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Oddajemy w Państwa ręce program wyborczy kandydata na Burmistrza Rydułtów - 

Marka Wystyrka oraz kandydatów do Rady Miasta w Rydułtowach, którzy reprezentują 

Komitet Wyborczy MOJE MIASTO. Niniejszy pogram powstał w oparciu o nasze 

doświadczenia w pracy społecznej, w Radzie Miasta a także wnikliwą obserwację oraz 

przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Naszego Miasta. Korzystaliśmy także z wiedzy 

ekspertów w zakresie poszczególnych problemów omówionych poniżej.  

Nasz program opiera się na zasadzie Zrównoważonego Rozwoju Rydułtów, czyli 

takiego, który uwzględnia równomierne działania w trzech płaszczyznach takich jak:  

 społeczeństwo,  

 gospodarka, 

 ochrona środowiska naturalnego.  

Chcemy w sposób uczciwy i przejrzysty dbać o rozwój naszego Miasta. Chcemy, aby 

potrzeby obecnego pokolenia mogły być zaspakajane bez szkody dla przyszłych. 

Przygotowując program wybraliśmy 15 naszym zdaniem najważniejszych zagadnień,               
w których widzimy niedoskonałości oraz braki. Zagadnienia te zapewniają zrównoważony 
rozwój Miasta. W niektórych zagadnieniach będziemy kontynuowali działania podjęte przez 
poprzedników, modyfikując jedynie sposób wykonania, po to, by osiągnąć większą 
efektywność. Natomiast w większości obszarów potrzeba innowacji i zmiany perspektywy. 
 

 

 

Nasz program składa się z następujących zagadnień: 
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Mamy nadzieję, że nasz program spotka się z Państwa zainteresowaniem i wywoła 

merytoryczną dyskusję na temat problemów Rydułtów. Z przyjemnością wysłuchamy 

wszelkich spostrzeżeń i sugestii dotyczących programu. Wszelkie uwagi prosimy przekazywać 

na adres: poczta@mojemiasto.net.pl lub podczas spotkań z naszymi kandydatami. 

Dokument ten jest swoistą mapą drogową, według której chcemy działać w zbliżającej się 

kadencji.  

 

Mając nadzieję, że nasz program spotka się z Państwa akceptacją, prosimy o poparcie  

w głosowaniu podczas wyborów samorządowych 21 października 2018 roku.  

 

W swoich działaniach naszym mottem będą słowa naszego wielkiego Rodaka - Jana Pawła II  
 

 

 

„…Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza 

dobro każdego obywatela. (...) Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być 

realizowana przez wszystkich obywateli i winna przejawiać się we wszystkich sektorach życia 

społecznego. W szczególny jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest wymagana w 

dziedzinie polityki. Mam tu na myśli tych, którzy oddają się całkowicie działalności 

politycznej, jak i poszczególnych obywateli. Wykonywanie władzy politycznej czy to we 

wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo powinno być ofiarną służbą 

człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z 

pominięciem dobra wspólnego całego narodu…” 
Fragment przemówienia Jana Pawła II w Sejmie RP, 11 VI 1999. 
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MOJE MIASTO TO MOJE RYDUŁTOWY ! 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

 

Bezpieczeństwo naszych Rodzin i Dzieci jest wartością nadrzędną – w domu, w szkole, na 

terenie Miasta i powiatu.                                

Dlatego też władze samorządowe muszą współpracować w tym zakresie z Mieszkańcami, 

Policją, placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. 

Naszym celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego Miasta 

oraz osób odwiedzających Rydułtowy. Dlatego też zamierzamy wprowadzić następujące 

rozwiązania: 

 Rozszerzymy i poprawimy skuteczność system monitoringu w pełnym zakresie 

z uwzględnieniem m.in. osiedli mieszkaniowych, szkół, placów zabaw, tak aby służył do 

szybkiego reagowania w sytuacjach newralgicznych,  

 Zwiększymy ilość środków na piesze patrole Policji, 

 Wprowadzimy pełną współpracę z Komendą Policji i mieszkańcami oraz placówkami 

oświatowymi w celu maksymalizacji mobilności funkcjonariuszy, zgodnie z zasadą 

„Dzielnicowy bliżej mieszkańca”. Planujemy wspólne programy profilaktyczne Policja – 

Urząd Miasta – Organizacje pozarządowe, 

 Doprowadzimy do zwiększenia obecności Policji w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi 

do zakłócania porządku publicznego (skuteczne reagowanie na zakłócanie porządku 

publicznego, zwłaszcza w porze nocnej), 

 Ukierunkujemy pracę Straży Miejskiej zgodnie z jej celami statutowymi, 

 Zwiększymy bezpieczeństwo pieszych, szczególnie zaś dzieci ze szkół podstawowych, 

 Wprowadzimy rozwiązania komunikacyjne sprzyjające bezpieczeństwu, szczególnie 

pieszych (ulica Bema, Plebiscytowa, Ofiar Terroru, Bohaterów Warszawy, Tetmajera  

i Raciborska), zamierzamy to osiągnąć poprzez regularne dbanie o sprawne działanie 

sygnalizacji świetlnej, odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe ulic oraz ich 

oświetlenie a także budowę chodników, 

 Doposażymy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo-gaśniczy; 

przede wszystkim będziemy starali się o doposażenie w wozy bojowe jednostek  

w Rydułtowach i Radoszowach, 

 Będziemy stanowczo reagowali na sprzedaż napojów alkoholowych nieletnim 

(pozbawienie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych),  

 Wyeliminujemy spożywanie napojów alkoholowych w miejscach publicznych, będziemy 

szybko i skutecznie reagowali na sygnały od mieszkańców, 

 Chcemy stworzyć centrum przesiadkowe przy Dworcu PKP, ale nie chcemy burzyć 

jednego z ważniejszych zabytków naszej kultury!  

 Będziemy rozwijali sieć ścieżek, szlaków i dróg rowerowych (na początek wystarczy 

dobre oznakowanie). 
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Nie wszystkie z wyżej wymienionych celów wymagają zaangażowania dużych środków 

finansowych. Można je zrealizować dzięki lepszej współpracy wielu organów i służb 

publicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA 
Położenie Rydułtów w pobliżu takich miast jak Racibórz, Rybnik, Wodzisław Śląski czy Gliwice 

to ogromna szansa dla mieszkańców Rydułtów w zakresie edukacji, pracy itd.  

Jednym z głównych problemów jest usprawnienie połączeń komunikacyjnych 

uwzględniających te uwarunkowania. W związku z tym podejmiemy następujące działania 

związanie z: 

 Opracujemy przejrzysty układ komunikacyjny w oparciu o konsultacje społeczne. Będzie 

on opracowany we współpracy poszczególnych zarządców dróg. Dzięki temu 

doprowadzimy do zwiększenia płynności poruszania się samochodów po naszym mieście 

w taki sposób, aby rozwiązania komunikacyjne nie były uciążliwe dla mieszkańców, 

 Zaangażujemy wszystkie siły i starania w budowę dróg przelotowych odciążających 

tranzyt na drogach lokalnych w tym drogi Południowej i Północnej, 

 Będziemy dążyć do zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście,  

 Rozpoczniemy prace nad wprowadzeniem tanich linii komunikacyjnych np. tramwajem 

kolejowym łączącym Rydułtowy z Rybnikiem i Raciborzem (wykorzystanie linii kolejowej 

i samego budynku stacji PKP). Rydułtowom potrzebna jest szybka komunikacja z takimi 

Miastami jak Rybnik i Racibórz. Trzeba zacieśnić współpracę z włodarzami tych Miast, 

aby stało się to wspólną korzystną inicjatywą komunikacyjną,  

 Doprowadzimy do nowej organizacji połączeń komunikacyjnych dotowanych przez 

Miasto, a realizowanych obecnie przez różnych przewoźników. Należy rozważyć pod 

względem logistycznym, jak i ekonomicznym, dalszy udział naszego Miasta w 

Międzygminnym Związku Komunikacyjnym w Jastrzębiu Zdroju.  
 

 

 

 

OCHRONA ZDROWIA 

Zadaniem samorządu jest dbanie o zdrowie społeczności m.in. poprzez ciągłe podnoszenie 

poziomu usług medycznych. Służba zdrowia to – po górnictwie – największy pracodawca w 

naszym mieście, zaniedbania w tym zakresie mogą kosztować nas podwójnie. Oddanie 

„łatwą ręką” najlepszych oddziałów szpitalnych na rzecz Wodzisławia Śląskiego ma bardzo 

negatywny wpływ na dostępność naszych mieszkańców do służby zdrowia. Dlatego: 

 Stworzymy lokalny program ochrony zdrowia dla gminy Rydułtowy, opierający się na 

profilaktyce zapobiegania chorobom, które najczęściej występują w społeczności 

naszego Miasta m.in. układu krążenia, nowotworowym czy cukrzycy, 

 Z uwagi na ciężką sytuację placówek ochrony zdrowia,  będziemy aktywnie  wspierać 

nasz Szpital, jak również  przychodnie w Rydułtowach w celu poprawienia jakości 

świadczonych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Zamierzamy poprawić 

dostępność do lekarzy specjalistów i wysokiej jakości sprzętu medycznego, 
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 Postaramy się zadbać o właściwe zagospodarowanie budynków Szpitala, w taki sposób, 

aby odpowiadały potrzebom naszej społeczności, 

 W Rydułtowach potrzebny jest Dom Dziennego Pobytu Seniora. Chcemy, aby osoby 

starsze znalazły miejsce, gdzie bezpiecznie będą rozwijały swoje zainteresowania, 

uzyskają pomoc medyczną, wsparcie w rehabilitacji. Dom ten będzie przestrzenią 

wymiany międzypokoleniowej, ważnym zarówno dla seniorów, jak i młodszych pokoleń 

mieszkańców, 

 Zorganizujemy współpracę szkół z instytucjami, organizacjami pozarządowymi w 

zakresie realizacji programów profilaktycznych, służących propagowaniu życia bez 

nałogów wśród młodych mieszkańców – alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy 

pornografii. Chcemy, aby takie rekomendowane programy, jak np. „Archipelag 

Skarbów®”, były jednym ze stałych elementem profilaktyki zintegrowanej, 

 Będziemy wspierali działania organizacji pozarządowych, promujących zdrowy styl życia, 

poprzez dotacje i pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel.  

Wszyscy muszą mieć równy dostęp do ochrony zdrowia.  Dlatego potrzebne jest rzeczywiste 

wsparcie samorządu dla instytucji i organizacji, które działają na rzecz poprawy naszego 

zdrowia. 
 

 

 

 
 

 

POMOC SPOŁECZNA 
Solidarność z potrzebującymi pomocy jest prawnym i moralnym obowiązkiem samorządu.  

Żadne dziecko nie może być głodne w szkole. Każdy potrzebujący wsparcia w trudnej sytuacji 

– musi je otrzymać. Zamierzamy: 

 Będziemy nadal prowadzić monitoring problemów społecznych, zwłaszcza tych, które 

zostały wskazane w Strategii rozwiązywania problemów społecznych. Nasze działania 

ukierunkujemy na efektywne przeciwdziałanie istniejącym patologiom, 

 Będziemy prowadzić skuteczne akcje profilaktyczne z udziałem organizacji 

pozarządowych, placówek oświatowych i mieszkańców, w celu zapobiegania skutkom 

zdiagnozowanych problemów społecznych, 

 Będziemy kontynuowali funkcjonowanie ogrzewalni dla bezdomnych, 

 Uszczelnimy system pomocy społecznej, z lepszą kontrolą wydatkowania środków 

publicznych, 

 Będziemy wspierali finansowo działalność charytatywną prowadzoną przez organizacje 

pozarządowe, 

 Będziemy wspierali działalność organizacji zrzeszających emerytów i rencistów,        

 Będziemy kontynuowali działalność RYDUŁTOWSKIEJ AKADEMII AKTYWNEGO SENIORA 

z udziałem innych organizacji społecznych działających w mieście i nie tylko, 

 Stworzymy mechanizm propagujący ideę wolontariatu, 

 Będziemy dążyć do likwidacji barier architektonicznych w obiektach gminnych. 
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MIESZKALNICTWO 
 

 

Jednym z głównych czynników, który wstrzymuje decyzję o założeniu rodziny przez młode 

osoby, jest brak dostępu do tanich mieszkań. Miasto musi się włączyć w pomoc dla takich 

ludzi. 
 

 

 

Stworzymy zasady przyznawania mieszkań komunalnych i socjalnych, będących zasobem 

gminnym, w taki sposób, aby nie pomijały osób i rodzin najbardziej potrzebujących, 

a jednocześnie, by zasady te nie wzbudzały kontrowersji społecznych i były uczciwe oraz 

przejrzyste dla wszystkich. 
 

 

 

Należy wyznaczyć i sprzedać działki budowlane pod budownictwo mieszkaniowe, aby do 

Rydułtów chętnie sprowadzali się nowi mieszkańcy tworzący społeczność lokalną. Działania 

włodarzy powinny zmierzać do stworzenia szeregu zachęt, w postaci np.: 

 dostosowania kosztu zakupu działki do realiów rynku lokalnego i możliwości rodzin, 

 dostępu do mediów (kanalizacja, wodociąg, energia, gazociąg etc.) 

 zwiększenia dostępu w postaci utwardzenia dojazdu itp.;   

W związku z zapotrzebowaniem na lokale mieszkaniowe i socjalne będziemy starali się  

o powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy. W celu utrzymania zasobu mieszkaniowego 

na odpowiednim poziomie przewidujemy wykonywanie remontów bieżących i modernizacje 

posiadanych budynków komunalnych. Będziemy, w miarę potrzeb i możliwości prowadzili 

zamianę lokali socjalnych na lokale komunalne. 
 

 

 

 

EDUKACJA I KULTURA 
 

 

 

Rolą samorządu jest wspieranie rodziców i współfinansowanie edukacji ich dzieci – 

szczególnie uczniów najuboższych. Szkoła musi być miejscem bezpiecznym, przyjaznym 

i otwartym – zapewnić jak najlepsze wychowanie naszych dzieci. 

 W zakresie edukacji przeprowadzimy inwestycje w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. 

W celu wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży szkolnej zwiększymy dostęp do 

bezpłatnego Internetu, 
 Pozostawimy dyrektorom placówek oświatowych „wolną rękę” w prowadzeniu polityki 

kadrowej, zależnej od kwalifikacji nauczycieli i opartej o wspólne założenia dla całego 

Miasta – np. klasy profilowane i sportowe, 

 Zaangażujemy kierownictwa placówek oświatowych do uczestniczenia w programach 

(projektach), które wzbogacają ofertę edukacyjną,  

 Wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 

szkolnej. Rywalizacja sportowa i naukowa na terenie naszej gminy i powiatu, 

 Rozważymy zwiększenie puli systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży zdolnej - za 

wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, 

 W dalszym ciągu będziemy prowadzić inwestycje związane z modernizacją placówek 

oświatowych, 

 W związku z dużym zapotrzebowaniem społecznym rozważymy budowę nowego 

przedszkola oraz powiększenie istniejącego żłobka 
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 Postawimy na edukację ekologiczną wśród najmłodszych w celu utrwalenia 

pozytywnych zachowań wobec otaczającej nas przyrody i jej ochrony, a także zwrócimy 

szczególną uwagę na segregację odpadów i niską emisję, 

 Będziemy propagować edukację regionalną w placówkach oświatowych, 

 Zintensyfikujemy działania podejmowane w promocję trzeźwości, ochronę przed 

skutkami pornografii, a także używek chemicznych  (tzw. dopalaczy i narkotyków wśród 

nastolatków), w tym lekcje z udziałem psychologów, pedagogów, programy 

profilaktyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży, 

 Będziemy zmierzać do podwyższenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez 

dofinansowywanie kursów specjalistycznych, 

Również przez działalność kulturalną będziemy dążyć do promocji naszego Miasta. 

 Zwiększymy liczbę imprez dla mieszkańców, szczególnie w okresie od wiosny do jesieni,  

 Będziemy wspierać inicjatywy mieszkańców, organizacji i lokalnych przedsiębiorców 

upowszechniających kulturę. Rydułtowskie Centrum Kultury zrzesza wiele podmiotów, 

które mogą i powinny stać się organizatorami życia kulturalnego w naszym mieście. 

Będziemy wspierać te podmioty (m.in. grupy teatralne i taneczne) celem pozyskania 

środków zewnętrznych na działalność kulturalną, tym samym „odciążając” środki 

budżetowe własne, 

 Będziemy wspierali inicjatywy mieszkańców w dziedzinie kultury, szczególnie 

inicjatywy młodzieżowe lub angażujące młodzież i seniorów - zapewnimy pomoc 

merytoryczną, organizacyjną oraz, w miarę możliwości, finansową. 

Chcemy stworzyć takie warunki, aby młodzież i dorośli mieli możliwość spędzania wolnego 

czasu. Między innymi w tym celu stworzymy warunki, w których chętne osoby będą mogły 

realizować swoje pasje np. muzyczne, teatralne, literackie. Należy nadal weryfikować 

istniejącą ofertę kulturalną Rydułtowskiego Centrum Kultury rozpoczynając dyskusję nad jej 

kształtem oraz grupą odbiorców. 

 Będziemy robić wszystko, aby jak najszerzej promować rydułtowskich artystów  

i kreatorów wydarzeń kulturalnych, 

 W celu zwiększenia liczby pozycji w Miejskiej Bibliotece Publicznej, będziemy 

pozyskiwać środki na ich zakup z zewnątrz m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz od różnych wydawnictw, 

 Wprowadzimy menadżerski sposób zarządzania placówkami kultury. Niech osoby, 

które mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w pracy 

kulturalnej mają odpowiednie narzędzia do realizacji i promocji Rydułtów, 

 Chcemy również promować lokalną historię Rydułtów. Chcemy promować naszych 

lokalnych bohaterów wielu ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w naszym 

mieście, 

 Stworzymy realny i rzeczywisty system ulg dla RODZIN 3+ i Seniorów. 
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SPORT I REKREACJA 
 

 

 

 

Planujemy powrót do świetnych tradycji rydułtowskiego sportu, dlatego będziemy dążyć do 

integracji wszystkich środowisk sportowych w naszym mieście z wykorzystaniem istniejących 

obiektów i bazy infrastrukturalnej. Powstały Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

powinien stanowić faktyczną bazę dla dzieci, młodzieży i osób starszych (w tym seniorów), 

która zapewnia i skupia różne dyscypliny sportu.  

Będziemy faktycznie wspierać kluby sportowe i organizacje propagujące sportowy styl życia. 

Zacząć trzeba od naszych lokalnych instytucji, które zasługują na wysłuchanie. Znamy wiele 

ciekawych propozycji jakie mają, m.in. na rozwój sportu i infrastruktury w Rydułtowach. 

Przy obiektach na ul. Bema (teren klubu sportowego) potrzebna jest hala konstrukcją 

przypominająca dmuchany balon. Taka hala pozwala na zajęcia całoroczne. Istnieje duże 

zapotrzebowanie na tego typu obiekty, więc będzie to inwestycja, która przynosi również 

określone przychody z wynajmu.  
 

 

 

Czy w Rydułtowach potrzebny jest basen? Czy Rydułtowianie zasługują na basen? 

Nasze miasto kiedyś kojarzono z dobrą infrastrukturą sportową, w tym głównie 

z pływalniami krytą i otwartą. Dziś pozostały wspomnienia i kolejne obietnice wyborcze. O ile 

Pszów był kojarzony z lodowiskiem, Rydułtowy – z basenami. Nasi sąsiedzi np. Radlin  

i Racibórz mają ładne obiekty i pięknie je odnowili. Co się stało w Rydułtowach wiemy 

wszyscy.  

Wcześniejsze pokolenia dzięki temu, że w mieście działał basen, umiały pływać (praktycznie 

100% dzieci uczęszczało na basen).Obecnie liczba umiejących pływać gwałtownie zmalała! 

Chcemy, jako przedstawiciele Miasta, w końcu podjąć działania na rzecz budowy tego typu 

obiektu. 
 

 

 

 

 

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

 

 

 
 

 

Zdrowe i nieskażone środowisko to dzisiaj dobro dla nas, jutro zaś lepsze, bezpieczne dla 

naszych dzieci. Czyste i zadbane środowisko szansą na zrównoważony rozwój gospodarczy 

i społeczny naszego Miasta. 
 

 

 Wprowadzimy taką segregację odpadów komunalnych, która nie angażowałaby zbytnio 

ludzi, a przynosiła oczekiwane efekty. Będziemy chcieli wdrożyć uproszczony system 

„recyklingu” śmieci. Mieszkaniec musi wiedzieć, co dzieje się z jego odpadami, których 

jest „producentem” oraz jakie zagrożenia niesie za sobą niekontrolowane utylizowanie 

śmieci. 

 Poprawimy obecnie istniejący system gospodarowania odpadami, w taki sposób, aby 

bez dodatkowych obciążeń finansowych dla mieszkańca i jego rodziny, osiągnąć efekt 

ekologiczny czyli pełną segregację odpadów. Będziemy dążyli do tego, aby mieszkaniec, 

który segreguje odpady miał najniższe koszty odbioru!!! 

 Będziemy egzekwować przepisy z zakresu ochrony przyrody z pożytkiem dla Miasta  

i jego mieszkańców, 
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 Podejmiemy faktyczne działania, aby odzyskać należne kary od firmy „Zielony Śląsk” za 

zanieczyszczenie naszego środowiska. Te wielomilionowe kary mogły już dawno zasilić 

budżet naszego Miasta, ale nie wiadomo czemu nasze obecne władze wykazują 

opieszałość w działaniu i po prostu zaniechały pozyskania pieniędzy do budżetu! 

 Będziemy promować odnawialne źródła energii, ale nie w sposób ogólny, tylko 

konkretny. Miasto powinno wyasygnować środki w budżecie na dopłaty np. do pomp 

ciepła, kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych itd. 

 Będziemy wspierać mieszkańców w pozyskiwaniu środków z Programu "Czyste 

Powietrze" poprzez m.in. wprowadzeniu punktu konsultacyjnego w Rydułtowach. 

Pomożemy w składaniu wniosków w formie elektronicznej poprzez Generator 

wniosków. 

 Będziemy propagować rozwój ciepłownictwa w mieście. Ustalimy kierunki rozwoju sieci 

ciepłowniczej z przedstawicielami Ciepłowni Rydułtowy. Podejmiemy kroki zmierzające 

do partnerstwa, którego celem byłby rozwój sieci i podłączanie zainteresowanych 

mieszkańców. 

 Przygotujemy budowę i modernizację sieci kanalizacji ściekowej nie tylko tzw. ścisłego 

śródmieścia, lecz tzw. aglomeracji. Zintensyfikujemy działania na rzecz idei budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie 

nieekonomiczna jest budowa kanalizacji zbiorczej. 
 

 

 

 

WIZERUNEK MIASTA, REWITALIZACJA 
 

 

 

W trakcie przeprowadzania konsultacji programowych, bardzo wielu mieszkańców 

wskazywało na te elementy naszego Miasta, które należałoby poprawić. Wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom doprowadzimy do zmiany wyglądu i charakteru głównych ulic. 

Naszą troską otoczymy wszystkie dzielnice Rydułtów, nie tylko wybrane miejsca kosztem 

pozostałych !!! 

Środków na rewitalizację będziemy szukać w funduszach Unii Europejskiej. 

Takie ulice jak Ofiar Terroru, Traugutta, Bema, Raciborska i Bohaterów Warszawy powinny 

stać się wizytówką Miasta. W związku z tym będziemy starali się pozyskiwać środki na ich 

modernizację. W przypadkach dróg, których właścicielem nie jest gmina, postaramy się 

prowadzić skuteczniejszy lobbing wespół z naszymi ościennymi gminami. Przygotowując 

program zmiany wizerunku Miasta, będziemy pamiętać nie tylko o wyglądzie,  

ale i o funkcjonalności. Nie będzie takiej sytuacji, że kosztem poprawy wizerunku 

zlikwidujemy miejsca parkingowe. 

Będziemy współpracowali z właścicielami kamienic, którzy będą chcieli zmieniać ich wygląd 

na korzystny dla wizerunku Miasta. 

Chcemy podjąć działania zmierzające do pozyskania środków na rewitalizację. Będzie to 

stopniowa zamiana terenów przemysłowych w tereny atrakcyjne turystycznie, ze 

szczególnym uwzględnieniem zabytków techniki. 

Zaktywizujemy działania grup remontowych działających w zakładzie gospodarki 

komunalnej. Należy również zintensyfikować rewitalizację zabytkowego Osiedla Karola. 
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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INWESTYCJE  

 

 

 

Wspieranie przedsiębiorczości, pomoc dla firm tworzących nowe miejsca pracy – to stanie 

się realnym sposobem na zmniejszenie bezrobocia zatrudnienia w Rydułtowach. 

Pomogą w tym ulgi podatkowe, przygotowanie terenów do inwestycji oraz Przyjazny Urząd. 

Warunkiem stworzenia nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszenia bezrobocia, jest 

napływ inwestorów. W związku z tym podejmiemy następujące działania: 

 Rozpoczniemy szeroką promocję Rydułtów, jako Miasta przychylnego dla każdego 

Inwestora,  

 Zwiększymy efektywność Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości, który powinien być 

bazą dla potencjalnych przedsiębiorców, jak również już funkcjonujących, 

 Przygotujemy pakiet zachęt dla inwestorów (np.: pomoc w załatwieniu formalności, 

przygotowanie infrastruktury) zwłaszcza pod kątem mikroprzedsiębiorstw, 

 Będziemy wspólnie z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy organizować 

szkolenia dla przyszłych pracowników, 

 Wprowadzimy procedury „szybkiej ścieżki legislacyjnej” w Urzędzie Miasta dla 

inwestujących na terenie gminy, 

 Dla inwestorów organizować będziemy targi pracy w celu rekrutacji pracowników, 

 Ważna jest ścisła współpraca z Kopalnią i Szpitalem, jako dwoma największymi 

zakładami pracy w mieście. 
 

 

Przedsiębiorca powinien być traktowany poważnie tzn. Urząd Miasta musi być przychylny 

dla lokalnego pracodawcy, a nie traktować go tylko i wyłącznie jako INTRUZA. 

 Ożywienie Rydułtowskiego Parku Przedsiębiorczości ma na celu zwiększenie szansy  

na podwyższanie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, a także  

na unowocześnianie produkcji i rozwój pozostałych podmiotów. W obecnym czasie 

koncepcja ta nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zmiany wizerunku Miasta  

z typowo górniczego na nowoczesne, przyjazne przedsiębiorcom wszystkich branż.  

W kontekście zapowiadanej dalszej restrukturyzacji górnictwa powinniśmy dążyć do 

realizacji jego funkcji na kształt PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO, który 

będzie mógł wykorzystywać mienie pokopalniane. Rydułtowy potrzebują konkretnych 

działań zmierzających do unowocześnienia lokalnej gospodarki. 

 Pamiętamy także o rodzimych przedsiębiorcach, dla których po wspólnych konsultacjach 

przygotujemy konkretne rozwiązania spełniające ich oczekiwania. Dlatego proponujemy 

m.in. stworzenie pełnej bazy rydułtowskich firm wraz z ich ofertą oraz promocję poprzez 

Urząd Miasta, Rydułtowski Park Przedsiębiorczości (np. nowe technologie sprzedaży 

poprzez Internet, promocja fachowców z Rydułtów – odpowiednio wykonana przejrzysta 

baza danych, itp.) 

 Jesteśmy zwolennikami wolnego rynku i konkurencji, która najwięcej korzyści przynosi 

zwykłym konsumentom. Dlatego też, stoimy na stanowisku, że „naciąganymi” decyzjami 

administracyjnymi nie powinno się wpływać na kształt i formę handlu. 
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MŁODZI PRZEDSIĘBIORCY  
 

 

 

 

 

Młodzi w dużej mierze opuszczają nasze miasto. Dzieje się tak dlatego, że w innych 

miejscowościach mają lepsze perspektywy rozwoju. Naszym zdaniem warto tworzyć dobry 

klimat, aby młodzi otwierali swoje firmy. Dlatego dla młodych przedsiębiorczych 

proponujemy: 

 preferencyjne warunki najmu lokali (np. na początek pierwsze 12 miesięcy od założenia 

działalności), 

 kursy, szkolenia, spotkania informacyjne,  których celem będzie wsparcie młodych 

przedsiębiorców poprzez m.in. kierowanie do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) czy 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), gdzie będą mogli skorzystać z wiedzy eksperckiej 

przy pozyskiwaniu dofinansowania z środków UE, 

 uruchomienie szybkiego, profesjonalnego forum komunikacyjnego poprzez media 

społecznościowe, w celu pozyskania wiedzy o nowatorskich pomysłach młodych ludzi na 

rozwój przedsiębiorczości w Rydułtowach, 

 wprowadzanie Akcji „Pomysł na...” - ludzie poczują się bardziej związani z miastem, a 

więc bardziej aktywni. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 

 

Gospodarka wodno-ściekowa ma szczególne znaczenie w kontekście dostosowania naszego 

kraju do wymogów i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.  
 

 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 

 Skuteczne wdrożenie Programu przydomowych oczyszczalni ścieków  

 Kontynuacja działań w zakresie poprawy, jakości powietrza, wody i gleby ujętych  

w Programie Ochrony Środowiska  

Na powyższe przedsięwzięcia będziemy starali się pozyskać środki finansowe z UE i nie tylko, 

gdyż obecnie możliwości budżetowe Miasta są bardzo ograniczone.  

Zastanowimy się czy korzyści, które uzyskujemy będąc w Przedsiębiorstwie Wodociągów 

i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, są współmierne do przekazywanych środków. Mając  

na miejscu w Rydułtowach (Ciepłownia Rydułtowy) stację uzdatniania wody, może warto 

skorzystać z zasobów tańszych dla mieszkańca, a nie „płacić” za wodę czy budowę kanalizacji  

w gminach ościennych (np. w Radlinie czy Wodzisławiu Śląskim). 
 

 

 

 

 

PROMOCJA MIASTA 
 

 

 

W kwestii promocji Miasta widzimy duże braki. Promocja takiego miasta, jak Rydułtowy musi 

być profesjonalnie przeprowadzona i aktywna. Dlatego potrzebny jest skuteczny Program 

Promocji Miasta Rydułtowy, który będzie opierał się m.in. na: 

 Organizowaniu wspólnych przedsięwzięć mających na celu promocję lokalnych 

podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych poprzez propagowanie ich 

wyrobów, produktów czy usług, 

 Dobrej współpracy z mediami: prasą, radiem, telewizją, w zakresie informowania 

o działalności bieżącej i zamierzeniach, 
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 Współpraca z miastami partnerskimi o zbliżonym charakterze, strukturze i wielkości  

w kraju i zagranicą, 

 Wykorzystaniu nowoczesnych technik promowania Miasta poprzez m.in. Internet. 

 Realizacja przedsięwzięć plenerowych z udziałem rydułtowskich artystów m.in. sztuk 

teatralnych czy rekonstrukcji historycznych w miejscach o szczególnym charakterze  

i bogatej historii 
 

 

 

Promować Miasto Rydułtowy powinni przede wszystkim ludzie – mieszkańcy tego miasta, 

a nie tylko przedstawiciele lokalnej władzy. 
 

 

 

Na realizację Planu Promocji będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne m.in.  

z funduszy UE. Sprawimy, że o Rydułtowach będzie się mówiło jako o Mieście  

z przyszłością. Będziemy aktywni w pismach branżowych, dzięki którym możliwe będzie 

zwiększenie zainteresowania Rydułtowami i działającymi tutaj podmiotami gospodarczymi ze 

strony potencjalnych inwestorów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Inwestycja  

w dobrą promocję może się zwrócić w ciągu kilku lat. Będziemy dążyć do jak najszerszego 

promowania naszego Miasta w celu napływu mieszkańców innych miast. 

Konieczne jest trwałe wpisanie Rydułtów w turystyczna mapę regionu, szczególną uwagę 

należy zwrócić na zabytki techniki (turystyka techniczna, jako element łączący region). 

Turystyka jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarczych. I w tym 

również widzimy szansę dla naszego Miasta, którą należy wykorzystać. 

Jako Moje Miasto już dawno proponowaliśmy rozwój ścieżek rowerowych, połączonych  

ze ścieżkami powiatu raciborskiego i rybnickiego. Ponadto proponowaliśmy rozbudowę 

ścieżek o tzw. miejsca atrakcyjne w Mieście, czyli Bibliotekę Miejską im. Henryka Mikołaja 

Góreckiego, Ścieżkę Powstań Śląskich, Machnikowiec, RCK FENIKS, Park Sensoryczny, Rynek 

Miasta. To tylko jedna z propozycji, bowiem jesteśmy otwarci na głosy mieszkańców - 

rowerzystów. 
 

 

 

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 
 

 

 

Współpracę ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi naszego Miasta będziemy traktować 

priorytetowo. Będziemy promować wolontariat i pomagać w jego rozwoju. Jesteśmy wielkimi 

zwolennikami budowy społeczeństwa obywatelskiego. Te cele będziemy realizować m.in. 

poprzez zracjonalizowanie puli wydatków budżetowych w konkursach dla organizacji 

pozarządowych a także faktyczną pomoc w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych 

przez te podmioty. 

Zamierzamy nawiązać ścisłą współpracę z Ośrodkami Wsparcia dla organizacji pozarządowych 

w województwie śląskim w zakresie wzajemnej komunikacji, organizowania szkoleń, spotkań  

i seminariów informacyjnych dla lokalnych podmiotów. 

Będziemy zachęcać do tworzenia miejsc pracy w III sektorze, czyli obejmującym organizacje 

pozarządowe. Środki z funduszy europejskich są na tyle duże, że można poprzez nie 

stymulować rozwój społeczeństwa obywatelskiego a także, co równie ważne, rozwój 

gospodarczy Miasta i nowoczesnych technologii. 
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Zamierzamy skorzystać z możliwości prawnych w zakresie zmniejszenia biurokracji  

w przyznawaniu dotacji dla organizacji (tzw. tryb uproszczony), oraz za sprawą inicjatywy 

lokalnej, będziemy wspierać finansowo pomysły mieszkańców na budowę placów zabaw itp.  

 

WSPÓŁPRACA Z MIESZKAŃCAMI I INNYMI ORGANAMI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
 

Aby dobrze zarządzać gminą trzeba słuchać głosu mieszkańców - ich codziennych problemów 

związanych z funkcjonowaniem gminy, w której żyją. Dlatego będziemy starali się utworzyć 

Rady Dzielnic będące jednostkami pomocniczymi. Dzięki takim podmiotom będziemy bliżej 

społeczeństwa poprzez przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących dzielnic, 

współpracy z komisjami i radnymi Rady Miasta. Chcemy aby tzw. Rady Dzielnic 

współpracowały w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego,  w którym mieszkańcy ustalą jakie 

inwestycje mają poparcie społeczne. Takie działanie jest przede wszystkim podstawą do 

realizacji idei tzw. Zrównoważonego Rozwoju.   
 

 

 

Dzięki propozycjom mieszkańców z różnych miejsc Rydułtów jesteśmy w stanie lepiej 

wykorzystać środki w budżecie, tak aby zachować równowagę pomiędzy taki obszarami jak 

ekologia, przedsiębiorczość i społeczeństwo.    
 

 

 

 

W upływającej kadencji, współpraca pomiędzy poszczególnymi organami samorządu 

terytorialnego nie była w pełni satysfakcjonująca na wielu płaszczyznach (przykład 

nierozwiązanej kwestii gospodarki wodno-ściekowej czy też „Zielonego Śląska”). Trzeba ten 

stan koniecznie zmienić. 

Będziemy dążyli ponadto do poprawy współpracy z Powiatem Wodzisławskim  

oraz zintensyfikujemy kontakty ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim i Urzędem  

Marszałkowskim w celu pozyskiwania środków na nowe inwestycje. To właśnie urzędy 

wojewódzkie dysponują największymi środkami finansowymi pochodzącymi z dotacji Unii 

Europejskiej. Środki te powinny być przeznaczane na różnego rodzaju inwestycje nie tylko 

infrastrukturalne, ale również w kapitał ludzki – czyli Nas mieszkańców.  
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SZANOWNY WYBORCO ! 
 

 

Głosując na konkretnych ludzi wybierasz Program, od którego zależy przyszłość 

i dalszy rozwój Naszego Miasta. 

Oddając głos na Kandydatów z listy Komitetu Wyborczego  

MOJE MIASTO wybierasz Zrównoważony Rozwój Rydułtów !!! 

Zdajemy sobie sprawę, że zrealizowanie wszystkich naszych celów programowych wymaga  

czasu i pozyskania wsparcia zewnętrznego   

PAMIETAJ, że decydujesz nie tylko o Swojej przyszłości, ale o przyszłości 

TWOJEJ RODZINY. Nie zmarnuj swojej szansy!!!  

 

Weź udział w Wyborach 21 października 2018 roku !!!  
 

RAZEM DLA RYDUŁTÓW 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nasz Kandydat na Burmistrz Miasta Rydułtowy  
 

 


