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PREZYDENT O OBLIGACJACH
„Zasady emisji obligacji komunalnych w kontekście współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej” – to tytuł konferencji z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego, która odbędzie się we wtorek 30 marca (jutro!) w Warszawie. 
	Konferencja rozpoczyna cykl szkoleń poświęconych emisji obligacji komunalnych w kontekście realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską. Poprowadzą ją m.in.: Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Jacek Socha, Prezes CeTo Janusz Czarzasty, Członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Małgorzata Ostrowska, Wiceminister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Krystyna Gurbiel oraz Wiceminister Finansów Igor Chałupiec. Jednym z prelegentów będzie prezydent Rybnika Adam Fudali, który opowie o doświadczeniach Rybnika związanych z emisją obligacji komunalnych.
	Organizatorami konferencji są: PKO Bank Polski, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oraz Centralna Tabela Ofert S.A. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Marszałek Sejmu RP Marek Borowski oraz Minister Finansów Andrzej Raczko.

PO POLSKU I UKRAIŃSKU
Polsko-ukraińskie warsztaty historyczne będą jednym z głównych punktów programu imprezy pn. „Ukraina w Rybniku”, której organizatorem jest IV Liceum Ogólnokształcące. W warsztatach, które odbędą się we wtorek 30 kwietnia w Domu Kultury Chwałowice (godz. 8.00-10.00), wezmą udział uczniowie liceum z ukraińskiego Iwano-Frankiwska, którzy na zaproszenie IV LO przyjeżdżają dzisiaj do Rybnika. W czwartek 1 kwietnia ukraińscy goście wystąpią w Rybnickim Centrum Kultury (10.30), a o godz. 12.00 zobaczą występ zespołu pieśni i tańca „Śląsk”. O godz. 13.00 z młodzieżą z Iwano-Frankiwska spotka się prezydent Rybnika Adam Fudali (sala 108 UM).
Kontakty Rybnika z Iwano-Frankiwskiem rozpoczęły się jeszcze w latach ‘90. Współpraca została sformalizowana w październiku 2001 roku podpisaniem umowy partnerskiej.

W NIEWIADOMIU... PO ŚLĄSKU
Na VI Konkurs Gawędziarzy „W Niewiadomiu po śląsku” zaprasza Dom Kultury Niewiadom (ul. Mościckiego 15). Konkurs gwary śląskiej dla dzieci i młodzieży odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia (czwartek-piątek) w godz. 9.00-15.00.

RYBNICCY NOBLIŚCI
W piątek 2 kwietnia zostanie rozstrzygnięta II edycja konkursu „Rybnicka Młodzieżowa Nagroda Nobla”. Konkurs organizowany jest przez Społeczne Gimnazjum i kierowany do uczniów klas szóstych rybnickich szkół podstawowych. Jego celem jest rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowań wykraczających poza obowiązujący program nauczania. Konkurs ma rozwijać ambicje, wydobywać oryginalne zainteresowania i wyłonić uczniów posiadających szczególne uzdolnienia. Uczniowie mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności w kilku kategoriach: humanistycznej, technicznej, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz artystycznej.

WSPÓLNIE PRZECIW ZAGROŻENIU
W poniedziałek 5 kwietnia br., w Urzędzie Miasta Rybnika przy ul. Chrobrego 2 odbędzie się posiedzenie zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Spotkanie to będzie miało wyjątkowy charakter, gdyż jego głównym tematem będzie sprawa zagrożenia bezpieczeństwa wywołanego działalnością zbieraczy złomu. 
Prewencja prowadzona przez poszczególne komendy policji i władze lokalne nie jest wystarczająco skuteczna, dlatego zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zamierza doprowadzić do koordynacji działań w tym zakresie. Wypracowanie wspólnego stanowiska pozwoli na objęcie stosownymi rozwiązaniami legislacyjnymi obszaru ponad 20 gmin i powiatów wchodzących w skład związku. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie ramowy projekt uchwały w sprawie ewidencji transakcji skupu złomu. 
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in.: Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach Kazimierz Szwajcowski oraz przedstawiciele miejskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Początek o 12.30 (sala 264 UM). 



