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CZERWIEC 2004


RADA DZIELNICY W NOWEJ SIEDZIBIE

Prezydent Adam Fudali wziął udział w otwarciu siedziby Rady Dzielnicy Rybnik-Chwałowice (ul. 1 Maja 59). Uroczyste spotkanie odbyło się w sobotę 19 czerwca o 10:00.


„MÓJ PRZYJACIEL PIES”

„Mój przyjaciel pies” to hasło plenerowej imprezy integracyjnej, która odbyła się w sobotę 19 czerwca na terenie boiska Gimnazjum nr 7 w dzielnicy Boguszowice. 
Główną atrakcja pikniku z udziałem niepełnosprawnych dzieci z Boguszowic, Kłokocina i Gotartowic, były psy ras północnych (malamuty i husky). Impreza rozpoczęła się o 10:00. Niepełnosprawne dzieci pod opieką rodziców, harcerzy i wolontariuszy z Gimnazjum nr 5 i 7, mogły uczestniczyć w zajęciach kontaktowych z czworonogami (elementy dogoterapii). Były też pokazy powożenia i zaprzęgania psów, wykłady oraz wspólne gry i zabawy. Uczestników zabawy odwiedził prezydent Rybnika Adam Fudali (w godz. 12:00–12:30). Organizatorem pikniku było Stowarzyszenie „Aktywna Dzielnica”.


FESTYN W MEKSYKU

Rada Dzielnicy „Meksyk” zorganizowała festyn dla wszystkich mieszkańców dzielnicy, który odbył się w sobotę 19 czerwca w parku na „Kozich Górkach”. Wspólna zabawa rozpoczęła się o 15:00. Mieszkańców dzielnicy odwiedził również prezydent Rybnika Adam Fudali.


ZAMYSŁÓW W EUROPIE

Rada Dzielnicy Zamysłów zorganizowała festyn pod hasłem „Zamysłów w Europie”. Plenerowa impreza rozpoczęła się w sobotę 19 czerwca o 15:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6. Około 18:30 uczestników plenerowej zabawy odwiedził prezydent Rybnika Adam Fudali.


FESTYN NA GRZYBÓWCE

Rada Dzielnicy Golejów zorganizowała dwudniową zabawę na „Grzybówce”. 19 i 20 czerwca (sobota – niedziela) odbył się m.in. koncert organowy, biesiada śląska, występy dziecięcych zespołów, liczne konkursy oraz zabawa taneczna. Zabawa rozpoczęła się o 16:30 (w sobotę) i 16:00 (w niedzielę). W imprezie udział wziął prezydent Rybnika Adam Fudali.


REGATY O PUCHAR PREZYDENTA
 
Rada Dzielnicy „Śródmieście” i Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji organizowali VI Regaty o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika. 
W zawodach udział wzięli członkowie rad dzielnic (w klasie „Omega Samorządowej”) oraz pozostali zawodnicy, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w imprezie (w klasie „Omega Otwartej”). Regaty odbyły się w niedzielę 20 czerwca w Ośrodku Sportów Wodnych w Chwałęcicach. Impreza rozpoczęła się o 11:00 (zgłaszanie załóg, przygotowanie sprzętu od 8:30). O 15:30 prezydent Rybnika Adam Fudali wręczył zwycięzcom nagrody.


ŁADNIEJSZY RYBNIK

Już po raz czternasty prezydent Miasta Rybnika ogłosił konkurs pod hasłem „O ładniejszy Rybnik”. 
Celem konkursu jest zachęcanie mieszkańców, administratorów mieszkań spółdzielczych, zakładowych i komunalnych oraz użytkowników placówek handlowych i innych budynków użyteczności publicznej do dbania o posesje i przyczyniania się w ten sposób do upiększania miasta.
Konkurs oparty jest na czterech kategoriach:
1.	Najładniej zagospodarowany teren wokół budynków prywatnych.
2.	Najlepiej urządzony i utrzymany teren wokół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w ramach administracji spółdzielczej, zakładowej, komunalnej.
3.	Najładniej urządzone otoczenie pawilonów handlowych i innych obiektów użyteczności publicznej.
4.	Najlepiej zadbana dzielnica miasta (kategoria wprowadzona po raz pierwszy, dotyczy obszaru dzielnicy zabudowanego co najmniej dziesięcioma budynkami mieszkalnymi).
Konkurs odbył się w dniach od 15 lipca do 31 sierpnia. W tym okresie komisja konkursowa dokonała przeglądu zgłoszonych obiektów. Pisemne zgłoszenia do konkursu przyjmował Wydział Ekologii Urzędu Miasta do 14 lipca 2004 r.


POPOŁUDNIE Z DZIELNICAMI
 
Kolejne z cyklu spotkań „Popołudnie z dzielnicami” odbyło się w czwartek 24 czerwca w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 264) o godzinie 15:00.
Podczas spotkania z udziałem przewodniczących zarządów rybnickich dzielnic przedstawione zostały propozycje letniego wypoczynku organizowane w mieście. Omówione zostały zarówno wyjazdy i imprezy zorganizowane, jak i nowe pomysły, które warto wdrożyć w poszczególnych dzielnicach miasta. Gospodarz spotkania – prezydent Rybnika Adam Fudali – przedstawił stan zaawansowania prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta oraz szczegóły porozumienia zawartego pomiędzy miastem i Kompanią Węglową.


BARWNE KOROWODY DZIELNIC

W sobotę 26 czerwca br. na rybnickim Rynku odbyła się kolejna edycja imprezy pod nazwą „V Konkurs Korowodów Dzielnic o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika”. To jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie wpisało się na stałe w kalendarzu rybnickich imprez.
Impreza powstaje przy wydatnym zaangażowaniu poszczególnych dzielnic. Lokalne społeczności organizują się i podczas kilkunastominutowych przemarszów przedstawiają bogaty program kulturalno-rozrywkowy. W ten sposób podkreślana jest tożsamość każdej z dzielnic, ich charakter oraz akcenty regionalizmu.
Tegoroczna edycja „Korowodów dzielnic” odbyła się pod hasłem „W Europie jednoczy nas sport”. Wzięło w niej udział 11 spośród 27 rybnickich dzielnic. Impreza rozpoczęła się o godz. 10:00. Uczestnicy zgromadzili się w punkcie zbiórki na parkingu przy ul. Brudnioka. O wyznaczonej dla każdej dzielnicy godzinie, poszczególne korowody wyruszyły na trasę ulicami: Brudnioka, Rybnickiego i Kościelną do Rynku, gdzie odbyła się najważniejsza część prezentacji. Na płycie Rynku dzielnice przedstawiły 15-minutowe programy, a następnie wyszły ulicami: Sobieskiego i św. Jana na Plac Kościelny, gdzie nastąpiło rozwiązanie kolejnych kolumn. Korowody liczyły od 50 do 100 osób (maksymalnie 150 osób). W kolumnach poszczególnych korowodów, oprócz uczestników, znalazły się pojazdy mechaniczne (wozy strażackie, zaprzęgi konne, autobusy, itd.) oraz zwierzęta. Impreza zakończyła się o 15:00.


LIPIEC 2004


MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI

W niedzielę 4 lipca w Rybniku rozegrany został ostatni etap XV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarność” i Olimpijczyków.
Prawie 140 zawodników z Polski, Włoch, Niemiec, Japonii, Rosji, Litwy, Estonii i Szwecji miało do pokonania 839 km. Trasa wyścigu została podzielona na sześć etapów, z których ostatni rozegrany został w Rybniku. 
Liczący ponad 100 km rybnicki etap zainaugurowała prezentacja ekip (ul. Budowlanych, godz. 10:15). O godz. 11:00 zawodnicy rozpoczęli wyścig, a jego trasa przebiegała ulicami: Budowlanych, Żołędziową, Energetyków, Rudzką, Kotucza, Zebrzydowicką do mety przy ul. Budowlanych.
Uroczyste zakończenie wyścigu z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego, połączone z ceremonią dekoracji, odbyło się w godz. 13:15 – 13:40 (skwer przy ul. Budowlanych w sąsiedztwie ul. Floriańskiej).
Przejazd zawodników spowodowało utrudnienia w ruchu drogowym w godz. od 11:00 do 13:30. W tym czasie dworzec komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych oraz ulice znajdujące się na trasie wyścigu zostały wyłączone z ruchu. Postój autobusów możliwy był na Placu Wolności na części jezdni przeznaczonej obecnie do parkowania pojazdów.
Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarność” i Olimpijczyków należy do największych imprez kolarskich organizowanych w Polsce. W poprzednich latach uczestniczyło w nim wielu zawodników światowego formatu – późniejszych mistrzów świata, mistrzów olimpijskich, czy zwycięzców Giro d’Italia. Organizatorem tegorocznej edycji wyścigu było Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Rekreacji.


MISTRZOSTWA ŚLĄSKICH MIAST

W niedzielę 4 lipca, w parku im. H. Czempiela w Rybniku–Niedobczycach odbył się turniej siatkówki plażowej z cyklu „Mistrzostw Miast Śląska” pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudalego. Celem turnieju było wyłonienie mistrza miast poprzez cykl letnich turniejów siatkówki. W zawodach wzięły udział osoby zamieszkałe w powiatach: rybnickim, żorskim, jastrzębskim, wodzisławskim i pszczyńskim (zapisy miały miejsce w niedzielę 4 lipca do godz. 9:00).


PREZYDENT U JUBILATKI

We wtorek, 6 lipca o godz. 13:00, prezydent Rybnika Adam Fudali złożył wizytę Pani Annie Kozielskiej, która w lipcu 2004 r. obchodziła 102 rocznicę urodzin. Prezydent złożył jubilatce urodzinowe życzenia oraz przekazał kwiaty i upominek.


NIEPEŁNOSPRAWNI FRANCUZI W RYBNIKU

W środę 7 lipca o godz. 9:00 (urząd miasta, sala 264) prezydent Rybnika Adam Fudali spotkał się z grupą młodzieży niepełnosprawnej z partnerskiego miasta Liévin. Do Rybnika przyjechali młodzi ludzie (28 osób, 13-16 lat) z tamtejszego Ośrodka dla Niepełnosprawnych Ruchowo. Towarzyszyli im opiekunowie.
Ośrodek dla Niepełnosprawnych Ruchowo we francuskim Liévin jest placówką medyczną, gdzie rehabilitowane są dzieci oraz młodzież z miasta i okolicy. Funkcjonuje on wspólnie ze szkołą podstawową, organizując swym wychowankom czas przez cały dzień. Z jego usług korzysta 95 dzieci w wieku od 4 do 18 lat.
Francuscy goście, oprócz wizyty w magistracie, odwiedzili rybnicki Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny im. Jana Pawła II przy ul. Hibnera oraz zwiedzili miasto. Pojechali też do Pszczyny, Oświęcimia, Krakowa i Wieliczki. Z Rybnika wyjechali w niedzielę 11 lipca.


LILIOWA WYSTAWA

Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów wraz z Rybnickim Centrum Kultury zorganizowali XIV Międzynarodową Wystawę Lilii i Kompozycji Kwiatowych. Otwarcie imprezy, z udziałem prezydenta Rybnika Adam Fudalego, odbyło się w sobotę 10 lipca o godz. 10:00 w RCK przy ul. Saint Vallier 1. Wystawa zakończyła się w niedzielę 11 lipca, o godz. 17:00.
W trakcie dwudniowej imprezy miłośnicy kwiatów mogli przyjrzeć się z bliska osiągnięciom hodowców lilii oraz obejrzeć ciekawe stoiska tematyczne. Zwyczajem lat ubiegłych, wystawę zakończyła wyprzedaż eksponatów.


FESTYN NA PIASKACH

Koło Emerytów i Rencistów „Silesia” wraz z TKKF-Piaski i Radą Dzielnicy Paruszowiec-Piaski zorganizowali Festyn Środowiskowy, który odbył się w sobotę 10 lipca w ośrodku TKKF. Dzielnicowa impreza rozpoczęła się o godz. 15:00.
Podczas festynu wystąpił lokalny zespół „Dzieci z placówki”, grupa „Kontrast” oraz „Ana Fanzołowa” z programem gawędziarskim. Nie zabrakło też gier i zabaw dla wszystkich, konkursu dowcipów oraz koła szczęścia „Zuzka”. Organizatorzy zapewnili bufet z napojami i słodyczami, tradycyjną grochówkę, śląskie krupnioki, kiełbaski z rożna i chleb z pysznym smalcem. Była też zabawa taneczna i wiele innych atrakcji.
Udział w imprezie wziął prezydent Rybnika Adam Fudali oraz goście z czeskiej Karwiny – partnerskiego miasta Rybnika. Wizyta czeskich przyjaciół jest pokłosiem podpisanej umowy partnerskiej pomiędzy miastami oraz ustalonymi wspólnie kierunkami współpracy, m.in. integracji różnych środowisk społecznych.


WAWRZYŃCOWY FESTYN

Wspólnota parafialna św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni i Rada Dzielnicy Ligota-Ligocka Kuźnia w Rybniku zorganizowali Festyn Wawrzyńcowy. Impreza odbyła się w sobotę 17 lipca na dzielnicowym boisku klubu „Silesia Rybnik”. Udział w festynie wziął także prezydent Rybnika Adam Fudali.
Program imprezy przewidział coś niecoś dla ducha i ciała. Oprócz występów zespołów dziecięcych i innych (Kontrast, Hajer Kapela, Mona Lisa) była smaczna grochówka, swojski kołocz, krupniok, ogórki i smalec. Nie zabrakło też pokazu sztucznych ogni oraz loterii fantowej.


SIERPIEŃ 2004


40 LAT AEROKLUBU ROW

W piątek i sobotę, 13-14 sierpnia na lotnisku rybnickiego aeroklubu miały miejsce uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia istnienia Aeroklubu ROW. Impreza połączona była z 35-leciem kariery lotniczej Jerzego Makuli, wielokrotnego mistrza świata w dziedzinie lotnictwa sportowego. W uroczystościach udział wziął prezydent Rybnika Adam Fudali.


ODPUSTOWY FESTYN RODZINNY

Rada Dzielnicy Rybnicka Kuźnia oraz Stowarzyszenie Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia” zorganizowali Odpustowy Festyn Rodzinny. Impreza odbyła się w dniach 14-15 sierpnia (sobota – niedziela) w godz. 16:00 – 22:00, na rogu ulic Podmiejskiej i św. Maksymiliana.
W programie festynu organizatorzy przewidzieli wiele ciekawych atrakcji. Były m.in. gry i konkursy dla dzieci oraz dorosłych, występy zespołów muzycznych, wesołe miasteczko i pokaz sztucznych ogni. Nie zabrakło też ciekawych i cennych nagród. Podczas imprezy odbyła się również prezentacja książki poświęconej dzielnicy Rybnicka Kuźnia i okolicom pt. „Śladami przeszłości Ziemi Rybnickiej” autorstwa Józefa Kolarczyka (niedziela, ok. godz. 16:00). W dzielnicowej imprezie udział wziął prezydent Rybnika Adam Fudali.




100 LAT

W niedzielę, 22 sierpnia, Pani Maria Anna Makowska z dzielnicy Śródmieście obchodziła setną rocznicę urodzin. W jej intencji odprawiona została msza w rybnickiej bazylice (godz. 12:00). Bezpośrednio po mszy prezydent Rybnika Adam Fudali złożył jubilatce urodzinowe życzenia oraz przekazał kwiaty i upominek. Do życzeń dołączyli się przedstawiciele rady dzielnicy.


XII FESTYN FARSKI

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa z Boguszowic Starych zorganizowała tradycyjny Farski Festyn. Impreza odbyła się w sobotę 28 sierpnia, w amfiteatrze – ogrodzie farskim przy boguszowickiej parafii.
Dwunasty już festyn rozpoczął się o godz. 15:30. Podczas imprezy wystąpił góralski zespół dziecięcy „Mały Koniaków” oraz chór „Dar”. Nie zabrakło kabaretowo-operowego show w wykonaniu „Duetu Tenorów”, występów Józefa Poloka z kapelą śląską oraz zespołu „Sami”. Losowane były również ciekawe nagrody. Imprezę, w której udział zapowiedział prezydent Rybnika Adam Fudali (ok. 17:30), zakończył pokaz sztucznych ogni.


DOŻYNKI W POPIELOWIE

W niedzielę 29 sierpnia odbyły się dzielnicowe dożynki w rybnickiej dzielnicy Popielów. Organizatorem imprezy był zarząd popielowskiego kółka rolniczego.
Dzielnicowe święto plonów rozpoczęło się o godz. 9:00 okolicznościową mszą w kościele Trójcy Przenajświętszej. Dożynkowe uroczystości kontynuowane były o godz. 14:00, kiedy to ulicami Popielowa i sąsiedniego Radziejowa przeszedł barwny korowód dożynkowy . Udział w nim wziął prezydent Rybnika Adam Fudali. Popielowskie dożynki zakończył festyn na terenie tamtejszej OSP.


FESTYN W GOTARTOWICACH

V Festyn Rodzinny organizowany przez Radę Dzielnicy Gotartowice w Rybniku odbył się w niedzielę 29 sierpnia. Miejscem imprezy był teren rekreacyjny przy siedzibie OSP. Dzielnicowy festyn rozpoczął się o godz. 14:00 mszą w gotartowickim kościele. Do udziału w imprezie zaproszony został prezydent Rybnika Adam Fudali


WRZESIEŃ 2004 


DZIEŃ WETERANA

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Rybniku zorganizował uroczyste spotkanie z okazji Dnia Weterana. Okolicznościowe spotkanie z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego odbyło się w środę 1 września, o godz. 16:00, w siedzibie rybnickiego Cechu Rzemiosł (okrąglak) przy ul. Wysokiej.


PARTNERSKA WIZYTA

Parafowanie umowy bliźniaczej było głównym celem czterodniowego wyjazdu rybnickich samorządowców do greckiego miasta Larissa. Wizyta oficjalnej delegacji, z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim i przewodniczącym rady miasta Michałem Śmigielskim na czele, trwała od piątku do poniedziałku (3-6 września). To rewizyta po podpisaniu w roku 2003 w Rybniku umowy o współpracy miast.
Podczas pobytu w Larissie rybnicka delegacja wzięła również udział w oficjalnych spotkaniach z władzami samorządowymi partnerskiego miasta oraz okolicznych gmin. Uczestniczyła również w otwarciu cyklicznego Festiwalu Orkiestr oraz zwiedziła miasto, w tym miejscową galerię obrazów.
Larissa została oficjalnym miastem bliźniaczym Rybnika w czerwcu  2003 r. Sygnatariuszami międzynarodowej umowy byli wtedy – prezydent Rybnika Adam Fudali i przewodniczący rady miasta Larissy Konstantinos Agorastos. Zgodnie z dobrym obyczajem, gospodarze obu miast przypieczętowali ponownie fakt oficjalnej współpracy partnerskiej, odkrywając pole do dalszego działania stowarzyszeniom, organizacjom oraz instytucjom w Rybniku i Larissie.
Larissa, to miasto leżące w środkowej Grecji, na Nizinie Tesalskiej, nad rzeką Pinios. Liczy  ponad 102 tys. mieszkańców. To ośrodek przemysłowo-handlowy i turystyczny, a na jej terenie zlokalizowane są zakłady przemysłu włókienniczego, papierniczego, spożywczego (głównie cukierniczego i tytoniowego) oraz odzieżowego.
Od czerwca 2004 r. Rybnik należy do elitarnego grona europejskich miast, które za współpracę międzynarodową wyróżnione zostały Flagą Honorową Rady Europy.


POSIEDZENIE RADY

W czwartek, 9 września, o godz. 11:00 odbyło się posiedzenie nadzwyczajne Rady IV kadencji Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku. Spotkanie z udziałem prezydenta miasta Adama Fudalego miało miejsce w budynku głównym CKI przy ul. Kościuszki 54 (s. 106).


POEZJA METAFIZYCZNA

Drugi etap II Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Metafizycznej odbył się w Rybniku, w piątek 10 września. Regionalna impreza rozpoczęła się o godz. 10:00 w Zespole Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej. W uroczystej inauguracji konkursu udział wziął prezydent Rybnika Adam Fudali, który współpatronował imprezie.


DOŻYNKI NA OCHOJCU

Festyn Dożynkowy 2004 to impreza, którą zorganizowała Rada Dzielnicy Rybnik–Ochojec, LKS „Płomień” Ochojec i lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. Plenerowa zabawa rozpoczęła się o 15:00 na boisku sportowym przy ul. Cystersów 34. Udział w tym ciekawym wydarzeniu wziął również prezydent Rybnika Adam Fudali (po 16:00).


RYSOWANO ŚLOŃSKO GODKA...

...to tytuł wystawy Kazimiery Drewniok, której otwarcie – połączone z wernisażem – odbyło się w poniedziałek 13 września o godz. 17:00, w Rybnickim Centrum Kultury. Organizatorem przedsięwzięcia był RCK i Zespół Twórców Nieprofesjonalnych pn. „Oblicza”. Udział w artystycznej imprezie wziął prezydent Rybnika Adam Fudali.


FESTYN W GIMNAZJUM

W sobotę, 11 września, w godz. 14:00 – 19:00 na terenie Gimnazjum nr 10 w Ligocie – Ligockiej Kuźni odbył się Festyn Rodzinny. Na plenerową imprezę z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego (ok. 16:00) zaprosiła dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Festyn zorganizowany został przy współpracy z Radą Dzielnicy i sponsorami.


PIKNIK NA BŁONIACH

Koło Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” przy RZWM „Huta Silesia” zorganizowało piknik. Impreza odbyła się przy klubo-kawiarni na terenie TKKF „Piaski” na rybnickich Błoniach. Piknik odbył się w sobotę, 11 września, a rozpoczął się o godz. 16:00. Udział w imprezie wziął prezydent Rybnika Adam Fudali (ok. 18:00).


OMÓWILI DZIAŁANIA

Omówienie aktualnych działań podejmowanych przez rząd było tematem spotkania z parlamentarzystami województwa oraz przedstawicielami władz samorządowych regionu, powiatów i gmin. Konferencja, której organizatorem był wojewoda śląski, odbyła się w piątek, 17 września, w sali sejmu śląskiego urzędu wojewódzkiego w Katowicach, w godz. od 12:25 do 14:00. W spotkaniu wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali.


FESTYN CHARYTATYWNY

„Festyn na zakończenie lata”, to impreza, która rozpoczęła się o godz. 15:00 w sobotę 18 września, w parku im. Czempiela w Rybniku–Niedobczycach. Jej organizatorami byli: Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zespół Ognisk Wychowawczych, Dom Kultury Niedobczyce oraz Rada Dzielnicy Rybnik–Niedobczyce.
W ciekawym programie festynu nie zabrakło loterii fantowej, z której dochód przeznaczony został w całości na działalność charytatywną prowadzoną przez placówki opieki nad dzieckiem, będące współorganizatorami plenerowej zabawy. W imprezie wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali (ok. 16:00).


JARMARK ŚLĄSKI W RYBNIKU

Rzemieślnicy rybnickiego Cechu zaprosili na święto rzemiosła, które odbyło się w sobotę i niedzielę, 18-19 września. To już piąta edycja Jarmarku Śląskiego, połączona z konkursem na Rzemieślnika Roku 2004, nad którą honorowy patronat sprawował prezydent Rybnika Adam Fudali.
Imprezę rozpoczęła zbiórka w Domu Rzemiosła i przemarsz do rybnickiej bazyliki (sobota, godz. 9:30). Tam uczestnicy uroczystości zostali powitani i wzięli udział w uroczystej mszy (godz. 10:30). Zaraz po niej, o godz. 11:30, pod Rybnickim Centrum Kultury rozpoczął się jarmark, a na godz. 12:15 przewidziano oficjalne powitanie gości w Domu Rzemiosła, z udziałem prezydenta Rybnika. Po oficjalnych wystąpieniach laureatom konkursu Rzemieślnik Roku wręczone zostały specjalne statuetki. Wręczone zostały również okolicznościowe wyróżnienia z okazji 30-lecia istnienia rybnickiego Domu Rzemiosła.
Następnego dnia (niedziela), w godz. 10:00 – 18:00 pod RCK, odbył się jarmark połączony z ciekawymi występami artystycznymi i konkursami.


ZEBRANIE W KLUBIE I MECZ

Walne zebranie sprawozdawcze Miejskiego Koszykarskiego Klubu Sportowego „Rybnik” odbyło się w niedzielę, 19 września o godz. 10:00, w auli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Św. Józefa 30 w Rybniku (wejście od hali sportowej).
Z kolei w sobotę, 25 września o godz. 17:00 rozegrany został drugoligowy mecz koszykówki mężczyzn pomiędzy MKKS Rybnik i Zagłębiem Sosnowiec. Sportowa impreza odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Do udziału w spotkaniu zaproszony został prezydent Rybnika Adam Fudali.


FESTYN FARSKI

Parafia Trójcy Przenajświętszej oraz Rada Dzielnicy Rybnik–Popielów zorganizowali Festyn Farski, który odbył się w niedzielę, 19 września, na parkingu obok popielowskiego kościoła. Impreza trwała od godz. 16:00 do 22:00, a udział w niej wziął prezydent Rybnika Adam Fudali (godz. 20:00).


JUBILACI W MAGISTRACIE

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło dziewiętnaście rybnickich par. Dostojni jubilaci świętowali w poniedziałek, 20 września o godz. 11:00, w Urzędzie Miasta Rybnika (s. 108). Jubileuszowe pary otrzymały medale Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie oraz listy gratulacyjne prezydenta Rybnika Adama Fudalego i upominki. Podczas uroczystości wystąpił zespół „Gama”.


ISO DLA WODOCIĄGÓW

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku zorganizowało konferencję pt. „ISO 9001:2000 a Klient”, połączoną z wręczeniem firmie certyfikatu ISO 9001:2000. Konferencja miała miejsce w budynku Akademii Ekonomicznej w rybnickim Zespole Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej 13. Rozpoczęła się ona o godz. 11:00, we wtorek 28 września. Udział w spotkaniu wziął prezydent Rybnika Adam Fudali.
Więcej szczegółów na temat PWiK w Rybniku znaleźć można na ciekawie zaprojektowanej stronie http://www.pwik-rybnik.pl. Tam też obejrzeć można interesującą prezentację multimedialną argumentującą korzyści przyłączenia gospodarstw domowych do budowanej w mieście, w ramach unijnego programu ISPA, sieci kanalizacji sanitarnej: http://www.pwik-rybnik.pl/Prezentacja.htm.  


TARGI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

V Targi Przedsiębiorczości pod hasłem „O szybszy rozwój gospodarczy”, organizowane wspólnie przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Powiatowe Urzędy Pracy i organizacje przedsiębiorców, odbyły się w dniach od piątku 24 września do wtorku 5 października na terenie subregionu.
Honorowy patronat nad imprezą objął Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były premier RP, który w piątek 24 września o godz. 10:00 wygłosił wykład inauguracyjny (rybnicki Okrąglak, ul. Wysoka 15/17). W trakcie imprezy, około godz. 10:45 odbyła się konferencja prasowa.
Tegoroczna edycja targów po raz pierwszy odbyła się w sześciu miastach subregionu. Rozpoczęło ją piątkowe (24 września) spotkanie inauguracyjne połączone z wystąpieniem Jerzego Buzka oraz przewodniczącego związku i zarazem prezydenta Rybnika Adama Fudalego (Rybnik, siedziba Cechu Rzemiosł przy ul. Wysokiej 15/17). W kolejnych dniach targi odbywały się w Radlinie, Czerwionce-Leszczynach, Raciborzu, Żorach i Jastrzębiu Zdroju.
W ramach targów przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje na temat pomocy finansowej, wymogów funkcjonowania na rynkach Unii Europejskiej oraz skorzystać z bezpłatnych porad urzędów i instytucji, z którymi stykają się na co dzień.


URZĘDNICY Z EUROPOSŁEM

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i były premier RP spotkał się z rybnickimi radnymi, kadrą kierowniczą urzędu miasta i szefami jednostek miejskich. Europoseł przyjechał do Rybnika na zaproszenie prezydenta miasta Adama Fudalego. Spotkanie, którego tematem była rola samorządu terytorialnego w Unii Europejskiej, odbyła się w piątek, 24 września, o godz. 9:00 w sali 264 rybnickiego magistratu przy ul. Chrobrego 2. Jeszcze przed spotkaniem Jerzy Buzek zwiedził największe rybnickie inwestycje ostatnich lat (m.in. Zespół Szkół Wyższych, nową siedzibę szkoły muzycznej, nowoczesny stadion miejski). Natomiast po spotkaniu w urzędzie miasta były premier RP wziął udział w uroczystej inauguracji V Targów przedsiębiorczości subregionu zachodniego województwa śląskiego.


O ŁADNIEJSZY RYBNIK

W poniedziałek, 27 września, o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Rybnika (s. 264) rozpoczęło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Prezydenta Miasta Rybnika „O ładniejszy Rybnik”. Coroczny konkurs dotyczy najlepiej zagospodarowanego zielenią i utrzymanego ogrodu przydomowego lub zieleni wokół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej.


INAUGURACJA UNIWERSYTETU

Rybnicki Klub Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczął nowy rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się w dniach 27-28 września (poniedziałek-wtorek) na terenie Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej. Udział w imprezie wziął prezydent Rybnika Adam Fudali (poniedziałek, 27 września, godz. 11:00, aula UŚ).
W pierwszym dniu uroczystości miały miejsce w auli Uniwersytetu Śląskiego, a w drugim w Laboratorium Nowoczesnych Technologii Przemysłowych rybnickiego kampusu. Podczas inauguracji nie zabrakło ciekawych wykładów prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego i gliwickiej Politechniki.


SPOTKANIE W NIEDOBCZYCACH

Rada Dzielnicy Rybnik–Niedobczyce zorganizowała spotkanie mieszkańców, którego tematem były sprawy związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy. Zebranie odbyło się w środę, 29 września, o godz. 18:00 w Domu Kultury w Niedobczycach. Wziął w nim udział prezydent Rybnika Adam Fudali


RYBNIK GMINĄ FAIR PLAY 2004

Tytuł i certyfikat GMINA FAIR PLAY 2004 oraz specjalne wyróżnienie w kategorii gmin miejskich otrzymał Rybnik w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Gmina Fair Play”. Uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów odbyła się podczas okolicznościowej gali w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie, w czwartek 30 września o godz. 12:00. Wyróżnienie odebrał prezydent Rybnika Adam Fudali. Trzy kwadranse wcześniej (godz. 11:15) prezydent Rybnika wziął udział w organizowanej przy okazji uroczystości konferencji prasowej.
Organizatorem przedsięwzięcia była kapituła „Gmina Fair Play”, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Celem konkursu i certyfikacji było wyróżnienie gmin zaangażowanych w tworzenie możliwie najlepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania oraz udzielenie im wsparcia w wysiłkach na rzecz przyciągania nowych inwestorów. Udział w konkursie umożliwił gminom wykorzystanie wyników konkursu i przeprowadzonych w jego trakcie badań obejmujących działania mające na celu promocje inwestycji przez gminy.


PAŹDZIERNIK 2004


SZWEDZI W RYBNIKU

W środę, 13 października, w miastach Subregionu Zachodniego gościli szwedzcy samorządowcy i przedsiębiorcy Grupy Vattenfall.
Podczas wizyty szwedzka delegacja wzięła udział w spotkaniu z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim, które rozpoczęło się o godz. 9:30 w rybnickim magistracie (sala 264). Tam szwedzcy goście zapoznali się charakterystyką i ofertą gospodarczą miasta, a także gmin Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Ponadto zwiedzili Zespół Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej (godz. 11:00) oraz fabrykę Purmo (godz. 11:45). Po wizycie w Rybniku szwedzka grupa wyjechała do Żor.
Wizyta została zorganizowana przez Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku i Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. w ramach realizacji projektu mającego na celu wspieranie działań związanych z rozwojem gospodarczym regionu Górnego Śląska. Przy realizacji tego projektu wykorzystywane były między innymi kontakty w Skandynawii inwestora strategicznego GZE S.A., którym jest szwedzka firma Vattenfall AB.


NAJLEPSZY SAMORZĄDOWIEC ROKU

Prezydent Rybnika Adam Fudali został nominowany do tytułu „Najlepszego Samorządowca 2004 roku”. Jest on jedynym śląskim samorządowcem pretendującym do głównej nagrody w kategorii miejskiej.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się podczas I Kongresu Samorządowców Polskich organizowanego pod hasłem: „Aktywne władze samorządowe kreatorem dobrobytu lokalnych społeczności” w dniach 15-16 października 2004 r. w Warszawie, w gmachu Sejmu RP oraz w „Domu Polonii”. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Marszałek Sejmu RP.
Inicjatorem i organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych oraz Klubu Polskiego Samorządowca. Zgłoszone osoby zostały ocenione w następujących kategoriach: aktywność w zdobywaniu pieniędzy na inwestycje, stosunek do mieszkańców, działalność na rzecz miasta i lokalnej społeczności, gospodarność oraz zaangażowanie w promocję swoich miejscowości.
Celem kongresu, w ramach którego organizowany jest konkurs, jest stworzenie forum dyskusyjnego z ekspertami z poszczególnych ministerstw, przybliżenie aktualnych problemów administracji samorządowej, także silniejszą integrację i wymianę doświadczeń polskich samorządowców.


GALA JAKOŚCI

We wtorek, 26 października o godz. 18:00, prezydent Rybnika Adam Fudali wziął udział w uroczystych obchodach XI Forum Jakości organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Uroczystość odbyła się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego.


WICEMARSZAŁEK SEJMU W RYBNIKU

W środę, 27 października, wizytę w Rybniku złożył Donald Tusk – wicemarszałek Sejmu RP i przewodniczący Platformy Obywatelskiej.
W godz. 12:45 – 14:00 Donald Tusk spotkał się z rybnickimi studentami Zespołu Szkół Wyższych. W auli Akademii Ekonomicznej przy ul. Rudzkiej 13 wygłosił wykład pt. „Gospodarka wolnorynkowa jako jeden z fundamentów ustroju III RP”. Gospodarzem spotkania był prezydent Rybnika Adam Fudali, a gościem Maria Pańczyk – honorowa „Ślązaczka Roku 2004”.
Po spotkaniu w rybnickim kampusie wicemarszałek sejmu zwiedził miasto i spotkał się z prezydentem Rybnika w magistracie. Rybnicką wizytę marszałka zakończył spotkanie z mieszkańcami, przewidziane na godz. 15:00 – 17:00 w „Okrąglaku” przy ul. Wysokiej 15/17.


MUZYKA CHÓRALNA

Rybnickie Centrum Kultury i parafia p.w. Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku zorganizowali koncert muzyki chóralnej. Impreza odbyła się w czwartek, 28 października o godz. 18:45, w kościele Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Rybnickiego. W programie wystąpił chór DAR pod dyrekcją Joanny Glenc, działający przy Duszpasterstwie Akademickim w Rybniku oraz studencki chór MADRYGAŁ westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma z Münster (Niemcy) pod batutą Ulricha Haspela. Wykonawcy zaprezentują utwory epoki renesansu, baroku, romantyzmu i modernizmu. Udział w wydarzeniu wziął prezydent Rybnika Adam Fudali.


MEDAL EUROPEJSKI DLA PREZYDENTA

Prezydent Rybnika Adam Fudali otrzymał Honorowy Medal Europejski. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest przez najważniejszą instytucję zajmującą się integracją Polski z Unią Europejską – Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Business Centre Club.
Uroczyste wręczenie medali i specjalnych dyplomów odbyło się w czwartek, 28 października o godz. 12:00, w Pałacu Lubomirskich w Warszawie – siedzibie BCC, podczas IX Edycji Medalu Europejskiego. Gospodarzami uroczystości byli: minister Jarosław Pietras – Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Grażyna Majcher-Madziak – przewodnicząca komisji weryfikacyjnej i Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club. Podczas imprezy wręczone zostały również wyróżnienia laureatom IX Edycji Medalu Europejskiego dla Wyrobów.
Razem z prezydentem Rybnika Adamem Fudalim wyróżnieni zostali: prof. Lena Kolarska-Bobińska – Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych; Joanna Szychowska – Członek Gabinetu Komisarza Europejskiego; prof. Władysław Bartoszewski – Przewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa; Bruno Dethomas – Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce; ks. bp Piotr Jarecki – członek Rady Społecznej Episkopatu Polski „lustitia et Pax”; Dariusz Łukawski – Kierownik Redakcji Panoramy; Janusz Onyszkiewicz – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego; Jerzy Pilch – pisarz, publicysta; ks. Bogusław Trzeciak – Dyrektor Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich, Biura w Warszawie; Tadeusz Wijaszka – Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz Rafał Ziemkiewicz – pisarz, publicysta. Nagrodę odbierze również Marek Konrad – aktor, laureat Honorowego Medalu Europejskiego VIII edycji, a Specjalne Ostre Pióro 2003 odbierze dziennikarka Elżbieta Jaworowicz.
Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego celem jest przybliżenie idei Unii Europejskiej w środowisku przedsiębiorców. W kolejnych edycjach konkursu wręczane są również Honorowe Medale Europejskie – dla osób spoza środowiska biznesu – jako wyraz uznania i podziękowania za działania na rzecz integracji Polski z Unią Europejską oraz promocję i informowanie społeczeństwa o przebiegu procesu integracji, mówienie w rzetelny sposób o jej konsekwencjach oraz dobrych i słabszych stronach.


LISTOPAD 2004


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Program uroczystości:
Rynek
godz. 9:50 – zbiórka pocztów sztandarowych, delegacji i mieszkańców miasta;
godz. 10:00 – intrada Miejskiej Orkiestry Dętej „Rybnik”, okolicznościowe wystąpienie prezydenta Rybnika Adama Fudalego, złożenie kwiatów na tablicy pamiątkowej i przemarsz do bazyliki św. Antoniego;
Bazylika
godz. 10:30 – uroczysta msza w intencji ojczyzny.


REQUIEM MOZARTA

Rybnickie Centrum Kultury i parafia p.w. Jadwigi Śląskiej w Rybniku zorganizowali „Requiem” Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu solistów oraz chóru „Resonans con tutti” z  towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej „Camerata Impuls” pod dyrekcją Małgorzaty Kaniowskiej. Słowo o muzyce wygłosił Wacław Mickiewicz. Impreza z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego odbyła się w kościele św. Jadwigi na rybnickich „Nowinach”, we wtorek 2 listopada o godz. 19:00.


EUROPOSEŁ O PIENIĄDZACH UE

Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht spotkał się w środę, 3 listopada z samorządowcami Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Spotkanie, zorganizowane przez europosła w auli Akademii Ekonomicznej rybnickiego Zespołu Szkół Wyższych przy ul. Rudzkiej, rozpoczęło się o godz. 19:00. Jego tematem było „Finansowanie rozwoju gmin ze środków europejskich”, a celem zwiększenie świadomości o możliwościach rozwoju samorządów w kontekście członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali.


AKCJA PARKINGOWA

Prezydent Rybnika Adam Fudali oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Optima Fide” zorganizowali konferencję informacyjno-promocyjną pod hasłem „Akcja parkingowa”. Spotkanie organizowane jest w związku z ogólnopolską akcją na rzecz właściwego korzystania z miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Konferencja odbyła się w czwartek, 4 listopada, w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 264). Początek o godz. 15:00.
Akcja kierowana jest przede wszystkim do osób i instytucji, którym powinno zależeć na właściwym korzystaniu z wyznaczonych miejsc parkingowych oraz tych, którzy mogą zaspokajać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy.


DZIESIĄTY BIEG NIEPODLEGŁOSCI

W czwartek, 11 listopada, odbył się w naszym mieście jubileuszowy, X Bieg Niepodległości o Puchar Prezydenta Miasta Rybnika.
Tegoroczna trasa biegu to pętla okrężna wzdłuż ulicy Korfantego, Zamkowej, Rynkowej, Plac Wolności, Łony, Sobieskiego, Rynek – w sumie 1 km. Start i meta pod Ratuszem na Rynku. Początek biegu o godz. 12:00, a dekorację zwycięzców przewidziano na godz. 14:15.
W biegu głównym startować mogli wszyscy chętni, którzy dokonali zgłoszenia w wyznaczonym terminie i przedstawili badania lekarskie dopuszczające do startu. Zgłoszenia przyjmowane były od 25.10.2004 r. (poniedziałek) do 05.11.2004 r. (piątek) w godz. 14:00 – 21:00 na pływalni krytej przy ul. Powstańców 40 w Rybniku (obok Bazyliki). W dniu biegu – w godz. od 10:00 do 12:30 – w sekretariacie zawodów w ratuszu na Rynku.


KONKURS BIBLIJNY W RYBNIKU

W czwartek, 18 listopada, w SP nr 13 w Rybniku-Chwałowicach odbył się rejonowy etap Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych. Hasło tegorocznej edycji imprezy brzmiało: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29). Organizatorami konkursu byli: Wydział Katechetyczny i Dekanaty Archidiecezji Katowickiej oraz wydziały edukacji miast naszego regionu.
Etap pisemny konkursu rozpoczął się o godz. 10:00, a ogłoszenie wyników i rozdanie nagród z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego odbyło się o godz. 13:30. Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 114 uczestników.


ANDRZEJKOWA BIESIADA

Drugą Śląską Biesiadę Andrzejkową zorganizowała dyrekcja SP nr 15, rada rodziców szkoły oraz Stowarzyszenie Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”. Biesiada odbyła się w sobotę 20 listopada w siedzibie szkoły przy ul. Św. Maksymiliana 26. Zabawa rozpoczęła się o 18:00. Do udziału w imprezie zaproszony został prezydent Rybnika Adam Fudali.
Podczas dzielnicowej zabawy odbyły się liczne konkursy, loteria fantowa oraz zabawa taneczna do późnych godzin nocnych. Biesiadowaniu przy śląskim jadle i kufelku towarzyszył Jacek Lech.


SPECJALNY KONCERT

Koncert Specjalny Dni Cecyliańskich w Rybniku, to impreza, na którą zaprosił prezydent Rybnika, Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Chórów Państowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Rybniku. Wystąpił ceniony w kraju i zagranicą Chór Akademicki Politechniki Szczecińskiej im. prof. Jana Szyrockiego pod dyrekcją Richarda Zielińskiego z USA. Koncert odbył się w niedzielę, 21 listopada, w kościele o.o. misjonarzy p.w. Królowej Apostołów w Rybniku przy ul. Kościuszki.
Podczas koncertu prezydent Rybnika Adam Fudali przekazał Jolancie Szyrockiej „Medal VIII wieków Rybnika”, jako pośmiertne uhonorowanie zmarłego w kwietniu 2003 roku profesora Jana Szyrockiego – wybitnego rybniczanina, zasłużonego dla kultury ambasadora polskiej pieśni chóralnej i wychowanka rybnickiej szkoły muzycznej.
Chór akademicki Politechniki Szczecińskiej przyjechał do Rybnika z inicjatywy Ziglindy Lampert-Raszyńskiej, dyrygenta chórów PSM I i II stopnia w Rybniku oraz członkini Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In Terra Pax”, której założycielem był prof. Jan Szyrocki.


DZIEŃ KOLEJARZA

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kolejarza odbyło się w poniedziałek, 22 listopada, o godz. 14:00 w restauracji „Evergreen” przy ul. Jastrzębskiej 10 w Rybniku. Organizatorem był PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów Towarowych w Rybniku. Podczas imprezy omówione zostały wyniki osiągnięte przez zakład w 2004 roku. Do udziału w spotkaniu zaproszony został prezydent Rybnika Adam Fudali.


GRUDZIEŃ 2004


ODZIEDZICZ PRACĘ

W czwartek, 2 grudnia o godz. 12:00 w sali 108 urzędu miasta odbyło się spotkanie prezydenta Rybnika Adama Fudalego z partnerami projektu „Odziedzicz pracę”, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Organizatorem spotkania było Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego.
Celem EQUAL jest promowanie innowacyjnych rozwiązań prowadzących do zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Partnerstwo „Odziedzicz Pracę” powstało główni w celu przeciwdziałania sytuacji dziedziczenia bezrobocia w rodzinach. Zajmować się będzie rodzinami, w których rodzice są długotrwale bezrobotni i przynajmniej jedno dziecko jest bezrobotne lub rodzice są bezrobotni, a dzieci zagrożone bezrobociem.
RCEZ należy do nielicznej grupy szkół i placówek oświatowych, które potrafią skutecznie pozyskiwać unijne środki pomocowe. W bieżącym roku centrum otrzymało z Unii Europejskiej kwotę 79.525 euro na realizację trzech projektów Leonardo da Vinci: „Współpraca europejskich szkół w zakresie uzyskiwania certyfikatów z przedmiotów elektrycznych (22.140 euro), „Handlowiec Systemów Informatycznych” (54.385 euro) oraz „Ja Ty My w Parlamencie Europejskim” (3 tys. euro).
W połowie listopada 2004 roku Instytucja Zarządzająca EQUAL podjęła decyzję o wyborze wniosków do realizacji (DZIAŁANIE I). Wniosek RCEZ „Odziedzicz pracę” na liście rankingowej projektów zajął 20 miejsce na 425 złożonych temacie A (www.bkkk-cofund.org.pl/index.php?act=575). Do realizacji zatwierdzono 34 wnioski. Całkowity budżet projektu realizowanego przez RCEZ przekracza 1 mln 800 tys. euro.
Bardzo dobra skuteczność działań rybnickiej placówki oświatowej (5 złożonych wniosków – 4 zatwierdzone), wysoka kwota przyznanych środków oraz fakt, że dla każdego ze wspomnianych wniosków RCEZ jest wnioskodawcą i jednocześnie organizacją zarządzającą (nie tylko partnerem) pozwala przypuszczać, że wśród szkół i placówek oświatowych centrum jest absolutnym liderem, nie tylko na Śląsku, ale w całym kraju.


JUBILACI W MAGISTRACIE

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 39 rybnickich par. dostojni jubilaci świętowali w poniedziałek, 6 grudnia o godz. 11:00, w Urzędzie Miasta Rybnika (sala 264). Jubileuszowe pary otrzymały medale od prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie oraz listy gratulacyjne od prezydenta Rybnika Adama Fudalego i upominki. Podczas uroczystości wystąpił również zespół muzyczny „Gama”.


MIKOŁAJ W ŚRÓDMIEŚCIU

We wtorek, 7 grudnia, Rada Dzielnicy Rybnik-Śródmieście zorganizowała Balik Mikołajkowy dla dzieci z najuboższych rodzin dzielnicy. Impreza dla najmłodszych z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego rozpoczęła się o godz. 14:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł przy ul. Wysokiej.


SPOTKANIE Z EUROPOSŁAMI

Spotkanie związane z działalnością posłów do Parlamentu Europejskiego i wynikającymi z tego szansami dla Śląska organizuje prof. Jerzy Buzek, eurodeputowany i były premier RP. Odbyło się ono na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w czwartek, 9 grudnia, o godz. 18:00. W spotkaniu z udziałem Jana Olbrychta – posła do Parlamentu Europejskiego i byłego marszałka województwa śląskiego oraz samorządowców z regionu, wziął udział prezydent Rybnika Adam Fudali. Tematem spotkania było również działanie i charakterystyka najliczniejszej frakcji PE – Europejskiej Partii Obywatelskiej (EPP-ED).




RADA ZESPOŁU SZKÓŁ WYŻSZYCH

W piątek, 10 grudnia, o godz. 15:30 w rybnickim kampusie rozpoczęło się tradycyjne spotkanie Rady Zespołu Szkół Wyższych. Tematem rozmów rektorów trzech śląskich uczelni tworzących ZSW i prezydenta Rybnika Adama Fudalego była działalność kampusu i rady, której przewodnictwo w nadchodzącym roku obejmie katowicka Akademia Ekonomiczna.


IV MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA LECIEJEWSKIEGO

W sobotę, 11 grudnia, o godz. 9:00 na terenie pływalni krytej przy ul. Powstańców Śl. 40/42 rozpoczął się turniej szachowy – IV Memoriał Władysława Leciejewskiego. Sportowej imprezie współpatronuje prezydent Rybnika Adam Fudali, który wziął udział w uroczystym otwarciu turnieju. Organizatorem zawodów był Nauczycielski Klub Szachowy działający przy ZOZNP w Rybniku. Zwycięzcy rozgrywek otrzymali puchary, a wszyscy uczestnicy – dyplomy i nagrody rzeczowe.


MIKOŁAJ I SPORTY WALKI

Dzieci, młodzież i zarząd Rybnickiego Centrum Sportów Walki zorganizowały Mikołajkowy Turniej, który odbył się w niedzielę, 12 grudnia, w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Do udziału w sportowej imprezie, która rozpoczęła się o godz. 13:00, zaproszony został prezydent Rybnika Adam Fudali.


PREZYDENT U STULATKI

W poniedziałek, 13 grudnia, o godz. 11:00 prezydent Rybnika Adam Fudali złożył wizytę Pani Józefie Zmroczek z Rybnika-Orzepowic, która obchodziła 100. rocznicę urodzin. Prezydent, w towarzystwie przedstawicieli rady dzielnic, złożył jubilatce urodzinowe życzenia oraz przekazał kwiaty i upominek.


SPOTKANIE W KLUBIE SENIORA

Rada dzielnicy Rybnik – Maroko Nowiny i Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko-Nowiny „Moja dzielnica – tu żyję, tu mieszkam” zorganizowały kilka spotkań:
W środę, 17 listopada, w siedzibie Klubu Seniora odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji pod hasłem „Bezpieczna dzielnica”. Kolejną imprezą była biesiada śląska połączona ze spotkaniem ze ślązaczką roku, Anielą Langer (środa, 1 grudnia). Dwa tygodnie później (środa, 15 grudnia) odbyło się spotkanie opłatkowe. Natomiast w piątek, 17 grudnia o godz. 17:00, zorganizowane zostało specjalne spotkanie opłatkowe dla samotnych i starszych mieszkańców dzielnicy. Do udziału w tej uroczystości, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 przy ul. Orzepowickiej, organizatorzy zaprosili prezydenta Rybnika Adama Fudalego oraz księdza prałata Franciszka Skórkiewicza.
Klub Seniora powstał w 2000 roku pod patronem rady dzielnicy i stowarzyszenia. Cykliczne spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Broniewskiego 23. Klub liczy 80 członków i wszyscy są mieszkańcami dzielnicy. Również z inicjatywy stowarzyszenia w MDK, w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 10:00, organizowana jest gimnastyka dla lokalnych seniorów.


WIGILIA DLA SAMOTNYCH

We wtorek, 21 grudnia, w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Św. Józefa 30 zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych, które korzystają z opieki rybnickiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wigilia z udziałem prezydenta Rybnika Adama Fudalego rozpoczęła się o godz. 14:00. W świątecznym spotkaniu udział wzięło 120 zaproszonych osób.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku organizuje spotkania wigilijne od połowy lat ’90. Każdorazowo uczestnikami tych spotkań są osoby korzystające z pomocy społecznej. Do 2002 roku wigilie odbywały się w stołówce Miejskiego Domu Pomocy Społecznej. Poczęstunek dla zapraszanych gości przygotowywany był przez pracowników kuchni, a obsługę zapewniali pracownicy socjalni. Od 1998 roku odbywały się również spotkania wigilijne dla osób bezdomnych w jadłodajni przy ul. Chrobrego 16. W ubiegłym roku spotkanie wigilijne zorganizowane zostało w stołówce „Marel” przy ul. Podmiejskiej i była to wspólna impreza osób bezdomnych i pozostałych samotnych klientów OPS. Początkowo, liczba uczestników organizowanych wigilii wynosiła 40 osób, a w ostatnich latach przekroczyła 100. W tym roku wigilię dla osób korzystających z opieki OPS przygotowali wychowankowie Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej.


W SYLWESTRA NA RYNKU

Wspólne witanie Nowego Roku na rybnickim Rynku stało się już tradycją – tak było i tym razem...
W programie tegorocznej imprezy:
23:15 – muzyka z płyt,
23:30 – koncert Patrycji Wajs i zespołu „Power Dance”,
23:55–24:00 – złożenie życzeń noworocznych przez prezydenta Rybnika Adama Fudalego,
00:00–00:10 – pokaz sztucznych ogni,
00:10–01:10 - ciąg dalszy koncertu Patrycji Wajs i zespołu „Power Dance”,
01:10–01:30 – muzyka z płyt,
01:30 – zakończenie imprezy.

