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S T Y C Z E Ń  2005 r.


ŚLĄSKI  OSKAR  DLA  PREZYDENTA  RYBNIKA

Prezydent Rybnika Adam Fudali otrzymał „Śląskiego Oskara 2004”. Prestiżowe wyróżnienie przyznała Kapituła Nagrody Godła Promocyjnego „Śląski Oskar”, która już po raz czwarty uhonorowała osobistości, instytucje, samorządy oraz firmy przyczyniające się do rozwoju regionu.
„To, co na Śląsku najlepsze i to, co dla Śląska najlepsze” – zgodnie z tą dewizą kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. Janusza Janeczka, rektora Uniwersytetu Śląskiego, z grona ponad 130 kandydatur wybrała dwunastkę laureatów, reprezentujących różne dziedziny życia społecznego. Uroczystość wręczenia prestiżowych nagród miała miejsce w piątek, 14 stycznia 2005 roku, w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
Wśród tegorocznych laureatów znalazły się wybitne osobistości świata kultury, nauki, sportu, gospodarki i polityki. Nagrodę Godła Promocyjnego „Śląski Oskar 2004” wraz z prezydentem Rybnika otrzymali: twórcy robotyki na Śląsku, autorzy robota mobilnego Hexor – prof. Bogusław Grzesik, prof. Kazimierz Gierlotka, Tomasz Stenzel i Maciej Sajkowski; złota i srebrna medalistka olimpiady w Atenach Otylia Jędrzejczak; kompozytor Wojciech Kilar; prof. Maria Nowicka–Skowron; Energomontaż Południe S.A.; Pałac Młodzieży w Katowicach; przedsiębiorca Marek Pasek, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz miasta Gliwice i Zabrze.
Do grona laureatów trzech poprzednich edycji należą: arcybiskup Damian Zimoń, prof. Adam Sieroń, prof. Andrzej Bochenek, prof. Jan Malicki, Henryk Mikołaj Górecki, Barbara Blida, Bernard Błaszczyk, Adam Małysz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Muzyczna w Katowicach, Telewizja Katowice oraz Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny w Gliwicach.

APTEKA  BEZ  BARIER

W środę, 19 stycznia o godz. 14:00, prezydent Rybnika Adam Fudali weźmie udział w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy w rybnickiej aptece “Apotheca Pacis” przy ul. Broniewskiego 23. Apteka ta uhonorowana została tytułem “Apteki bez barier roku 2004” w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu zainicjowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundację „Polska bez Barier” oraz hurtownię farmaceutyczną „Torfarm”. W tej samej edycji konkursu właściciel apteki, pan Edward Kasza, otrzymał tytuł „Aptekarza bez barier roku 2004” za szeroką działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

SPOTKANIE  NOWOROCZNE

Tradycyjne spotkanie noworoczne członków i przyjaciół rybnickiej Izby Przemysłowo–Handlowej odbędzie się w piątek, 21 stycznia o godz. 18:00, w Ratuszu (Rynek 18). Gospodarzami spotkania będą prezes zarządu Izby Andrzej Żylak i prezydent Rybnika Adam Fudali. Na spotkaniu tradycyjnie wręczone zostaną „Piramidy Wiedzy, Fachowości i Przyjaźni” oraz „Honorowe Medale Izby Przemysłowo–Handlowej”.





NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE 

W niedzielę, 23 stycznia o godz. 17:00, w rybnickim kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Miejskiej 12 odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne. Liturgia organizowana jest w ramach „Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan”. Udział w uroczystości weźmie prezydent Rybnika Adam Fudali.

PREZYDENT  U  NAJSTARSZEJ  RYBNICZANKI

W poniedziałek, 24 stycznia, prezydent Rybnika Adam Fudali złoży życzenia urodzinowe i bukiet kwiatów pani Emilii Drewniok, najstarszej rybniczance. Szanowna jubilatka świętuje w tym dniu 103. rocznicę urodzin.

UNIJNE  PIENIĄDZE  DLA  RYBNIKA
Rybnickie Centrum Kultury doczeka się modernizacji

Prawie 11 mln zł otrzyma Rybnik na przebudowę budynku Rybnickiego Centrum Kultury – największej instytucji kultury Ziemi Rybnickiej. Znaczna część tej kwoty, to pieniądze unijne. Miasto dołoży do inwestycji niecałe 2 mln zł.
W połowie ubiegłego roku prezydent Rybnika Adam Fudali wnioskował do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Rybnickiego Centrum Kultury na potrzeby mieszkańców regionu”. Stosowna uchwała Zarządu Województwa Śląskiego, przyznająca Rybnikowi pieniądze na ten cel, została podjęta 18 stycznia br.
Całkowity koszt realizacji rybnickiej inwestycji zamknie się kwotą ponad 12,5 mln zł. Unia Europejska pokryje 75% kosztów przedsięwzięcia, czyli 9,4 mln zł. Resztę pieniędzy dołoży miasto – 1,9 mln zł (15%) i budżet państwa – 1,3 mln zł (10%). Inwestycja ta  zostanie zrealizowana w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, tzw. „Działanie 3.2 – obszary podlegające restrukturyzacji”.  Rozpoczęcie przebudowy budynku RCK planowane jest na okres letni br., a jego warunkiem będzie zakończenie procedury przetargowej, która rozpocznie się na wiosnę. Planowany koniec robót, to jesień przyszłego roku.
Projekt przebudowy RCK przewiduje m.in. poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. W tym celu wykonany zostanie specjalny podjazd, przebudowane zostaną sanitariaty oraz kasy i szatnia. Wymienione zostaną też instalacje centralnego ogrzewania, elektryczna, wodno-kanalizacyjna i wentylacyjna. Zamontowane zostaną systemy alarmowe i klimatyzacja. Uporządkowane zostanie otoczenie RCK i poprawiony zostanie stan techniczny elewacji i budynku.
Rybnickie Centrum Kultury jest wiodącą instytucją kultury regionu rybnickiego. Obiekt ten spełnia wymogi techniczne stawiane przed profesjonalnymi teatrami i prezentuje bogaty repertuar obejmujący niemalże wszystkie dziedziny kultury i sztuki. Od kilku lat w RCK działają liczne zespoły artystyczne (Studio Teatralne, Młodzieżowy Zespół Teatralny, Mały Teatr Tańca, chór chłopięcy oraz zespół plastyczny dla dzieci i młodzieży). W murach RCK znalazły swoje miejsce włączające się do działalności programowej: Stowarzyszenie Twórców Nieprofesjonalnych „Oblicza” (w br. 25-lecie istnienia), Klub Miłośników Kwiatów i Dyskusyjny Klub Filmowy „Ekran”. Stałą formą działalności RCK od 20 lat jest kino „Premierowe” oraz Galeria Sztuki. Od 3 lat funkcjonuje także Galeria „Oblicza”, w której prezentowane są prace członków stowarzyszenia. RCK realizuje też program edukacyjny dla młodzieży w zakresie wiedzy o filmie poprzez Małą Akademię Filmową. Ewenementem na skalę całego regionu są organizowane od blisko 40 lat audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w siedzibie RCK oraz w szkołach na terenie miasta oraz powiatów rybnickiego i wodzisławskiego, a także Żor i Jastrzębia Zdroju. W ubiegłym roku RCK obchodziło 40-lecie istnienia.


