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PANORAMY RYBNIKA
W serwisie www.rybnik.pl uruchomiliśmy galerię zdjęć panoramicznych.
Zdjęcia panoramiczne dają wrażenie interaktywnego pobytu w sfotografowanym miejscu. 
Za pomocą myszki komputerowej lub umieszczonych pod zdjęciem przycisków, można poruszać się po zdjęciu w perspektywie 360 stopni,  z dowolną prędkością, a także przybliżać lub oddalać wybrany fragment.
Lokalizację panoram wybrali sami internauci, w konkursie ogłoszonym w naszym serwisie przed wakacjami.
Zapraszamy do wirtualnej wycieczki najciekawszymi zakątkami Rybnika:  http://www.rybnik.pl/zobacz%5Fkoniecznie/zdjecia%5Fpanoramiczne/ 
 
W HOŁDZIE OJCU ŚWIĘTEMU
W najbliższą niedzielę, 16 października, o godzinie 15.30, przed wejściem do bazyliki Św. Antoniego w Rybniku zostanie odsłonięty pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W trakcie uroczystości, w cokół pomnika wmurowany zostanie akt erekcyjny, zawierający okolicznościowy tekst „Pro memoriam” oraz listę darczyńców, którzy materialnie i duchowo wspierali jego budowę. 
Inicjatywa oddania hołdu Papieżowi-Polakowi, poprzez budowę pomnika, zrodziła się w Rybniku w 2001 roku. Wtedy to powołano do życia Stowarzyszenie Ziemi Rybnickiej REGION jednoczące ludzi, którym bliska była idea wzniesienia monumentu Ojca Świętego. 
W realizację pomysłu zaangażowały się środowiska kościoła katolickiego, rybnickie parafie i lokalni samorządowcy. 
Inicjatywę wsparli również indywidualni darczyńcy. 
Strona kościelno–społeczna wzięła na siebie wykonanie liczącego 4 metry, monumentu, Miasto sfinansowało postument, wzmocniło konstrukcję schodów, na których pomnik stanie oraz wykonało renowację balustrad, furtek i bramy wejściowej bazyliki. 
Projekt monumentu wykonał śląski artysta-rzeźbiarz Zygmunt Brachmański, a na miejsce prawie 4-metrowego posągu z brązu, wybrano podest schodów przed główną bramą Bazyliki Św. Antoniego Padewskiego. 
Odlew w brązie wykonany został w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. 
Na dzień uroczystego odsłonięcia pomnika wybrano datę 16 października 2005 roku, w tym dniu przypada bowiem jubileusz 27 rocznicy objęcia Stolicy Piotrowej przez Kardynała Karola Wojtyłę – Papieża Jana Pawła II oraz piąty Dzień Papieski. 
W czwartek, 13 października, o godz. 12.00 pomnik został przywieziony do Rybnika i umieszczony na cokole u podnóża bazyliki
 
RYBNICKIE DNI LITERATURY PRZEZ NAMI
W niedzielę, 16 października, rozpoczynają sie w Rybniku kolejne, XXXVI Rybnickie Dni Literatury.
Uroczysta inauguracja imprezy obędzie się 16 października, godz. 18.00 w Rybnickim Centrum Kultury. 
W trakcie wieczoru wykonany zostanie koncert papieski „Wielka Pani”, złożony z wierszy Karola Wojtyły  i „Tryptyku Rzymskiego” z muzyką Janusza Strobla, w którym wystąpi Joanna Szczepkowska, Krzysztof Kolberger i Jerzy Trela oraz zespół muzyczny Włodzimierza Nahornego. 
Tego dnia, po raz kolejny wręczona zostanie również Honorowa Złota Lampka Górnicza, którą Komitet Organizacyjny przyznaje ludziom kultury za rozsławianie Rybnika i jego okolic w Polsce oraz świecie. 
Program RDL:
17 października, godz. 17.00 – spotkanie z ojcem profesorem Henrykiem Pietrasem – dyrektorem Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy z Krakowa prowadzone przez dr. Zbigniewa Kadłubka (UŚl.)
17 października, godz.19.00 – „Cholonek” – spektakl na podstawie kultowej powieści Janoscha „Cholonek – czyli dobry Pan Bóg z gliny” w wykonaniu Teatru „Korez” z Chorzowa. Spektakl został nagrodzony Złotą Maską jako spektakl roku.
18 października, godz.18.00 – „Love songs” – koncert Ewy Urygi z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej PSM II stopnia w Rybniku.
21 października, godz.19.00 – „Kocham pana, panie Sułku – spektakl komediowy z udziałem Marty Lipińskiej i Krzysztofa
Kowalewskiego.
23 października, godz.18.00 – Największe przeboje Michała Bajora
Spotkania literackie w szkołach, bibliotekach i placówkach kultury będą miały miejsce 17 i 18 października.
Tegorocznej imprezie będzie towarzyszyć wystawa znaczków pocztowych i kopert FDC, poświęconych papieżowi Janowi Pawłowi II pt. „Wielkiemu Rodakowi – Poczta Polska”, której otwarcie nastąpi przed oficjalną inauguracja, 15 października o godz. 17.00.

 
RYBNIK FAIR PLAY
Wyróżnienie i certyfikat GMINA FAIR PLAY 2005 oraz miejsce w gronie Złotych Lokalizacji Inwestycji, otrzymał Rybnik w IV edycji ogólnopolskiego konkursu "Gmina Fair Play". 
Uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów odbyła się podczas okolicznościowej gali w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w środę, 12 października. 
Organizatorem przedsięwzięcia jest kapituła Konkursu "Gmina Fair Play", Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. 
Celem konkursu i certyfikacji jest wyróżnianie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów. 
Udział w konkursie umożliwia gminom wykorzystanie wyników konkursu i przeprowadzonych w jego trakcie badań obejmujących dziania mające na celu promocję inwestycji przez gminy. 
Nagrodę odebrała Zastępca Prezydenta Miasta, Ewa Ryszka.


TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
W sobotę, 15 października w Klubie "Harcówka" w Rybniku Ligocie-Ligockiej Kuźni odbędzie się Powiatowy Turniej Gospodyń Wiejskich.
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Jankowic, Jejkowic, Przegędza, Pstrążna, Rybnik-Ligota, Szczerbice, Świerklany Górne, rywalizować będą w następujących kategoriach: Gwara Śląska, Kabaret - pomysł, prezentacja i forma dowolna, Prezentacja dowolnego stroju wykonanego z materiałów ekologicznych, Piękno swojej wsi i okolicy - prezentacja miasta, gminy i powiatu, Potrawa śląska, Inne konkursy (dekoracje potraw, kluski śląskie, wycinanie serwetek). Początek, godz. 14.00.
 
POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW
W Rybniku uruchomiony został Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Jesteś ofiarą przestępstwa? Potrzebujesz pomocy?
Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw został uruchomiony przy ul. Floriańskiej 24 (parterowy segment w środku osiedla Floriańska-Wawelska), tel. 42-260-80.  To tam uzyskasz fachową poradę i pomoc.
Czekają na ciebie ludzie, którzy cię wysłuchają, udzielą porady, wskażą sposób rozwiązania twojego problemu.
Dyżury w każdy wtorek w godz. 15.30-17.30


