
 
 
 

 
OGŁASZAMY OGÓLNOMIEJSKI KONKURS NA: 

 
Rydułtowika Roku 2013r. 

 
Konkurs ma na celu wyróŜnienie osób 

aktywnie działających na terenie Miasta Rydułtowy i na rzecz Mieszkańców. 
Zgłoszenie kandydata moŜe dokonać organizacja pozarządowa, 

instytucja, Rada Miasta, Burmistrz Miasta, 
Mieszkańcy (co najmniej 10 osób podpisanych pod uzasadnieniem) 

 
W zgłoszeniu naleŜy podać: 

 
• Imię i nazwisko kandydata oraz dane adresowe  

(wyłącznie do wiadomości organizacji), 
• Krótką notkę biograficzną, 

• Uzasadnienie zgłoszenia, w tym za jaką działalność  
kandydat ma być wyróŜniony, 

• Zdjęcia kandydata w formie papierowej i elektronicznej, 
• Podpis osób zgłaszających kandydata oraz pieczątki organizacji zgłaszającej. 

 
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca br.  

 
W wydaniu lipcowym i sierpniowym „Kluki” i „Na Ratuszu”  

będą publikowane charakterystyki osób zgłoszonych do konkursu.  
Laureata konkursu wybierze jury. 

Uroczystość wręczenia statuetek nastąpi podczas Dni Rydułtów. 
Zgłoszenia prosimy przesyłać (lub dostarczyć osobiście) na adres 

Towarzystwa Miłośników Rydułtów. 
 

Organizator konkursu : 
 

Towarzystwo Miłośników Rydułtów  
 

Zadanie jest realizowane z udziałem środków pochodzących  
z dotacji Miasta Rydułtowy 

 
 
 

Umieszczamy powtórnie reklamę p. Katarzyny Wydra Kabut z uwagi na 
fakt, Ŝe bez jej zgody umieściliśmy zdjęcie na reklamie. Pragnę zaznaczyć, 
Ŝe reklama która ukazała się w wydaniu kwietniowym była reklamą dodat-

kową —nieodpłatną a podobizna na reklamie została zmieniona bo była 
niewidoczna w druku. PowyŜsze czynimy z uwagi na wezwanie przed pro-

cesowe. 
 

Przepraszamy 
Przepraszamy osoby które figurowały w reklamie.  Zrobiliśmy to uzna-
jąc Wasze twarze jako emanujące Ŝywotnością i pozytywnym nastawie-

niem do otoczenia. 
 

Za Zarząd i Redakcję Kluka  
Henryk Machnik 
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I Czernicki Bieg Uliczny Razem’89 
 
W dniu 19 czerwca Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz organizuje I Czernicki Bieg 
Uliczny Razem‘89. Chcemy zaprosić mieszkańców gminy Gaszowice i całego regionu do wspól-
nego przebiegnięcia liczącej osiem kilometrów trasy wytyczonej na terenie Czernicy. Start przewi-
dziany jest na godzinę 14 spod starego kościoła, biuro zawodów będzie mieściło się na terenie Za-
meczku. Bieg organizowany jest w ramach inicjatywy Razem‘89 (www.razem89.pl). Chcemy po-
kazać, Ŝe świętowanie rocznicy wolnych wyborów w roku 1989 moŜe być nieco nieformalne i po-
łączone z rodzinną zabawą i aktywnością fizyczną. Regulamin, trasa biegu i formularz zgłoszenio-
wy dostępne są na stronie internetowej SDL Spichlerz—www.sdlspichlerz.pl. Po biegu wszyscy 
uczestnicy i kibice są zaproszeni do udziału w III Pikniku Historycznym, który odbędzie się w par-
ku przy czernickim Zameczku. W tym roku chcemy przypomnieć czernickich lokalnych bohate-
rów—osoby, których Ŝycie, twórczość i działalność znacząco wpłynęły na lokalną społeczność. W 
czasie pikniku będzie moŜliwość wzięcia udziału w grze terenowej, a takŜe skorzystania z innych 
atrakcji. W czasie Pikniku ogłoszone zostaną wyniki konkursów „Mój okrągły stół” i „Mój rok 
1989”. Aktualne informacje pojawiać się będą na www.sdlspichlerz.pl. 

 
 

Klimaty muzyczne w Sali Kameralnej RCK „Feniks” 
 
W miesiącu maju mieliśmy szczególną przyjemność wysłuchania dwóch koncertów. Pierwszy 
koncert 22.05.14 to muzyka powaŜna w ramach II Festiwalu im. H.M.Góreckiego, naszego genial-
nego, światowej sławy kompozytora, p.t. „U źródeł sławy.” To ostatnia IV część tego cyklu noszą-
ca tytuł „Pośród węglowych Alp” Drogę do sławy, czyli od Czernicy poprzez Rydułtowy, Rado-
szowy, Rybnik, Katowice itd.. Nie będę komentować gdyŜ jest Rydułtowikom dobrze znana. Kon-
cert organizowało Towarzystwo Muzyczne im. Braci Szafranków a wykonawcą był Krakowski 
Kwintet Dęty. Usłyszeliśmy utwory Jozefa Haydna, Jana Bacha/syna / zwanego Bachem Londyń-
skim, Gabriela Faure (1845 1924) - kompozytora francuskiego słynącego z małych form muzycz-
nych. Tu usłyszeliśmy „Taniec hiszpański”, oraz naszego równieŜ światowej sławy kompozytora 
Wojciecha Kilara, ścieŜkę muzyczną do amerykańskiego filmu w stylu swingującym. Chciałabym 
zaznaczyć, zapewnić tych którzy stronią od muzyki powaŜnej jako nuŜącej, pompatycznej i cięŜ-
kiej Ŝe zawiera ona równieŜ utwory radosne, Ŝartobliwe i utanecznione. Ten koncert był piękny, 
dla całej widowni satysfakcjonujący. Polecam na przyszłość wszystkim niezdecydowanym. Drugi 
koncert, 23.05.br. To muzyka bardzo dobra ale o charakterze lekkim, rozrywkowym, to podkasana 
muza p.t. Koncert operetkowy „Muzyczna podróŜ dookoła świata”. Wykonawcami soliści Teatru 
Muzycznego „Castello” z Gliwic. Wokaliza 2 soprany, tenor, baryton, dwie pary taneczne oraz 
kwintet skrzypce plus fortepian. Stacja początkowa to Wiedeń. Zauroczyły nas przepiękne melo-
die operetkowe Jana Straussa tak znane i tak wieczne młode. Następna stacja to Budapeszt. Em-
merich Kalman, jego czardasze i melodie z „KsięŜniczki Czardasza” i „ Hrabiny Maricy” ale takŜe 
znany „Czardasz” Włocha Vitorio Contiego i czardasz Freda Raymonda „Juliszka z Budapesztu”. 
Trzeci przystanek to ParyŜ, czyli „Kocham ParyŜ” i Cancan. Następny Hiszpania. Sławna 
„Granada”, „Barcelona” tanga i „śegnajcie przyjaciele”. Pozostałe Italia. Słynne, Ŝywe L.Denza 
„Funiculi Funicula” tytuł piosenki „Rozstanie” oraz melodia u nas znana jako „Sto lat, sto lat…” 
Spektakl bardzo barwny, świetnie wykonany, prowadzony z duŜą dawką humoru, dowcipu i saty-
ry. Sala bawiła się przednio. Były duŜe brawa, były bisy co stwierdzam z zadowoleniem. 
 
Krystyna Barnabas 


