
Częstochowa to duże, już nie woje-
wódzkie miasto, położone na połu-
dniu kraju. Wielkością i skalą prob-
lemów przewyższa wiele innych 
ośrodków w regionie. Jakie problemy 
są tutaj najważniejsze?
Anna Pawłowska: Skupiamy się na 
działaniach wspierających rozwój mia-
sta. Naszą uwagę zaprząta wszystko, co 
może dać Częstochowie szanse na właś-
ciwy rozwój. Nasze miasto ma wiele 
atutów, wśród których należy wymienić: 
bardzo dobre położenie – na północ-
nym końcu Jury Krakowsko-Często-
chowskiej – oraz identyfikator w postaci 
Jasnej Góry. Jest to ośrodek, do którego 

rocznie przybywa około 4–5 milionów 
pielgrzymów. Miasto poradziło sobie 
z najtrudniejszym okresem transformacji 
gospodarczej. Obecnie może wykazać 
się wieloma pozytywnymi wskaźnikami. 
W chwili gdy dostępne się stały środki 
europejskie, jest wiele możliwości, by 
jego rozwój przyspieszyć.

Końcówka lat 90. i lata dwutysięcz-
ne to okres, w którym wiele przed-
siębiorstw i branż związanych 
z poprzednią formułą gospodarczą 
upadło. Czy ten kryzysowy etap ma-
cie już za sobą? W jakim kierunku 
Częstochowa się rozwija obecnie? 
Przypominam sobie, że była tutaj 

Dobry klimat  
pod Jasną Górą  
Z Anną Pawłowską, dyrektorem Urzędu Miasta Częstochowy,  
rozmawia Wiesław Bełz
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StrUKtUrA BeZroBoCiA Wg PoZioMU WyKSZtAłCeniA
 Wykształcenie 1996 r. 1997 r. 1995 r. 1998 r. 1999 r.

podstawowe i niepełne podst. 27,9 proc. 28,5 proc. 26,1 proc. 28,5 proc. 31 proc.

zasadnicze zawodowe 36,1 proc. 36,0 proc. 36,3 proc. 36,0 proc. 34,5 proc.

średnie i policealne 32,4 proc. 32,0 proc. 34,2 proc. 32,0 proc. 30,2 proc.

wyższe 3,6  proc. 3,5  proc. 3,4  proc. 3,5  proc. 4,3  proc.

Ratusz miejski
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Huta Częstochowa. Czy tego typu za-
kłady jeszcze tu działają? 
Szczęśliwie udało się nam już wyjść 
z kryzysu. W przypadku Częstochowy 
wiodącymi branżami były niegdyś hut-
nictwo i przemysł włókienniczy. Jeszcze 
na początku poprzedniej kadencji władz 
samorządowych Huta Częstochowa była 
mocno zagrożona upadkiem. Udało się 
jednak przeprowadzić proces jej restruk-
turyzacji i gdy pojawił się nowy właści-
ciel, zakład szybko odzyskał równowagę. 
Z kolei w miejsce upadających z branży 
włókienniczej pojawiły się przedsiębior-
stwa innego typu. Pozwoliły one zago-
spodarować pozostawioną substancję 
gospodarczą i dały pracę tysiącom ludzi. 
W ostatnich latach miasto w coraz więk-
szym stopniu zwraca się w kierunku usług 

turystycznych. Nic dziwnego, mamy prze-
cież w tej dziedzinie wiele atutów! 

Przemiana gospodarcza, o której Pani 
mówiła, musiała się wiązać z powsta-
niem zalążków kapitałowych – rodzi-
mych lub obcych. Jak Częstochowie 
udaje się działać na tym bardzo konku-
rencyjnym rynku? W jaki sposób pró-
bujecie zwrócić uwagę inwestorów?

Kilka atrakcyjnych firm już w Często-
chowie się pojawiło. W efekcie powsta-
ły nowe przedsiębiorstwa – jak Huta 
Szkła Guardian oraz zakłady TRW, pro-
dukujące pasy bezpieczeństwa i inne 
akcesoria do samochodów. Obie firmy 
to potentaci, którzy dali pracę wielu 
mieszkańcom. 
Jesteśmy w tej trudnej sytuacji, że mia-
sto nie dysponuje zbyt wieloma terena-
mi inwestycyjnymi. Nie jest właścicie-
lem gruntów, które mogłoby ot, tak po 
prostu, zaoferować. Szczęśliwie udało 
się dojść do porozumienia z operato-
rem, który jest administratorem gruntów 
należących do Huty Częstochowa. Po 
przeprowadzonej restrukturyzacji samo-
rząd przejął część jej dawnych gruntów. 
Mamy nadzieję, że te tereny, zurbanizo-
wane, z dobrą infrastrukturą, przyciągną 
do miasta kolejnych inwestorów.

Lata przed przystąpieniem Polski 
do Unii europejskiej i tuż po akcesji 
– to okres, w którym wielu regionom 
i miejscowościom udało się pozyskać 
znaczące środki na rozwój. Są to z re-
guły fundusze przeznaczane na infra-
strukturę oraz na wzmocnienie sekto-
ra komunalnego. Czy w Częstochowie 
tego typu działania się powiodły? 
Tak, przygotowywane przez nas projekty 
kończą się z reguły powodzeniem, czyli 
uzyskaniem dofinansowania. Dotyczy to 
zwłaszcza miejskiego systemu drogowe-
go oraz obiektów zabytkowych. W mie-
ście tych ostatnich jest wiele, należą do 
nich obiekty zagospodarowane przez 
Muzeum Miejskie  – od ratusza poczyna-
jąc, po klasycystyczne kamienice, praw-
dziwe perełki kultury mieszczańskiej. Po-

StrUKtUrA BeZroBoCiA Wg WieKU 
 Wiek 1995 r. 1996 r. 1997 r. 1998 r. 1999 r. 2003 r.

do 24 lat 31,4 proc. 25,6 proc. 25,5 proc. 28,0 proc. 26,1 proc. 17,7 proc.

od 25 do 34 lat 25,0  proc. 25,5  proc. 26,5  proc. 26,0  proc. 24,9 proc. 25,6 proc.

od 35 do 44 lat 27,3  proc. 28,8  proc. 28,0  proc. 27,3  proc. 26,8 proc. 23,1 proc.

od 45 do 54 lat 13,8  proc. 17,2  proc. 17,0  proc. 16,0  proc. 19,7 proc. 29,5 proc.

55 lat i więcej 2,5  proc. 2,9  proc. 3,0  proc. 3,0  proc. 2,5  proc. 4,7 proc.

Pracujący według rodzajów działalności

rok 1995

rok 2005

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo (130 os.)

Przemysł i budownictwo (38 343 os.)

Usługi rynkowe (24 367 os.)

Usługi nierynkowe (18 900 os.)

80,2 82,6

23%

0,001%

46%

30%

31%

43%

1%

25%

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo (773 os.)

Przemysł i budownictwo (31 998 os.)

Usługi rynkowe (23 290 os.)

Usługi nierynkowe (18 495 os.)

PodMioty goSPodArKi nArodoWeJ ZAreJeStroWAne W reJeStrZe regon (StAn W dniU 31. Xii)
rok 1995 rok 2005

Liczba podmiotów ogółem 21 812 25 346

W sektorze publicznym 344 428

W sektorze prywatnym 21 468 24 918

Spółki handlowe 906
w tym z udziałem kapitału zagranicznego 154

Spółki handlowe 1820
w tym z udziałem kapitału zagranicznego 319

Spółki cywilne bd. Spółki cywilne 1965

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 17 789 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
20 059
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zyskujemy także środki, które pozwalają 
na wsparcie drobnej przedsiębiorczości. 
Dużą rolę odegrała w tym wypadku 
Agencja Rozwoju Regionalnego. Prowa-
dzi ona działalność doradczą i szkolenio-
wą. Zarządza też Częstochowskim Par-
kiem Przemysłowym, w ramach którego 
wybudowano cztery hale produkcyjne 
na potrzeby małych i średnich firm oraz 
inkubator przedsiębiorczości. Realizu-
jemy projekty, które podnoszą atrakcyj-
ność turystyczną Częstochowy. Takim 
istotnym przedsięwzięciem jest miejski 
system informacji turystycznej. Zakłada 
on powstanie spójnego układu oznako-

wań wizualnych oraz 50 punktów, tzw. 
infomatów, służących pełną informacją 
o ofercie miasta. 

A co z infrastrukturą wodno-kanaliza-
cyjną?
Pozyskaliśmy środki z programu ISPA, 
obecnie Funduszu Spójności. W tej 
chwili już na ukończeniu jest duży pro-
jekt w zakresie poprawy gospodarki 
wodno-ściekowej. Zmodernizowaliśmy 
centralną miejską oczyszczalnię ście-
ków „Warta”, powstała oczyszczalnia 
w gminie Mykanów, chroniąca rezerwu-
ar wód podziemnych. Wybudowaliśmy 

stację uzdatniania wody pitnej, kolektor 
odprowadzający wody deszczowe ze 
śródmieścia oraz około 70 km kanaliza-
cji w peryferyjnych dzielnicach miasta. 
100 proc. domów może podłączyć się 
do kanalizacji. Pozwoli to skutecznie 
chronić zasoby wodne z podziemnego 
zbiornika jurajskiego – najlepszą w Pol-
sce wodę pitną.

Jakie kwoty udało się wam uzyskać?
Ogółem w 2007 roku wprowadzono 
do budżetu 58,9 mln zł z środków po-
mocowych Unii Europejskiej. W ciągu 
ostatnich lat największą pomoc uzyska-
liśmy na program gospodarki wodno-
ściekowej – 130 mln zł, na budowę wia-
duktu w ul. Jagiellońskiej – 26 mln zł, na 
Zakład Zagospodarowania Odpadów  
– 14 mln zł, na stworzenie infrastruktury 
Częstochowskiego Parku Przemysłowe-
go – 20 mln zł. 

Klasztor na Jasnej górze jest zabyt-
kiem sakralnym, ale podobno też sta-
ra się o jakieś fundusze wspólnotowe. 
Powstał projekt związany bezpośrednio 
z Jasną Górą, który zakłada utworzenie 
muzeum w odrestaurowanych wnę-
trzach XVII-wiecznego bastionu. Pro-
jekt był na liście kluczowych inwestycji 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Nie wiem jednak, jakie są 
jego losy, bo po zmianie ekipy rządzącej 

Jasna Góra

„Popówka” – siedziba Muzeum Częstochowskiego
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zmieniona została lista projektów krajo-
wych. Liczymy, że projekt ten zostanie 
uwzględniony przez Komitet Sterujący. 
Drugi duży projekt dotyczący klasztoru 
jasnogórskiego – renowacja bazyliki, 
uznawanej za perłę baroku, jest na li-
ście kluczowych projektów wojewódz-
twa śląskiego. Dodatkowo jako miasto 
pozyskaliśmy środki na modernizację 
otoczenia sanktuarium jasnogórskiego 
– parków podjasnogórskich i przebudo-
wę alei Najświętszej Maryi Panny

Czy jako urzędnik miejski ma Pani 
jakieś marzenia dotyczące spraw pub-
licznych, zmian w urzędzie, mieszkań-
ców miasta i okolic?
Chciałabym, aby udało się szczęśliwie zre-
alizować wszystkie nasze zamiary i plany. 
Wydaje mi się, że są one bardzo trafione. 
Na przykład droga wschód – zachód, Szlak 
Staropolski, przebudowa drogi krajowej 
DK-46 na drogę ekspresową – przedsię-
wzięcie, w którym Częstochowa aktywnie 
uczestniczy, angażując w to wiele jedno-
stek samorządu terytorialnego. Chciała-
bym, żeby powstała cała infrastruktura, 
która umożliwi Częstochowie dalszy roz-
wój, żeby zaistniały warunki prawne, któ-
re pozwolą właściwie funkcjonować mia-
stu w otoczeniu regionalnym, bo miasto 
tego typu musi zawsze żyć w symbiozie 
z otoczeniem. Nawet jeśli podejmuje-
my się projektów, tak jak teraz to robimy 
w przypadku projektu „E-Region”, mamy 
olbrzymie trudności z późniejszą ich re-
alizacją. Chciałabym też, żeby powstał 
dobry klimat wśród mieszkańców, żeby 

Częstochowa stała się miastem bardziej 
lubianym przez swoich mieszkańców; 
aby powstała atmosfera podobna do tej, 
która panuje w Krakowie. Jestem przeko-
nana, że dzięki realizacji naszych planów 
i projektów nasze miasto będzie miejscem 
tętniącym życiem, przyjaznym – takim, 
w którym nie tylko chce się mieszkać, ale 
do którego chce się też wracać. Marzę, 
by ludzie chcieli tu przyjeżdżać nie tylko 
z powodu Jasnej Góry, ale dlatego, że bę-
dzie temu sprzyjał panujący u nas klimat. 

I nie mam wcale na myśli zmian tempe-
ratury, związanej z cyrkulacjami mas po-
wietrza…

to dobra puenta! dziękuję za rozmo-
wę.� n

CZĘSTOCHOWA
Powierzchnia miasta: 160 km2 

Liczba mieszkańców: 246 890 (2005 r.) 

Gęstość zaludnienia: 1597 osób/km2 

(2005 r.) 

Struktura demograficzna (2004 r.):
n  mieszkańcy w wieku przedproduk-

cyjnym: 17,5 proc.

n w wieku produkcyjnym: 65,7 proc.

n w wieku poprodukcyjnym: 16,8 proc.

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
Powierzchnia powiatu: 1519, 49 km2

Liczba mieszkańców: 133 533 (2006 r.)

Gęstość zaludnienia: 87,88 osób/km2 

(2006 r.) 

STOPA beZrObOCIA  
W POSZCZególnyCH lATACH:
2000 rok – 13,9 proc.

2001 rok – 14,2 proc.

2003 rok – 16,5 proc.

2004 rok – 16,3 proc. Zd
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Al. Najświętszej Marii Panny
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AnnA PAWłoWSKA
n Studia magisterskie – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (kierunek – matematyka)
n  Studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie (kierunek – matematyka 

z informatyką)
n  Studium Menedżerów Oświaty w Kaliszu
n  Studia podyplomowe – Akademia Polonijna w Częstochowie „Zarządzanie procesem rozwoju 

oświaty”
Od 1992 roku urzędnik administracji publicznej
Aktualnie: dyrektor Urzędu Miasta Częstochowy
(wcześniej: Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM Częstochowy, kurator oświaty w Często-
chowie, śląski wicekurator oświaty, dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkow-
skim w Katowicach)
Tworzyła system oświaty samorządowej na poziomie gminy i województwa, kilka lat była członkiem 
zespołu redakcyjnego ogólnopolskiego miesięcznika „Dyrektor Szkoły”, jest współautorką kilku publi-
kacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych województwa, aktualnie koordynuje wiele 
innowacyjnych wdrożeń dotyczących organizacji pracy Urzędu Miasta Częstochowy  




