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Program obchodów 600-lecia Rudnik

5 lipca 1997r. (sobota)
wstęp wolny

10.00 - Msza św. w kościele parafialnym w Rudnikach
11.30 - Sesja Rady Gminy
13.00 - Boisko sportowe Rudniki (obok szkoły):

- gry i zabawy
- sprzedaż cegiełek i znaczków okolicznościowych 

15.00 - Otwarcie obchodów 600-lecia:
- parada orkiestry dętej z Żytniowa
- występ młodzieży szkolnej
- występ Kapeli Rodziny Napierajów z Żytniowa
- występ Zespołu Rodziny Tobisów z Rudnik 

16.00 - Program estradowy:
16.00 - "Darek Nowicki i Carmen"
17.30-Kabaret "RAK"
19.00 - Zespół "UNWERSE"
20.30 - Zabawa taneczna - grają zespoły "Nadir" i "Pakt"

6 lipca 1997r. (niedziela)
od 10.00

- Wesołe Miasteczko
- przelot samolotem nad Rudnikami (lądowisko i sprzedaż biletów
- ekspozycja balonu cegielnia Faustianka)
- skoki spadochronowe
- motolotnie
- inne atrakcje: pokaz sieci INTERNET - budynek szkoły w Rudnikach 

15.00 - Festyn sportowo-rekreacyjny
20.00 - Dyskoteka

Obchody 600-lecia odbędą się na boisku sportowym w Rudnikach



Moj* Miejscowość w dwuTysięczNyM Roku
Każdy człowiek na całym globie 

maswojąojczyznę. Ojczyznę, w której 
się urodził, wychował, uczył i 
mieszkał. Jest to kraj, który kochamy 
całym sercem i całą duszą. Kraj, do 
którego będziemy powracać zawsze.

Moją ojczyzną jest Polska, a 
miejscowością, w której się urodziłam, 
Rudniki. Uważamjezadrugąojczyznę 
i dom, w którym zawsze, o każdej 
porze dnia i nocy znajdę schronienie. 
Wiadomo, że w Paryżu jest wieża 
Eiflla, w Wenecji zakochani jeżdżą 
gondolami, w Watykanie można 
spotkać papieża, a w moich najuko
chańszych Rudnikach9 Jak na razie 
nie ma większych zabytków i atrakcji, 
ale zbliża się dwutysięczny rok, na 
który wszyscy czekamy z lekkim 
biciem serca i dreszczykiem emocji. 
Można by stwierdzić, że jest to rok, w 
którym mogą się spełnić nasze 
wszystkie złote marzenia. Data 
jubileuszowa, która może przerażać, 
ale i zachwycać.

Dzisiaj Rudniki są małą miejsco
wością, w której wszyscy wszystkich 
znają. Życie mieszkańców toczy się 
swym normalnym, nieprzerwanym 
trybem. Dorośli pracują, dzieci 
uczęszczają do szkoły, a babunie i 
dziadkowiezostająw domach. Można 
więc stwierdzić, że nic nadzwy
czajnego.

Rudniki są dla mnie miejscowością, 
w której potrafię dostrzec zalety jak i 
wady. Jest to wioska, która dostarcza 
czasami emocji i dobrej zabawy. 
Jednak warto zadać sobie pytanie, jak 
moja miejscowość rodzinna będzie 
wyglądała w dwutysięcznym roku. 
Mimo, że dzielą nas od tej okrągłej 
daty zaledwie trzy kroczki, jestem 
bardzo ciekawa, co może zmienić się 
przez ten czas. Czy małe, niczym 
szczególnym nie wyróżniające się dziś 
Rudniki, zmienią się do niepoznania? 
Czy może staną się małym, atrak
cyjnym miasteczkiem? Nie wiadomo. 
Aleja z naturyjestem ciekawską istotą 
i niezwykłą marzycielką. Więc na 
jedną małą chwilkę przeniosę się w 
nową erę, wkroczę w dwutysięczny 
rok. Przeniosę się w inny, odmienny 
od szarej rzeczywistości, niezwykły 
świat. Świat pełen marzeń i koloro
wych snów, ponieważ tam, gdzie się 
kończy stare, jest wielka, nowa, obca 
kraina. Do niej wiodą wszystkie ścieżki 
mojego umysłu.

Zamykam oczy i idę cały czas prosto 
przed siebie. Jak mkną pociągi po 
szynach, tak ja szukam swej drogi. 
Idę, idę i idę... Mijam ponure wichry 
szumiące nad światem. Widzę, jak w 
ludzkich źrenicach srebrzą się łzy, a 
mnie marzenia niosą wciąż dalej i 
dalej. Unoszę się na różowym 
obłoczku szczęścia i przemierzam 
dalekie przestworza. Nagle zatrzy
małam się przed olbrzymią tablicą. 
Czyżby kres mojej wędrówki dobiegł 
już końca? Czy dotarłam do posta
wionego sobie celu? Może tak. Coś 

mi się wydaje, że stoję u stóp 
dwutysięcznego roku w Rudnikach. 
Na tablicy widnieje dziwnie przyjem
ny napis:

"Witamina A jest mleku,
Witamina B w trawie, 
Witamina C jest w uśmiechu, 
Więc zajrzyj do Rudnik kochanie! " 
Jaka to kusząca propozycja! Nie 

można przejść obojętnie obok tak 
miłego, ciepłego i serdecznego 
zaproszenia. Więc powinnam tu 
wstąpić. Szczególnie, że to moja 
rodzinna miejscowość.

Jak tutaj przyjemnie. Słońce śmieje 
się radosnymi promieniami Dociera 
nawet do najciemniejszych i najsmu
tniejszych zakamarków. Przy ulicy 
stoją dumnie małe i skromne domki z 
ogródkami. Wyglądają niczym mu- 
chomorki ze śnieżnobiałymi murami i 
czerwonymi daszkami. W ogró
deczkach śmieją się czerwone maki; 
pąsowe róże stoją dumnie w całej 
swej okazałości; olbrzymie dynie 
sąsiadują z zieloniutką, świeżą sałatą 
i czerwonymi pomidorkami. Niewia
rygodne! Jak tutaj cudownie! Idę dalej 
i widzę rozległe umajone łąki, 
kołyszące się delikatnie pod wpływem 
podmuchu letniego wietrzyku. Nieco 
dalej młody zagajnik, a obok prze
pływa srebrzysty strumyczek. Słońce 
figlarnie przegląda się w jego kry
ształowej toni. Nieopodal bocian 
przechadza się po mokradłach w 
poszukiwaniu przekąski, zielonej 
żaby.

Niewiarygodne. Po tamtej stronie 
sroga burza często gości w ludzkim 
życiu, a tutaj, w zupełnie innych 
Rudnikach, szczęście zajrzało mi w 
oczy. Jest to kraina, przy której inne 
bledną. Kraina, można by rzec, jak 
słońce jaśniejąca, utkana z uśmiechu i 
muzyki, z zapachu kwiatów i nut 
ptasich.

Wędruję dalej na swym obłoczku 
marzeń i widzę dzieci z uśmiechami 
na twarzach, tornistrami na plecach, 
jak śmiało wędrują do szkoły. 
Niesamowite, czy to ta sama szkoła, w 
której ja się uczę? To jest naprawę 
zaskakujące. Oto ogromny, pomarań
czowy budynek, jasny niczym złoty 
promień słońca o poranku. W oknach 
bielą się perłowe firanki i śmieją 
kolorowe zasłonki, a na parapetach 
mrugają czerwonymi, delikatnymi 
płatkami pelargonie. Natomiast klasy 
są tak przyjemne i miłe, że brak mi 
słów...

W takiej szkole nawet największy 
leń i obibok chciałby spędzać czas. 
Tutaj nauka mija niczym szybki lot 
balonem. A kiedy lekcje dobiegają 
kresu, "całaszkoła" wybiegana zieloną 
murawę boiska. Niektórzy grają w 
piłkę, inni idą na pływalnię, a jeszcze 
inni na siłownię, aby wyrobić sobie 
muskuły na wzór mitycznego Herku
lesa. Szkoła zaopatrzona jest również 
w radiowęzeł, ogromną salę gimna
styczną z trybunami, miłą świetlicę, 

apetyczną stołówkę i skromną, 
przyjemną czytelnię. Niesamowite, 
czy to w stu procentach ta sama 
podstawówka z 1997 roku? Jednak w 
marzeniach wszystko staje się mo
żliwe.

Nagle przed oczami staje mi 
prawdziwie bajkowy widok. Moja 
wyobraźnia przywiodła mnie do "cen
trum" Rudnik. Jest to wspaniały, mały 
ryneczek z parkiem. Pośród drzew, 
krzewów dzikiego wina i róży złoci 
się tafla małego jeziorka. Dodatkowo 
dodają mu uroku białe lilie, para 
łabędzi dumnie przepływająca wzdłuż 
jeziora i mała łódeczka, kołysząca się 
na wietrze. Brzegi porastają nieza
pominajki - kwiatki z bajki, które 
patrzą żabim oczkiem i śmieją się 
cichutko, gdy się płynie łódką. Jakie 
to romantyczne! Idealne miejsce na 
randkę, które jest piękne jak sen. 
Mogłabym nawet stwierdzić, że noce 
są tu białe jak dzień. Brakuje tu jeszcze 
tylko jednej rzeczy: stacyjki przyjaźni, 
ale za to jest fontanna tryskająca 
kryształowymi kroplami wody. Obok 
znajdująsię sklepiki, mała kawiarenka, 
w której sprzedają smaczne lody i 

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ

NAGRODA
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 

za
NAJLEPSZĄ REALIZACJĘ ZADAŃ 

zgłoszonych do 
"Konkursu na zagospodarowanie odpadów 

na terenach wiejskich"

przyznana

Urzędowi Gminy Rudniki 
w województwie częstochowskim 

w wysokości 300 tys. zł.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu 
Prezes Zarządu NFOŚiGW 

Prof. dr hab. Józef Stanisław Zegar

Warszawa, dnia 6 czerwca 1997r.

zdrowy sok porzeczkowy. Akurat taki, 
jakilubięnajbardziej. Natomiast obok, 
w kiosku, można kupić ładne wido
kówki, na których wydrukowany jest 
sympatyczny napis:

"Kwiat jest symbolem, los taje
mnicą, miłość cierpieniem, a Rudniki 
wspomnieniem

To naprawdę zaczyna mi się 
podobać. W końcu marzenia prze
niosły mnie na tęczowych skrzydłach 
motyla na pełnątańca i radości zabawę 
przy blaskach zachodzącego słońca. 
Od dawna wiedziałam, że wspaniale 
można się bawić tylko w Rudnikach.

Jednak to jest moja wizja senna, 
moje fantazje: jak ja widzę swą 
rodzinną miejscowość w 2000 roku 
Mimo to mam iskierkę nadziei, że 
chociaż jeden mały procencik moich 
marzeń się spełni. W końcu kraina 
wyobraźni to daleka droga i piękna 
dolina, więc dalej "w głuchej puszczy 
i sennej mgle" będę snuć marzenia, 
nawet o Rudnikach.

Magdalena Badera
Szkoła Podstawowa w Ri



Oddział Regionalny 
KRIS

w Częstochowie
informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 12 września 1996r. (Dz.U. nr 124 poz. 

585) wprowadzono istotne zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników.

Nowe zasady jakie wprowadza ustawa obowiązują od 1 stycznia 1997r. i 
dotyczą one w szczególności rolników (domowników), którzy podlegają 
ubezpieczeniu społecznemu rolników i podejmują po dniu 1 stycznia 1997r. 
działalność gospodarczą a także osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu 
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, które jednocześnie rozpoczęły 
prowadzenie gospodarstw rolnych przed 1 stycznia 1997r.

Między innymi stanowią one, że rolnicy, ich małżonkowie i domownicy, 
którzy:

1 podlegając w KRUS ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy 
nieprzerwanie co najmniej rok, po dniu 1 stycznia 1997r. rozpoczną prowadzenie 
działalności gospodarczej (jako osoby prowadzące tę działalność lub jako osoby 
z nimi współpracujące) nie będąc pracownikami i nie pozostając w stosunku 
służbowym mogą:

- nadal pozostać w systemie ubezpieczania społecznego rolników
bądź
- wybrać system ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność 

gospodarczą składając w KRUS lub ZUS właściwe oświadczenia
2. w dniu 1 stycznia 1997r. podlegając ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z 

tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub z tytułu wykonywania 
współpracy (nie będąc pracownikami i nie pozostając w stosunku służbowym) 
jednocześnie spełniają warunki do podlegania z mocy ustawy ubezpieczeniu 
społecznemu rolników (tj. prowadzą działalność rolniczą bądź pracują w 
charakterze domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych 
powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) - mogą 
złożyć w KRUS lub ZUS oświadczenie o chęci podlegania ubezpieczeniu 
społecznemu rolników prowadzących działalność gospodarczą. W takim 
przypadku nie obowiązuje warunek podlegania ubezpieczeniu społecznemu 
rolników nieprzerwanie przez 1 rok. Ubezpieczeniem społecznym rolników 
osoby te będą objęte od daty wskazanej w oświadczeniu, nie wcześniej jednak 
niż od daty złożenia tego oświadczenia.

"PoMAqANiE dziEcioM 
to szlAchETNy ceL ..."

Z okazji Dnia Dziecka uczniowie rudnickiej szkoły podstawowej 
otrzymali ciepły posiłek, wiele słodyczy, napoje i lody. Oto ofiarodawcy, 
którzy darem swego serca umożliwili dzieciom miłe spędzenie ich 
święta:

Barbara Cieśla, Bohdan 
Hombek, Roman Krzak, Ma
rian Łęgosz, Jadwiga 
Madejska, Ludwik Maryniak, 
Tadeusz Mońska, Jan Rychel, 
Marianna Tobis, Gminna 
Spółdzielnia "Samopomoc 
Chłopska" w Rudnikach.

Wszystkim wymienionym, 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Rudnikach składaj ą serdeczne 
podziękowania.

Dyrekcja Szkoły Podsta
wowej w Rudnikach składa 
podziękowanie Panom: Erwi
nowi Bieniasowi, Eugeniu
szowi Kisielowi, Romanowi i 
Zdzisławowi Krzjakom oraz 
prezesowi SKR Rudniki - 
Henrykowi Pilarkowi

za przyczynienie się do zagospodarowania zniszczonego przez 
roboty kanalizacyjne terenu przed szkolą.

Orzecznictwo lekarskie 
w częstochowskim 

Oddziale Regionalnym KRUS
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 

12 września 1996r. (Dz.U. nr 124 poz. 585) na podstawie art. 46 wyżej 
wymienionej ustawy z dniem 1 stycznia bieżącego roku w częstochowskim 
Oddziale KRUS uruchomiona została działalność w zakresie orzecznictwa 
lekarskiego.

Dotychczas sprawy z zakresu orzekania o niezdolności rolników do pracy w 
gospodarstwie rolnym rozpatrywane były przez Obwodowe i Wojewódzkie 
Komisje d/s Zatrudnienia i Inwalidztwa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Orzeczenia lekarskie w sprawach o:

1 przyznanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz przyczyn 
jego powstania w związku z wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą 
chorobą zawodową

2. uznanie rolnika za stale lub długotrwale niezdolnego do pracy w 
gospodarstwie rolnym

3. uznanie rolnika za niezdolnego do samodzielnej egzystencji (pojęcie 
niezdolności do samodzielnej egzystencji zastąpiło orzekaną dotychczas przez 
ZUS I grupę inwalidzką)

W związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie prawa do świadczeń 
z ubezpieczenia wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy, a w drugiej 
komisje lekarskie KRUS.

Lekarze rzeczoznawcy działają w 6 placówkach terenowych istniejących na 
terenie naszego województwa oraz w Oddziale Regionalnym w Częstochowie.

Od orzeczenia wydanego przez lekarza przez lekarza rzeczoznawcę rolnikowi 
oraz lekarzowi inspektorowi KRUS przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
komisji lekarskiej w ciągu 14 dni od wydania tego orzeczenia.

Komisja lekarska rozpatruje sprawy w siedzibie Oddziału Regionalnego 
KRUS w Częstochowie.

KonIujrs HisTORyczNy
13 kwietnia 1997 r. w Szkole Podstawowej w Rudnikach odbył się finał 

Konkursu Historycznego zorganizowanego z okazji 600 - lecia Rudnik. 
32 uczestników wykazało się bardzo dobrym przygotowaniem.

Wyniki konkursu:
I miejsce - Ilona Plewa
II miejsce - Halina Kurczakowska

- Marceli Rychel
III miejsce - Anna Jadowska

- Justyna Sosnowska
- Joanna Mońka

Zwycięzcy konkursów: literackiego i historycznego otrzymają nagrody 
podczas Uroczystej Sesji Rady Gminy w Rudnikach w dniu 5. 07. 1997 r.

KoNkuRS LiTERAcki
Werdykt jury Konkursu Literackiego przeprowadzonego z okazji 600 - lecia 

Rudnik
I. W dziedzinie poezji, pomimo wpłynięcia dużej ilości prac, żadna z nich nie 

przedstawiała wystarczającej wartości literackiej i dlatego nie przyznano żadnej 
nagrody.

II. W dziedzinie prozy przyznano pięć równorzędnych wyróżnień:
- Magdalena Badera - za bajkowo - poetycką wizję ekologicznej krainy 

szczęśliwości w Rudnikach roku dwutysięcznego.
- Martyna Klimas - za doskonałe opanowanie dramatycznej formy wypowiedzi 

oraz ciekawą przypowieść historyczną.
- Justyna Ociepa - za niekonwencjonalny powrót w krainę dzieciństwa.
- Jan i Marceli Rychel - za cykl prac opisujących tragiczne przejścia 

rudniczan podczas II wojny światowej.
- Katarzyna Szarek - za bardzo osobiste i uczuciowe podejście do tematu.
W roku 600 - lecia będziemy na naszych łamach prezentować niektóre z 

nagrodzonych prac. W tym numerze tekst autorstwa Magdaleny Badery, uczennicy 
VIII klasy Szkoły Podstawowej w Rudnikach.



RoZŚpiEWANE pRZEdszkolAki
Już po raz jedenasty w GOKSiR 

odbyły się eliminacje gminne do XI 
Wojewódzkiego Minifestiwalu Pio
senki Dziecięcej dla przedszkolaków. 
Udział wzięło 14 dzieci ze wszystkich 
przedszkoli z terenu gminy.

Celem imprezy jest populary

zowanie piosenki dziecięcej, wyzwa
lanie u dzieci radości śpiewania, 
uaktywnianie pracy przedszkoli w 
edukacji muzycznej dzieci oraz 
promocja osiągnięć przedszkoli w 
sferze działalności muzycznej.

W kategorii do lat 5 I miejsce 

wyśpiewała Karolina Bąk z Julian- 
pola. W kategorii do lat 6 - Ania 
Grzcbicla z Żytniowa. Natomiast w 
kategorii do lat 7 zdecydowanie 
zwyciężyła Paulinka Błach z Cieciu- 
lowa śpiewając piosenkę "Katarynka".

Wymienione dziewczynki zakwali

fikowały się do udziału w eliminacj ach 
rejonowych w Oleśnie. Nasza fawo- 
rytkaPaulinka Błach zajęła tamjcdno 
z pierwszych miejsc i wzięła udział w 
eliminacjach wojewódzkich Mini
festiwalu w Boronowie, gdzie również 
została nagrodzona.

L.M.

Mozart w RudNikAck
Nie na co dzień mamy okazję 

obcować z tego rodzaju muzyką. Z 
okazji 600-lecia Rudnik na trasie 
koncertowej Chóru i Orkiestry często
chowskiego Zespołu Szkół Muzycz
nych znalazły się Rudniki.

Dnia 13 kwietnia br. o godz. 19.00 w 
Kościele Parafialnym pw. Św. Miko
łaja w Rudnikach mogliśmy wysłuchać 
Mszy C-Dur KV 167 i motet Ave 
Verum Corpus w wykonaniu Chóru i 

Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych 
wCzęstochowie pod dyrekcjąKrzysz- 
tofa Pośpiccha. Koncert prowadziła 
Beata Młynarczyk.

Mozart pozostawił wiele drobnych 
utworów sakralnych, 8 litanii i 
nieszporów oraz 19 mszy. W więk
szości były to utwory pisane na 
zamówienie. Znawcy uważają, że 
"msze Mozarta znamionuje na ogól 
dążenie do uzyskania możliwie przy

jemnego, gładkiego brzemienia". 
Bogactwem melodii dorównująmszom 
innych współczesnych, przewyższają 
ich dokonania pięknem harmonii i 
uczuciem. Mszę KV 167 Mozart 
poświęcił Trójcy Świętej.

Aby oddać to, co mieliśmy okazję 
przeżyć słuchając Mszy Mozarta, 
pozwolę sobie przytoczyć słowa 
podziękowania proboszcza parafii 
Rudniki ks. Krzysztofa Błaszkiewicza:

"Tym, co człowieka różni od innych 
stworzonych przez Boga są trzy rzeczy. 
DOBRO, PRAWDA i PIĘKNO. Bo 
tylko człowiek może być dobry, tylko 
człowiekszukaprawdy i tylko człowiek 
może przeżywać piękno. A to co Wy 
daliście nam dzisiaj - to było piękno 
Bożej prawdy zawarte za pośred
nictwem Mozarta w świętej liturgii".

L.M.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Żytniow ie 

składają wyrazy podziękowania:

Jolancie Żydziak, Stanisławowi Kubatowi, 
Andrzejowi Napierajowi, Marianowi Sasowi, 

Krzysztofowi Gnupkowi, Alinie Blach, 
Wiesławowi Ośrodka, Teresie Namyślak, 

Dorocie i Krzysztofowi Jeziorkom, 
Krystynie Telęga, Teresie Zagrodnik, 

Helenie Lewandowskiej

oraz innym osobom z Rady Rodziców, które włożyły największy 

trud w przygotowanie festynu z okazji Dnia Dziecka odbytego

w dniu 8.06.1997r. na boisku sportowym. %

Komunikat
Zarząd Gminy w Rudnikach podjął decyzję 

o ufundowaniu tablicy pamiątkowej 

żołnierzy - mieszkańców aminy Rudniki, 

którzy byli wcieleni do wojska polskiego i zginęli 

na polu bitwy w czasie działań wojennych 1939-1945.

Prosimy o zgłaszanie informacji na ten temat 

do miejscowych księży proboszczów 

lub do sekretariatu Urzędu Gminy.

___________ y



PętIa RudNickA

Biuro Organizacyjne biegów Zwycięzcy kat. klas VII - VIII

Zwycięzcy kat. klas III - IV Zwycięzcy kat. klas V-VI Najlepsi w biegu kat „OPEN”

Najstarsi na podium 
- powyżej 60lat 
Tadeusz Kozłowski 
Eugeniusz Kot
Kazimierz Wojtkowiak

Zwycięzcy „Mili Rudnickiej”
I Tomasz Sosnowski
Ił Łukasz Cypara
III Dawid Siemicński

Janusz Ornat z Zawiercia - 
jedyny niepełnosprawny 

uczestnik biegu



PętLa RudNickA
Mały jubileusz obchodził w tym 

roku Bieg Masowy "Pętla Rudnicka". 

Impreza odbyła się już po raz trzeci. 

18 maja br. o godz. 10.00 na boisku 

LZS w Rudnikach zebrali się zawod
nicy i kibice. Pogoda dopisała.

Do biegu głównego (13,3 km) 

zgłosiło się 57 osób. Gminę Rudniki 

reprezentowało tylko 5 zawodników. 

Byli to: Robert Marchewka z Dala- 

chowa, Damian Sowa z Cieciułowa, 
Stanisław Wrzesiński - Bugaj, 

Krzysztof Konieczny - Dalachów 
oraz Janusz Choczaj z Żytniowa. 

Udział w biegu głównym brała 
również 1 osoba niepełnosprawna na 
wózku inwalidzkim - Janusz Ornat z 

Zawiercia.

Zwycięzcą biegu (z czasem 43,16) 

został Bogdan Jarosz z Wrocławia, 

II miejsce w kategorii "OPEN" - Piotr 

Borochowski (44,29) - Wrocław, a 
II - Norbert Smud (45,14) również z 

Wrocławia. Różnica czasów była 

minimalna, co świadczy o bardzo 

dobrym przygotowaniu zawodników 
z Wrocławia. Wśród kobiet I miejsce 

zajęła Ewa Dederko z Częstochowy 
(51,56).

Wszyscy uczestnicy biegu głó

wnego otrzymali znaczki pamiątkowe 
oraz dyplomy za udział w imprezie. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 

w kategorii "OPEN” oraz w 5-ciu 

poszczególnych kategoriach wieko
wych otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez licznych spon
sorów.

Przewidziano również nagrody dla 

najmłodszego i najstarszego uczest

nika biegu. Najmłodszy - Grzegorz 

Przybyła, najstarszy - Kazimierz

Wojtkowiak - TKKF Czeladź (1926r).

W międzyczasie odbywały się biegi 
dla dzieci i młodzieży w różnych 
kategoriach wiekowych i na różnych 

dystansach. Od przedszkolaków do 

klasy VIII. Ogółem w biegach młodzie

żowych wzięło udział około 300 

uczestników. Wyniki podaje tabela. W 
tym roku po raz pierwszy wprowa
dzono nowy bieg "Mila młodzieżowa" 

(1 300 m). Zwycięzcą biegu w kategorii 
chłopców został Tomasz Sosnowski z 
Kłobucka, a wśród dziewcząt - Anna 

Kaczmarek z LKS Krzepice.

Dodatkową atrakcją imprezy było 
losowanie nagrody (rower górski) 
spośród osób, które zakupiły cegiełki 
600-lecia Rudnik. Nagrodę tę wyloso

wała Kasia Nowak z laworku. Infor

mujemy, że losowanie następnej 

nagrody (telewizor) odbędzie się 

podczas Uroczystych Obchodów 
Jubileuszu 600-lecia Rudnik 5-6 lipca 

br. Warunkiem udziału w losowaniu 

jest wykupienie cegiełki 600-lecia, 
które można nabyć w GOKSiR lub 

GBP w Rudnikach. Wartość jednej 

cegiełki 15 zł.

Komitet Organizacyjny Biegów 
dziękuje wszystkim współorganiza

torom imprezy za pomoc w przygoto

waniu biegów. Wielkie uznanie i 
podziękowania należą się sponsorom:

Koprowski Marian - Rudniki, 

Kurczakowski Stefan - Dalachów, 
firma "POLAN" - Praszka, Grądys 

Ireneusz-Piekarnia Dalachów, Kisiel 

Eugeniusz - Rudniki, Namyślak 

Ryszard -Jaworzno, Hombek Bog

dan - Porąbki, Langfordt Waldemar

- Bobrowa, Belka Wiesław - Dala
chów, SKR - Rudniki, "Cegiełka" 

Faustianka, Jan Wolny - Jelonki 
Sklep KASPAL-MET - Rudniki, 

Zyna Henryk - Rudniki, Kubacki 

Czesław - Szarki, Łęgosz Marian - 

MAAR Rudniki, Bank Spółdzielczy
- Rudniki.

-------------------------------------- —_________________________________________________________________

Zwyciązcy biEqów wŚRÓd MłodziEŻy szkól podsTAwowych
KATEqORIA dziEWCZĄT
Lp.
1.

Kat Miejsce Dystans Imię i nazwisko
Kinga Sieradzka

Miejsce zam.
Rudnikikl. i-n i 300m

2. ki.i-n n 300m Małgorzata Wąsińska Rudniki
3. ki.i-n ni 300m Aleksandra Klimas Rudniki
4. ki i-n rv 300m Kamila Okoń Rudniki
5. ki.i-n V 300m Marzena Kistela Żytniów
6. ki i-n VI 300m Dorota Wizner Rudniki

7. ki.m-iv i 600m Ewelina Żymełka Kobyla Góra
8. ki.m-rv n 600m Ewelina Gmyrek Dalachów
9. ki.m-iv m 600m Emilia Srokosz Janów
10. ki.m-iv IV 600m Magda Trawińska Cieciułów
11. ki.ni-iv V 600m Anna Palonek Bytom
12. ki.m-iv VI 600m Paulina Wierzbowska Bytom

13. kl. V-VI i lOOOm Marta Ossyra Janów
14. kl . V-VI n lOOOm Dorota Pakuła Bytom
15. kl. V-VI m lOOOm Angelika Pilarska Bytom
16. kl. V-VI IV lOOOm Katarzyna Żątkowska Bytom
17. kl. V-VI V lOOOm Agnieszka Mrosek Bytom
18. kl . V-VI VI lOOOm Joanna Biernacka Kłobuck

19. ki. vn-vm i lOOOm Emilia Szczepanek Janów
20. ki. vn-vni n lOOOm Patrycja Kierzek Dalachów
21. kl. vii-vni m lOOOm Karolina Błaszczak Dalachów
22. ki. vn-vm IV lOOOm Grażyna Nowak Cieciułów
23. ki. vn-vm V lOOOm Katarzyna Wcisło Rudniki
24. ki. vii- vin VI lOOOm Ewa Ośrodka Cieciułów

KATEqORIA chłopców
Lp.
1.

Kat Miejsce Dystans
300m

Imię i nazwisko
Bartek Polak

Miejsce zam.
Rudnikikl. i-n i

2 kl. i-n n 300m Grzegorz Musiał Rudniki
3. ki. i-n m 300m Błażej Bejm Rudniki
4. ki. i-n IV 300m Mateusz Sas Żytniów
5. ki. i-n V 300m Maciej Napieraj Żytniów
6. ki i-n VI 300m Bartek Korzonek

7. ki.m-iv i 600m Przemysław Parzych Bytom
8. ki.m-iv n 600m Damian Waszkowiak Kobyla Góra
9. ki.m-iv m 600m Daniel Kuroń Janów
10. ki. m-rv IV 600m Łukasz Francka Dalachów
11. ki.ni-iv V 600m Adam Suchodolski Rudniki
12. ki.m-iv VI 600m Robert Pinkosz Dalachów

W
13. kl . V-VI i lOOOm Paweł Rybczyński Kobyla Góra
14. kl. V-VI n lOOOm Łukasz Dworaczyński Rudniki
15. kl. V-VI m lOOOm Damian Parkitny Truskolasy
16. kl. V-VI IV lOOOm Jakub Chycki Bytom
17. kl.V-VI V lOOOm Arkadiusz Chowański Kobyla Góra
18. kl . V-VI VI lOOOm Przemysław Napieraj Żytniów

19. ki .vn-vm i 1600m Sebastian Buraiński Bytom
20. ki. vn-vm n 1600m Mateusz Krzemiński Rudniki
21. ki. vn-vm m 1600m Sławomir Balcerzak Krzepice
22. ki. vn-vni iv 1600m Szymon Czajkowski Bytom
23 ki. vn-vm v 1600m Łukasz Kowalczyk Jaworzno
24. ki. vn-vm vi 1600m Kamil Lubczyński Kłobuck
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