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 POSIEDZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU
Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w posiedzeniu zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbędzie się w piątek 2 kwietnia br. w siedzibie związku (Katowice, ul. Stalmacha 1). Początek spotkania śląskich samorządowców zaplanowano na 10.00. 

DWIE WIZYTY MŁODZIEŻY U PREZYDENTA
    W środę 7 kwietnia prezydent Rybnika Adam Fudali dwukrotnie spotka się z młodzieżą przybyłą do Rybnika z kilku krajów europejskich.
    Podczas pierwszego spotkania, w Urzędzie Miasta (godz. 11.00) gościć będzie młodzież z Irlandii, Bułgarii i Litwy, która przybyła do Rybnika na zaproszenie Młodzieżowego Domu Kultury w ramach projektu wymiany „Nowe Wyzwania”. Projekt jest międzynarodowym spotkaniem czterech grup partnerskich z różnych krajów. Nawiązuje do ogłoszonego przez Parlament Europejski Europejskiego Roku Edukacji przez Sport 2004 oraz proklamowanego przez ONZ Międzynarodowego Roku Słodkiej Wody 2003. Projekt daje jego uczestnikom możliwość wykorzystania wartości jakie niesie ze sobą sport w powiązaniu z wodą i środowiskiem wodnym. Podsumowaniem międzynarodowej wizyty będzie kilkugodzinny happening będący ilustracją tematu i idei projektu, który otrzymał finansowe wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości ponad 15 tysięcy euro.   
    O 12.30 prezydent Adam Fudali spotka się z uczniami z Ballakermeen High School na Wyspie Man, którzy przyjechali do Rybnika na zaproszenie Społecznego Gimnazjum. 
    W czasie dwutygodniowego pobytu w Rybniku młodzi mieszkańcy wyspy wraz z uczniami gimnazjum uczestniczą m.in. w zajęciach dydaktycznych oraz w organizowanym w szkole Dniu Języka Angielskiego (16 kwietnia)
    W październiku ubiegłego roku uczniowie Gimnazjum Społecznego w Rybniku odwiedzili Wyspę Man, gdzie przez dwa tygodnie uczyli się w szkole BHS i mieszkali u rodzin w Douglas. Udział w międzynarodowej wymianie był dość niezwykłym wydarzeniem, zważywszy na fakt, że Wyspa Man jest krajem dość mało znanym; pod względem powierzchni zaledwie 4 razy większym od Rybnika, liczącym jedynie 75 tys. mieszkańców, nie należącym do Zjednoczonego Królestwa, a jednak posiadającym najstarszy na świecie, demokratyczny parlament, własne banknoty, prawo podatkowe, bardzo bogatą kulturę i tradycje narodowe oraz niepowtarzalne krajobrazy, florę i faunę. 
    Wyspa Man jest częścią Wysp Brytyjskich, leży na Morzu Irlandzkim centralnie pomiędzy Anglią, Szkocją, Irlandią i Walią. To małe państwo nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale jest traktowane na specjalnych prawach, o czym stanowi protokół trzeci o przystąpieniu Wielkiej Brytanii do UE.
  
 


