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SENIORZY W „HARCÓWCE”
    W czwartek 8 stycznia br. Rada Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia oraz Klub Kultury „Harcówka” organizują „Spotkanie Kolędowe Seniorów”. Udział w spotkaniu zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali. 

POSIEDZENIE KOMITETU STERUJĄCEGO  
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w posiedzeniu „Komitetu Sterującego Programem Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego”, które odbędzie się we wtorek 13 stycznia o godz. 11.00 w gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
    Głównym tematem spotkania będzie omówienie oraz prezentacja instrumentów „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. Uczestnicy spotkania przedyskutują także kwestie związane ze zgłoszonymi przez samorządy wnioskami o dotacje na inwestycje. W trakcie obrad przedstawione zostaną również: sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2003 ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2001-2003 oraz informacja w sprawie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 
 NOWOROCZNY PODKUREK
    „Noworoczny Podkurek” – pod takim hasłem organizowane jest noworoczne spotkanie członków działającego od 1924 r. Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika. Spotkanie zaplanowano na środę 14 stycznia w siedzibie Starostwa Powiatowego (godz. 19.00). W jego trakcie zostaną omówione zadania, jakie stoją przed bractwem w jubileuszowym – osiemdziesiątym roku istnienia. Udział w spotkaniu zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali.
 
PLATYNOWE WYRÓŻNIENIE
    Prezydent Rybnika Adam Fudali został wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Uroczystość wręczenia laurów odbędzie się w sobotę 17 stycznia br. o godz. 18.00 w Teatrze Śląskim w Katowicach. 
    Złote, Platynowe i Diamentowe Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są od dwunastu lat z inicjatywy środowiska gospodarczego skupionego wokół Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Ideą przedsięwzięcia jest promocja przedsiębiorczości - ludzi, którzy osiągają sukces gospodarczy, a jednocześnie dzielą się tym sukcesem poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku. Laureatami Platynowych i Diamentowych Laurów są wybitne osobowości, autorytety życia publicznego w Polsce i na świecie, których praca ma wymiar ponadregionalny i ponadczasowy. W poprzednich edycjach Diamentowe Laury przyjęli m.in. Lech Wałęsa, Jan Paweł II, Jan Nowak Jeziorański, prof. Zbigniew Brzeziński czy Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. 
 
JUBILACI W MAGISTRACIE
	Jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego obchodzić będzie 24 rybnickich par. Dostojni jubilaci świętować będą w poniedziałek 19 stycznia o 10.00 w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 264). Jubileuszowe pary otrzymają medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne prezydenta Rybnika Adama Fudalego oraz upominki. W programie uroczystości przewidziano również występ zespołu „Gama”.
 
PLATYNOWY LAUR DLA PREZYDENTA
Prezydent Rybnika Adam Fudali został wyróżniony Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Odbierając laur na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach powiedział, że jest to wyróżnienie dla wszystkich rybniczan. Uroczystość odbyła się 17 stycznia br.
Diamentowe, Platynowe oraz Złote Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane są od dwunastu lat z inicjatywy środowiska gospodarczego skupionego wokół Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W tym roku najwyższe wyróżnienie – diamentowy laur - odebrała minister ds. europejskich Danuta Hübner oraz światowej sławy kompozytor Wojciech Kilar.
Adam Fudali otrzymał platynowy laur za aktywność i zaangażowanie w kontynuowanie przemian społeczno-gospodarczych nie tylko w Rybniku, ale też w subregionie, za realizację dużych inwestycji z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej, za tworzenie nowego wizerunku miasta poprzez wsparcie edukacji i rozwoju sektora MŚP, za zaangażowanie i pracę nad opracowaniem strategii rozwoju Rybnika i strategii rozwoju województwa śląskiego oraz za osobisty udział w stworzeniu systemu zarządzania jakością w rybnickim urzędzie miasta potwierdzonego Polską i Śląską Nagrodą Jakości. 
W tym roku po raz pierwszy przyznano również Platynowe Laury „Ambasador Spraw Polskich”. Otrzymały je wybitne osoby, które godnie reprezentowały nasz kraj na arenie europejskiej lub jako obywatele innych państw w sposób istotny wsparły wysiłki Polski w dobrym przygotowaniu do akcesji z UE. Wyróżnieni zostali: Bruno Dethomas (ambasador UE w Polsce, szef przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce), Marek Grela (ambasador Polski przy UE), Genowefa Grabowska (senator RP, przewodnicząca senackiej komisji spraw zagranicznych i integracji europejskiej), Jacek Saryusz-Wolski (były pełnomocnik rządu ds. integracji europejskiej i były sekretarz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej) oraz Jan Olbrycht (były marszałek województwa śląskiego, pochodzący z Rybnika ).
Organizatorzy imprezy podkreślają, że diamentowe i platynowe laury przyznawane są osobowościom nieprzeciętnym - ludziom tworzącym atmosferę szczególnego szacunku, z których pracy płyną wartości uniwersalne, godne naśladowania. To ludzie, którzy osiągają sukces gospodarczy, a jednocześnie dzielą się tym sukcesem poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku. Laureatami platynowych i diamentowych laurów są wybitne osobowości życia publicznego w Polsce i na świecie, których praca ma wymiar ponadregionalny i ponadczasowy. 
Wśród dotychczasowych laureatów są takie autorytety, jak papież Jan Paweł II, prezydenci RP Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, Sekretarz Generalny NATO Javier Solana, Jan Nowak Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, wybitni przedstawiciele świata nauki, oświaty, kultury i sztuki, przedstawiciele rządu, samorządu terytorialnego, liderzy przedsiębiorstw i najlepsze firmy z terenu czterech byłych województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego oraz od 1996 roku instytucje zagraniczne wspierające rozwój polskiej gospodarki.
 
MARSZ ŚMIERCI
    W czwartek 22 stycznia odbędzie się uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikami upamiętniającymi ofiary „Marszu Śmierci”, który 22 stycznia 1945 roku przeszedł przez Rybnik. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 pod pomnikiem upamiętniającym miejsce postoju kolumny więźniów KL Auschwitz (ul. Gliwicka, obok stadionu MOSiR). Tam przedstawiciele władz miasta złożą kwiaty. Następnie delegacja uda się pod mogiłę więźniów położoną w lesie za kąpieliskiem „Ruda” (około 10.25). Ostatnim akcentem uroczystości będzie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą rozstrzelanie 39 więźniów z kolumny ewakuacyjnej (około 10.50). Tablica znajduje się na terenie ośrodka MOSiR w Rybniku-Kamieniu. W czasie składania kwiatów wartę pełnić będą harcerze z Komendy Hufca ZHP w Rybniku. 
 
STULATKA W NIEDOBCZYCACH
    W piątek 23 stycznia 100-lecie istnienia świętować będzie Szkoła Podstawowa nr 21. Jubileusz zainauguruje msza w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku–Niedobczycach (godz. 10.00). Po mszy (około 11.15) uroczystości kontynuowane będą w budynku szkoły (ul. Niedobczycka 191), gdzie m.in. poświęcona zostanie tablica pamiątkowa. Udział w uroczystości zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali. 

PREZYDENT U NAJSTARSZEJ RYBNICZANKI
    W poniedziałek 26 stycznia br. prezydent Rybnika Adam Fudali złoży życzenia urodzinowe najstarszej rybniczance - Emilii Drewniok. Rybnicka seniorka świętuje 102. rocznicę urodzin. Wizyta rozpocznie się o godz. 10.00.
 
SPOTKANIE NA PLATFORMIE
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w spotkaniu z udziałem posłów Platformy Obywatelskiej - Zbigniewa Chlebowskiego, Andrzeja Gałażewskiego, Cezarego Grabarczyka, Ewy Kopacz, Krystyny Szumilas, Tomasza Tomczykiewicza i Eugeniusza Wycisło. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 stycznia br. o godz. 17.30 w siedzibie rybnickiego Cechu Rzemiosł oraz Małej  i Średniej Przedsiębiorczości przy ul. Wysokiej 15/17. Jego gospodarzem będzie poseł PO Andrzej Markowiak.
    Tematyka spotkania obejmie podsumowanie działalności klubu poselskiego w 2003, plany działania partii na najbliższy rok, wybory do parlamentu europejskiego oraz problemy służby zdrowia. Będzie ono miało charakter konsultacyjno-programowy i jest elementem przygotowywania przez partię programu naprawy państwa.
 
POSIEDZENIE ZWIĄZKU
    Prezydent Adam Fudali weźmie udział w posiedzeniu zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Spotkanie, które zaplanowano na piątek 30 stycznia o godz. 10.00, będzie miało miejsce w Urzędzie Miasta Sosnowca. Prezydent Rybnika jest wiceprzewodniczącym związku.
 
PRZYJACIEL NIEPEŁNOSPRAWNYCH
    Prezydent Rybnika Adam Fudali odbierze puchar wdzięczności podczas wielkiego balu noworocznego, organizowanego przez zarząd rybnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Uroczystość odbędzie się w piątek 30 stycznia o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Hibnera. Prezydent zostanie uhonorowany pucharem wdzięczności, jako „ wielki przyjaciel osób niepełnosprawnych intelektualnie”. 

 PREZYDENT W KONWENCIE I KOMITECIE STERUJĄCYM
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w kolejnym spotkaniu „Konwentu Prezydentów Śląskich Miast na Prawach Powiatu”, które odbędzie się we wtorek 3 lutego o godz. 11.00 w katowickim Urzędzie Miasta. Do udziału w obradach konwentu zaproszeni zostali m.in. wojewoda Lechosław Jarzębski, marszałek województwa Michał Czarski i prezes RIO Alicja Szczepanik.
    Dwie godziny później (13.00) prezydent Rybnika weźmie udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, podczas którego przedstawione zostaną wyniki prac podkomitetu sterującego w konkursie ofert na dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów województwa śląskiego. Uczestnicy spotkania wybiorą projekty inwestycyjne, które będą przekazane do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 
FILMOWE PRZEBOJE
    Najpiękniejsze piosenki i melodie o miłości z musicali i filmów będzie można usłyszeć podczas koncertu karnawałowego „Miłość w muzyce”, który we wtorek 3 lutego br. odbędzie się w Rybnickim Centrum Kultury. Filmowe przeboje zaprezentuje Filharmonia Rybnicka im. Braci Szafranków oraz Adam Szerszeń (baryton). Początek koncertu o 18.00. Udział w koncercie zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali.
 
PREZYDENT U PRZEDSIĘBIORCÓW
    W piątek 6 lutego br. prezydent Rybnika Adam Fudali dwukrotnie spotka się z rybnickimi przedsiębiorcami. O godz. 10.00 rozpocznie się „Spotkanie przy kawie” z udziałem przedstawicieli firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej ROP (kawiarnia „Na poddaszu”, Rynek). Dwie godziny później (12.00) prezydent spotka się z przedsiębiorcami skupionymi w Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości (siedziba cechu, ul. Wysoka 15/17). 
    Tematem spotkań będzie przedstawienie budżetu miasta Rybnika na 2004 rok z uwzględnieniem prowadzonych oraz planowanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Przedsiębiorcy otrzymają również informacje na temat nowych regulacji prawnych w zakresie zamówień publicznych.     
 
 PRZEDSTAWICIELE CZESKIEJ KARWINY W RYBNIKU
    W czwartek 5 lutego (dzisiaj!) na zaproszenie prezydenta Adama Fudalego w Rybniku gościć będzie delegacja z czeskiej Karwiny. Grupie samorządowców "zza miedzy" przewodniczyć będzie prezydent Karwiny Antonin Petras. 
Podczas wizyty w Rybniku goście z Czech spotkają się w Urzędzie Miasta z prezydentem Rybnika (godz.13.00, s.109). W trakcie spotkania omówione zostaną możliwości współpracy miast, między innymi w zakresie wspólnego ubiegania się o środki pomocowe w ramach programu współpracy przygranicznej INTERREG III.
    Po spotkaniu w magistracie, goście zwiedzą największe rybnickie inwestycje: Zespół Szkół Wyższych, salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, oczyszczalnię ścieków oraz stadion miejski. 
 
 ZGROMADZENIE ZWIĄZKU
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w sesji nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Spotkanie samorządowców subregionu zaplanowano na poniedziałek 9 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Rydułtowy. Początek o 10.00.   

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU CELNEGO
    W czwartek 26 lutego (jutro!) w Urzędzie Miasta Rybnika odbędzie się spotkanie w sprawie zawieszenia działalności Oddziału Celnego w Rybniku. W spotkaniu weźmie udział prezydent Rybnika Adam Fudali, dyrektor Izby Celnej w Katowicach Janusz Starski oraz przedstawiciele środowisk gospodarczych regionu. Początek o godz. 13.30 

ODDZIAŁ CELNY W RYBNIKU UTRZYMANY!
    Co najmniej do 30 kwietnia br. zostanie utrzymany Oddział Celny w Rybniku. Decyzja ta jest efektem rozmów przeprowadzonych przez Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudalego z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, szefem Służby Celnej Wiesławem Czyżowiczem, po spotkaniu prezydenta z przedstawicielami środowisk gospodarczych regionu. Spotkanie, na którym przedsiębiorcy  postulowali o utrzymanie Oddziału Celnego w Rybniku, odbyło się wczoraj (26 lutego) w Urzędzie Miasta Rybnika.

SPORTOWIEC ROKU 2003 MIASTA RYBNIKA 
    W czwartek, 4 marca br. o godz. 15.00 podczas uroczystej gali, ogłoszone zostaną oficjalne wyniki wyborów „Sportowca Roku 2003 Miasta Rybnika”. Uroczystość odbędzie się w Urzędzie Miasta (s. 264).
    Wyboru Sportowca Roku dokonali członkowie kapituły powoływanej przez  Prezydenta Miasta Rybnika. W tym roku kapituła obradująca pod przewodnictwem prezydenta Adama Fudalego, złożona była z działaczy sportowych, trenerów oraz przedstawiciela Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Rybnika.
    Tytuł „Sportowca Roku 2003 Miasta Rybnika” otrzyma jeden z zawodników, którzy w ubiegłym roku odnieśli znaczące sukcesy na sportowych arenach i którzy legitymują się przynależnością do jednego z klubów sportowych działających na terenie miasta. Członkowie kapituły uhonorowali zawodnika, który plasując się na czołowych miejscach krajowych czy międzynarodowych zawodów, stał się jednocześnie „wizytówką” rybnickiego sportu. Kapituła nagrodziła także trzech rybnickich trenerów. 
Podobnie jak w ubiegłym roku wyróżnieni zostali również sportowcy niepełnosprawni, których sukcesy wpisują się w pozytywny wizerunek rybnickiego sportu. 
    Obecnie w Rybniku działa kilkadziesiąt klubów sportowych, a wielu spośród zrzeszonych w nich zawodników reprezentuje je z powodzeniem na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych. W 2003 roku rybniccy sportowcy brali udział w wielu prestiżowych imprezach: m.in. Mistrzostwach Polski, Europy i Świata,  czy Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Niektórzy z nich mogą poszczycić się tytułami Mistrza Polski (w różnych kategoriach wiekowych), Drużynowego Mistrza Polski, a nawet Wicemistrza Świata czy Drużynowego Mistrza Świata. 
 
PREZENTACJA ŻUŻLOWCÓW Z RKM
    W najbliższy piątek 5 marca o godz. 17.00 odbędzie się prezentacja ekstraligowej drużyny Rybnickiego Klubu Motorowego. Impreza będzie miała miejsce w Klubie Energetyka przy elektrowni "Rybnik". 
    W czasie prezentacji kontrakt na starty w drużynie RKM-u w sezonie 2004 ma podpisać Mark Loram. Organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału w imprezie. Wstęp wolny.

REJONOWY KONKURS BIBLIJNY W RYBNIKU
    W czwartek 11 marca br. o godz. 10.00 w rybnickim Gimnazjum nr 4 odbędzie się rejonowy etap Konkursu Biblijnego dla szkół gimnazjalnych pt. ”Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem (Kol 3,16)”. Tegoroczna edycja konkursu dotyczy deuteropawłowych listów do Kolosan, Efezjan i dwóch do Tesaloniczan. Do udziału w nim zgłoszonych zostało 73 kandydatów, w tym 32 z Rybnika, 18 z Żor, 12 z Czerwionki-Leszczyn oraz 12 uczniów ze Świerklan, Jejkowic, Lysek i Pieców. Ogłoszenie wyników nastąpi o godz. 13.00. 
    Wręczenia nagród dokonają zaproszeni goście: przedstawiciele władz samorządowych Rybnika, Czerwionki-Leszczyn i Żor, władz oświatowych oraz księża dziekani dekanatów powiatu rybnickiego. Najlepsi uczestnicy konkursu będą zakwalifikowani do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 22 kwietnia w Katowicach. 
    Pierwszy konkurs biblijny odbył się w 1995 r. i zakończył się na etapie rejonowym. Odtąd odbywał się każdego roku, od 1996 kończył się już etapem diecezjalnym w Katowicach. Od roku szkolnego 2001/2002 organizowane są dwa konkursy - oddzielny dla szkół podstawowych i gimnazjum. Konkurs biblijny dla gimnazjum od roku 2000 ma rangę konkursu wojewódzkiego i ma charakter ekumeniczny – biorą w nim również udział ewangelicy. Dotychczas każdy z konkursów dotyczył kolejnych ksiąg Nowego Testamentu - najpierw czterech Ewangelii, później Dziejów Apostolskich i w ostatnich latach listów św. Pawła.

PREZYDENT U STULATKI
    W czwartek 11 marca br. (jutro!) Pani Teresa Neuman z Rybnika obchodzić będzie setną rocznicę urodzin. W tym dniu, o godz. 15.15 w restauracji „Delicje Ristorante” (obok Rynku), szacownej jubilatce życzenia i symboliczną wiązankę kwiatów złoży prezydent Rybnika Adam Fudali.
 
DYPLOMATYCZNIE I GOSPODARCZO
    W piątek 12 marca br. w Rybniku gościć będą przedstawiciele placówek dyplomatycznych i konsularnych Czech i Polski. Towarzyszyć im będą reprezentanci samorządu gospodarczego czeskiej Opawy. Rybnicka wizyta odbywa się w ramach dwustronnego spotkania roboczego kierowników wydziałów ekonomiczno-handlowych konsulatów generalnych i pracowników ambasad Czech i Polski (11-12 bm. w Opawie i Rybniku).
    O godz. 10.00 goście złożą wizytę w Urzędzie Miasta, gdzie spotkają się z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim. Po krótkiej wizycie w magistracie - o godz. 10.30 w Izbie Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego – odbędzie się główna część międzynarodowego spotkania. Zebrani w siedzibie Izby (Rynek 12), w towarzystwie prezydenta Rybnika, wezmą udział w uroczystości podpisania listu intencyjnego pomiędzy Izbą Przemysłowo-Handlową ROP i Izbą Gospodarczą z czeskiej Opawy. Intencją obu samorządów gospodarczych jest podpisanie porozumienia o współpracy opartej m.in. na wzajemnej pomocy i wspieraniu wspólnych przedsięwzięć oraz rozwoju kontaktów gospodarczych i handlowych MŚP z obszaru działania Izb.
    W uroczystościach udział wezmą: Jindrich Jirasek – Radca Handlowy Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie; Milan Peprnik – Konsul Handlowy Republiki Czeskiej w Katowicach; Bernard Błaszczyk – Radca Handlowy-Minister Pełnomocny Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Pradze; Piotr Czosnyka – Konsul Handlowy RP w Ostrawie; Josef Stencel – Wiceprezes Izby Gospodarczej w Opawie; Jiri Gernanic – Dyrektor Izby Gospodarczej w Opawie; Stanisław Hybel – członek Czesko-Polskiego Komitetu przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej; Andrzej Żylak – Prezes Zarządu Izby Przemysłowo Handlowej ROP.
 
 STRAŻAK – RATOWNIK W AKCJI
    W poniedziałek 15 marca br. w Urzędzie Miasta (s. 264) o godz. 12.00 odbędzie się finał miejskiego etapu VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych i innych placówek wychowawczych. Hasło przewodnie imprezy brzmi „Strażak – ratownik w akcji”. Konkursowi organizowanemu wspólnie przez Urząd Miasta Rybnika i Młodzieżowy Dom Kultury patronuje prezydent Rybnika Adam Fudali. Impreza zainspirowana została przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Ma ona na celu popularyzację problematyki szeroko pojętej obrony cywilnej.
 
NIEMIECKI STAŻ
    Uczennica Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej rozpocznie trzymiesięczną praktykę w pensjonacie w niemieckim mieście Berg. Staż rozpocznie się 15 marca br. Propozycja zagranicznego wyjazdu rybniczanki jest efektem dobrej współpracy władz Rybnika i bawarskiego Eurasburga. Berg sąsiaduje z Eurasburgiem. 
    W styczniu br. prezydent Rybnika Adam Fudali – po wcześniejszych rozmowach ze stroną niemiecką - zwrócił się z otwartą propozycją (m.in. na miejskiej stronie internetowej) odbycia stażu w branży gastronomicznej dla jednej osoby w niemieckim mieście Berg. Podstawowymi warunkami przyjęcia na praktykę była przede wszystkim dobra znajomość języka niemieckiego, ukończone 20 lat, oraz komunikatywność i zdolność pracy w grupie. W rezultacie, kandydatki na staż zostały zgłoszone przez dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku. Spośród nich wybrano rybniczankę, uczennicę pierwszej klasy Policealnej Szkoły Zawodowej o kierunku Technik Obsługi Turystycznej. 
 
EUROPEJSKIE SEMINARIUM REGIONALNE
    Seminarium regionalne dla potencjalnych projektodawców w zakresie wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz możliwości wsparcia przedsiębiorstw przez publiczne służby zatrudnienia odbędzie się w czwartek 18 marca br. w Urzędzie Miasta Rybnika (s. 264). Spotkanie organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego rozpocznie się o godz. 9.00. Weźmie w nim udział prezydent Rybnika Adam Fudali.
    W programie seminarium przewidziano m.in. wystąpienia na temat dokumentów programowych Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce oraz celów, priorytetów i działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich. Będzie też mowa o działaniach w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz procedurach aplikacyjnych w ramach programów finansowych EFS. Poruszona zostanie również kwestia możliwości wsparcia firm przez publiczne służby zatrudnienia.

NOWY ODDZIAŁ W SZPITALU
    W piątek 12 marca br (jutro!) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 przy ul. Energetyków w Rybniku oficjalne otwarty zostanie oddział urologiczny. Udział w imprezie zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali. Otwarcie rozpocznie się o godz. 13.00 w sali seminaryjnej nr 72 (pawilon 3, I piętro).

 
KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ
W piątek 26 marca w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Hibnera 25 odbędzie się III Miejski Konkurs Gwary Śląskiej. Impreza z udziałem uczniów rybnickich szkół podstawowych ma na celu promocję śląskiej tradycji, w tym śląskiej gwary, przyśpiewek i strojów. Udział w regionalnym spotkaniu zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali. Początek o 9.00.

GIEŁDA DOM
Prezydent Miasta Rybnika oraz Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego zapraszają na kolejną edycję Giełdy Budownictwa i Wyposażenia DOM. Impreza odbędzie się w dniach 26-28 marca br. (piątek-niedziela), w godzinach od 10.00 do 18.00, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30. Uroczyste otwarcie w piątek o godz. 10.00. 
	W programie giełdy przewidziano forum gospodarcze pod hasłem „Fundusze strukturalne UE jako czynnik dynamizujący rozwój małych i średnich przedsiębiorstw” (piątek, 26 marca, godz. 11.30), w którym udział weźmie m.in. prezydent Rybnika Adam Fudali, dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach Elżbieta Bieńkowska, przedstawiciel BRE Banku S.A Mateusz Wiśniewski oraz naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rybnika Danuta Kolasińska. Tego samego dnia zostaną wręczone medale za najlepszy produkt, usługę i technologię wystawiane na giełdzie DOM (piątek, godz. 13.00). W niedzielę 28 marca br. o godz. 14.00 ogłoszone zostaną wyniki konkursu publiczności i odbędzie się losowanie nagród.

RYBNICKIE TARGI EDUKACYJNE
W dniach od 31 marca do 2 kwietnia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. św. Józefa odbędą się Rybnickie Targi Edukacyjne.
W ramach targów swoją ofertę edukacyjną przedstawią wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu Rybnika. Targi uświetnią też następujące imprezy: pokaz mody, finał konkursu "Prawo pracy w Unii Europejskiej" oraz II edycja regionalnego konkursu "Stawka większa niż szycie".
W uroczystym otwarciu imprezy (środa 31 marca, godz. 9.00) udział zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali.


KONSUL WRĘCZY MEDAL
Medal 300-lecia Sankt-Petersburga odbierze z rąk Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Krakowie mieszkająca w Rybniku Ludmiła Moisejenko. 
Ludmiła Moisejenko jest obywatelką Rosji. To już drugie wyróżnienie, jakie otrzyma od władz rodzinnego Sankt-Petersburga. 
Uroczyste spotkanie z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego odbędzie się w piątek 26 marca w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 106). Początek o 9.00.

