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Subregion Zachodni Województwa Śląskiego, z  miastem Rybnikiem jako 
głównym ośrodkiem, posiada długie tradycje współdziałania pomiędzy różnej 
wielkości miejscowościami, powiązanymi funkcjonalnie. Początkowo związane to 
było z  górnictwem, w  ramach Rybnickiego Okręgu Węglowego. Jednak w  ostatnim 
dwudziestoleciu nastąpił tu ogromny postęp oraz przemiana jakościowa. W  wyniku 
nowych determinant i  wywoływanych przez nie procesów rozwoju, obszar ten 
diametralnie zmienił swą gospodarczą i  społeczną specyfikę. Obecnie można go uznać 
za jeden z  silniejszych Funkcjonalnych Obszarów Miejskich kraju, z wyjątkowo dobrymi 
perspektywami na przyszłość. Sprzyjają temu inwestycje, dokonane w ostatnich latach, 
jak też tradycje i  współczesne formy współpracy pomiędzy samorządami, podmiotami 
gospodarczymi i mieszkańcami. 

Słowa kluczowe: Województwo Śląskie, Subregion Zachodni, Rybnik, Jastrzębie Zdrój, 
Obszar Funkcjonalny, Funkcjonalny Obszar Miejski, Rybnicki Okręg Węglowy, rozwój 
regionalny, polityka miejska, autostrada A1.

ROLA RYBNIKA W SUBREGIONIE ZACHODNIM – WYZWANIA 
STOJĄCE PRZED MIASTEM W LATACH 2014-2020 

Rozwój regionów w  największej mierze uzależniony jest od dynamiki i  kierunku 
procesów rozwojowych zachodzących w  miastach. To miasta w  dzisiejszych 
czasach decydują o  kondycji regionów. Stąd też niezmiernie ważnym zagadnieniem 
jest zdefiniowanie determinant ich rozwoju oraz dokonanie diagnozy procesów 
wzrostu. Jednocześnie dynamika współczesnego świata oraz rosnąca bliskość 
powiązań między poszczególnymi państwami i  regionami, zmuszają do nieustannej 
weryfikacji formułowanych celów polityki rozwoju oraz płaszczyzn współpracy między 
poszczególnymi szczeblami i  jednostkami władzy publicznej. Jest to ważne zwłaszcza 
w kontekście trwających przygotowań nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. W niniejszym artykule dokonana zostanie charakterystyka roli Rybnika 
w  subregionie zachodnim województwa śląskiego oraz przedstawione będą wyzwania 
stojące w najbliższych latach przed miastem oraz całym subregionem.
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DETERMINANTY ROZWOJU

Determinanty rozwoju można podzielić na dwie najogólniejsze grupy: zewnętrzne 
(egzogeniczne) oraz wewnętrzne (endogeniczne). Do wewnętrznych należy zaliczyć 
sytuację społeczno-gospodarczą, procesy zachodzące w mieście oraz w subregionie, ale 
także współpracę i zaufanie niezbędne dla jej urzeczywistnienia, które uznać można za 
nowe czynniki rozwoju. Są one istotne nie tylko na płaszczyźnie współpracy biznesowej, 
skąd idea ta się właściwie wywodzi, ale również w zakresie sprawnego funkcjonowania 
samorządów. Wskazane czynniki w ostatnich latach coraz bardziej zyskują na znaczeniu 
i rola, którą odgrywają w skutecznym zarządzaniu rozwojem stale się zwiększa. 

Do zewnętrznych determinant rozwoju zaliczyć można przede wszystkim politykę Unii 
Europejskiej, wyznaczającą jego priorytety i cele. W szczególności istotny jest jej wymiar 
terytorialny, obecny w jej ramach już od pewnego czasu. W ostatnich latach wyznaczone 
zostały też konkretne narzędzia ułatwiające prowadzenie polityki europejskiej w obszarze 
gospodarki przestrzennej. Zaliczyć do nich można m.in. Agendę terytorialną oraz Politykę 
miejską. Za zewnętrzne determinanty rozwoju uznać można także bezpośrednią pomoc 
Unii Europejskiej w  postaci finansowania konkretnych projektów i  działań. Obecnie 
w Polsce przygotowywany jest jej czwarty etap, na lata 2014-2020, poprzedzony okresem 
pomocy przedakcesyjnej, pomocy w  latach 2004-2006 oraz programów realizowanych 
w perspektywie lat 2007-2013 głównie z obszaru polityki spójności. Wszystkie one mają 
przygotować Polskę do samodzielnego finansowania większości przedsięwzięć w zakresie 
polityki rozwoju po roku 2020. Wciąż jednak jeszcze pomoc Unii Europejskiej skierowana 
jest w Polsce na wyrównywanie różnic rozwoju społeczno-gospodarczego, a  jej zakres 
dotyka także zagadnień związanych z rozwojem miast oraz współpracy między miastami. 

Potwierdzeniem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej tematyką miejską 
i  procesami związanymi z  rozwojem miast, a  także wyrazem istotnego wpływu tych 
zagadnień na rozwój wszystkich państw i  regionów stanowią m.in. zapisy Europejskiej 
Strategii Rozwoju 2020. Jej głównym przesłaniem uczyniono konstatację faktu, że Europa 
pozostała na marginesie dynamicznych zmian rozwojowych zachodzących na świecie, 
natomiast ośrodki miejskie koncentrują w  sobie potencjał umożliwiający przełamanie 
tego opóźnienia. Ponadto, w  wyniku kryzysu, zmniejszaniu się dostępnych środków 
publicznych towarzyszy jednocześnie wzrost potrzeb, co niejako wymusza konieczność 
sformułowania jasno sprecyzowanego planu działania, który ogniskowałby aktywność 
państw i  regionów w  sferach wymagających interwencji. Zapisy Europejskiej Strategii 
Rozwoju 2020 mają więc jasno określać priorytety, którymi kierować się będzie polityka 
Unii Europejskiej w perspektywie najbliższych lat. Głównym jej celem ma być osiągnięcie 
wzrostu gospodarczego, który będzie wykazywał trzy podstawowe cechy: będzie 
to wzrost (1) inteligentny, przez co rozumie się poczynienie efektywnych inwestycji 
w  edukację, badania naukowe i  innowacje; (2) zrównoważony, a  zatem mający na 
względzie istotną wartość, jaką jest zachowanie walorów środowiska naturalnego 
dla przyszłych pokoleń i  dążący do tego celu poprzez stworzenie niskoemisyjnej 
gospodarki oraz konkurencyjnego przemysłu, a  także (3) włączający społecznie dzięki 
tworzeniu nowych miejsc pracy i walce z ubóstwem. Proces wdrażania polityki opartej 
na powyższych priorytetach ma koncentrować się na pięciu perspektywicznych celach: 
w  dziedzinie zatrudnienia, badań naukowych, edukacji, ograniczenia ubóstwa oraz 
w zakresie klimatu i energii. Należy jednak mieć na względzie, że gwarantem efektywnej 
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realizacji założeń Europejskiej Strategii Rozwoju 2020 może być tylko solidny i skuteczny 
system zarządzania gospodarczego, który ułatwi koordynowanie działań politycznych 
na szczeblu unijnym i szczeblach krajowych. Co ważne, w mechanizmy te muszą również 
wpisać się działania samorządów terytorialnych, ponieważ tylko w  ten sposób można 
dążyć do osiągnięcia celów, wyznaczonych we wspomnianym dokumencie. 

Ryc. 1. Współczesne megatrendy rozwoju

 

Źródło: Opracowanie własne.

Wszystko to dziać się będzie na dynamicznym globalnym tle. Procesy rozwojowe 
zachodzące we współczesnym świecie można scharakteryzować za pomocą kilku 
głównych megatrendów, skupiających się wokół zagadnień związanych z: 

• przekształcaniem się społeczeństw przemysłowych w  informatyczne, dzięki którym 
zmienia się produkcja, ale zmieniają się też wymogi wobec pracowników; 

• globalizacją, powodującą nasilenie konkurencji; 
• zmianą metod działania, związaną z  przechodzeniem od myślenia i  planowania 

krótkookresowego do długookresowego; 
• zmianami systemów organizacji, polegającymi na przekształcaniu organizacji 

hierarchicznych w sieciowe; 
• umocnieniem tendencji regionalizacyjnych wyrażających się w procesach metropolizacji 

rozwoju; 
• wzrostem znaczenia zagadnień środowiskowych – realizacja pojawiających się nowych 

idei rozwoju społecznego, związanych z  rozwojem zrównoważonym, coraz częściej 
pojmowanego też jako model życia, staje się niejako powinnością społeczeństwa 
poprzemysłowego. 
Identyfikacja i  kreowanie działań wpisujących się w  te światowe tendencje jest 

kluczowym warunkiem umożliwiającym dalszy wzrost i wyrównywanie poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego pomiędzy regionami i  krajami. Wymuszają one jednocześnie 
podejmowanie nowego rodzaju działań opartych na metodach, odmiennych od 
dotychczasowych. Ich formułowanie i  efektywne zastosowanie, będące odpowiedzią 
na transformujące się warunki i  czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego we 
współczesnym świecie, staną się możliwe tylko dzięki współpracy, m.in. jednostek 
samorządów terytorialnych. 

RYBNIK NA TLE REGIONU

Odniesienie wskazanych determinant nowoczesnego wzrostu do poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego Rybnika oraz oszacowania jego wpływu na kierunek 
procesów rozwojowych w  regionie mogą zostać oparte na analizie sytuacji społeczno-

• przekształcanie się społeczeństw przemysłowych w informatyczne,
• otwieranie się gospodarek na świat - globalizacja,
• przechodzenie od myślenia i planowania krótkookresowego do długookresowego,
• przechodzenie od organizacji hierarchicznych do organizacji o charakterze sieciowym,
• wzmocnienie tendencji regionalizacyjnych – metropolizacja regionu,
• wzrost znaczenia ekorozwoju.
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gospodarczej Rybnika na tle Subregionu Zachodniego w  porównaniu z  pozostałymi 
subregionami województwa śląskiego. Aby określić rolę Rybnika w  subregionie 
i  pozycję samego subregionu w  kraju, wybranych zostało osiem podstawowych cech 
społeczno-ekonomicznych. 

Ryc. 2. Rybnik na tle subregionu i województwa

powierzchnia ludność

subregion/województwo 10,97% 13,96%

Rybnik/województwo 1,20% 3,03%

Rybnik/subregion 10,94% 21,70%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Rybnik zamieszkiwany jest przez ok. 140  000 mieszkańców, co stanowi 22% 
wszystkich mieszkańców subregionu zachodniego. Jednocześnie gęstość zaludnienia 
w  mieście wynosi 945 osób/km2, co ponad dwukrotnie przewyższa wartość tego 
wskaźnika dla subregionu. Z  gęstością zaludnienia ściśle związana jest jedna 
z najważniejszych charakterystyk mających bezpośredni wpływ na planowanie rozwoju – 
stopień urbanizacji, warunkujący na przykład wybór modelu obsługi komunikacyjnej. Pod 
tym względem Rybnik oraz subregion zachodni, ze stopniem urbanizacji wynoszącym 
odpowiednio 28% oraz 14%, wykazują znacznie słabszy poziom zurbanizowania niż, na 
przykład, region centralny. 

Pod względem udziału powierzchni subregionu zachodniego w ogólnej powierzchni 
województwa oraz udziału powierzchni Rybnika w powierzchni subregionu oba wskaźniki 
odznaczają się porównywalnymi wartościami – 10,97% w  przypadku podregionu 
i  10,94% w  przypadku miasta. Odmiennie kształtuje się natomiast stosunek udziału 
ludności Rybnika w ogólnej liczbie ludności subregionu, wynoszący 21,7%, przy czym dla 
subregionu w odniesieniu do liczby ludności województwa kształtuje się on na poziomie 
13,96%. Cecha ta wskazuje na dominującą pozycję Rybnika w  subregionie zachodnim 
pod tym względem. 
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Ryc. 3. Sytuacja społeczno-gospodarcza podregionu rybnickiego na tle województwa

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Dla określenia potencjału rozwojowego warto porównać, jak kształtuje się pozycja 
podregionu rybnickiego na tle pozostałych podregionów województwa. Porównano 
podregiony: tyski, katowicki, gliwicki, bielski, rybnicki, sosnowiecki, częstochowski 
i  bytomski. Pod względem produktu krajowego brutto w  przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, w  odniesieniu do średniej krajowej w  2010 roku, pozycja podregionu 
rybnickiego zbliżona jest do podregionów bielskiego i  sosnowieckiego, kształtując się 
nieznacznie poniżej średniej krajowej (98,7 %, Polska=100). Sytuuje to podregion w grupie 
obszarów o dobrej sytuacji. Jednak już pod względem poziomu wartości dodanej brutto 
na jednego pracującego w  2010 roku, podregion rybnicki (114,1) plasuje się powyżej 
średniej dla Polski i wynik ten daje mu także jedną z czołowych pozycji w województwie 
pod tym względem. Jednocześnie wysoka wydajność pracy przekłada się także na 
wysokie zarobki, które w 2011 roku w odniesieniu do średniej krajowej w podregionie 
rybnickim (115,9) ustąpiły jedynie, choć nieznacznie, wysokości wynagrodzenia brutto 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca w podregionie katowickim (125,6). Cecha ta jest 
jedną z  istotniejszych z  punktu widzenia działania samorządów, warunkuje bowiem 
o  wysokości wpływów do budżetów gmin, pochodzących z  indywidualnego podatku 
dochodowego. W szerszej perspektywie przekłada się to również na poziom wskaźników 
dotyczących problemów społecznych. 

Jako jeden z reprezentatywnych, a zarazem podstawowy problem społeczny, uznane 
może być bezrobocie, określone stopą bezrobocia rejestrowanego. W  podregionie 
rybnickim jego poziom w  2012 r. był drugim najniższym w  regionie (9,7 %), za 
podregionem katowickim, wynosząc znacznie poniżej wartości tego wskaźnika dla Polski 
(13,4 %). Należy podkreślić, że w  porównaniu do pozostałych podregionów, sytuacja 
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w podregionie rybnickim jest pod tym względem bardzo dobra. W kilku z nich bowiem 
(podregiony częstochowski, bytomski oraz bielski) stopa bezrobocia jest wyższa niż 
średnia krajowa. 

Analizując sytuację demograficzną reprezentowaną przez wartość wskaźnika 
przyrostu naturalnego warto zaznaczyć, że podregion rybnicki w 2011 roku wykazywał 
się drugą najwyższą w regionie (po podregionie tyskim) wartością tego wskaźnika (1,6‰), 
kilkukrotnie przewyższając średnią w Polsce (0,3‰). Wskazuje to na rozwojowy potencjał 
społeczny podregionu rybnickiego, a  także na opieranie się negatywnym tendencjom 
demograficznym, typowym dla reszty kraju. 

Cechą uzupełniającą w  stosunku do wskaźnika przyrostu naturalnego, przy 
charakterystyce sytuacji demograficznej subregionu, może być saldo migracji. Aby 
możliwe było uchwycenie trendu, cechę tę przeanalizowano w  ujęciu dynamicznym, 
biorąc pod uwagę ostanie 13 lat. Jej wartość dla poszczególnych podregionów w latach 
1999-2011 jest bardzo zróżnicowana, choć należy zauważyć, że wskazuje na zachodzące 
w  szerszym zakresie procesy suburbanizacyjne. Dla ośrodków miejskich jest ono 
bowiem ujemne (w  tym również dla samego Rybnika), natomiast pozostałe jednostki 
administracyjne odznaczają się dodatnimi wartościami salda migracji, przy czym na 
przestrzeni analizowanego okresu są one najwyższe dla powiatu rybnickiego. Również 
wśród samych miast podregionu, Rybnik wyróżnia się kilkukrotnie mniejszym ujemnym 
saldem migracji w porównaniu do Żor czy Jastrzębia Zdroju. 

Wskaźnik obciążenia demograficznego, określający liczbę osób w  wieku 
nieprodukcyjnym przypadającą na jedną osobę w wieku produkcyjnym, w  latach 2002-
2006 kształtował się w Rybniku na dość wysokim poziomie, w porównaniu do pozostałych 
miast podregionu rybnickiego, choć był znacznie niższy niż w  powiatach raciborskim, 
rybnickim i  wodzisławskim. Co istotne, w  latach 2002-2006 wartość obciążenia 
demograficznego w  Rybniku spadła, lecz od 2006 roku stale rośnie. W  porównaniu 
jednak do pozostałych miast podregionu sytuacja wydaje się korzystniejsza, ze względu 
na brak gwałtownego wzrostu poziomu obciążenia demograficznego po 2007 roku, jaki 
na przykład nastąpił w  Żorach oraz w  Jastrzębiu Zdroju. Świadczy to o  zdecydowanie 
wolniejszych procesach starzenia się społeczeństwa w Rybniku w porównaniu do dwóch 
wymienionych miast, a mając na względzie nieznacznie tylko ujemne saldo migracji (dla 
Żor oraz Jastrzębia Zdroju jest ono kilkukrotnie wyższe i wykazuje tendencję wzrostową), 
można wnioskować o dość korzystnej sytuacji demograficznej w mieście Rybniku, na tle 
pozostałych powiatów podregionu.
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WYMIAR TERYTORIALNY

Ryc. 4. Plan Rybnickiego Okręgu Węglowego (ROW) z lat 50-tych XX wieku

 Źródło: Archiwum Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Współpraca ponadlokalna w  Subregionie Zachodnim województwa śląskiego ma 
swoje długie tradycje, sięgające lat 50. XX wieku. Pojawiły się wtedy koncepcje delimitacji 
Rybnickiego Okręgu Węglowego, jeszcze z  przyjęciem przebiegu przedwojennych 
granic państwowych, sięgających aż po Gliwice. Zaplanowano wówczas i  częściowo 
zrealizowano szereg inwestycji, funkcjonujących do dziś, w  tym również inwestycji 
bezpośrednio odnoszących się do poszczególnych miast. Należy wymienić tu przede 
wszystkim zainicjowanie skokowego rozwoju Jastrzębia Zdroju, dzięki inwestycjom 
związanym z górnictwem. Nie należy jednak zapominać, że podobnie dynamiczny rozwój 
dotyczył również Rybnika. 
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Ryc. 5. Koncepcje rozwoju Rybnika i Jastrzębia Zdroju z lat 60-tych XX wieku

  

Źródło: Archiwum Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Okres wzmożonej aktywności ponadlokalnej w wymiarze terytorialnym przypadał na 
lata 60. oraz 70. XX wieku, kiedy podejmowano inicjatywy mające na celu integrację 
rozproszonej struktury przestrzennej subregionu. Wtedy zadecydowano o odgrodzeniu 
Leśnym Pasem Ochronnym obszaru Rybnika od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. 
W  kolejnym dziesięcioleciu kontynuowano ideę formowania subregionów, czego 
przejawem były ustalenia planu rozwoju województwa katowickiego (bez Bielska-Białej 
i Częstochowy). Wiele z zaplanowanych wówczas inwestycji zostało zrealizowanych, co 
świadczy o skuteczności podejmowanych aktywności. 
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Ryc. 6. Schemat zagospodarowania ROW z lat 60-tych XX wieku

Źródło: Archiwum Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Najbardziej jednak znaczącym przełomem dla rozwoju przestrzennego subregionu 
okazały się lata 90. ubiegłego wieku, kiedy znaczna część starszych planów rozwoju 
została zaniechana lub diametralnie zmieniona. Kolejne lata przyniosły nowe możliwości 
dokonywania znaczących inwestycji, dzięki zewnętrznej pomocy pochodzącej z  Unii 
Europejskiej, co wpłynęło na wykreowanie nowej rzeczywistości. Należy podkreślić, 
że zmiany te należy oceniać, jako bardzo korzystne dla Rybnika. Przykładem może być 
przebieg autostrady A1, którego pierwotny wariant przebiegu sytuował miasto na 
bocznej gałęzi rozwoju, jedynie jako satelity dla aglomeracji centralnej województwa. 
Inwestycja ta została jednak zrealizowana w  innym przebiegu, przywracając miasto 
na ślad jednej z  głównych osi rozwoju kraju. Umożliwia to otwarcie na współpracę 
w kierunku północ-południe, co może okazać się bardzo znaczące w dalszej perspektywie. 
Zmieniło to zarazem pozycję całego subregionu w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
kraju i  ułatwiło dostęp do autostrady A4. Także obecnie planowany system głównych 
dróg subregionu dąży do połączenia go z główną osią rozwoju tej części kraju, jaką jest 
autostrada A4. 
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Ryc. 7. Wpływ zmiany przebiegu autostrady A1 na pozycjonowanie Rybnika w strukturze funkcjonalno-
przestrzennej kraju: kolorem żółtym zaznaczono pierwotnie planowany przebieg, kolorem czerwonym – 

zrealizowane przebiegi autostrad

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z archiwum TUP Oddział Katowice.

INSTRUMENTY ROZWOJU

Obecnie jednym z  ważniejszych instrumentów polityki rozwoju stają się narzędzia 
związane z  pojęciem obszaru funkcjonalnego. Ich zasadność i  delimitacje rozważa 
się m.in. na tle istniejącego oraz planowanego stanu infrastruktury, a  konkretny 
zasięg, w  przypadku województwa śląskiego, określony został w  Strategii Rozwoju 
Województwa. Bezpośrednio ma to swoje odniesienie do zapisów Krajowej Strategii 
Rozwoju Regionalnego 2010-2020, gdzie określone zostały kryteria wyznaczania 
obszarów funkcjonalnych, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
We wspomnianym dokumencie regionalnym omawiany obszar określany jest mianem 
Zachodniego Funkcjonalnego Obszaru Miejskiego, natomiast w jego granicach wyróżnić 
można także mniejszy terytorialnie obszar aglomeracji rybnickiej. Podział wyznaczający 
obszary funkcjonalne stanowić ma podstawę kreowania nowej polityki miejskiej. 
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Zgodnie ze wspomnianą już Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego Rybnik oraz Żory 
zaliczone zostały do grupy miast o niskim natężeniu problemów w sferze wymagającej 
działań rewitalizacyjnych, natomiast Jastrzębie Zdrój, Wodzisław oraz Racibórz znalazły 
się w grupie miast o wysokim natężeniu takich problemów. Jednocześnie teren powiatu 
rybnickiego wyznaczony został w  KSRR jako obszar o  najgorszej dostępności usług 
publicznych. 

Ryc. 8. Terytorializacja polityki rozwoju województwa śląskiego 

 Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego.

Jednak istotniejsze od kontekstu formalnych zapisów wydają się rzeczywiste związki 
między jednostkami administracyjnymi subregionu oraz ich realne problemy, a  także 
współpraca nawiązywana przy ich rozwiązywaniu. Specyfiką subregionu zachodniego 
jest rozproszona urbanizacja, co w głównej mierze odróżnia go od aglomeracji centralnej 
województwa oraz od większości innych aglomeracji w Polsce. Stwarza to specyficzne 
problemy w zakresie dostępu do usług, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji, na co 
wskazują również zapisy zawarte w Strategii rozwoju województwa śląskiego. Stwarza 
to także problemy związane z organizacją układu komunikacji publicznej oraz rozwojem 
infrastruktury, która w  tym przypadku nie musi ogniskować się na ośrodku centralnym 
obszaru. Stanowi to jednak wyzwanie do takiego zarządzania, które zapewniłoby sprawne 
funkcjonowanie obszaru o tak specyficznej organizacji przestrzennej. To właśnie właściwie 
zaplanowanie przebiegu elementów infrastruktury transportowej, umożliwiające łatwą 
dostępność przestrzenną poszczególnych ośrodków miejskich, zwiększające mobilność 
mieszkańców i  usprawniające komunikację publiczną może decydować o  poziomie 
jakości życia jego mieszkańców. Drugim ważnym czynnikiem w  tym względzie są 
zróżnicowane warunki środowiska naturalnego subregionu zachodniego – obecność 
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terenów zalesionych w północnej części obszaru, otwartych terenów rolniczych w części 
zachodniej oraz zbiorników wodnych i rzek. 

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Biorąc pod uwagę wszystkie omówione uwarunkowania i charakterystyczne elementy 
układu przestrzennego subregionu zachodniego, najodpowiedniejszą formą współpracy 
pomiędzy jego jednostkami terytorialnymi wydaje się metoda dynamicznej geometrii, 
zakładająca zmienne zasięgi terytorialne współpracy w  ramach określonych zagadnień 
i problemów w różnych sferach polityk publicznych. Dostrzec też należy przede wszystkim, 
wykształcenie się w ostatnich latach silnego ośrodka subregionalnego, jakim jest Rybnik, 
będący nowym ośrodkiem akademickim oraz koncentrujący miejsca pracy nie związane 
z  górnictwem. Osiągnięta dominująca pozycja miasta, zarówno pod względem rynku 
pracy, jak i w sferze edukacji, pozwalają na przejęcie przez nie roli integratora przestrzeni 
i  koordynatora działań subregionalnych. Obecnie współpracę pomiędzy samorządami, 
prowadzoną w subregionie, można ocenić pozytywnie, głównie ze względu na to, że jej 
narzędzia i  formy pozwalają na równorzędne traktowanie wszystkich zaangażowanych 
partnerów. Wśród nich można wymienić współpracę w ramach Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zrzeszającego 28 jednostek i działająca 
od 2002 roku, a  także doświadczenia z  tworzenia Programu Rozwoju Subregionu 
Zachodniego 2007-2013, poprzez który alokowano na tym obszarze 40% środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego tj. ok. 600 mln euro. Do najważniejszych inwestycji 
subregionalnych w tym okresie można zaliczyć: budowę autostrady A1 Racibórz – Rybnik 
– Żory – Pszczyna; budowę DGP (Drogi Głównej Południowej) Pszczyna – Jastrzębie Zdrój 
– Wodzisław Śląski – Racibórz oraz budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz 
Dolny. 

Ryc. 9. Bieżący stan i uwarunkowania rozwoju subregionu zachodniego

Źródło: Opracowanie własne.
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W  oparciu o  scharakteryzowane wcześniej trendy rozwojowe dominujące we 
współczesnym świecie, wyznaczyć można główne płaszczyzny działania, stanowiące 
jednocześnie wyzwanie i wyznaczające kierunek współpracy subregionalnej. Są to przede 
wszystkim: 

• dążenie do wytworzenia modelu gospodarki opartej na innowacjach, szczególnie 
ważnej w kontekście szerszego spojrzenia na problemy przeobrażenia przemysłu na 
całym Górnym Śląsku; 

• stworzenie sprawnego modelu funkcjonowania komunikacji publicznej, ułatwiającej 
przemieszczanie się pomiędzy rozproszonymi ośrodkami miejskimi, najistotniejszego 
z punktu widzenia obsługi miejsc kształcenia, ale także dostępu do pozostałych usług; 

• współdziałanie w obszarze polepszenia stanu środowiska głównie poprzez zmniejszanie 
niskiej emisji wraz ze związanymi z  tym zagadnieniami sfery infrastrukturalnej, 
technologicznej, ale również świadomości ekologicznej mieszkańców subregionu. 
Istotne jest także otwarcie subregionu na współpracę transgraniczną oraz budowanie 

powiązań z regionami zagranicznymi. Zadanie to staje się ułatwione dzięki korzystnemu 
przebiegowi autostrad A4 oraz A1. Ponadto, współpraca subregionalna powinna 
przebiegać przy zastosowaniu nowoczesnych instrumentów partycypacji, partnerstwa 
oraz koordynacji, z  uwzględnieniem równorzędności wszystkich parterów oraz przy 
wykorzystaniu sieciowego sposobu współpracy. Najważniejszą zasadą powinno stać się 
integrowanie celów i działań, by wspólnie poszukiwać rozwiązań przekładających się na 
tworzenie rzeczywistego obszaru współpracy i integracji

Działania nakierowane na podejmowanie i kreowanie współpracy, prowadzone są też 
w  samym Rybniku, który posłużyć może jako model subregionu zachodniego. Tworzy 
go bowiem 27 dzielnic, tak jak w  skład subregionu wchodzi 28 jednostek samorządu 
terytorialnego. Zarówno na szczeblu lokalnym jak i w większej skali terytorialnej służyć 
one powinny przede wszystkim poprawie jakości życia mieszkańców oraz aktywizacji 
społecznej i włączaniu w działania rozwojowe wszystkich zainteresowanych. Konieczne 
staje się integrowanie różnych celów, definiowanych przez wiele różnych podmiotów. 
Wzajemne współdziałanie może zastępować konkurencję, a  zamiast kosztownych 
kompromisów można kooperować w  poszukiwaniu wspólnych idei i  rozwiązań. 
Dotychczasowa aktywność oraz przebieg procesów rozwojowych zachodzących 
w  Rybniku i  w  całym subregionie zachodnim pozwalają na odczucie satysfakcji z  już 
osiągniętych rezultatów i mogą motywować do dalszej współpracy przy podejmowaniu 
nowych wyzwań.


