
Dzielny samorządowiec już nie 

walczy w tej kampanii 

W ogniu trwającej samorządowej kampanii wyborczej, która przysłania sprawy codzienne 

i absorbuje uwagę, trzeba mocno zauważyć odejście ś.p. Adama Fudalego, wieloletniego 

Prezydenta Rybnika. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych prezydentów miast, nie 

tylko śląskich.  

Ten dzielny człowiek w wieku 19 lat stracił obie nogi podczas pracy na kolei. Jako osoba 

niepełnosprawna był później aktywnym przedsiębiorcą i dobrym samorządowcem. Nie 

załamał się po amputacji nóg, ale szybko nauczył się chodzić przy użyciu protez. Ożenił się, 

urodziło mu się czworo dzieci. W latach 1973-1998 prowadził firmę handlowo-usługową.  

Zaufanie mieszkańców otrzymał już w pierwszych wyborach samorządowych w 1990 r. 

zostając radnym i przewodniczącym Komisji Działalności Gospodarczej Rady Miasta 

Rybnika. Prezydentem Rybnika był przez cztery kadencje – w 1998 r. wybrany przez Radę 

Miasta, w 2002 r., 2006 r. i 20010 r. wybrany w wyborach bezpośrednich, kandydując 

z lokalnego ugrupowania pod nazwą Blok Samorządowy Rybnik, którym kierował. Od 

2014 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika do 2016 r., kiedy stan zdrowia 

nie pozwolił mu jej kontynuować, pozostając radnym do końca swoich dni. 

Zarządzany przez Niego 16 lat Rybnik zmieniał się szybko. Widoczne były duże inwestycje 

w budowę kanalizacji, której sieć objęła całe miasto oraz w budowę dróg (za Jego kadencji 

rozpoczęła się także ważna inwestycja, jaką jest droga Pszczyna – Racibórz). Budowano hale 

i sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boiska przyszkolnych i place zabaw. Zmodernizowano 

też stadion miejski, halę widowiskowo-sportową w Rybniku – Boguszowicach i kąpielisko 

Ruda. Do użytku oddano krytą pływalnię w Boguszowicach. 

Szczególnym osiągnięciem było stworzenie Kampusu – Zespołu Szkół Wyższych, co 

doprowadziło do przyciągnięcia do miasta wyższych uczelni i stworzenia z Rybnika miasta 

akademickiego. Pobudził rozwój miasta poprzez budowę centrum handlowego 

i zrewitalizował lubiany przez mieszkańców miejski deptak. Działał na rzecz otwarcia nowej 

siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej i uruchomienia Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 3. 

Był współtwórcą Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku, w ramach którego uzgodniono w consensusie ważne 

projekty subregionalne, finansowane następnie z RPO Województwa Śląskiego. 

Współtworzył Strategię Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika i Strategię Rozwoju 

Województwa Śląskiego na lata 2000-2015.  

Adam Fudali był odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 

Nagrodą im. Grzegorza Palki, nadawaną za wybitne zasługi dla rozwoju samorządności 

terytorialnej –  za profesjonalne zarządzanie miastem i współpracę subregionalną. Był także 

Laureatem Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji, przyznawanego z inicjatywy 

środowiska gospodarczego skupionego wokół Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

oraz laureatem ogólnopolskiego konkursu "Lider Samorządu 2014". 

Pozostawił dobre dzieła i dobrą pamięć. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. 
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