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Drodzy Rybniczanie!
Aglomeracja rybnicka istnieje zarówno w praktyce, jak i w ujęciu naukowym. Potwierdza to ostatnie
akademickie opracowanie, wspierające starania samorządów naszego subregionu na rzecz wpisania jej do
powstającej tzw. ustawy metropolitalnej. Zabiegamy więc o ustawowe potwierdzenie czegoś, co istnieje
od dawna…
W ubiegłym miesiącu powstał akademicki dokument, traktujący w sposób jednoznaczny obszar całego
subregionu zachodniego wraz z sąsiednimi Pawłowicami i Zebrzydowicami, jako dosłowną aglomerację
policentryczną. Według ogólnej definicji, aglomeracja taka to współdziałające ze sobą układy kilku miast,
z których przynajmniej dwa mają zbliżoną wielkość demograficzną i potencjał gospodarczy (więcej na str. …). Autorem opracowania jest dr Robert Krzysztofik – adiunkt w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Katedry Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu
Śląskiego, a recenzentami naukowymi prof. Jerzy Runge z UŚ i dr Krzysztof Gwosdz z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aglomerację rybnicką tworzą w naturalny sposób miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Żory, powiat rybnicki,
wodzisławski i raciborski oraz zurbanizowane gminy wiejskie – Pawłowice (powiat cieszyński) i Zebrzydowice (powiat cieszyński).
Ten „okołorybnicki” zespół miejski liczy 670 tysięcy mieszkańców i zajmuje powierzchnię ponad 1.470 kilometrów kwadratowych. To pod względem demograficznym drugi na Śląsku i dziesiąty w Polsce obszar. Biorąc pod uwagę istniejące w naszym kraju
aglomeracje miejskie, liczące powyżej 400 tysięcy mieszkańców, przed aglomeracją rybnicką znajdziemy warszawską (2,8 mln),
katowicką (2,7 mln), łódzką (1,14 mln), krakowską (1,02 mln), gdańską (940 tys.), wrocławską (910 tys.), poznańską (860 tys.),
bydgosko-toruńską (820 tys.) i szczecińską (670 tys.). Natomiast mniejsze od rybnickiej aglomeracje, to kolejno – lubelska (570
tys.), białostocka (430 tys.) i rzeszowska (410 tys.). Poza wymienionymi wcześniej, na Śląsku funkcjonuje jeszcze aglomeracja
Częstochowy i aglomeracja Bielska–Białej. Są one jednak o prawie połowę mniejsze od rybnickiej, a każda z nich liczy około 350
tysięcy mieszkańców.
Policentryczna aglomeracja rybnicka leży w sąsiedztwie konurbacji katowickiej i jest swoistym łącznikiem z pobliską nam aglomeracją ostrawską. Przez fachowców określana jest również jako „południowe wrota Polski”, z najważniejszym na południu kraju
kolejowym przejściem granicznym w Zebrzydowicach i wkrótce również najważniejszym drogowym w Gorzyczkach. Z opracowania
wynika, że w perspektywie następnych dwudziestu lat na całym obszarze aglomeracji rybnickiej formy policentrycznego rozwoju
będą się utrwalały. Nastąpi jednocześnie wzrost znaczenia lokalnego Rybnika.
Szanowni Państwo, z początkiem kwietnia w Urzędzie Miasta Rybnika odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie właśnie
aglomeracja rybnicka, a celem dyskusja na temat możliwości jej funkcjonowania jako jednolitego podmiotu wpisanego w powstającą ustawę metropolitalną. Do udziału w spotkaniu zaprosiłem przedstawiciela MSWiA, marszałka i wojewodę śląskiego, posłów
i senatorów, prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawicieli biura Związku Subregionu Zachodniego, a przede wszystkim
przedstawicieli gmin i powiatów tworzących aglomerację.
Wierzę, że uda nam się wspólnie podjąć skuteczne działania na rzecz przyszłości naszych samorządów. Jest to o tyle istotne, że
w kilkudziesięcioletniej historii powojennej Polski, nasz kraj rozwijał się głównie dzięki śląskiemu przemysłowi, z dużym naciskiem
na górnictwo. Gminy aglomeracji rybnickiej zostały zdegradowane, przez co jeszcze długo będziemy się borykać z problemami
szeroko pojętej restrukturyzacji. Pora więc, by swoisty dług wdzięczności ze strony państwa został nam zwrócony, zgodnie zresztą
z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju, zapisaną również w traktatach Unii Europejskiej.
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Wesołego Alleluja!
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