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UZASADNIENIE 
 

Rok 2020 jest Rokiem Samorządu Terytorialnego, ponieważ obchodzimy 30 – lecie istnienia 
samorządności w Polsce. Jest to więc czas, kiedy szczególnie myślimy o osobach, które przysłużyły 
się rozwojowi i kształtowaniu samorządu i szukamy specjalnej okazji do ich upamiętnienia. Taką 
postacią, bez wątpienia, był Adam Fudali – wieloletni włodarz naszego Miasta. Doskonałym 
momentem do Jego uhonorowania będą tegoroczne Dni Rybnika.  
 
Adam Fudali urodził się w 1951 roku w Raciborzu, jednakże to z Rybnikiem związał swoje życie.               
To tutaj ukończył Technikum Mechaniczne, a także prowadził swoją pierwszą firmę. Adam Fudali             
w latach 1990 – 1994 był radnym i przewodniczącym Komisji Działalności Gospodarczej Rady 
Miasta Rybnika. W 1998 r. został wybrany Prezydentem Miasta Rybnika i pełnił tę funkcję 
nieprzerwanie przez 16 lat, do roku 2014.  
 
Adam Fudali trwale zapisał się w historii naszego Miasta. W czasie swojej prezydentury prowadził 
politykę proinwestycyjną. Za Jego rządów przeprowadzono w Rybniku wiele przedsięwzięć, które                 
do dziś mają wpływ na funkcjonowanie Miasta. Adam Fudali działał na rzecz powstania w Rybniku 
Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej, otwarcia nowej siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej, 
a także uruchomienia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Jego kadencje to, 
m.in. czas budowy kanalizacji, sieci szerokopasmowej, przebudowy Placu Wolności, rewitalizacji 
deptaka na ul. Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich, budowy i modernizacji sal 
gimnastycznych, boisk przyszkolnych, placów zabaw, stadionu miejskiego, kąpieliska „Ruda”, a także 
starań o rewitalizację ulic i placów.  
 
Zaproponowany w uchwale obszar obiektu dotyczy terenów objętych projektem „Budowa parku 
tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku”. Wartość projektu opiewała na ok. 8,6 mln zł                       
z czego 85 procent, czyli ok. 7,3 mln zł Miasto otrzymało ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zadania była budowa parku tematycznego, o znaczeniu 
regionalnym, zlokalizowanego pomiędzy ulicą Rudzką a ulicą Kotucza, rzeką Nacyną                               
oraz zabudowaniami kampusu. Była to inwestycja która, jak powiedział Adam Fudali w trakcie 
uroczystego otwarcia parku, zmienia Rybnik, a także przekształca przestrzeń, do jakiej przywykli 
mieszkańcy i tworzy całkiem nowy fragment miasta. Zdaniem byłego Prezydenta, utworzenie tego 
parku tematycznego, pozwalało również z optymizmem patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję                      
na pozyskanie kolejnych środków unijnych na dalsze inwestycje. 
 
Adam Fudali był współtwórcą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 
Śląskiego, wiceprzewodniczącym Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, a także 
współautorem „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika” oraz „Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015”. 
 
Rezultaty działań Adama Fudalego, zostały doceniane przez różne środowiska. W roku 2006 r. został 
On laureatem Samorządowego Oskara w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu 
ponadlokalnym. Uzyskał także „Śląskiego Oskara 2004”. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej       
oraz Business Centre Club wyróżnił Adama Fudalego Honorowym Medalem Europejskim                          
za propagowanie idei Unii Europejskiej. Był także zdobywcą Platynowego Lauru Umiejętności                    
i Kompetencji, a także laureatem ogólnopolskiego konkursu „Lider Samorządu 2014”.  
 
Adam Fudali w 2006 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za „wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za działalność społeczną”. Ponadto,              
w 2010 roku, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś w 2015 roku – 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.  
Od grudnia 2014 roku do września 2018 roku był radnym rybnickiej Rady Miasta, do października 
2016 roku, pełnił jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika. 
 
Zmarł 25 września 2018 r. po ciężkiej chorobie. 


