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EUROPEJSKA ETYKA I MORALNOŚĆ
    "Etyka i moralność w polityce europejskiej", to temat wykładu historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego, który odbędzie się w auli Ośrodka Uniwersytetu Śląskiego w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13a (Zespół Szkół Wyższych). Spotkanie z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego rozpocznie się o godz. 12.00, w poniedziałek 31 maja br. Organizatorem przedsięwzięcia jest samorząd studencki rybnickiego ośrodka UŚ oraz Rybnickie Koło Politologów. 
 
SPECJALNE REGATY W RYBNIKU
    IV Regionalne Regaty Żeglarskie Olimpiad Specjalnych Rybnik 2004, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rybnika, odbędą się w dniach 8-9 czerwca br. Niepełnosprawni zawodnicy z całego Śląska spotkają się w Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji Elektrowni "Rybnik" w Chwałęcicach. Uroczyste rozpoczęcie regat z udziałem prezydenta Adama Fudalego przewidziano na wtorek 8 czerwca o godz. 10.00. Organizatorem imprezy jest Sekcja Terenowa "Promyk" Stowarzyszenia Olimpiad Specjalnych Polska-Śląskie.
 
125 LAT SZKOŁY
    Społeczność Szkoły Podstawowej na 2 w Rybniku zaprasza wszystkich absolwentów i sympatyków "Dwójki" na tradycyjny festyn połączony z obchodami 125-lecia szkoły. Współogranizatorem imprezy jest Rada Dzielnicy Rybnik-Smolna.
    W programie festynu przewidziano występ uczniów szkoły wraz z rodzicami, występ zespołu "Przygoda" i kabaret "Stasiak". Odbędzie się też wielka aukcja ciekawych przedmiotów na rzecz szkoły oraz wystąpi zespół "Bachus". Gwiazdami wieczoru będą Ewa Kuklińska i Tomasz Stockinger. O godz. 18.15 nastąpi oficjalne otwarcie festynu z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. W trakcie zabawy na terenie szkoły nie zabraknie loterii fantowej, zabaw dla dzieci, suto zaopatrzonego bufetu z domowymi wypiekami oraz losowania nagrodzonych cegiełek. Będzie też bryczka i kucyki. Progaramu imprezy dopełni wystawa poświęcona bogatej historii SP nr 2. Będzie też można obejrzeć film na temat powstania sali gimnastycznej z 1966 roku.
 
LOKALNY SYSTEM OPIEKI
    Konferencja „Lokalny system opieki nad dzieckiem  i rodziną w oparciu o doświadczenia miasta Rybnika” odbędzie się w piątek 7 maja w Zespole Ognisk Wychowawczych (ul. Barbary 22, Rybnik-Niedobczyce). W trakcie konferencji omówione zostaną m.in. sprawy związane z kierunkami działań restrukturyzacyjnych w systemie opieki,  technologiami multimedialnymi w profilaktyce czy grupami terapeutycznymi.
    Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa śląskiego. Początek o 9.30.

JUBILEUSZ SZKOŁY PODSTAWOWOWEJ NR 18
Uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 18 odbędą się w piątek 7 maja o godz. 9.00. W programie uroczystości m.in. konkursy literackie i plastyczne oraz rozgrywki sportowe. Na 12.00 zaplanowano oficjalną część jubileuszowego spotkania podczas której szkoła otrzyma imię Jana Brzechwy.
 
PREMIERA W RYBNICKIM CENTRUM KULTURY
        W niedzielę 9 maja, Rybnickie Centrum Kultury zaprasza na premierę spektaklu „Obok” w wykonaniu Małego Teatru Tańca działającego przy RCK.
        Prowadzony przez Izabelę i Ewę Barskie Mały Teatr Tańca jest pierwszym w regionie i jednym z nielicznych w Polsce młodzieżowych teatrów tańca. Taneczna grupę tworzą dziewczęta w wieku od 11 do 19 lat. Teatr ma już za sobą pierwsze sukcesy. Podczas tegorocznego regionalnego Przeglądu Twórczości Młodzieży Szkolnej zdobył wyróżnienia specjalne pierwszego stopnia w dwóch kategoriach i będzie reprezentować region rybnicki podczas finału wojewódzkiego. Początek spektaklu w Rybnickim Centrum Kultury o 16.00.
Szczegóły: Rybnickie Centrum Kultury, tel. 422-32-35 
 



STUDENCI NA SPORTOWO
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej wraz z kołem sportowym przy Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Ekonomicznej organizują Akademicki Dzień Sportu Zespołu Szkół Wyższych 2004 w Rybniku. 
Udział w sportowej imprezie, która rozpocznie się w środę 12 maja o 12.00 na terenie Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Elektrowni „Rybnik” (Chwałęcice), wezmą studenci rybnickich uczelni oraz studenci z krajów Unii Europejskiej, którzy w chwili obecnej korzystają z programu wymiany międzynarodowej „Erazmus”.
W programie Akademickiego Dnia Sportu zaplanowano regaty, rajd rowerowy, turnieje: piłki nożnej, siatkówki plażowej, koszykówki ulicznej i tenisa stołowego oraz wielobój międzyuczelniany. 
W uroczystym otwarciu imprezy (środa, 12 maja, godz. 12.00) udział zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali. 

JUWENALIA 2004
    Samorządy Studenckie Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej organizują Juwenalia 2004 w Rybniku.
    Studencka impreza odbędzie się w dniach 13-14 maja br. Rozpocznie ją oficjalny przemarsz braci studenckiej na Rynek (czwartek, 13 maja), gdzie na 16.00 zaplanowano oficjalną inaugurację z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego. Zaraz potem odbędą się konkursy, występy kabaretowe i koncerty, które potrwają do piątku 14 maja br. Jedną z atrakcji imprezy będzie koncert zespołu bluesowego „Tipsy Drivers”, który rozpocznie się w czwartek 13 maja o 20.00 na Rynku.
 
DZIEŃ STRAŻAKA
    W piątek 14 maja br. o godz. 10.00 w siedzibie komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku rozpoczną się uroczyste obchody Dnia Strażaka. Do udziału w imprezie zaproszony został prezydent Rybnika Adam Fudali.

POSIEDZENIE ZARZĄDU OSP
    W piątek 14 maja br. prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystym, plenarnym posiedzeniu rybnickiego zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 
	 W programie spotkania zaplanowano m.in. przedstawienie informacji z wykonania budżetu za 2003 rok oraz planu budżetu na rok bieżący, ze szczególnym uwzględnieniem środków przeznaczonych na remonty. Uczestnicy obrad zapoznają się również z realizacją zadań zaplanowanych na 2004 rok oraz wysłuchają skarbnika zarządu, który omówi sytuację finansową związku. Spotkanie odbędzie się w siedzibie OSP Kłokocin. Początek o 17.00. 
 
MIĘDZYNARODOWY PIKNIK
    Na V Międzynarodowy Integracyjny Piknik Muzyczny zaprasza Dom Kultury w Rybniku-Niedobczycach oraz Miejska Orkiestra Dęta „Rybnik”. Impreza odbędzie się w dniach 14-16 maja br. w parku im. H. Czempiela. Na gości czeka prawdziwa uczta muzyczna, loteria fantowa oraz ciekawe nagrody.
 
RAJD ZABYTKOWYCH SAMOCHODÓW
    Automobilklub Śląski, Tatra Veteran Sport Club Ostrava oraz Klub Zabytkowych Mercedesów Polska zapraszają na XXVIII Śląski Rajd Pojazdów Zabytkowych. Podobnie jak w zeszłym roku, impreza ma charakter międzynarodowy nie tylko z uwagi na spodziewane uczestnictwo załóg z zagranicy, lecz również na fakt, że współorganizatorem jest TVSC z Ostrawy, zaś część trasy rajdu będzie przebiegać w Czechach. Honorowy patronat nad rybnicką częścią rajdu objął prezydent Rybnika Adam Fudali.  
 W ramach pierwszego etapu rajdu, w sobotę 15 maja br. w godz. 11.00-13.00, efektowne pojazdy wjadą na rybnicki Rynek, gdzie odbędzie się ich prezentacja. Najbardziej eleganckim załogom wręczone zostaną puchary prezydenta Rybnika oraz upominki. Niewątpliwą atrakcją imprezy będą też motocykle oraz samochody z Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska.
 
WYNIKI KONKURSU
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystym ogłoszeniu wyników etapu wojewódzkiego XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Organizatorem imprezy, która odbędzie się w sobotę 15 maja br. o godz. 14.00 w hotelu „Rondo” przy ul. Parkowej, jest zarząd rybnickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
 


NOWY SZLAK DLA ROWERZYSTÓW
    Prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystym otwarciu szlaku rowerowego im. Jana Pawła II. Impreza odbędzie się w niedzielę 16 maja br. o godz. 11.00 w Rybniku-Stodołach (boisko przy ul. Szramka – dawna ul. Junaków). Imprezie towarzyszyć będzie festyn organizowany przez Radę Dzielnicy Stodoły. 
 
ZABAWA PLENEROWA W DZIELNICY
    Majowy Festyn Dzielnicowy organizowany przez Radę Dzielnicy Rybnik-Grabownia połączony z obchodami 20-lecia istnienia klubu TKKF "Jedność" Grabownia odbędzie się w dniach 15-16 maja na boisku sportowym przy ul. Skowronków. W imprezie weźmie udział prezydent Rybnika Adam Fudali.
 
III DNI ZIEMI, WODY I POWIETRZA
    W dniach 17-19 maja br. (poniedziałek-środa) w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych Politechniki Śląskiej CKI przy ul. Rudzkiej w Rybniku odbędą się "III Dni Ziemi, Wody i Powietrza" pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Współorganizatorami imprezy są: LNTP Politechniki Śląskiej CKI, Urząd Miasta Rybnika, Izba Przemysłowo-Handlowa ROP oraz rybnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Celem tej cyklicznej imprezy jest popularyzacja problematyki ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w dziedzinie energetyki komunalnej i przemysłowej. 
    W ramach Dni przewidziano referaty poularno-naukowe, ekspozycje agatów ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, prelekcję Mistrza Polskiej Ortografii z 1990 r., połączonej z dyktandem dla uczestników, rozstrzygnięcie drugiej edycji programu "Kaskada", wycieczki na kopalnię "Ignacy" i do rybnickiej oczyszczalni ścieków, wystawę malarstwa i fotografii amatorskiej oraz poczęstunek wegetariański przy muzyce zespołu dziecięcego z Rydułtów.
 
IMIĘ DLA SZKOŁY
    We wtorek 18 maja br. odbędzie się uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu nr 3 w Rybniku-Ochojcu przy ul. Kuglera 8a. Impreza, której organizatorem jest dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie, rozpocznie się o godz. 9.00 mszą w miejscowym kościele. Dokończenie uroczystości będzie miało miejsce w szkole. Udział w imprezie zapowiedział preydent Rybnika Adam Fudali.
 
WYSTAWA PRZY PIZZY
    Zespół Szkół nr 7 w Rybniku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i Pizza Hut - Rybnik zapraszają na wystawę fotograficzną pt. "Rybnik - moje miasto", którą oglądać można do końca maja br. w restauracji na Rynku. Na wystawie prezentowane są prace fotograficzne wykonane między innymi przez wychowanków rybnickiego OS-W, a przedstawiające miasto. Wystawa ma charakter intergacyjny i daje szansę poznania możliwości dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. 
    Na podstawie zaprezentowanych prac przeprowadzony zostanie konkurs znajomości Rybnika, adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W konkursie mogą też wziąć udział członkowie rodziny odwiedzających Pizza Hut. 

GIMNAZJUM WEBERA
    Gimnazjum nr 5 w Rybniku - Boguszowicach Osiedlu przy ul. Żurawiej 7 ma swojego patrona. Został nim Władysław Weber, najsłynniejszy burmistrz Rybnika. Uroczyste nadanie imienia szkole odbędzie się w piątek 25 maja br. w jej siedzibie. W uroczystościach zapowiedział swój udział prezydent Rybnika Adam Fudali. 
    Impreza rozpocznie się o godz. 9.00 mszą w miejscowym kościele św. Barbary. Następnie, ok. godz. 10.15,  będzie miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej w gimnazjum, a o 10.30 rozpocznie się uroczysta akademia.
 
OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
    W piątek 25 maja br., w godz. 10.00-12.00, odbędzie się finał "Pierwszej miniolimpiady dzieci sześcioletnich". Impreza będzie miała miejsce w sali gimnastycznej SP nr 35 w Rybniku-Chwałowicach. 
    Dwa dni później, w niedzielę 27 maja, na terenie Przedszkola nr 36 przy ul. Winklera 8 odbędzie się festyn rodzinny. Początek imprezy o  godz. 15.30.
 



DZIEŃ DZIECKA NA RYNKU
    Dorośli Dzieciom - to hasło imprezy organizowanej w niedzielę 30 maja br. na rybnickim Rynku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Impreza pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika odbędzie się  w godzinach 15.00-21.30. 
    W programie przewidziano koncert Big Bandu rybnickiej szkoły muzycznej, występy laureatów XXII Festiwalu Piosenki Dziecięcej im. Tadeusza Paprotnego oraz V Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Polskiej im. Ireneusza Jeszka, koncert zespołu Czerwone Gitary, program rozrywkowy Pana Yapy oraz koncert zespołu hip-hopowego Strefa z okazji 10-lecia Zespołu Ognisk Wychowawczych w Rybniku. Kulminacyjnym punktem imprezy dla najmłodszych będą życzenia prezydenta Rybnika Adama Fudalego z okazji Dnia Dziecka. Nie obędzie się też bez podziękowań dla sponsorów imprezy.
   Współorganizatorami zabawy na Rynku są m.in. Rybnickie Centrum Kultury, Dom Kultury w Rybniku-Chawłowicach, Śląskie Centrum Muzyczne z Rybnika, Zespół Ognisk Wychowawczych w Rybniku oraz dr Grzegorz Góral - wolontariusz reprezentujący SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku.

POZNAJĄ WYNIKI MATUR
    W środę 19 maja (jutro!), w II LO im. A.F. Modrzewskiego przy ul. Mikołowskiej o godz. 12.00, odbędzie się oficjalne ogłoszenie wyników maturalnych z egzaminów pisemnych. Swoje oceny pozna ponad 240 uczniów kończących szkołę średnią. W tej ważnej dla abiturientów chwili udział weźmie prezydent Rybnika Adam Fudali.
    Wśród wychowanków II LO jest wielu tegorocznych laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. To m.in. Marek Kaczyński (laureat olimpiad: wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy o prawach człowieka oraz finalista olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym), Tomasz Sadura (laureat olimiady informatycznej), Piotr Kuśka (laureat olimpiady fizycznej), Magdalena Jaszczuk (laureatka olimpiady biologicznej), Kamil Szewc (finalista olimpiady astronomicznej) czy Michał Jabłoński (finalista olimpiady wiedzy o prawach człowieka).
 
MUZYKA NA RATUSZU
    Muzeum w Rybniku i Rybnickie Centrum Kultury zapraszają na kolejny koncert z cyklu "Muzyka na Ratuszu". Muzyczna impreza odbędzie się w najbliższą środę 19 maja o godz. 18.00. Wystąpi Aleksandra Poniszowska (sopran), Rafał Majzner (tenor) i Ksenia Więcek (fortepian). Słowo wiążące wygłosi Donata Miłowska. W programie koncertu przewidziano najpiękniejsze arie i duety z oper i operetek. Wstęp wolny.
  
MIĘDZYNARODOWE SZACHY
    Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Przedszkolaków 2004 oraz Międzynarodowe Szachowe Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty 2004 odbędą się w Rybniku, w dniach 29-30 maja br. (sobota-niedziela). Miejscem zawodów będzie hala sportowa Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Św. Józefa 30. Uroczyste rozpoczęcie mistrzostw przewidziano na sobotę o godz. 9.30, a zakończenie z uhonorowaniem medalistów na niedzielę (godz. 13.00). W ceremonii wręczenia nagród dla zwycięskich przedszkolaków i nauczycieli udział weźmie prezydent Rybnika Adam Fudali. 
    Organizatorem szachowej imprezy jest Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Zarząd Okręgowy Śląskiego ZNP w Katowicach oraz Miejski Klub Szachowy w Rybniku i rybnicki Zarząd Oddziału ZNP. 
 
RODZINNIE I DZIELNICOWO
    Rada Dzielnicy Boguszowice Osiedle, dzielnicowy dom kultury, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Rybnika-Boguszowic "17-tka" oraz Stowarzyszenie "Aktywna Dzielnica" zapraszają na Festyn Rodzinny (sobota 29 maja) oraz III Dzielnicowy Dzień Dziecka (niedziela 30 maja). W programach obu imprez ogranizatorzy nie zapomnieli o ciekawych występach i konkursach rodzinnych z nagrodami. 
    Festyn Rodzinny odbędzie się w parku przy ul. Bogusławskiego, w godz. 16.00-22.00 (sobota). Natomiast Dzielnicowy Dzień Dziecka (niedziela) rozpocznie się o 11.30 mszą św., a gry i zabawy, zawody sportowe oraz liczne pokazy, występy i konkursy kontynuowane będą na terenie Gimnazjum nr 5 przy ul. Żurawiej (do godz. 16.00). Częścią imprezy będą obchody drugiej rocznicy istnienia Placówki Wsparcia Dziennego w Rybniku-Boguszowicach "Klub 17-tka". Z kolei w godz. 14.00-19.00, w dzielnicowym parku przy ul. Bogusławskiego, w tym samym dniu, będzie miała miejce zabawa połączona z licznymi atrakcjami, m.in. występami zespołów dziecięcych i dyskoteką dla najmłodszych.
 
NAGRODY KULTURALNE
    Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali tradycyjnie wręczy nagrody w dziedzinie kultury za rok 2004. Uroczystość odbędzie się w czwartek 3 czerwca br., w sali kameralnej Rybnickiego Centrum Kultury (I piętro). Początek imprezy organizowanej przy okazji Dnia Pracownika Kultury o godz. 18.00. Zainteresowanych dziennikarzy serdecznie zapraszam.
 
KARDYNAŁ WYSZYŃSKI PATRONEM SZKOŁY
    Szkoła Podstawowa nr 12 w Rybniku-Zebrzydowicach przy ul. Buhla 3 będzie miała patrona. Zostanie nim Kardynał Stefan Wyszyński. Uroczyste obchody nadania szkole imienia odbędą się w sobotę 5 czerwca br. Rozpocznie je, o godz. 14.30, msza w kościele parafialnym w Jejkowicach. Bezpośrednio po mszy uroczystości kontynuowane będą w siedzibie szkoły. W tym ważnym dla społeczności lokalnej wydarzeniu udział weźmie prezydent Rybnika Adam Fudali. Organizatorem imprezy jest dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i rada rodziców.
 
SZKOLNY FESTYN W GOTARTOWICACH
    Siódmy Szkolny Festyn organizowany przez SP nr 20 w Rybniku-Gotartowicach odbędzie się w sobotę 5 czerwca br. na terenie szkoły przy ul. Ziołowej 3. Początek o godz. 15.00. W imprezie pod hasłem "Zdrowa szkoła - zdrowe środowisko - razem w Europie" przewidziano konkursy i zawody sportowe dla dzieci i dorosłych oraz występy artystyczne zespołu "Wagant", uczniów szkoły i zespołu "Przygoda". Nie zabraknie też loterii fantowej, pokazów sportowych i wirujących karuzeli. Dla uczestników zabawy przygotowano smaczny i tani bufet. Około godz. 19.00 bawiących się mieszkańców dzielnicy odwiedzi prezydent Rybnika Adam Fudali.
 
80 LAT LASÓW PAŃSTWOWYCH
    Uroczystość 80-lecia Lasów Państwowych i regionalne obchody Dni Lasu odbędą się w poniedziałek 7 czerwca br. w Zespole Klasztorno-Pałacowym byłego opactwa Cystersów w Rudach. Organizatorem imprezy jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. Do udziału w jubileuszowych uroczystościach zaproszony został prezydent Rybnika Adam Fudali.
 
POROZUMIENIE Z KOMPANIĄ WĘGLOWĄ
    W środę 2 czerwca br. (jutro!), o godz. 12.00 w rybnickim magistracie (s. 264), zostanie podpisane porozumienie pomiędzy miastem Rybnik i Kompanią Węglową S.A. Jego celem będzie współpraca na rzecz złagodzenia skutków eksploatacji górniczej na terenie miasta. Porozumienie podpisze prezydent Rybnika Adam Fudali oraz prezesi Kompanii Węglowej - Maksymilian Klank i Franciszek Niezgoda.
    Na mocy porozumienia powstanie dziesięcioosobowy zespół koordynacyjny, złożony z przedstawicieli miasta i kompanii. Na jego czele stanie zastępca prezydenta Rybnika Józef Cyran, a zastępował go będzie dyrektor Biura Gospodarki Złożem i Ekologii Kompanii Węglowej Leszek Kloc. 
    Zespół zajmie się zagospodarowaniem terenów zdegradowanych (zwłaszcza przebudową i odtworzeniem ciągów komunikacyjnych) i zagospodarowaniem odpadów górniczych. Przedmiotem jego prac będzie też rewitalizacja terenów zdegradowanych (w tym z udziałem środków pomocowych Unii Europejskiej), szukanie metod ograniczania społecznych skutków restrukturyzacji górnictwa, wskazywanie sposobów eliminowania zaległości płatniczych oraz realizacji wzajemnych rozliczeń. W ramach zespołu konsultowane będą plany ruchu zakładu górniczego. Miejscem spotkań będzie Urząd Miasta Rybnika.
    Strony porozumienia zobowiążą się do aktywnego współdziałania i realizacji wypracowanych przez zespół koordynacyjny sposobów  rozwiązywania wspomnianych problemów. Zadeklarują też współpracę przy staraniach o pozyskiwanie pieniędzy z Unii Europejskiej. 

 II PIKNIK OLIMPIJSKI
    Miasto Rybnik oraz Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Olimpijczyka „Sokolnia” zapraszają na II Olimpijski Piknik Rodzinny pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika. Uroczyste otwarcie sportowej imprezy z udziałem prezydenta Adama Fudalego zaplanowano na sobotę 5 czerwca o godz. 13.00 (kąpielisko „Ruda” przy ul. Gliwickiej). 
    W bogatym programie pikniku, który odbędzie się na terenie obiektów MOSiR przy ul. Gliwickiej, zaplanowano szereg ciekawych rozgrywek sportowych. Będzie m.in. mecz piłki nożnej księża kontra samorządowcy (stadion główny, godz. 15.00), otwarty turniej szachowy amatorów „O puchar starosty” (kąpielisko „Ruda”, godz. 15.00), finał mistrzostw Śląska kadetów w siatkówce (kąpielisko „Ruda”, od 10.00 do 15.00) czy mistrzostwa Rybnika amatorów w tenisie stołowym (kąpielisko „Ruda”, od 10.00 do 15.00). Nie zabraknie również atrakcji dla miłośników kolarstwa, baseballa, pływania, biathlonu, strzelectwa, judo, boksu, żeglarstwa i jeździectwa. Na wszystkich, którzy w sobotę odwiedzą obiekty rybnickiego MOSiR-u czekają również występy zespołów muzycznych, różnorodne prezentacje, loteria fantowa, pokazy sportów walki, a także gry i zabawy rekreacyjne. Atrakcją wieczoru będą XXI Wybory Miss Polonia Śląska i Zagłębia (kąpielisko „Ruda”, godz. 17.00) oraz występ zespołu Carrantuohill.

10 LAT WSPÓŁPRACY Z DORSTEN
    Uroczyste obchody 10-lecia współpracy partnerskiej Rybnika z niemieckim miastem Dorsten odbędą się w dniach 10-13 czerwca br. Oficjalne otwarcie organizowanych w tym czasie Dni Dorsten będzie miało miejsce na rybnickim Rynku w piątek 11 czerwca. Impreza połączona będzie z XIII Międzynarodowym Festiwalem Orkiestr Dętych "Złota Lira" oraz wręczeniem przyznanej władzom Rybnika Flagi Honorowej Rady Europy - prestiżowego wyróżnienia za zaangażowanie miasta we współpracę międzynarodową. W uroczystościach weźmie też udział radny zaprzyjaźnionego z Rybnikiem niemieckiego Eurasburga. Na zorganizowanie Dni Dorsten w Rybniku Komisja Europejska przyznała miastu subwencję.
    W piątek 11 czerwca o godz. 10.00 uczestnicy Dni Dorsten w Rybniku obejrzą wystawę, organizowaną w bibliotece z okazji jubileuszu współpracy, przygotowaną przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej "Rybnik-Europa". 
    W tym samym dniu, w godz. 11.00-12.30, odbędzie się spotkanie w urzędzie miasta z okazji 10-lecia współpracy. Udział w nim wezmą: prezydent Rybnika Adam Fudali, burmistrz Dorsten Lambert Lütkenhorst, były burmistrz Heinz Ritter, radni z Dorsten, Eurasburga i Rybnika oraz członkowie Koła Przyjaźni Rybnika w Dorsten i Stowarzyszenia "Rybnik-Europa". Będzie też Wilfried Böhm - honorowy członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i były niemiecki deputowany, który po południu na Rynku przekaże prezydentowi Rybnika honorową flagę  oraz rybniczanin Jan Olbrycht - członek Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych. W trakcie spotkania w magistracie podpisane zostanie porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem "Rybnik-Europa" i Kołem Przyjaźni Rybnika w Dorsten. Wręczone zostaną też pamiątkowe medale.
    Po południu uroczystości przeniosą się na rybnicki Rynek, gdzie o godz. 15.00 zainaugurowany zostanie XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych, oficjalnie otwarte zostaną Dni Dorsten, a przedstawiciel Rady Europy Wilfried Böhm przekaże prezydentowi Rybnika Adamowi Fudalemu Flagę Honorową Rady Europy. Jedną z atrakcji wspomnianych uroczystości będzie odegranie hymnu europejskiego i rybnickiego hejnału przez zebrane orkiestry. Od godz. 17.00 na Rynku występować będą zespoły z Dorsten - 19-osobowy Big Band oraz grupa rockowa "SleepingSun". Wystąpi też rybnicka grupa "Trade Mark".
    Niemieccy goście wezmą też udział w barwnych obchodach jubileuszu 80-lecia istnienia Ruchu Brackiego w Rybniku i innych imprezach organizowanych w tym czasie w mieście.
    80-tysięczne Dorsten leży w zachodniej części Niemiec, w Północnej Nadrenii-Westfalii (Zagłębie Ruhry). Partnerskie kontakty polegają przede wszystkim na wymianie w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży oraz współpracy gospodarczej. Oprócz urzędu miasta, z niemieckim Dorsten współpracuje m. in. Zespół Szkół Budowlanych, I LO im. Powstańców Śl., a także Izba Przemysłowo-Handlowa. Organizowane cyklicznie Dni Rybnika w Dorsten i Dni Dorsten w Rybniku na stałe wpisały się w kalendarz imprez obu miast.
   
MIĘDZYNARODOWA ZŁOTA LIRA 2004
    W piątek 11 czerwca br. rozpocznie się w Rybniku XIII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych „Złota Lira 2004”. Impreza potrwa do niedzieli 13 czerwca, a udział w niej zapowiedziały orkiestry z Niemiec, Ukrainy, Czech, Węgier, Litwy, Słowacji i Polski.
    Festiwal rozpocznie się w piątek o godz. 15.00. Po krótkiej prezentacji zebranych na Rynku zespołów prezydent Rybnika Adam Fudali otworzy festiwal. Prezydent oficjalnie otworzy też jubileuszowe Dni Dorsten w Rybniku, a z rąk Wilfrieda Böhma - honorowego członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i byłego niemieckiego parlamentarzysty - odbierze przyznaną miastu Flagę Honorową Rady Europy. Obecne na Rynku zespoły wspólnie odegrają hejnał festiwalu „Złota Lira”, hejnał Rybnika oraz hymn zjednoczonej Europy. Będzie też można zobaczyć konkurs mażoretek o Puchar Ministra Kultury. 
    Orkiestry koncertować będą w Rybnickim Centrum Kultury (przesłuchania konkursowe o Puchar Ministra Kultury), w muszli koncertowej w Rybniku-Niedobczycach oraz innych rybnickich dzielnicach. Trzydniową imprezę zakończy koncert galowy z udziałem laureatów festiwalu, który odbędzie się w niedzielę 13 czerwca o godz. 19.00 w RCK. Nagrody zwycięzcom wręczy prezydent Rybnika oraz dyrektor festiwalu.
 
BRACTWO KURKOWE ŚWIĘTUJE
    W dniach 11-12 czerwca br. odbędą się główne obchody 80-lecia istnienia Ruchu Brackiego w Rybniku. W piątek 11 czerwca, imprezę zainauguruje wykład dr Bogdana Klocha z rybnickiego muzeum o historii i współczesnych zadaniach Bractw Kurkowych RP na przykładzie ruchu brackiego na Śląsku. Impreza odbędzie się w budynku rybnickiej szkoły muzycznej przy ul. Powstańców Śl. Początek o godz. 18.00. Dwadzieścia minut później nadane zostaną tytuły honorowe rybnickiego bractwa. Piątkowe spotkanie zakończy koncert symfoniczny w wykonaniu uczniów rybnickiej szkoły muzycznej pod batutą dyrektor szkoły, Romany Kuczery.
    Natomiast w sobotę (12 czerwca) na strzelnicy w Rybniku-Paruszowcu rozegrane zostaną "I Mistrzostwa Polski w Strzelaniu z Broni Czarnoprochowej". Pierwsze strzały padną już o 8.00, a uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano na 11.00. Najbarwniejszą częścią jubileuszowych obchodów będzie "Intronizacja Króla Kurkowego", która odbędzie się na rybnickim Rynku w sobotę 12 czerwca o 16.30.
 

RYBNIK FINALISTĄ KONKURSU LIDER ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE 2004
    Rybnik znalazł się w grupie finalistów konkursu „Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym”. Konkurs ten organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Związek Miast Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.
    Celem konkursu jest przyczynienie się do poprawy jakości usług świadczonych obywatelom i podmiotom gospodarczym przez administrację samorządową. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach „Przyjazny Urząd” i „Prorozwojowy Samorząd”. Wśród 72 projektów konkursowych do finału w kategorii „Przyjazny Urząd” zakwalifikowane zostało rozwiązanie zgłoszone przez miasto Rybnik - „Doręczanie korespondencji za pośrednictwem gońców”.
    Rozwiązanie to jest jednym ze znaczących elementów całego systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Rybnika. Wśród innych najważniejszych elementów można wymienić: uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000, wdrożenie informatycznego systemu zarządzania obiegiem dokumentów i zarządzania sprawami – DDM 9000, wdrożenie „Standardów Obsługi Klienta” czy uruchomienie na stronach internetowych miasta „Wirtualnego Biura”. Dwa i pół roku pracy gońców przyniosło naszemu miastu wymierne oszczędności finansowe, a jednocześnie znacznie podniosło skuteczność doręczania korespondencji. 
    Zakwalifikowanie Rybnika do finału poprzedziła wizyta ekspertów, którzy na miejscu w bezpośrednim kontakcie zweryfikowali opis zgłoszonego rozwiązania.
    Szczegółowe informacje dotyczące całego konkursu można uzyskać na stronach internetowych www.samorzad.pap.com.pl i www.rybnik.pl Konferencja podsumowująca wyniki konkursu odbędzie się w Warszawie 23 czerwca br.
    Z przeprowadzonych dotychczas na terenie miasta ankiet wynika, że mieszkańcy wysoko oceniają jakość usług świadczących przez gońców. Częścią konkursu „Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym” jest również plebiscyt ogłoszony przez Serwis Samorządowy PAP, w ramach którego swojego „Lidera Zarządzania” wybierać mogą internauci. Stąd też zachęcamy wszystkich, którzy popierają to rozwiązanie do oddania głosu na Rybnik – więcej informacji na www.rybnik.pl

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
    W sobotę 19 czerwca br. na Błoniach św. Jana Sarkandra w Rybniku-Paruszowcu odbędzie się wielkie powitanie lata, czyli Noc Świętojańska. 
    Impreza zapowiada się niezwykle interesująco. Już o 14.00 na scenie pojawią się znani i lubiani artyści. Jako pierwszy wystąpi zespół „Jack Band”. O godz. 16.00 zagra „Silesian Borynia Band”, a o 18.00 zaprezentują się zespoły taneczne. Godzinę później (19.00) usłyszymy Marco Bocchino z zespołem, który zaprezentuje przeboje włoskiej muzyki rozrywkowej. 
    O godz. 18.30 zostanie rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy wianek świętojański (wianki będą przyjmowane do oceny od godz. 17.00 do 18.00). O 20.30 na estradzie pojawi się gwiazda wieczoru – Robert Gawliński z zespołem „Wilki”. Występ zakończy pokaz sztucznych ogni. 
    Imprezie połączonej z obchodami „Dnia Samorządowca” towarzyszyć będą rozgrywki sportowe z udziałem rybnickich samorządowców (od 14.00 do 17.00, boisko TKKF „Piaski”).
    Ponadto, o 16.00 zostanie zainaugurowany drugi etap projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku w ramach programu ISPA 2001 (scena główna). Kolejny etap największej rybnickiej inwestycji realizowany będzie w trzech dzielnicach: Paruszowiec-Piaski, Niedobczyce i Niewiadom. W jego ramach powstanie ponad 100 km sieci. Zgodnie z harmonogramem robót prace mają potrwać do końca trzeciego kwartału 2007 roku. Koszt drugiego etapu wyniesie ponad 13 milionów euro. Na przygotowanie tak dużego projektu pozwoliła bezzwrotna dotacja z funduszu ISPA przyznana miastu w listopadzie 2001 r. przez Komisję Europejską. Wynosząca ponad 71 milionów euro kwota stanowi 64% kosztów kwalifikowanych całej inwestycji i jest najwyższą dotacją z funduszu ISPA udzieloną wówczas w naszym kraju. Unijne środki pozwoliły na realizację epokowej inwestycji, jaką	jest budowa systemu kanalizacji w siedemnastu rybnickich dzielnicach oraz sąsiednich gminach Gaszowice i Jejkowice (prawie 630 km kanalizacji).
 
SPOTKANIE Z NAJLEPSZYMI
    We wtorek 29 czerwca w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 106), o godz. 12.00, prezydent Rybnika Adam Fudali złoży gratulacje pięciu wyróżniającym się rybnickim policjantom, którzy w ostatnim czasie odnieśli sukcesy w regionalnych oraz ogólnopolskich konkursach i zawodach.




