
 
Szanowni Mieszkańcy Rydułtów 

  

            Kiedy w 2006 roku stanęłam do wyborów na burmistrza Rydułtów obiecałam państwu 
zrównoważony rozwój naszego miasta, a więc miasto bezpieczne, rozwijające się i atrakcyjne 
dla mieszkańców. Uważam, że udało nam się wiele z tych planów i zamierzeń zrealizować. 
Oczywiście jak to w życiu bywa – wciąż niewystarczająco, bo zabrakło funduszy i czasu. 
 
            Co więc uważam za nasze osiągnięcia w tym zrównoważonym rozwoju miasta? Wy-
mieniając je opieram się przede wszystkim na opiniach Was mieszkańców, wyrażonych za-
równo w ankietach, jak i bezpośrednich wypowiedziach przekazywanych podczas różnych 
spotkań, szczególnie z rydułtowskimi stowarzyszeniami. 
            Co nas satysfakcjonuje? Tak, chwalimy się naszymi zadbanymi i nowoczesnymi obiek-
tami oświatowymi oraz wysokim poziomem kształcenia dzieci i młodzieży. Mamy zmoderni-
zowane oraz zadbane przedszkola i szkoły, wszystkie z ekologicznym ogrzewaniem, niektóre 
nawet z instalacją solarną dla  pozyskiwania ciepłej wody. Satysfakcjonuje  nas także fakt, że 
jako jedna z nielicznych gmin wybudowaliśmy nowe, wspaniałe przedszkole. Zmodernizowa-
liśmy i powiększyliśmy w Rydułtowach również żłobek dla najmłodszych. To wszystko w po-
łączeniu z funkcjonalnymi obiektami sportowymi, w postaci kompleksów nowoczesnych bo-
isk przy każdej szkole oraz czterech „Orlików”, jest ukłonem w stronę naszych dzieci i mło-
dzieży. Wszak to oni są najważniejsi dla nas, dla każdej rodziny, dla miasta i jego przyszłości. 
Dla nich stworzyliśmy ROKO, w którym działa świetne Ognisko Pracy Pozaszkolnej, organi-
zujące nie tylko zajęcia pozalekcyjne, ale również półkolonie na ferie i wakacje. Tu funkcjo-
nują zespoły taneczne i wokalne, których kunszt mieliście Państwo na pewno okazję nieraz 
podziwiać. Tu także działa sławne w regionie Ognisko Plastyczne, no i oczywiście jedna z naj-
lepszych w województwie bibliotek – nasza biblioteka miejska. 
            Również z myślą o najmłodszych, a przede wszystkim o rodzinie, powstał rozległy 
park rozrywki, czyli Rydułtowska Fikołkownia RAFA. Teren rekreacyjny z wieloma atrakcja-
mi jest ulubionym miejscem spotkań dzieci i młodzieży, często w towarzystwie babć i dziad-
ków. Warte odnotowania jest również to, że na RAFie prawie co tydzień odbywa się jakaś zor-
ganizowana impreza. 
            Często słyszałam, że w Rydułtowach nie ma parku, gdzie można pospacerować i podu-
mać na parkowej ławce. Z tych sugestii mieszkańców zrodziła się następna inwestycja -
  Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA. Park jest zaprojektowany w nowoczesnym 
stylu, z nowoczesnymi formami i małą architekturą. Dla dzieci niewątpliwą atrakcją jest wie-
lodyszowa fontanna, wieczorem oświetlona kolorowo oraz interaktywna terenowa gra zręcz-
nościowa Playtop Street. Do tradycji już trzeba zaliczyć niedzielne „Koncerty muzyczne na 
Rosie”. Dzięki RAFIE i ROSIE górnicze miasto zyskało zupełnie inny wymiar – miasta zielo-
nego, oferującego swoim mieszkańcom świetne miejsca do spędzenia wolnego czasu. Ale też 
obiekty te przyniosły sławę Rydułtowom. Są to bowiem obiekty wielokrotnie nagradzane za 
formę, innowacyjność, atrakcyjność. Oba znalazły się wysoko w rankingu wyróżnionych naj-
lepszych przestrzeni śląskich, a nawet ogólnopolskich. 
            Dobrze rozwija się u nas sport, oczywiście dziecięcy i młodzieżowy skupiony w 
Uczniowskich Klubach Sportowych – kolarstwo, szachy, dżudo, lekkoatletyka, piłka nożna. 
UKS-y odnoszą wiele znaczących sukcesów i dobrze  promują nasze miasto, nie tylko na Ślą-
sku, ale także na szczeblu krajowym, czy europejskim. Ostatnio przejęliśmy obiekty Klubu 
”Naprzód”, aby odciążyć klub od utrzymywania infrastruktury, by mógł się całkowicie po-
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święcić doskonaleniu umiejętności naszych młodych  piłkarzy. 
            Niezwykle ważną sferą działalności miasta są stowarzyszenia. Bardzo sobie cenimy 
współpracę z nimi, bowiem często są inicjatorami wielu ciekawych, innowacyjnych oraz bar-
dzo potrzebnych i pomocnych działań dla mieszkańców. W Rydułtowach działa ponad 40 sto-
warzyszeń i każde z nich ma swoją oryginalną ofertę dla mieszkańców, wzbogacając w ten 
sposób życie kulturalne, sportowe, zdrowotne, społeczne. Dlatego tak chętnie wspomagamy je 
w formie przyznawanych dotacji. 
            Jednym z innowacyjnych przedsięwzięć miasta jest działające od kilku lat Rydułtow-
skie Centrum Kultury „FENIKS”, dom kultury, o którym mieszkańcy miasta marzyli od daw-
na. Feniks stał się ulubionym miejscem spotkań organizacji pozarządowych i osób zaintereso-
wanych kulturą. Nasze kino cyfrowe przyciąga swoją kameralnością widzów z trzech powia-
tów. Można tu obejrzeć wszystkie nowości w tym samym czasie, co w większych kinach sie-
ciowych. Kuszący jest fakt, że mamy format 3D! 
           W ostatnich latach poprawiliśmy znacznie stan naszych dróg, zarówno miejskich, jak 
również powiatowych oraz drogi wojewódzkiej. Wyremontowaliśmy około 7 km oraz zmoder-
nizowaliśmy prawie 13 km rydułtowskich dróg. Oprócz tego dofinansowaliśmy modernizację 
dróg powiatowych (ul. Piecowskiej, Bohaterów Warszawy, Romualda Traugutta i Krzyżko-
wickiej), a także modernizację ul. Raciborskiej (skrzyżowania). Budujemy nowe parkingi, 
stopniowo przejmujemy drogi boczne prywatne, które po modernizacji stają się drogami we-
wnętrznymi. W ostatnim czasie modernizujemy też nasz cmentarz komunalny. 
            Na wszystkie inwestycje nie byłoby stać Miasta, gdyby nie pozyskiwane spore fundu-
sze zewnętrzne, zarówno unijne, jak i państwowe. W latach 2011-2013 pozyskaliśmy dotacje 
unijne w wysokości 12 269 681 zł, natomiast z innych źródeł – 24 622 895 zł. 
            Działania samorządu weryfikuje każdego dnia życie. Rydułtowskie sukcesy przyciąga-
ją do nas inwestorów. Widać to na naszej Strefie Gospodarczej i na terenie miasta. Warto też 
wspomnieć, że w stosunkowo małym mieście zdecydowały się otworzyć swoje obiekty wiel-
kie sieci handlowe. Mamy też swoją rydułtowską Galerię Handlową. 
            W opinii naszych mieszkańców, a także gości nas odwiedzających miasto z dnia na 
dzień pięknieje i to nie tylko w miejscach publicznych, ale także na posesjach prywatnych, 
dzięki zaradności i gospodarności ich właścicieli. Za to wszystkim nam, mieszkającym w Ry-
dułtowach, należą się wielkie słowa uznania. 
                        Zdobywamy również sporo nagród i wyróżnień. Warto wymienić choćby kilka: 
certyfikat „Gmina Otwarta Na Fundusze Strukturalne”, Tytuł „SAMORZĄD ROKU 2010” w 
kategorii Gmina Miejska Województwa Śląskiego, nagroda „Czarny Diament”. Natomiast naj-
większym sukcesem jest przyznana w tym miesiącu nagroda Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, którą osobiście Burmi-
strzowi Miasta wręczył Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski. Uro-
czystość miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. 
            
  Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie w realizacji naszego wspólnego celu, ja-
kim była pozytywna zmiana oblicza naszego Miasta i jednocześnie zapraszam – spotkajmy się 
na wyborach. 

  

  

                                                                                                        Kornelia Newy 
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Drodzy Państwo, 
Gimnazjum nr 1 w Rydułtowach wzięło udział w programie "Zagraniczna mobilność szkolnej ka-
dry edukacyjnej w ramach programów instytucjonalnych" i zrealizowało projekt " Efektywne me-
tody pracy z uczniem słabym i zdolnym" w roku szkolnym 2013/14. Projekt był współfinansowa-
ny ze środków UE w ramach EFS. Chcielibyśmy podzielić się wrażeniami z wizyt w Hiszpanii i 
Turcji z Państwem. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej naszego projektu http://
teachermobilities.wikispaces.com/ Tam też znajduje się prezentacja z wizyty w Turcji, liczne zdję-
cia, opisy lekcji, dobrych praktyk, itp. 
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