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KRZYSZTOF MATYJASZCZYK
Prezydent Miasta Częstochowy

ROLA MIASTA CZĘSTOCHOWA W SUBREGIONIE PÓŁNOCNYM, 
A TAKŻE WYZWANIA STOJĄCE PRZED MIASTEM  

W LATACH 2014-2020

STRESZCZENIE

Subregion Północny, różni się od pozostałych obszarów Województwa, mniejszym 
poziomem urbanizacji i mniejszą gęstością zaludnienia. Ze względu na swoją specyfikę 
postrzegany był jako zaplecze rolnicze i  turystyczno-rekreacyjne Górnego Śląska. 
Wyzwaniem na przyszłość jest wykorzystanie posiadanych walorów, w  tym dobrze 
wykształconej kadry pracowniczej  i wysokiej jakości środowiska, by nadać subregionowi 
nowy impuls rozwojowy. Potencjał częstochowskich uczelni pozwala tu planować rozwój 
branż opartych na najnowszych technologiach. Położenie geograficzne sprzyja tworzeniu 
logistycznej „Północnej Bramy do Górnego Śląska”. 

Częstochowa może stać się motorem rozwoju regionalnego, jeśli wyzwoli 
kreatywność swoich młodych mieszkańców.

Słowa kluczowe: Częstochowa, subregion, rozwój, społeczeństwo lokalne, inwestycje.

Walorem województwa śląskiego jest różnorodność. Wspólny region tworzą 
obszary kształtowane inną tradycją historyczną, różniące się pod względem kulturowym, 
społecznym i  gospodarczym. Świadomość tych różnic powinna być obecna przy 
wyznaczaniu strategii rozwoju województwa. 

Jakie są wyróżniki Subregionu Północnego? Jest to obszar w  mniejszym stopniu 
zurbanizowany niż pozostałe subregiony. W miastach mieszka 58,9% ogółu mieszkańców, 
w województwie śląskim ten wskaźnik wynosi 78,5%, w Polsce – 61%. Obszar subregionu 
- 3005 km kw, odpowiada ¼ powierzchni województwa; zamieszkuje go 530 tys. ludzi, 
a więc ok. 1/8 populacji województwa. Subregion Północny spełniał i nadal w części pełni 
funkcję rolniczego zaplecza konurbacji górnośląskiej. Zachowane walory krajobrazowe 
i  przyrodnicze czynią z  subregionu atrakcyjny teren rekreacyjny. Dostrzegalne jest to 
zarówno we wzroście ruchu turystycznego jak i przyroście budownictwa „letniskowego”.

Rolnictwo i agroturystyka to szansa rozwojowa dla obszarów wschodniej i północnej 
części subregionu. Centrum subregionu, który można określić jako „Aglomeracja 
Częstochowska” cechuje wysoki poziom urbanizacji, rozumianej jako przeobrażanie 
obszarów wiejskich w powiązane z dużym ośrodkiem miejskim zaplecze mieszkalne.

Wyróżnikiem subregionu jest wyraźna dominacja jednego dużego miasta. Ogółem 
w  8 miastach mieszka  310 tys. ludzi, w  tym w  Częstochowie – 235 tys. Drugi pod 
względem wielkości ośrodek miejski – Myszków – liczy  niespełna 30 tys. mieszkańców. 

Dominacja Częstochowy powoduje, że w  tym mieście koncentruje się większość 
usług publicznych kierowanych do ogółu mieszkańców subregionu. Tu ulokowana 
jest większość przedsiębiorstw zatrudniających, tworzących ok. 60% miejsc pracy. 
Tu jest centrum edukacji: w  szkołach ponadgimnazjalnych kształci się 80% ogółu 
młodzieży subregionu, ponad połowa absolwentów wybiera kontynuowanie nauki na 
częstochowskich uczelniach  wyższych. 
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Rozwój Częstochowy ma więc decydujący wpływ na rozwój całego subregionu. Mamy 
tego świadomość wyznaczając i  realizując Strategię Rozwoju Miasta. Chcąc sprostać 
ciążącej na nas odpowiedzialności z determinacją dążymy do maksymalnego pozyskania 
i efektywnego wykorzystania źródeł pomocy zewnętrznej, w tym środków unijnych. 

Podstawowym źródłem rozwoju są jednak własne zasoby, w tym zwłaszcza zasoby 
ludzkie. Sukcesy przedsiębiorców z  Częstochowy potwierdzają naszą wiarę w  jakość 
miejscowych zasobów ludzkich. Koncern amerykański TRW zaczynał tu od manufaktury, 
zakładu szyjącego poduszki powietrzne. Dziś prowadzi w Częstochowie cztery zakłady 
produkcyjne, Centrum Badawczo-Rozwojowe i  Centrum Obsługi Finansowej. Austriacki 
koncern Stolzle uznaje już swoją częstochowską hutę szkła za najważniejszy zakład 
w  europejskiej sieci; planuje tu przenieść produkcję z  Wielkiej Brytanii. Przykładem 
sukcesu „od zera” jest Dospel, który z małego lokalnego warsztatu przekształcony został 
przez miejscowych przedsiębiorców w  lidera krajowego rynku w  produkcji urządzeń 
wentylacyjnych. Sukcesy w produkcji energooszczędnych domów odnosi także utworzona 
przez Dospel spółka Arthaus. Od produkcji domowej zaczynała firma spożywcza „Jawo”; 
dziś zatrudniający ponad 300 osób zakład zdobył swoimi pierogami rynki niemieckie, 
angielskie i amerykańskie.

Widzimy także jaki wpływ na rozwój lokalnych firm mają miejscowe uczelnie. Wydział 
Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej przysporzył miastu kilkadziesiąt  
dobrych firm wdrażających nowe technologie w  energetyce, w  przetwórstwie 
odpadów, w  oczyszczalniach ścieków. Bez Wydziału Elektrycznego nie byłoby rozwoju 
takich firm jak El-Q, Pozyton i  innych podmiotów, których usługi sprzyjają poprawie 
efektywności energetycznej. Bez politechnicznego kształcenia metalurgii nie mielibyśmy 
nowoczesnej Huty Stali  i nie mniej nowoczesnych odlewni lub przetwórni metali. Cały 
czas, na naszych oczach odbywa się transfer wiedzy z  uczelni do przemysłu... Widać 
to nawet w  sferach niszowych. Funkcjonowanie w  Częstochowie Liceum Plastycznego 
i Wydziału Artystycznego przeniosło się na rozwój szeroko rozumianej sfery wzornictwa 
przemysłowego: to są sukcesy firm produkujących ozdoby świąteczne, sukcesy rzemiosła 
artystycznego oraz sprzedaż usług i  renowacja zabytków. 

W subregionie mieszka 30 tys. młodych ludzi w wieku 14-19 lat; 25 tys. z nich uczy 
się w naszych szkołach. Młodzieży w wieku 20-24 lat jest 35,5 tys. – w częstochowskich 
wyższych  szkołach kształci się 20 tys. studentów. Strategicznym wyzwaniem jest 
kwestia: ilu z tych młodych ludzi zwiąże na stałe swoją przyszłość z naszym miastem... 
Trzeba więc, oprócz dobrych warunków edukacji, tworzyć dla nich dobre warunki życia. 
Dlatego Częstochowa staje się miastem bezpiecznym, zdrowym, oferującym godną 
oczekiwaniom ofertę kulturalną, rekreacyjną i  sportową... Dlatego też dążymy, by życie 
w naszym mieście było wygodniejsze, by układ komunikacyjny sprzyjał przemieszczaniu, 
by każdy dom miał dostęp do niezbędnej infrastruktury... Myślimy także o  przyszłym 
pokoleniu, nie tylko przez znaną w  Polsce decyzję o  wspieraniu z  miejskich środków 
przeciwdziałania nieszczęściu bezdzietności i  refundowaniu znieczuleń przy porodach; 
ale także modernizując i rozbudowując sieć żłobków i przedszkoli oraz organizując nowe 
formy wspierania rodzin.

Inwestowanie w  jakość zasobów ludzkich jest najpewniejszą gwarancją trwałego 
rozwoju. Nie można się tu ograniczyć tylko do inwestowania w edukację. Ograniczając 
się tylko do rozwoju usług edukacyjnych ryzykujemy, że najzdolniejsi, najbardziej 
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przedsiębiorczy, opuszczą nasze miasto wybierając jako miejsce swojego rozwoju 
zawodowego inne miasto czy inne państwo. W  trosce o  utrzymanie wysokiej jakości 
zasobów ludzkich musimy dbać, by Częstochowa była miejscem, w  którym się chce 
mieszkać i pracować; miejscem, gdzie chce się inwestować w budowę domu, gdzie warto 
założyć rodzinę.

Częstochowa dziś jest inna niż dwa lata temu. Rozwijające się na południu miasta 
osiedla mieszkaniowe łączy z  centrum nowa linia tramwajowa. Kończą się prace 
modernizujące Aleję Najświętszej Marii Panny, a wprowadzony w ich przestrzeń program 
aktywności kulturalnej, tworzy z  nich miejsce chętnie odwiedzane nie tylko przez 
mieszkańców Częstochowy. 

Fot. 1 Nowa linia tramwajowa

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. 2 Aleja Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.
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Fot. 3 Park im. Stanisława Staszica

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.

Cieszymy się nową hala widowiskową, przyciągającą już kibiców siatkówki i  boksu 
z  całej Polski... W  nowej sali zmodernizowanej Filharmonii zainaugurowaliśmy sezon 
koncertowy ogólnopolskim Festiwalem im. Hubermana, docenianym przez melomanów 
z całego województwa. To są widoczne dowody, że nie tylko potrafiliśmy pozyskać, ale 
przede wszystkim efektywnie zużytkować pomoc unijną.

O  jakości życia w  mieście decyduje sprawnie funkcjonujący układ komunikacyjny. 
Powstał nowy węzeł na trasie DK-1 połączony dwupasmową arterią z dzielnicą Północ. 
W  tym roku powstanie drugi węzeł na tej trasie, w  najbardziej obciążonym ruchem 
miejscu, na skrzyżowaniu DK-1 z  DK-46. Zbudowana w  porozumieniu z  gminami 
subregionu droga z Częstochowy przez Olsztyn do Myszkowa, staje się bodźcem rozwoju 
gmin jurajskich. Dla nas ma walor dodatkowy, gdyż tworzy dogodną komunikację 
z  terenami inwestycyjnymi, dawnymi obszarami huty „Częstochowa”. Chcąc bowiem 
zapewnić trwały rozwój musimy wyznaczać, zbroić w  odpowiednią infrastrukturę 
i  we właściwy układ komunikacyjny nowe tereny inwestycyjne. To robimy nie tylko 
na dawnych, hutniczych obszarach; przygotowujemy także obszary pod inwestycje 
w pobliżu planowanych węzłów autostrady A-1. Realizujemy inwestycje zmierzające do 
uzbrojenia obszaru Skorki, w przygotowaniu jest obszar „Kusięcka”. Przygotowane tereny 
przekażemy do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
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Fot. 4 Teren inwestycyjny Skorki

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.

Fot. 5 Teren inwestycyjny Kusięcka

Źródło: Archiwum Urzędu Miasta Częstochowy.
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Przed nami wielkie wyzwanie: określenie kierunków rozwoju w  latach 2014-2020, 
a co za tym idzie wybór inwestycji, które mają podstawowe znaczenie prorozwojowe. 

Podstawowe potrzeby wyrażane przez mieszkańców wiążą się z  rozbudową 
i  modernizacją układu komunikacyjnego. Częstochowa jest znaczącym węzłem 
komunikacyjnym: tu krzyżują się trzy drogi krajowe DK-1, DK-43 i  DK-46 oraz ważne 
drogi wojewódzkie. Wyzwaniem jest stworzenie dogodnego tranzytu przez miasto, przy 
równoczesnym uwzględnieniu skomunikowania centrum miasta z planowanymi węzłami 
autostradowymi. Są to inwestycje w  takim samym stopniu istotne dla miasta jak dla 
rozwoju całego województwa śląskiego.   

Częstochowa, dominując w  subregionie, generuje drugi pod względem obciążenia 
ruch dojazdowy. Codziennie do szkół, miejsc pracy, instytucji dojeżdża tu 40 tysięcy 
ludzi. Niezbędne jest Centrum Przesiadkowe umożliwiające połączenie obsługi osób 
korzystających z  różnych form transportu zbiorowego: z  przewozów kolejowych, 
autobusowych, tramwajowych. Ambicją naszą jest dalszy rozwój linii tramwajowych, jako 
optymalnej, przyjaznej dla warunków środowiskowych miasta formy komunikacji. Dążymy 
także by inne formy transportu publicznego stały się przyjazne środowisku; inwestować 
chcemy w nieemitujące zanieczyszczeń autobusy obsługujące subregion. 

Miasto bez korków, miasto bez komunikacyjnych zanieczyszczeń, miasto przyjaznej 
ludziom komunikacji – to jest nasz cel. 

Od kilku lat specjalizacją Częstochowy jest dążenie do wyższej efektywności 
energetycznej. Dysponujemy tu zapleczem badawczo-naukowym, dysponujemy 
pozytywnymi doświadczeniami, dzięki którym uzyskaliśmy I  nagrodę w  konkursie 
Samorządowy Lider Zarządzania. Chcemy rozwijać działania w tym zakresie. Nie chcemy 
ograniczać się do kontynuacji programu termomodernizacji obiektów publicznych 
i  mieszkalnych. Stawiamy na stworzenie nowych form transferu wiedzy z  zakresu 
nowej energetyki z  uczelni do przedsiębiorstw. Temu służyć może centrum tworzone 
w symbolicznym miejscu, w dawnych budynkach miejskiej elektrowni. 

Widzimy też konieczność doinwestowania szkolnictwa zawodowego. Chcemy by 
zaplecze  praktycznego kształcenia zawodów odpowiadało potrzebom rynku pracy 
XXI wieku, by Częstochowa nadal odnosiła sukcesy w gospodarce dzięki jakości dobrze 
wykształconych zasobów ludzkich. 

Kolejnym wyzwaniem jest przygotowanie właściwych miejsc dla rozwoju 
przedsiębiorczości. Mamy dziś, prawdopodobnie, najlepszy w  Polsce system lokalnych 
zachęt i  ulg podatkowych dla przedsiębiorców inwestujących i  tworzących nowe 
miejsca pracy. Barierą jest brak miejsc przygotowanych pod potrzeby inwestorów: 
właściwie uzbrojonych i  skomunikowanych terenów, nowocześnie wyposażonych hal 
produkcyjnych, biurowców odpowiedniej klasy. Ostatnie nasze działania koncentrują się 
właśnie na przełamaniu tej bariery.  Dlatego tak istotne jest dla nas realizowane właśnie 
przygotowanie terenów inwestycyjnych „Skorki” i „Kusięcka”.

Częstochowa powinna stać się miastem sprzyjającym przedsiębiorczości, tworzącym 
każdemu szansę na rozwój wrodzonych uzdolnień. Częstochowa musi jakością życia 
codziennego zachęcać do osiedlania się i  powiązania z  naszym miastem prywatnych 
aspiracji. Częstochowa jest także centrum turystycznym, miastem z Jasną Górą, w związku 
z tym dbać musi zarówno o dziedzictwo kulturowe jak i walory środowiskowe sprzyjające 
rozwojowi turystyki. Wartość jaką jest znaczący w skali globalnej ośrodek pielgrzymkowy  
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uzupełnia nasze akademicko-przemysłowe miasto. Powinniśmy poprzez wzmocnienie 
infrastruktury, przez wzbogacenie oferty turystycznej sprostać oczekiwaniom nie tylko 
mieszkańców, ale także 4 milionów przybywających tu ludzi.

Wielką szansą, a  jednocześnie wyzwaniem jest dla Częstochowy podpisana 
w  dniu 5 kwietnia na Wawelu „Strategia dla Rozwoju Polski Południowej na obszarze 
Województw Śląskiego i  Małopolskiego do roku 2020”. Położenie geograficzne 
naszego miasta powoduje, że dostrzegani jesteśmy jako północna brama Województwa 
Śląskiego. Jesteśmy łącznikiem między Warszawą i  Łodzią a  Aglomeracją Górnośląską. 
Mądrze realizowana Strategia dla Rozwoju Polski Południowej, zwiększa nasz atut, czyni 
z Częstochowy bramę obszaru, na którym tworzona jest 1/5 PKB Polski, zamieszkałego 
przez blisko 6 mln ludzi, dysponującego wysokim potencjałem przemysłowym 
i intelektualnym. W naszym interesie jest, by obszaru tego nie zawężać do linii Katowice 
– Kraków. Chcemy by ten potencjał wzmocniony był oddziaływaniem i  współpracą 
zarówno sąsiedniej czeskiej Ostrawy, jak i potencjałem silnych aglomeracji Opola i Kielc. 
Częstochowa pełni i  pełnić powinna role komunikacyjnego węzła oraz logistycznego 
zaplecza dla makroregionu największych szans, bo tym jest Polska Południowa. 

Wyzwanie jakim jest rozwój subregionu częstochowskiego wymaga odpowie-
dzialności i determinacji; nie brak nam ani jednego ani drugiego. Nasze sukcesy służyć 
będą dobru całego województwa śląskiego. W  dążeniu do rozwoju powinniśmy się 
uzupełniać i  wzajemnie wspierać. Gotowi jesteśmy dzielić się naszym doświadczeniem 
i jesteśmy otwarci na podpowiedzi innych miast. 

W  taki właśnie sposób budujemy współdziałanie samorządów subregionu 
północnego. Spotkania Klubu Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i  Starostów Ziemi 
Częstochowskiej służą ustalaniu kierunków współpracy. Owocowało to przygotowaniem 
subregionalnego planu rozwoju oraz właściwym wykorzystaniem środków pomocowych 
niezbędnych  rozwojowi regionalnemu. Nie mniej istotne efekty przyniosła, możliwa 
dzięki dyskusji na forum klubu, wymiana doświadczeń w zarządzaniu sprawami wspólnot 
lokalnych.    

Wspólnym wysiłkiem, dzięki współpracy, możemy w  pełni wykorzystać potencjał 
województwa śląskiego. Możemy sprawić, że nasze województwo stanie się liderem 
w  realizacji krajowej strategii rozwoju regionalnego, a  to przeniesie się na wymierny 
wzrost jakości życia wszystkich mieszkańców.


