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JUBILACI W MAGISTRACIE
Jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego obchodzić będzie dwadzieścia dziewięć rybnickich par. Dostojni jubilaci świętować będą w czwartek 29 kwietnia o 12.00 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”. 

TANCERZE U PREZYDENTA
W czwartek 29 kwietnia, o 14.00 prezydent Rybnika Adam Fudali spotka się z uczestnikami V Międzynarodowych Spotkań Tanecznych „Przygoda i przyjaciele” (Urząd Miasta, sala 108). Na zaproszenie rybnickiego zespołu „Przygoda”, będącego organizatorem tanecznej imprezy, do Rybnika przyjadą zespoły z ukraińskiego Iwanofrankiwska („Halicka Veselka”) oraz chorwackiego Zagrzebia („Vencec”). 

CZESKI PARTNER
W piątek 30 kwietnia, podpisana zostanie umowa o współpracy pomiędzy Rybnikiem a czeską Karwiną.   
Udział w uroczystości w Urzędzie Miasta Karwina weźmie m.in. prezydent Karwiny Antonin Petras, prezydent Rybnika Adam Fudali, zastępcy prezydenta oraz rybniccy radni. 
Zgodnie z postanowieniami umowy partnerskiej, współpraca obu miast będzie opierać się na kilku dziedzinach. Będą to: kontakty pomiędzy samorządami ( w celu wzajemnego poznania zasad na jakich funkcjonuje administracja samorządowa), współpraca transgraniczna (miasta będą dążyć do realizacji wspólnych projektów w ramach dostępnych programów europejskich), kształcenie (planowane są wizyty nauczycieli i uczniów w jednostkach oświatowych w celu poznania systemów kształcenia i wymiany doświadczeń), turystyka (miasta podejmą współpracę służącą wspieraniu i propagowaniu turystyki), kultura i sport (udział artystów z obu miast w miejskich uroczystościach), promocja i informacja (miasta, na zasadzie wzajemności, przekazywać będą materiały promocyjne i informacyjne).  Karwina będzie dziesiątym miastem partnerskim Rybnika.

SMOLNA ZAPRASZA
	Rada Dzielnicy Rybnik-Smolna zaprasza na XV „Spotkanie Smolnioków”, które odbędzie się w sobotę 1 maja na parkingu przy ul. Sławików (15.00). W programie imprezy organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji. Będą m.in. występy zespołów (Vencec z Chorwacji, Halicka Veselka z Ukrainy, Przygoda i Hajer Kapela) oraz kabaretu U Bacy. Gwiazdą imprezy będzie Zbigniew Wodecki. Udział w „Spotkaniu Smolnioków” zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali.

MAJOWE UROCZYSTOŚCI
W poniedziałek 3 maja na rybnickim Rynku rozpoczną się obchody kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W programie uroczystości:
·	Godz. 9.50 – zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców na Rynku.
·	Godz. 10.00 – intrada w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, hymn państwowy, okolicznościowe wystąpienie prezydenta Rybnika Adama Fudalego, złożenie kwiatów pod tablicą Powstań Śląskich, przemarsz do Bazyliki.
·	Godz. 10.30 – uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem chóru „Cantate Deo”, prowadzonego przez Śląskie Centrum Muzyczne „Muzyka i Ruch”. 
O godz. 19.15 w kościele św. Jadwigi Śląskiej (Maroko-Nowiny), odbędzie się nadzwyczajny koncert z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. W programie koncertu IX Symfonia Ludwiga Van Beethovena w wykonaniu Filharmonii Rybnickiej im. Braci Szafranków pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Filharmonii towarzyszyć będą cztery rybnickie chóry: Chór „Bel Canto” Zespołu Szkół im. Powstańców Ślaskich, Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia, Chór im. Juliusza Słowackiego oraz Chór „Seraf”. Bezpośrednio przed koncertem głos zabierze prezydent Rybnika Adam Fudali. 

BAWMY SIĘ Z EUROPĄ
„Bawmy się z Europą” – pod takim hasłem w niedzielę 2 maja odbędzie się impreza z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej. Już o 14.00 na scenie rybnickiego Rynku pojawią się zespoły pieśni i tańca z Ukrainy i Chorwacji. O 15.00 wystąpi zespół Barbados, a o 16.30 laureaci II-go Festiwalu Piosenki Europejskiej w Rybniku. Na 17.00 zaplanowano koncert Majki Jeżowskiej z udziałem młodzieżowego zespołu tanecznego, a na 18.30 koncert Kapeli Bawarskiej, która zaprezentuje muzykę niemiecką i austriacką. Imprezę zakończy występ zespołu „Carrantuohill” (20.15). 

MISTRZOSTWA ŚLĄSKA NA NOWYM TORZE
Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystym otwarciu i poświęceniu toru speedrowerowego przy ul. Maksymiliana Kolbe (Rybnicka Kuźnia), które odbędzie się w niedzielę 2 maja o 14.00. Bezpośrednio po uroczystości (15.00) zainaugurowane zostaną Indywidualne Mistrzostwa Śląska w Speedrowerze pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Organizatorami imprezy są: Stowarzyszenie Promocji Regionalnej Rybnicka Kuźnia, Rybnickie Towarzystwo Speedrowera oraz Rada Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.

PLASTYCZNE DOKONANIA WARSZTATOWICZÓW
W ramach obchodów Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się prezentacja dokonań twórczych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Impreza pod hasłem „Świat plastycznych wyobrażeń” rozpocznie się w środę 5 maja o 9.00. Oprócz wystawy prac, organizatorzy zaplanowali m.in. festyn na Rynku oraz sprzedaż wyrobów wykonanych przez warsztatowiczów. Udział w otwarciu wystawy zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali.  

POZARZĄDOWE SEMINARIUM
Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystym otwarciu seminarium „Europejskie Sieci Organizacji Pozarządowych”, które odbędzie się w czwartek 6 maja o 10.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Rybniku.
Seminarium będzie częścią XI Polskich Spotkań Europejskich  organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta schumana. Tematem spotkania będą działające w Europie sieci organizacji pozarządowych. W trakcie seminarium zaprezentowany zostanie program EURO-NGO, kształcący przedstawicieli organizacji pozarządowych na specjalistów ds. funduszy strukturalnych. 
Wśród zaproszonych prelegentów będą m.in.: Renata Kożlicka z Polskiego Przedstawicielstwa Organizacji Pozarządowych w Brukseli oraz przedstawiciele fundacji Barka, Polskiego Klubu Ekologicznego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizatorem seminarium jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych. 



