
projektu 

• dostępność i możliwość przetwarzania informacji dot. Lokalnych planów 
zagospodarowania przestrzennego i rynku nieruchomości  
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P29  
Nazwa 
projektu 

Organizacja konkursów promujących estetykę zagospodarowania 
nieruchomości („Najlepsza nieruchomość w Powiecie”) 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 

Cele projektu P29.C1. Wyłonienie w drodze konkursu kilku wzorowo utrzymanych 
nieruchomości w powiecie 

Zakres 
projektu 

Opracowanie zasad corocznego konkursu na kilka najlepiej utrzymanych 
nieruchomości mieszkaniowych i gospodarczych w powiecie wraz z 
finansowym wyróżnieniem 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,   

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   

Efekty 
projektu 

• poprawa estetyki przestrzeni  
• promocja wzorców zachowań   

 
 
P30  
Nazwa 
projektu 

Rozwój i modernizacja form małej architektury oraz zieleni 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C3/1. Harmonia przestrzeni i estetyka obszaru 

Cele projektu P30.C1. Poprawa estetyki i zagospodarowania przestrzeni wspólnych w 
gminach powiatu 

Zakres 
projektu 

Opracowanie planów na poziomie gmin rozwoju i modernizacji forma małej 
architektury i zieleni (place, fontanny, rabaty, drzewa, krzewy, kwiaty) 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 

Efekty 
projektu 

• poprawa estetyki przestrzeni  
• promocja wzorców zachowań   
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P31  
Nazwa 
projektu 

Opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/7. Sprzyjające warunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego a w 
szczególności rezydencjonalnego 
C3/2. Ułatwienie i egzekwowanie zachowań proekologicznych 

Cele projektu P31.C1. Rozwiązanie problemów wodno-ściekowych powiatu 
 

Zakres 
projektu 

Określenie potrzeb w zakresie stworzenia odpowiedniej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej z szczególnym uwzględnieniem zasad ochrony wód 
podziemnych. Opracowanie zintegrowanego w wymiarze powiatu systemu  
oczyszczalni ścieków (na bazie istniejących i budowa nowych) oraz  systemu 
małych oczyszczalni przydomowych (obszary wiejskie) 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, WFOŚ, instytucje wspierające 
działania proekologiczne, 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 
• środki finansowe mieszkańców 
• środki z budżetu państwa na działalność proekologiczną 
• środki pomocowe 

Efekty 
projektu 

• zintegrowany system zaopatrzenia w wodę 
• skanalizowanie gmin 
• oczyszczalnie ścieków 
• poprawa jakości środowiska naturalnego 

 
P32  
Nazwa 
projektu 

Budowa sortowni odpadów stałych i płynnych wraz z koncepcją 
wykorzystania surowców wtórnych 
 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/10. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C3/2. Ułatwienie i egzekwowanie zachowań proekologicznych 

Cele projektu P32.C1. Rozwiązanie problemu odpadów stałych i płynnych 
 

Zakres 
projektu 

Opracowanie projektu technicznego budowy sortowni odpadów stałych i 
płynnych wraz z wyznaczeniem lokalizacji, oraz systemu ich odbioru i 
segregowania (możliwość obsługi innych gmin spoza powiatu). Proponuje się 
połączenie z projektem nr 33 i 35.  
Dodatkowo, opracowanie koncepcji wykorzystania surowców wtórnych 
głównie w wymiarze poszukiwania firm zainteresowanych ich dalszym 
przerobem, ewentualna lokalizacja tego typu działalności na terenie powiatu 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, WFOŚ, instytucje wspierające 
działania proekologiczne, 
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Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 
• środki finansowe mieszkańców 
• środki z budżetu państwa na działalność proekologiczną 
• środki pomocowe 

Efekty 
projektu 

• zintegrowany system utylizacji odpadów  
• poprawa jakości środowiska naturalnego 

 
P33  
Nazwa 
projektu 

Budowa wysypiska śmieci   
 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/10. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C3/2. Ułatwienie i egzekwowanie zachowań proekologicznych 

Cele projektu P33.C1. Rozwiązanie problemu odpadów stałych i płynnych 
Zakres 
projektu 

Opracowanie projektu technicznego budowy wysypiska śmiecie wraz z 
wyznaczeniem lokalizacji oraz systemu odbioru odpadów  (możliwość obsługi 
innych gmin spoza powiatu). Proponuje się połączenie z projektem nr 33 i 34 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, WFOŚ, instytucje wspierające 
działania proekologiczne, 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 
• środki finansowe mieszkańców 
• środki z budżetu państwa na działalność proekologiczną 
• środki pomocowe z U.E. 

Efekty 
projektu 

• zintegrowany system utylizacji odpadów  
• poprawa jakości środowiska naturalnego 
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P34  
Nazwa 
projektu 

Opracowanie koncepcji ograniczenia niskiej emisji w gminach Powiatu 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/10. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C3/2. Ułatwienie i egzekwowanie zachowań proekologicznych 

Cele projektu P34.C1. Zmniejszenie wielkości niskiej emisji  
Zakres 
projektu 

Zbilansowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia budynków mieszkaniowych, 
użyteczności publicznej i gospodarczych w energię cieplną.  
Określenie potrzeb w zakresie modernizacji i rozwoju infrastruktury energii 
cieplnej. Opracowanie zadań wraz z kosztorysami i harmonogramem  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, WFOŚ, instytucje wspierające 
działania proekologiczne, 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 
• środki finansowe mieszkańców 
• środki z budżetu państwa na działalność proekologiczną 
• środki pomocowe 

Efekty 
projektu 

• poprawa jakości powietrza 

 
P35  
Nazwa 
projektu 

Usprawnienie systemu kontroli przestrzegania przepisów dot. ochrony 
środowiska 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/10. Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C3/2. Ułatwienie i egzekwowanie zachowań proekologicznych 
C3/3. Zachowanie obszarów o najważniejszych walorach środowiskowych 

Cele projektu P35.C1. Zintensyfikowanie i poprawa skuteczności kontroli dot. ochrony 
środowiska  

Zakres 
projektu 

Diagnoza obecnego systemu kontroli ze wskazaniem słabych i silnych stron 
oraz wyspecyfikowaniem niezbędnych działań prowadzących do poprawy jego 
efektywności 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 

Efekty 
projektu 

• poprawa jakości składowych środowiska naturalnego 
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P36  
Nazwa 
projektu 

Wypracowanie wspólnego stanowiska gmin powiatu dot. koncepcji 
Jurajskiego Parku Narodowego (JPN) 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/12. Integracja społeczności powiatu 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki 
C3/1. Harmonizowanie przestrzeni i estetyki obszaru 
C3/3. Zachowanie obszarów o najważniejszych walorach środowiskowych 

Cele projektu P36.C1. Aktywny udział w konsultacjach nt. utworzenia Jurajskiego Parku 
Narodowego  

Zakres 
projektu 

Aktywny udział w pracach nad koncepcją Jurajskiego Parku Narodowego 
wymaga ustalenia wspólnego stanowiska gmin powiatu na temat przyszłej 
koncepcji powstania parku. W projekcie przewiduje się zorganizowanie spotkań 
z przedstawicielami gmin powiatu pod przewodnictwem Starosty  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, Związek Gmin jurajskich  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin  

Efekty 
projektu 

• osiągniecie korzystnych z punktu widzenia gmin powiatu myszkowskiego 
rozstrzygnięć dotyczących Jurajskiego Parku Narodowego 

 
P37  
Nazwa 
projektu 

Opracowanie strategii funkcjonalnych dot. alternatywnych form 
aktywności gospodarczych na terenach chronionych (JPN) 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku powiatu jako miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej, mieszkania i wypoczynku 
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C1/9. Rozwinięte usługi turystyczne, rekreacyjne i sportowe 
C2/2. Dążenie do jakościowego i ilościowego równoważenia rynku pracy 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/5. Koordynacja rozwoju przemysłu, rolnictwa i turystyki 
C3/1. Harmonizowanie przestrzeni i estetyki obszaru 
C3/3. Zachowanie obszarów o najważniejszych walorach środowiskowych 

Cele projektu P37.C1. Rozpoznanie możliwości rozwoju w gminach Jurajskiego Parku 
Narodowego  

Zakres 
projektu 

Zadaniem strategii funkcjonalnej jest sformułowanie zasad i projektów 
dotyczących możliwości rozwijania działalności gospodarczych nie 
kolidujących z ograniczeniami parku narodowego i stwarzających alternatywne 
miejsca pracy dla mieszkańców gmin powiatu objętych pod tereny przyszłego 
Jurajskiego Parku Narodowego  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, wyspecjalizowana firma 
konsultingowa  

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 

Efekty 
projektu 

• stworzenie podstaw dla alternatywnych działalności gospodarczych w 
gminach znajdujących się na terenie Jurajskiego Parku Narodowego, 
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P38  
Nazwa 
projektu 

Aktualizacja i wdrożenie „Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Powiatu Myszkowskiego” 

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/3. Zapewnienie właściwej opieki w ramach pomocy społecznej 
C1/6. Hamowanie migracji ludzi młodych 
C1/13. Wysoka wewnętrzna spójność działań powiatu myszkowskiego 
C2/2. Dążenie do jakościowego i ilościowego równoważenia rynku pracy 

Cele projektu P38.C1. Rozwiązanie najważniejszych problemów społecznych mieszkańców 
Powiatu 

Zakres 
projektu 

Zakres zadaniowy projektu wynika z działań określonych w „Projekcie Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myszkowskiego”. Ich 
charakterystyka znajduje się w Załączniku nr II. 

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, organizacje pozarządowe, Ośrodki Pomocy Społecznej, PUP w 
Myszkowie, dyrektorzy placówek oświatowych 

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 
• PFRON 
• środki wojewódzkie  
• budżety w/w organizacji 

Efekty 
projektu 

• poprawa bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców powiatu 
• zwalczanie patologii społecznych 

 
 
P39  
Nazwa 
projektu 

Powiatowe Centrum Targowo-Wystawiennicze  

Cele 
realizowane 
przez projekt 

C1/4. Stworzenie wizerunku Powiatu (miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej) 
C2/1. Wysoki poziom konkurencyjności Powiatu 
C2/4. Otwarcie gospodarcze na region, kraj zagranicę 
C2/7. Rozwinięte instytucje otoczenia biznesu 
C2/2. Dążenie do jakościowego i ilościowego równoważenia rynku pracy 

Cele projektu P39.C1. Stworzenie miejsca prezentacji firm Powiatu, nawiązywania kontaktu z 
otoczeniem, napływu nowych idei. 

Zakres 
projektu 

Odpowiednie przygotowanie obiektów oraz oferty programowej.  

Uczestnicy 
projektu 

Władze powiatowe,  władze gmin powiatu, powiatowe podmioty gospodarcze,   

Proponowane 
źródła 
finansowania 
projektu 

• budżet powiatu   
• budżety gmin 
• podmioty gospodarcze 

Efekty 
projektu 

• zwiększenie liczby kontaktów powiatowych przedsiębiorstw z otoczeniem 
• gospodarcza promocja Powiatu 
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Realizacja zaprezentowanych projektów powinna przyczynić się do osiągnięcia 

stanów składających się na sformułowane cele i kierunki rozwoju. Ranga projektów, w sensie 

wielkości uzyskiwanych efektów jest zróżnicowana. Do projektów podstawowych, 

tworzących bazę dla sprawnego wdrożenia strategii należą przedsięwzięcia z zakresu 

modernizacji układu komunikacyjnego, zwiększające otwarcie Powiatu na otoczenie, oraz 

zawierające przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, podwyższające w sposób 

wszechstronny atrakcyjność Powiatu. Duże znaczenie mają zwłaszcza te projekty, które 

sprzyjają polepszeniu jakości zasobów ludzkich, poprzez edukację (system przekwalifikowań, 

kształcenie ustawiczne) oraz przedsięwzięcia w dziedzinie kultury. Istotne znaczenie mają też 

te spośród projektów, które nastawione są na poprawę współpracy pomiędzy gminami 

tworzącymi Powiat. 

Przedstawiony zbiór projektów stanowi spójną wiązkę wzajemnie wspomagających 

się propozycji. Pomiędzy poszczególnymi projektami występują pozytywne efekty synergii. 

Realizacja jednego projektu wspomaga, a w niektórych przypadkach stanowi wręcz warunek 

konieczny dla zrealizowania innego bądź kilku innych projektów. Powodzenie całej strategii 

w równym stopniu zależy od każdego elementu składającego się na nią.  
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Załącznik nr I. 
 

Lista zadań dla 
„Modernizacji Drogowego Układu Komunikacyjnego Powiatu 

Myszkowskiego” 
 
Zadanie nr 1. 
Połączenie powiatu myszkowskiego z lotniskiem w Pyrzowicach ciągami DP 08080 odcinek 
DK-1 – Cynków – Zendek – Pyrzowice.  
 
Zadanie nr 2. 
Awaryjne prowadzenie ruchu z DK-1 ciągami dróg samorządowych, w tym celu należy 
przystosować drogi powiatowe dla ruchu ciężkiego (DP 08096 Koziegłowy – Siewierz – 
modernizacja odcinak Pińczyce Żelisławice; DP 08097 wzmocnienie nawierzchni na odcinku 
Zabijak Pińczyce):  
 
Zadanie nr 3. 
Przekształcenie układu ulicznego w miejscowości Myszków DW 793, DW 791, DW 789 
zmiany przekrojów poprzecznych z modernizacją skrzyżowań oraz: 
• modernizacja ul. Wolności (budowa kanalizacji), 
• realizacja przekształceń układu ulicznego otoczenia ul. Pułaskiego od skrzyżowania przed 

Urzędem Miasta do skrzyżowania z ul. Krasickiego łącznie z remontem wiaduktu nad 
torami PKP, 

• budowa obwodnicy (przed Urzędem Skarbowym) wraz z bezkolizyjnym przejściem nad 
torami kolejowymi, 

• modernizacja skrzyżowania ulic: Kościuszki-Sikorskiego-Jana Pawła II, 
• budowa skrzyżowania (rondo) przed wiaduktem od strony ul. Krasickiego 
• realizacja przebudowy odcinak ul. Kościuszki od ul. Sikorskiego do ul. Sucharskiego 

łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Sucharskiego 
• realizacja przebudowy ul. Krasickiego (II etap od ul. Storczykowej do ul. Pięknej) 
• realizacja przekształceń układu ulicznego otoczenia ul. Kościuszki od skrzyżowania 

przed Urzędem Miasta do skrzyżowania z ul. Sikorskiego – Jana Pawła II z budową ronda 
na skrzyżowaniu przed Urzędem Miasta 

• budowa obwodnicy przez Myszków Mrzygłód, dla obejścia zwartej zabudowy 
zabytkowego układu urbanistycznego Mrzygłodu 

• Budowa wiaduktu drogowego (DW 789 Nowa Wieś) nad torami PKP w linii kolejowej 
Katowice – Częstochowa 

 
Zadanie nr 4.  
DW 793, DW 789, DW 792 w miejscowości Żarki: 
• modernizacja skrzyżowania ul. Częstochowskiej z ul. Stary Rynek 
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Zawada – Czatachowa – 

likwidacja niebezpiecznych zakrętów 
• ul. Ofiar Katynia – budowa chodnika 
• Kotowice – budowa ciągów pieszych i zatok autobusowych 
• Budowa obwodnicy (DW 793) 
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Zadanie nr 5. 
DW 789 w miejscowości Koziegłowy  
• zakończenie modernizacji ul. Woźnickiej, 
• modernizacja skrzyżowania ul. Żarecka i Świętokrzyska 
• budowa obwodnicy północnej  
 
 
Zadanie nr 6. 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK-1 od miejscowości Siedlec Mały – 
Koziegłowy – Zabijak modernizacja skrzyżowań, budowa dróg zbiorczych oraz budowa 
bezkolizyjnego węzła drogowego w miejscowości Rzeniszów. 
 
Zadanie nr 7.  
Modernizacja DW 789: odcinki w miejscowości Tomiszowice (przebudowa łuków 
poziomych jezdni), Koziegłowy, Gniazdów (obwodnica),  
 
Zadania nr 8. 
Modernizacja dróg wojewódzkich uwzględniając budowę ciągów rowerowo-pieszych, miejsc 
parkingowych: 
• DW 793 odcinek Myszków – Żarki, 
• DW 792 w miejscowości Kotowice, 
• DW 789 w miejscowości Żarki, Lgota, Mokrzesz, Koziegłówki, Koziegłowy, Gniazdów ( 
• DW 791 odcinek Poraj – Masłońskie – Żarki Letnisko – Postęp - Myszków 
 
Zadanie nr 9.  
Budowa i modernizacja dróg w ramach programu „wsi wzorcowej” Rzeniszów 
 
Zadanie nr 10. 
Budowa odcinaka drogi wojewódzkiej na tzw. starej drodze polnej z Żarek do miejscowości 
Jaworznik pomijając odcinek obejmujący Górę Jaworznicką. 
 
 
Zadanie nr 11. 
Modernizacja dróg powiatowych łączących powiat myszkowski z sąsiednimi powiatami 
(zmiana nawierzchni z gruntowych na bitumiczne): 
• DP 08465 Sokolniki – Wożniki, 
• DP 08091 Koziegłowy – Oczko – Lgota-Górna, 
• DP 08458 Bystrzanowice – Niegowa, 
• DP 08075 Wożniki – Siedlec Duży, 
• DP 08076 Siedlec Duży – Mzyki-Gniazdów, 
• DP 08094 Lgota Górna – Osiek 
• DP 08455 Choroń – Przybynów ( w miejscowości Wysoka Lelowska budowa chodnika), 
• DP 08082 Dębowiec – Choroń 
 
Zadanie nr 12. 
Modernizacja skrzyżowań przy równoczesnej likwidacji niektórych przejazdów w ciągu    
DK-1: 
• budowa sygnalizacji świetlnej  DK-1 z DP 08075 w miejscowości Siedlec Duży, 
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• rozbudowa sygnalizacji świetlnej DK-1 z DW 789 w miejscowości Koziegłowy, 
• modernizacja skrzyżowania DK-1 z DP 08079 (ul. Warszawska) w Koziełowach, 
• modernizacja skrzyżowania DK-1 z DP 08078 i DP 08097 w miejscowości Winowo – 

Zabijak 
• modernizacja przejazdów drogowych na dwóch skrzyżowaniach DK-1 z drogami 

gminnymi w miejscowości Rzeniszów, 
• w ciągu DK-1 granicach powiatu myszkowskiego na odcinku drogi Koziegowy-Zabijak 

likwidacja przejazdów przez pas zieleni z równoczesną budową węzła dwupoziomowego  
w miejscowości Rzeniszów oraz budową dróg zbiorczych przy DK-1  

 
Zadanie nr 13. 
Modernizacja w miejsocowści Myszków: 
• DP 08472 - ul. 1-go Maja odcinek od ul. Szerokiej do ul. Jaworznickiej i od Sikorskiego 

do mostu - ul. Mrzygłocka 
• DP08472 – ul. Stawowa – budowa chodników  
 
Źródło:  
• Lista propozycji przedsięwzięć o charakterze ponadlokalnym i regionalnym 

zlokalizowanych na terenie Powiatu myszkowskiego – Załącznik do pisma nr OKP II 
0718/16/2000, Starostwo Powiatowe w Myszkowie. 

• „Modernizacja Drogowego Układu Komunikacyjnego Powiatu Myszkowskiego” – 
materiał Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie. 2000. 
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Załącznik nr II 
 

Szczegółowy zakres działań 
zawarty w „Projekcie Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myszkowskiego” 
 
 

• Diagnoza środowiska w zakresie niepełnosprawności, 
• Działalność propagująca prawa i możliwości osób niepełnosprawnych 
• Tworzenie mieszkań chronionych 
• Rozpowszechnianie informacji na temat turnusów rehabilitacyjnych wśród osób 

niepełnosprawnych 
• Tworzenie klas integracyjnych dla dzieci i młodzieży, 
• Rozpowszechnianie informacji na temat instytucji, placówek ds. przeciwdziałania 

alkoholizmowi, 
• Profilaktyka przemocy, 
• Współpraca szkół w zakresie przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi w rodzinie, 
• Pozyskiwanie i przygotowanie osób do pełnienia funkcji rodzin zastępczych 

profesjonalnych, 
• Organizowanie działalności o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, 
• Terapia specjalistyczna, 
• Utworzenie Ogniska Wychowawczego, 
• Tworzenie świetlic socjoterapeutycznych, 
• Zatrudnienie pedagogów szkolnych, 
• Pomoc w kryzysie związanym z alkoholizmem i innymi uzależnieniami, 
• Utworzenie Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa Socjalnego i Interwencji 

Kryzysowej, 
• Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dotyczącego prawidłowego 

funkcjonowania rodziny, 
• Utworzenie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, 
• Utworzenie Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 
• Uruchomienie Dziennego Domu Pomocy dla osób w wieku starszym, 
• Utworzenie jednostki świadczącej usługi opiekuńcze dla osób starszych, 
• Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej, 
• Wspieranie tworzenia Zakładów Pracy Chronionej i Zakładu Aktywizacji Zawodowej, 
• Upowszechnienie idei tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 

oraz przystosowanie istniejących miejsc pracy do ich potrzeb, 
• Powołanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach, 
• Tworzenie różnorodnych form rehabilitacji społecznej, 
• Zapewnienie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej. 

 
Źródło: „Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 
Myszkowskiego”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie. Myszków. 1999 r. 
 


