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INTEGRACYJNY TENIS
    Pierwsze Integracyjne Mistrzostwa Rybnika w Tenisie Stołowym odbędą się w środę 21 kwietnia w Centrum Rekreacji i Rehabilitacji „Bushido” (ul. Floriańska 1). Uroczystą inaugurację imprezy z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego zaplanowano na 11.00. Organizowane przez CRiR „Bushido” oraz „Szkołę Życia” mistrzostwa mają na celu popularyzację tej dziedziny sportu oraz rozpowszechnianie idei integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
 
SPOTKANIA PREZYDENTA Z MŁODZIEŻĄ...
Z FRANCJI...
    W środę 21 kwietnia (jutro!) prezydent Rybnika Adam Fudali spotka się z młodzieżą z francuskiego Saint-Vallier, przybyłą do Rybnika na zaproszenie II Liceum Ogólnokształcącego. Spotkanie w Urzędzie Miasta (sala 108) rozpocznie się o 15.00.
    Oprócz spotkania z prezydentem, w programie pobytu Francuzów z Saint Vallier zaplanowano m.in. udział w zajęciach lekcyjnych prowadzonych w II LO, wizytę w Państwowej Szkole Muzycznej, zwiedzanie Rybnika oraz wycieczki do Oświęcimia, Krakowa, Ojcowskiego Parku Narodowego i Warszawy. Francuskiej młodzieży towarzyszyć będą przedstawiciele miasta Saint-Vallier oraz Comité de Jumelage.

 ..ORAZ Z NIEMIEC
    W dniach 22-29 kwietnia, na zaproszenie II LO, w Rybniku gościć będzie grupa młodzieży z niemieckiego Marl, z którym rybnicka szkoła współpracuje od 2000 roku. W piątek 23 kwietnia w sali 108 UM (godz. 8.30) z niemieckimi gośćmi spotka się prezydent Rybnika Adam Fudali. Młodzi Niemcy zwiedzą również Oświęcim, Wieliczkę, Kraków i Zakopane. 
    II Liceum Ogólnokształcące nawiązało kontakty z Marl za pośrednictwem Dorsten, które jest partnerskim miastem Rybnika. Realizując projekty współpracy polsko-niemieckiej, rybnickie liceum stara się pozyskać środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Na realizację spotkania otrzymało dotację w wysokości 4.000 zł.

ODSŁONIĄ TABLICĘ
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci nauczycieli zamordowanych w Katyniu. Uroczystość, której organizatorami są Muzeum w Rybniku, Rodzina Katyńska oraz Gimnazjum nr 1 odbędzie się w czwartek 22 kwietnia o 9.00 w Gimnazjum nr 1 (ul. Cmentarna).
 
MISTRZOSTWA I POMOCY
    W czwartek 22 kwietnia Polski Czerwony Krzyż organizuje Mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół średnich. Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano na godz. 9.30 (siedziba PCK przy ul. Chrobrego). Zawody odbędą się w parku sąsiadującym z PCK.
 
NAUCZYCIELE Z AWANSEM
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystości rozdania aktów nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, która odbędzie się w czwartek 22 kwietnia o 14.00 w Gimnazjum nr 7 (ul. Sztolniowa). Podczas uroczystości awanse odbierze 57 rybnickich nauczycieli. 
 
IRLANDCZYCY W RYBNIKU
    W czwartek 22 kwietnia do Rybnika przyjedzie delegacja Newtownabbey w Irlandii Północnej. Burmistrz Newtownabbey Paul Girvan, radni Rady Miasta Newtownabbey, prezes zarządu Mallusk Newtownabbey Melanie Humphrey, dyrektor Zespołu Rozwoju Urzędu Miasta Newtownabbey Jacqui O’Neill oraz przewodniczący okręgowego zespołu ds. bezpieczeństwa Campbell Dixon spędzą w Rybniku cztery dni. 
    Wizytę oficjalnie rozpocznie spotkanie prezydenta Rybnika z irlandzkimi gośćmi (piątek, 23 kwietnia, 9.30, sala 109 UM). O 11.00 w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych na terenie Zespołu Szkół Wyższych (ul. Rudzka 13) rozpoczną się warsztaty gospodarcze oraz edukacyjno-ekologiczne. W tym samym czasie w sali 257 UM odbędzie się spotkanie w sprawie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obu miastach.
    O godz. 18.00 w sali 108 Urzędu Miasta zostanie uroczyście podpisana umowa partnerska pomiędzy Rybnikiem i Newtownabbey. Stosowny dokument został już sygnowany w Newtownabbey w październiku ubiegłego roku, a zgodnie z dobrym obyczajem prezydent Rybnika Adam Fudali oraz burmistrz Newtownabbey Paul Girvan przypieczętują ponownie fakt oficjalnej współpracy bliźniaczej obu miast. W uroczystości wezmą udział również radni. 
    Sobotę 24 kwietnia goście spędzą w górach, a o godz. 18.00 wysłuchają programu artystycznego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Braci Szafranków. W niedzielę goście z Newtownabbey udadzą się do Wieliczki, gdzie zwiedzą zabytkową kopalnię soli. 
    Newtownabbey jest 80 tys. miastem w Irlandii Północnej, leżącym niedaleko Belfastu nad morzem Irlandzkim. Jest ośrodkiem poprzemysłowym stawiającym na rozwój nowoczesnych technologii. Rybnik rozpoczął współpracę z tym północno-irlandzkim miastem poprzez kontakty z Niemieckim Dorsten – partnerem Rybnika i Newtownabbey. Kontakty między miastami koncentrują się przede wszystkim na płaszczyźnie gospodarczej. 

Dzięki projektowi, który został zrealizowany we wrześniu 2002 roku w ramach programu Leonardo da Vinci, Rybnik już skorzystał z bogatej wiedzy północno-irlandzkich specjalistów ds. środków unijnych i doświadczonych trenerów w dziedzinie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw W wymianie wzięli udział przedstawiciele podmiotów gospodarczych z terenu Rybnika (Izba Przemysłowo-Handlowa ROP, Powiatowy Urząd Pracy, Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Powiatowy Urząd Pracy). Realizacja przedsięwzięcia była pierwszym wymiernym przykładem kontaktów pomiędzy miastami. Dotychczasowa współpraca sprawiła, iż oba miasta  wyraziły chęć oraz gotowość zawarcia umowy bliźniaczej, dzielenia się pomysłami, rozwijania wymian między mieszkańcami, które prowadzić będą do trwałych więzi obu społeczności. 

 NA SPORTOWO W „BUDOWLANCE”
    Maraton pływacki, spotkanie z olimpijczykami, czy szkolny turniej tenisa stołowego, to niektóre z atrakcji obchodów Roku Olimpijskiego, których organizatorem jest Zespół Szkół Budowlanych. Uroczyste otwarcie sportowej imprezy odbędzie się w piątek 23 kwietnia (10.00) na basenie ZSB.
 
OGÓLNOPOLSKIE PRZESŁUCHANIA
    Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku jest organizatorem Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych Pierwszego Stopnia, które odbędą się w siedzibie szkoły, w dniach 23-24 kwietnia. Oprócz młodych kameralistów z całej Polski, gośćmi przesłuchań będą pedagodzy oraz jurorzy - profesorowie Akademii Muzycznych z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy i Krakowa. 
    Dwudniowe przesłuchania rozpoczną się w piątek 23 kwietnia o 10.30. Niewątpliwą atrakcją muzycznego spotkania będzie koncert kwartetu kontrabasowego w wykonaniu uczniów Podstawowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z Bytomia.    
    Koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w sobotę 24 kwietnia (około 13.00). Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Rybnika Adam Fudali.



