
APEL NR 3/2015 

RADY GMINY MIEDŹNO 

 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego 

 

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Miedźno przyjętego uchwałą 

nr 135/XIX/2012 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 marca 2012, (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., 

poz. 2121 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy Miedźno zwraca się z apelem do władz państwa o utworzenie 

województwa częstochowskiego. 

 

Uzasadnienie: 

Reforma 1998 roku podzieliła Polskę na 16 rządowo-samorządowych województw. 

Miała na celu budowę samorządności i usprawnienie działań władz w terenie, a także 

utworzenie silnych, zdolnych do podejmowania działań prorozwojowych regionów. 

Bardzo szybko jednak zaobserwowano problemem jakim jest nadmierne skupienie życia 

społeczno-gospodarczego w nielicznych ośrodkach. Widać przepaść pomiędzy np. Warszawa 

i innymi metropoliami, a resztą kraju. Problem ten dotyczy także województwa śląskiego. 

17 lat jego istnienia to wyraźna dominacja Katowic i regionu centralnego. 

Odbywa się to kosztem mniejszych ośrodków takich, jak Częstochowa i sąsiadujące z nią 

gminy. Szczególna dysproporcja widoczna jest w podziale środków unijnych, czy też 

redystrybucji środków z budżetu województwa. 

Utworzenie województwa częstochowskiego pozwoliłoby na decydowanie 

o podziale środków finansowych, co wiąże się z możliwością realizacji większej 

liczby projektów oraz szybszym rozwojem całego regionu częstochowskiego. 

Co za tym idzie – większymi szansami dla małych miejscowości i gmin takich jak Gmina 

Miedźno, których problemy i potrzeby w skali ogromu województwa śląskiego nie są 

dostrzegane. Jest to także szansa na rozkwit samej Częstochowy jako stolicy regionu. 

Z całą pewnością zwiększy to zainteresowanie inwestorów, pozwoli na nasilenie rozwoju 

i ożywienie ekonomiczne całego regionu, oraz stworzenie nowych miejsc pracy. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo


Za ustanowieniem województwa częstochowskiego przemawia także to, 

że Częstochowa jest dwunastym co do wielkości miastem w Polsce. Ze względu na Jasną 

Górę oraz dzieje historyczne związane z tym miejscem, co roku gości ok 5 mln pielgrzymów 

z różnych stron świata. Nazywana jest często  „duchową stolicą Polski”, co jeszcze mocniej 

zaznacza obecność Częstochowy na mapie największych i najważniejszych polskich miast. 

Częstochowa jest również dużym ośrodkiem akademickim, a przyjęcie przez nią 

statusu województwa pozwoli na przyciągnięcie do miasta nowych studentów i kadry 

naukowej. 

Biorąc pod uwagę również fakt, że Częstochowa przez wiele lat była stolicą 

województwa (1975-1998), doświadczenie jakie zdobyła dodatkowo utwierdza 

w przekonaniu o słuszności decyzji o utworzeniu nowego województwa – województwa 

częstochowskiego. Decyzja o jego utworzeniu pozytywnie wpłynęłaby na poprawę obecnej 

sytuacji gminy Miedźno, zdecydowanie zwiększając jej potencjał i szanse rozwojowe. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno 

(-) Leszek Idasz 

 

 

 

 

 

 

 


