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Informacja na temat oficjalnych spotkań prezydenta miasta Adama Fudali w grudniu 2003 r.


JUBILEUSZ SZKOŁY MUZYCZNEJ W NOWEJ SIEDZIBIE
     7 grudnia br. oficjalnie otwarto nowoczesny budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków. Uroczystość połączona była z jubileuszem 70. lecia placówki. 
 W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i samorządowych z prezydentem Rybnika Adamem Fudali, parlamentarzyści, duchowieństwo, władze wyższych uczelni oraz wybitni absolwenci – m.in. Henryk Mikołaj Górecki i Piotr Paleczny i wielu innych. 
    Podczas uroczystości prezydent Rybnika Adam Fudali przekazał dyrekcji szkoły unikalne zdjęcia Antoniego Szafranka. Zdjęcia te mają dużą wartość historyczną dla społeczeństwa Rybnika i nie były do tej pory nigdzie publikowane ani rozpowszechniane. Jubileusz szkoły muzycznej połączony z uroczystością otwarcia nowej jej siedziby był swoistą premierą dla wspomnianych fotografii. Odbitki zostaną wyeksponowane w nowej siedzibie szkoły muzycznej, a oryginalne fotografie wraz z negatywami znajdą godne miejsce wśród zbiorów rybnickiego Muzeum. 
 
PREZYDENT WYRÓŻNIONY
    Prezydent Rybnika Adam Fudali został laureatem nagrody „Filar Raportu 2003”, przyznawanej przez kapitułę powoływaną przez wydawcę czasopisma „Raport”. 
    W skład kapituły weszli: senator RP dr Krystyna Doktorowicz, senator RP prof. Genowefa Grabowska, prof. Jan Szlązak – b. minister gospodarki, prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej, Adam Kopciuszewski – dyrektor Teatru Zagłębia, prof. Andrzej Bochenek – kierownik I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej, Daniel Tresenberg – zastępca redaktora naczelnego pisma „Raport” oraz Remigiusz Jakubowki – dyrektor Telpress ATP i redaktor naczelny pisma „Raport”. 
    Nagroda promuje osoby, które tworzą nowy wizerunek Śląska. Członkowie kapituły uhonorowali tych, „których działalność w dziedzinie gospodarki nauki, kultury, polityki i sfery społecznej oraz medycyny wybija się ponad przeciętność”. Nagrodzono osoby, które „mimo wielu przeszkód, idąc pod prąd stereotypom, potrafiły udowodnić, ze interes najbliższego otoczenia znaczy dla nich więcej niż osobista kariera”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 8 grudnia w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.
 
PREZYDENT U POGORZELCÓW
    9 grudnia prezydent Rybnika Adam Fudali odwiedził rodziny, które ucierpiały w wyniku pożarów, jakie miały miejsce w lipcu br. Prezydent spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Chwałęcice - Państwem Paprotny i Wieczorek. 
    Jeszcze w lipcu miasto udzieliło wsparcia poszkodowanym rodzinom. Na podstawie informacji zebranych przez komisję socjalną, przekazało pomoc pieniężną, a Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozbiórki zgliszczy, wywiózł gruz i uprzątnął zniszczone tereny. Zinwentaryzowane zostały również materiały budowlane potrzebne do odbudowania zniszczonych obiektów. Miasto udzieliło także pomocy polegającej na przyśpieszeniu procedur związanych z uzyskaniem środków z ubezpieczenia. Do akcji przyłączyła się Izba Przemysłowo-Handlowa ROP, która uruchomiła specjalne konto, na które kierowano środki finansowe dla pogorzelców. Prezydent Rybnika Adam Fudali zwrócił się z apelem do rybnickich firm oraz mieszkańców Rybnika o pomoc materialną (materiały budowlane, rowery) i finansową. Na apel odpowiedziało osiem przedsiębiorstw, które przekazały materiały budowlane oraz mieszkańcy, którzy podarowali pogorzelcom rowery. Na koncie „Przedsiębiorcy pogorzelcom” zebrano ponad 22 tysiące zł. 
 
JUBILACI W MAGISTRACIE
    Jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego obchodziło dwadzieścia jeden rybnickich par. Dostojni jubilaci świętowali 9 grudnia w Urzędzie Miasta Rybnika. Jubileuszowe pary otrzymały medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne prezydenta Rybnika Adama Fudalego oraz upominki. 
 
SPOTKANIE U KRWIODAWCÓW
    9 grudnia prezydent Rybnika Adam Fudali wziął udział w uroczystym spotkaniu organizowanym przez rybnicki Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Spotkanie odbyło się w siedzibie stacji krwiodawstwa w Rybniku. 

POSIEDZENIE RADY CKI
    11 grudnia w budynku Politechniki Śląskiej przy ul. Kościuszki 54 odbyło się III – zwyczajne posiedzenie Rady Centrum Kształcenia Inżynierów IV kadencji. Tematem spotkania były m.in. sprawy związane z realizacją kolejnych zadań inwestycyjnych i organizacyjnych na terenie Zespołu Szkół Wyższych. W spotkaniu uczestniczył prezydent Rybnika Adam Fudali. 

OPŁATEK W OCHOJCU
    20 grudnia br. prezydent Rybnika Adam Fudali wziął udział w spotkaniu opłatkowym w najmłodszej rybnickiej dzielnicy Ochojec. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o nowo wybudowanej "Kaplicy Zmartwychwstania". Organizatorem spotkania był proboszcz parafii w Rybniku-Ochojcu oraz grupa inicjatywna budowy kaplicy.

WIGILIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
    24 grudnia br. o godz. 13.30 odbyła się wigilia w Miejskim Domu Pomocy Społecznej. Uroczyste spotkanie mieszkańców i kierownictwa placówki miało miejsce w siedzibie MDPS przy ul. Żużlowej 25 w Rybniku. W świątecznej uroczystości uczestniczył prezydent Rybnika Adam Fudali. 
 
SYLWESTER NA RYNKU
    Po raz kolejny mieszkańcy Rybnika będą mogli powitać Nowy Rok na rybnickim rynku. Zabawa rozpocznie się o godz. 23.30, kiedy to na scenie pojawi się zespół „Princess”. Podczas występu muzycy zaprezentują przeboje zespołu "Queen". O północy prezydent Rybnika Adam Fudali złoży życzenia noworoczne zgromadzonym na Rynku uczestnikom imprezy. Dziesięć minut po północy rozpocznie się pokaz sztucznych ogni. Następnie na scenę powróci zespół „Princess”, który rozpocznie drugą część koncertu. 




