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Nagroda "Darczyńca roku”" przyznawana jest instytucjom, organizacjom, stowarzyszeniom itp. oraz osobom szczególnie 
zasłużonym dla miasta Żory oraz jego promocji w kraju i za granicą. Otrzymanie "feniksa" jest dowodem prestiżu, jakim laureat 
cieszy się w mieście za jego działalność. 

Nagrody przyznaje Kapituła Nagrody "Phoenix Sariesis", której przewodniczącym jest Prezydent Miasta Żory. Kandydatów 
do nagrody typują władze miasta, organizacje firmy i instytucje. 
źródło: Urząd Miasta Żory 
 

Przebudowy i remonty dróg 
 

Od połowy marca bieżącego roku ruszyły jednocześnie prace drogowe na drogach krajowych nr 78, 
81 w Rybniku i Żorach. W ramach prac remontowych w Rybniku zostanie wykonana modernizacja 
wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 78, częściowa modernizacja ul. Wodzisławskiej oraz 
częściowa modernizacja 7 km ul. Rybnickiej (od rzeki Ruda do granic miasta). W Żorach zmodernizo-
wany zostanie 6,7 km odcinek drogi krajowej nr 81 na terenie miasta. Dotychczasowa asfaltowa na-
wierzchnia zostanie wymieniona na betonową oraz pojawią się ekrany akustyczne. 

Modernizacja dróg krajowych w regionie współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Przewidywane koszty wszystkich prac remontowych 
to prawie 120 mln zł. 

 
Kampus nagrodzony 
 

Prestiżowy Tygodnik Menedżerów i Informatyków „Computerworld” podczas ogólnopolskiej konferencji „Państwo w mi-
kro- i makroskali 2007”wyróżnił w drodze elektronicznego głosowania projekt Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku. Statuetkę 
przekazano miastu podczas gali konkursowej „Mikromakro 2007”. 

 
Obwodnica Jastrzębia Zdroju 

Według zapewnień Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt pn. „Budowa Drogi Głównej Połu-
dniowej na odcinku od DW 933 – ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Msza-
nie” otrzyma ponad 142 mln zł dofinansowania. Droga Główna Południowa w Jastrzębiu Zdroju, będąca 
jednocześnie jego północną obwodnicą połączy węzeł Autostrady A1 w Mszanie z Drogą Wojewódzką 
933 w Pawłowicach. 

Szacunkowa wartość całej inwestycji wynosi ponad 180 mln zł, z czego 79% pochodzić będzie ze środ-
ków Unii Europejskiej. Decyzja w tej sprawie zapadła 5 marca. 
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AKTUALNOŚCI  I  WYDARZENIA  

Biuletyn Informacyjny 

Darczyńca roku 
 

W piątek 9 marca podczas uroczystej gali w Kinie „Na Starówce” w 
Żorach wręczono nagrody Phoenix Sariensis za 2006 rok oraz przyzna-
no tytuł Darczyńcy Roku 2006.  

Statuetki Phoenix Sariensis otrzymali: Andrzej Zabiegliński, Bank 
Spółdzielczy w Żorach, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Żory Sp. z o.o., Specjalistyczna Firma Wyburzeniowa WARWAS. Tytuł 
Darczyńcy Roku przyznano Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicz-
nej S.A. Gościem honorowym spotkania był Wicemarszałek Woje-
wództwa Śląskiego Sławomir Kowalski. 
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Giełda budownictwa 
 

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w 
Rybniku odbyła się po raz dwunasty Giełda Budownictwa i Wyposażenia DOM. Giełda ta jest naj-
większą imprezą gospodarczą w Subregionie Zachodnim.  
Celem Giełdy jest stworzenie odwiedzającym możliwości poznania firm działających na naszym 

terenie, ich potencjału, stosowanych technologii, materiałów, a wystawcom zaprezentowania i pro-
mocji swoich przedsiębiorstw. Podczas tegorocznej edycji prezentowało się ponad 100 wystawców. W trakcie trwania Giełdy w 
Rybniku zorganizowane zostały seminaria szkoleniowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz forum gospodarcze 
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej na rynku niemieckim oraz czeskim. 
     Organizatorami Giełdy są Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego oraz Urząd Miasta Rybnika. 

 
Najlepsza Przestrzeń Publiczna 
 

Jest to otwarty konkurs na najlepsze w województwie śląskim architektoniczne 
i urbanistyczne realizacje o charakterze publicznym. Konkurs jest adresowany do 
gmin i powiatów, a także do inwestorów i projektantów. 

Celem konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" jest 
promocja najlepszych realizacji kształtujących przestrzeń publiczną województwa 
oraz nagrodzenie gmin i projektantów dbających o wysoki poziom architektury 
i przestrzeni publicznych. 

Każdego roku w konkursie nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w okresie mi-
nionego roku kalendarzowego. Prace zgłaszane do konkursu oceniane są przez Jury Konkursowe - członków Wojewódzkiej Ko-
misji Urbanistyczno Architektonicznej. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego, 
w którym najpopularniejszej pracy przyznawana jest Nagroda Internautów. 

Wyniki konkursu są publikowane w folderach pokonkursowych, w mediach, prasie fachowej oraz na stronie internetowej 
Województwa Śląskiego. Są także prezentowane podczas innych imprez organizowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego 
oraz środowisko architektów i urbanistów. 

Więcej informacji o konkursie można uzyskać u Sekretarza organizacyjnego konkursu: mgr inż. arch. Katarzyna Mateja, tel. 
+48 (32) 20 78 384, NPPWS@silesia-region.pl 
źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

 
 

W ramach projektu „Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowych Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego oraz jego promocja” Biuro Związku będzie przeprowadzać kampanię reklamową. Jednym z założeń projektu 
finansowanego z Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska było to, aby akcję promującą aktywny wypoczynek 
na rowerze w naszym regionie skierować głównie do mieszkańców Aglomeracji Górnośląskiej i Ostrawskiej. 

Na etapie przygotowywania projektu zadecydowano, aby kampanię reklamową oprzeć na dwóch filarach. Pierwszy w posta-
ci miesięcznej akcji billboardowej zarówno w Czechach jak i w Polsce (15 sztuk), drugi, w postaci sponsorowanych artykułów 
prasowych bądź radiowych 
(co najmniej 10 sztuk). 

Do tej pory oprócz ser-
wisu internetowego Biuro 
Związku przygotowało 
ulotki zachęcające do uru-
chomienia działalności 
przy ścieżkach rowero-
wych. Do zrealizowania 
pozostało opracowanie i 
druk map ścieżek rowero-
wych w ilości 15 tyś sztuk, 
przygotowanie 4 tyś sztuk 
przewodnika po ścieżkach 
oraz zorganizowanie festy-
nu rowerowego. 

W tym numerze biule-
tynu prezentujemy Pań-
stwu billboard projektu. 
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PROMOCJA  TURYSTYCZNA    
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Struktura aglomeracji rybnickiej: 

- Obszar: 1.472 km kw. i 670 tys. mieszkańców - drugi 
pod względem ludności (po konurbacji katowickiej) 
zespół miejski w woj. śląskim  oraz dziesiąty w Polsce. 

- Typ: Aglomeracja policentryczna dosłowna współ-
działające ze sobą układy kilku miast, z których przy-
najmniej dwa mają zbliżoną wielkość demograficzną i 
potencjał gospodarczy. 

- Trzy rdzenie miejskie: Rybnik, Jastrzębie Zdrój, Raci-
bórz. 

- Ośrodki pomocnicze aglomeracji: Wodzisław Śląski, 
Żory. 

- Powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski. 

- Zurbanizowane gminy wiejskie: Pawłowice (powiat 
pszczyński) i Zebrzydowice (powiat cieszyński). 

 

Na zlecenie miasta dr Robert Krzysztofik z Uniwersyte-
tu Śląskiego przeprowadził analizę dotyczącą osadnictwa 
na terenie Rybnika i okolic. Efektem badań jest dokument 
pn. „Aglomeracja Rybnicka. Zarys typologii osadniczej” . 
Najważniejsze tezy z pracy dra R. Krzysztofika: 

 

Aglomeracja rybnicka stanowi drugi pod względem liczby ludności (0,67 mln mieszkańców) zespół miejski w wojewódz-

twie śląskim. W skali Polski jest na pozycji 10, tuż za aglomeracją szczecińską. Aglomeracja rybnicka stanowi jeden z rów-

norzędnych podmiotów transgranicznego - prawie 6 milionowego - zespołu układów zaglomerowanych, obejmującego re-

gion od okolic czeskiej Ostrawy po Częstochowę i Kraków. Region zajmuje obszar 1472 km² . Swym zasięgiem obejmuje 

miasta na prawach powiatu: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Żory, powiaty: rybnicki, wodzisławski, raciborski oraz zurbanizowa-

ne gminy wiejskie: Pawłowice z pow. pszczyńskiego i Zebrzydowice z pow. cieszyńskiego. 

Aglomeracja rybnicka przyjmuje postać dosłowną aglomeracji policentrycznej. Powstała w oparciu o wcześniejszą inicjal-

ną konurbację miejską, która w efekcie zmian dotychczasowych struktur gospodarczych i przestrzennych zmierza w kierun-

ku formy przejściowej pomiędzy aglomeracją policentryczną a aglomeracją monocentryczną. Wspomniana ewolucja od-

zwierciedla się silnie w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej regionu. Struktura ta w największym stopniu przyjmuje cha-

rakter typowy dla aglomeracji policentrycznej, ale przy zachowaniu występujących lokalnie – zanikających jednocześnie - 

cechach konurbacji. 

W przedstawiony mechanizm rozwoju wpisuje się dodatkowo ewolucja monocentrycznego sub-układu Rybnika. W przy-

szłości zgodnie z rozpoznaną tendencją będzie on wypierał funkcjonujące jeszcze elementy podrzędnego układu o charakte-

rze konurbacji. 

W możliwym do określenia czasie (8-15 lat) region powinien przyjąć postać obszaru przejściowego pomiędzy aglomera-

cją policentryczną (sensu stricte) a aglomeracją monocentryczną. 

Aglomeracja rybnicka ma 3 główne rdzenie miejskie: Rybnik, Jastrzębie Zdrój i Racibórz. Wśród tej grupy charakter 

uprzywilejowany, ale nie dominujący ma Rybnik. Miasta Wodzisław Śląski i Żory stanowią ośrodki pomocnicze aglomeracji. 

Pozostałe gminy (miejskie i wiejskie) są jednostkami podporządkowanymi. Z uwagi na specyfikę sieci osadniczej, gminy 

podporządkowane w wielu przypadkach znajdują się często w polach oddziaływania dwóch, a nawet trzech ośrodków rdze-

niowych. 

Aglomeracja rybnicka jako region opiera swoje funkcje egzogeniczne na działalności przemysłowej i przemysłowo-

usługowej. Obserwowane tendencje rozwoju regionu wskazują na zmianę funkcjonalną w kierunku odpowiednio: przemy-

słowo-usługowej i usługowo-przemysłowej. W innym ujęciu omawianą jednostkę definiujemy jako typ pośredni pomiędzy 

tzw. regionem późno-industrialnyma regionem post-industrialnym.  

Źródło: www.rybnik.pl 

AGLOMERACJA  RYBNICKA  

Rys. Subregion Zachodni. Według opracowania naukowego Subregion Za-
chodni razem z gminami Pawłowice oraz Zebrzydowice tworzy Aglomera-
cję Rybnicką.  
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Trwają prace nad przygotowaniem przez Akademię Ekonomiczną mapy 
wspierania przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim. Przypomnijmy, że 
punktem wyjściowym dla przedsięwzięcia była konstatacja, że instrumenty 
wsparcia dla osób zamierzających uruchomić swoją działalność gospodarczą są 
rozproszone i bardzo zróżnicowane, co utrudnia dotarcie do informacji o nich. 
Przygotowana mapa będzie miała za zadanie ułatwić osobom zamierzającym 
uruchomić swoją działalności gospodarczą dotarcie do tych właśnie instrumen-
tów. 

Mapa wsparcia stanowić będzie także ważną informację dla władz gmin i 
powiatów. Pozwoli im ona zweryfikować aktywność w zakresie wspierania 
przedsiębiorczości na ich terenie oraz porównać strukturę wsparcia w stosunku 
do innych jednostek. W bardziej odległej perspektywie podjęta inicjatywa może 
prowadzić do powołania subregionalnych instrumentów wspierania przedsię-
biorczości, uzupełniających istniejący katalog rozwiązań.  

Przedsięwzięcie stanowi element współfinansowanego przez Unię Europej-
ską projektu E-TEAMS, którego liderem jest Akademia Ekonomiczna w Katowi-
cach. 

 Poniżej prezentujemy projekt mapy razem z wykazem instytucji oraz instru-
mentów wsparcia przedsiębiorczości w Subregionie Zachodnim. Wykaz zawiera 
szczegółowe informacje na temat udzielanej pomocy w danej gminie, zawiera 
także dane kontaktowe.  

MAPA  WSPERIANIA  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  W  SUBREGIONIE  
ZACHODNIM  
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AKTUALNE  KONKURSY  DOTACYJNE  

I. Konkursy Urzędu Marszałkowskiego. Przypominamy o konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa. Szczegółowe 
informacje znajdują się w serwisie Województwa pod adresem: http://bip.silesia-region.pl/?grupa=35 

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki spo-
łecznej w 2007 roku. 
Termin składania ofert: od 8-2-2007 do 17-9-2007 
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2007 roku. 
Termin składania ofert: od 6-2-2007 do 17-9-2007 
3. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój go-
spodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
Termin składania ofert: od 12-1-2007 do 24-8-2007 
4. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2007 roku. 
Termin składania ofert: od 10-1-2007 do 10-9-2007 
5. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2007 r. 
Termin składania ofert: od 9-1-2007 do 7-9-2007  

 
II. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszy pro-
gram jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych ”Równe szan-
se, równy dostęp” 

- Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy lub powiatu (w tym ich jednostki organiza-
cyjne pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji właściwego organu statutowego jednostki samorządu terytorialnego) 
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- Nagrody: W kategorii gminy wiejskie i gminy miejskie niebędące powiatami (I miejsce – 100 000 zł, II miejsce – 80 000 zł). W 
kategorii powiaty (I miejsce – 200 000 zł, II miejsce – 120 000 zł)  

  - Termin składania projektów mija 30 kwietnia 2007 r. 

  - Więcej informacji na stronie http://www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/WWW/3EA5E38FA29FA411C125726F003E23F2/
$FILE/ogloszenie_jst.doc 
 

III. W ramach II edycji Bram Kraju rozpoczął się konkurs na najlepszy istniejący i projektowany System Informacji Miejskiej 
(SIM) oraz promocyjne wykorzystanie USP. 

- Celem konkursu jest zainspirowanie inicjatyw samorządów oraz mieszkańców miast i gmin polskich do podnoszenia stan-
dardów przestrzeni publicznej, a także promocja lokalnych osiągnięć i sukcesów w dziedzinie wizualnego przekazu informa-
cji miejskiej w skali całego kraju 

- Konkurs zorganizowany jest w trzech kategoriach:  

1. „Najlepsza Realizacja SIM" – promującej najlepsze zrealizowane rozwiązania w zakresie Systemu Informacji Miejskiej spój-
ne z charakterem miasta lub gminy  

2.„Najlepsza Koncepcja SIM" – promującej najlepsze projektowane rozwiązania w zakresie Systemu Informacji Miejskiej spój-
ne z charakterem miasta lub gminy  

3. „Najlepsze wykorzystanie USP w promocji" – promującej najlepsze zrealizowane lub projektowane wykorzystanie w pro-
mocji unikalnej cechy miasta lub gminy 

- Nagrody w konkursie to: ogólnopolska kampania promującą miasto lub gminę; dofinansowanie projektu SIM; opracowanie i 
druk plakatu promującego zwycięskie miasto lub gminę z wykorzystaniem nagrodzonego USP. Dodatkowo przewidziano 
nagrody pieniężne dla autorów najlepszych koncepcji 

- Termin zgłaszania prac upływa 27 kwietnia 2007r.  

- Ceremonia rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród odbędzie się 10 maja 2007 roku 

- Więcej informacji na stronie http://www.bramykraju.pl/druga_edycja/konkurs_na_sim_i_usp/ 

 

IV. RegioStars 2008 - Nagroda za innowacyjne projekty w zakresie rozwoju regionalnego 
- RegioStars są ważne dla 268 regionów UE, ponieważ dają możliwość wybrania dobrych praktyk, zaprezentowania ich oraz 
dzielenia się nimi. Zgłoszenia przedstawiające poszczególne projekty do nagrody można wysyłać do 29 czerwca 2007 r. Usta-
nowienie nowych nagród odbyło się w Brukseli, podczas konferencji zatytułowanej „Regiony na rzecz zmian gospodarczych: 
umacnianie konkurencyjności poprzez innowacyjne technologie, produkty i dobrze prosperujące społeczności” (patrz 
IP/07/299), zorganizowanej przez Komisję Europejską wspólnie z Komitetem Regionów oraz francuski region Prowansja-
Alpy-Lazurowe Wybrzeże.  
- Nagrody te będą przyznawane projektom otrzymującym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
lub z przedakcesyjnych instrumentów pomocowych. Ponadto do nagrody można nominować projekty regionów europejskich 
objęte zarówno celem „konkurencyjność regionalna” i zatrudnienie oraz celem „konwergencja” w ramach nowej polityki spój-
ności na lata 2007 – 2013.  
- Termin składania wniosków upływa 29 czerwca 2007 r.  
- Szczegółowe informacje dotyczące RegioStars oraz opublikowane przykłady dobrych praktyk można znaleźć na stronie 
http://ec.europa.eu/regional_policy/innovation/regiostars_en.htm  
- Szczegółowe informacje na temat polityki regionalnej można znaleźć na stronie internetowej 
http://ec.europa.eu/comm/regional_policy/index_en.htm   
- Szczegółowe informacje na temat inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych“ można znaleźć na stronie http://
ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/interregional/ecochange/index_en.cfm 

 
V. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłaszają konkurs Small Grants w ramach VI 
edycji Programu ENGLISH TEACHING (ET 2007) 

- Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się 
i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce 
- O dotację mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe, fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tys. miesz-
kańców. Dotacja może być przyznana na inicjatywy, realizowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców 
- Projekty realizowane w ramach w/w Programu powinny mieć innowacyjny charakter i być nastawione na umożliwienie 
aktywnego kontaktu dzieci i młodzieży z żywym językiem - poza regularnymi zajęciami szkolnymi; umożliwiać nauczycie-
lom poznanie nowych, sprawdzonych i skutecznych metod dydaktycznych, w tym tzw. „aktywnych metod nauczania”, i wy-
korzystywanie w nauczaniu języka obcego programów komputerowych i Internetu; zapewniać dzieciom i młodzieży w danej 
gminie/powiecie jak największą dostępność do nauczania języka angielskiego poprzez m.in.: włączanie w projekty społeczno-
ści lokalnych, innowacje organizacyjne umożliwiające dostęp do nauki języka angielskiego dzieciom z lokalnej społeczności, 
efektywne wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego w gminie/powiecie. 
- Więcej informacji na stronie http://www.englishteaching.org.pl/index/ 
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ATRAKCJE  TURYSTYCZNE  SUBREGIONU  ZACHODNIEGO  

ZABYTKI  RYDUŁTÓW  
Decydującym czynnikiem o współ-

czesnym charakterze miasta było odkry-
cie na tych terenach w końcu XVII wie-
ku bogatych pokładów węgla kamien-
nego. Powstanie pierwszej kopalni 
Hoym w roku 1792, i kolejnych w 1806 
(Charlotte), 1843 (Leo) zadecydowało o 
rozwoju ówczesnej kolonii. 
 

Tunel kolejowy 
 

W latach 1853-1858 wybudowano 
linię kolejową łączącą Nędzę z Mikoło-
wem a tym samym Katowice z Racibo-
rzem. W tym samym czasie zbudowano 

w Rydułtowach tunel kolejowy o dł. 727 
m. Tunel ciągnie się od Osiedla 
"Orłowiec", pod ul. Raciborską aż do 
Czernickich łąk. Został wybudowany w 
latach 1853-1858 r. przez prywatną Spół-
kę Akcyjną Wilhelmsbahn. Kopalniom 
w rejonie podmiejskim Rybnika zależa-
ło na eksporcie własnego węgla za gra-
nicę, szczególnie do Austrii i Niemiec. 
W związku, z czym zarząd budowy 
kolei w 1853 r. postanowił wybudować 

nową linię kolejową, opie-
rając się na planach, spo-
rządzonych w 1851 r. na 
zlecenie właściciela kopal-
ni prof. K Kuh'a, który 
chciał połączyć swoją ko-
palnię Charlotte z linią 
kolejową. Tunel kolejowy 
jest wykorzystywany do 
dziś i jest najdłuższym 
tunelem kolejowym w 
województwie śląskim i 
jednym z dłuższych w Polsce. 
 

Parafia św. Jerzego 
 

W 1628 roku wybudowano w Ry-
dułtowach nowy, mały kościółek. Za 
przyjęciem tej daty przemawia znajdu-
jący się przy kościele krzyż pokutny 
oraz namalowany na płótnie obraz z 
wizerunkiem św. Jerzego, który na ra-
mie posiada wyrytą datę – 1628. Ten jak 
i poprzedni kościół zostały prawdopo-
dobnie rozebrane. Trzeci kościół pod 
wezwaniem św. Jerzego powstał w 1703 
roku . Koszt budowy został pokryty 
przez ówczesnego właściciela folwarku 
w Rydułtowach – Ferdynanda de Nie-
wiadomskiego. Ten drewniany, zbudo-
wany z modrzewia kościół istniał i słu-
żył mieszkańcom Rydułtów do 1897 r. 
W 1895 roku, za czasów ks. proboszcza 
Pawła Bernerta,  rozpoczęto budowę 
czwartego kościoła wraz z probostwem 
i budynkami gospodarczymi. Ta, jedna 
z największych na tamte czasy budow-
la, służy mieszkańcom Rydułtów do 
dziś. 
 

Krzyże pokutne 
 

Na szczególną uwagę zasługuje 
znajdujący się na placu kościelnym je-
dyny w Polsce krzyż 
pokutny o podwój-
nych ramionach. 
Krzyż jest wykuty w 
kamieniu, ma wysoko-
ści 160 cm i prawe 
górne ramię odłama-
ne. Krzyż , powstał w 
1628 r. W Europie 
znajdują się tylko czte-
ry krzyże dwuramien-

ne, takie jak ten w Rydułtowach. Kolej-
ny krzyż pokutny, tym razem jednora-
mienny znajduje się w Radoszowach 
przy ul. Krzywoustego. 
 

Budynek Wagi 
 

Budynek wagi drobnicowej powstał 
około 1906 roku i znajduje się przy ulicy 
Leona na terenie KWK "Rydułtowy". 
Jest reprezentatywnym przykładem 
architektury przemysłowej początku XX 
wieku. Obiekt posiada ciekawą elewację 
frontowa: dwie jednoosiowe bramy 
przejazdowe po stronie zewnętrznej i 
trójosiowa portiernia pośrodku. W bu-
dynku mieści się obecnie Izba Pamięci, 
w której zgromadzono sporo unikalnych 
eksponatów poświęconych górnictwu. 
Warta polecenia jest kolekcja lampek 
górniczych. Obiekt został wpisany do 
rejestru zabytków. 

 

 

Rydułtowska Hałda 

 

Warto również wspomnieć, iż w Ryduł-
towach znajduje się najwyższa hałda 
stożkowa w Europie, ma ona 134 m wy-
sokości. Jest to składowisko tzw. skały 
płonnej, wydobywanej na powierzchnię 
ziemi w trakcie eksploatacji górniczej. 
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