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WYŚCIG KOLARSKI ULICAMI RYBNIKA
W środę, 29 czerwca br. (jutro!), w Rybniku zostaną rozegrane dwa etapy 16. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. 
Tegoroczny wyścig rozpocznie się 29 czerwca br. w Jastrzębiu Zdroju, a zakończy w Łodzi 3 lipca br., kolarze będą mieli w sumie do pokonania 924,5 km. 16. wyścig awansował do pierwszej kategorii etapowych wyścigów europejskich oznakowanych symbolem 2.1. 
Przez 15 lat Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków stał się imprezą o wymiarze międzynarodowym. Jest drugim, co do ważności wyścigiem polskim. Na jego starcie stanęło wiele gwiazd światowego formatu: późniejsi Mistrzowie Świata (Veinsteins) Mistrzowie Olimpijscy (Thomas Liese, Jens Lehman), zwycięzcy Giro d’Italia (Evgienij Bierzin) i wielu innych doskonałych zawodowców takich jak: Rumsas, Baranowski, Wadecki, Brożyna, Zhukow Olec. 
Organizatorem wyścigu jest Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 18, tel. (42) 677-26-07.,0
 Trasa wyścigu została podzielona na 7 etapów:
Jastrzębie Zdrój - Rybnik (29 czerwca – 49,2 km), Rybnik – Bielsko Biała (29 czerwca – 108,8 km), Stary Sącz - Krosno  (30 czerwca – 220,8 km), Przemyśl - Tarnobrzeg (1 lipca – 176,5 km), Ożarów (ulicami miasta) (2 lipca – 29,8 km), Sandomierz - Kielce (2 lipca – 145,8 km), Kleszczów – Łódź (3 lipca – 193,6 km).
 Przebieg etapów w Rybniku:
 Etap I: Jastrzębie Zdrój – Rybnik
Wjazd na teren Miasta Rybnika  - ok. godz. 11.00 
Ul. 1 Maja, Chwałowicka, Świerklańska, rondo Chwałowickie, rondo Płn. Irlandzkie, rondo Lievin, Budowlanych, rondo Zebrzydowickie, meta: ul. Budowlanych. Przyjazd na metę ok. godz. 11.10–11.15 - wtedy prezydent Rybnika Adam Fudali wręczy puchar zwycięzcy I etapu.  
 Etap II: Rybnik – Bielsko Biała 
start: ul. Budowlanych - godz. 17.00
Rondo Zebrzydowickie, Budowlanych, rondo Lievin, rondo Płn. Irlandzkie, rondo Chwałowickie, Chwałowicka, 1 Maja. Opuszczenie granic Miasta Rybnika - ok. godz. 17.10
Utrudnienia w ruchu drogowym związane z organizacją wyścigu na terenie Miasta Rybnika:
Na trasie wyścigu możliwy będzie jedynie ruch poprzeczny w stosunku do trasy przejazdu natomiast przed czołem wyścigu nastąpi wstrzymanie ruchu pojazdów około 15 minut przed spodziewanym pojawieniem się peletonu.
Na czas I i II etapu wprowadzony będzie objazd dla pojazdów kierujących się do Świerklan – objazd z ronda Chwałowickiego ulicami Prostą, Żorską, Gotartowicką, Małachowskiego i Jastrzębską w kierunku Świerklan.
 
JUBILEUSZ ARCYBISKUPA
W środę, 29 czerwca br. (jutro!), Metropolita Katowicki Arcybiskup dr Damian Zimoń obchodzić będzie 20. rocznicę posługi biskupiej. Oficjalne uroczystości, z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego, rozpoczną się o godz. 15.30 w katowickiej kurii metropolitalnej. 
Podczas uroczystości zagra Miejska Orkiestra Dęta "Rybnik" oraz wystapi chór "Mickiewicz" z Niedobczyc - dzielnicy Rybnika, z której pochodzi ksiądz arcybiskup. Nie zabraknie również życzeń młodzieży z Niedobczyc oraz krótkiego wystąpienia prezydenta Rybnika. Podczas jubileuszu otwarta zostanie wystawa pt. "Przestrzenie wspomnień - Niedobczyce w tradycji i kulturze Ziemi Rybnickiej", której kuratorem jest rybniczanka dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz. Uroczystości zakończy msza św. w katowickiej katedrze (godz. 18.00).
16 października 2000 r. Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę o nadaniu arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rybnika.

SESJA RADY MIASTA 
Kolejna zwyczajna sesja Rady Miasta Rybnika odbędzie się w czwartek, 30 czerwca br., w urzędzie miasta przy ul. Chrobrego 2 (sala 108). Początek sesji o godz. 16.00. 
WNIOSKI OD LIPCA
Od dnia 1 lipca można będzie pobierać wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej na rok zasiłkowy 2005/2006. Wnioski pobierać można w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Raciborskiej 20, w godzinach pracy działu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30, a w czwartki od 11.00 do 16.00.
RYBNICKA JESIEŃ CHÓRALNA
Rybnicka Jesień Chóralna - to nazwa nowego festiwalu muzyki wokalnej, nad którym patronat objął Henryk Mikołaj Górecki. 
Rybnicka Jesień Chóralna odbędzie się w dniach 28-30 października; celem festiwalu jest szeroko rozumiana promocja muzyki chóralnej oraz propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego śpiewactwa chóralnego. Festiwal adresowany jest do chórów amatorskich w trzech kategoriach: chóry akademickie, chóry jednorodne i chóry mieszane. Kwalifikacja do festiwalu odbywa się na podstawie nadesłanych nagrań zespołów, której dokonuje rada artystyczna złożona z fachowców w dziedzinie chóralistyki. Festiwal zawiera w sobie również część konkursową, w której specjalnie powołane jury wybierze trzy najlepsze zespoły, po jednym z każdej z powyższych kategorii. Szczegóły uczestnictwa, karta zgłoszenia oraz opis wymaganych załączników na stronie internetowej www.rjch.go.pl


