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WESOŁYCH
Wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy 
Najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne 
- samycń sukcesów w życiu osobisty 
i zawodowy, wszelkiej pomyślności

składa
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Spotkanie z wicewojewodą
W dniu 1 marca 1995 r. odbyło się 

spotkanie wicewojewody często
chowskiego Mirosława Kuli z 
radnymi naszej gminy. W spotkaniu 
udział wzięli także przedstawiciele 
Woj ewódzkiego Zarządu i Melioracj i 
Wodnych w Częstochowie dyr Jerzy 
Łęgowik i z-ca dyr Henryk Kolasa, 
dyrektorzy Szkół Podstawowych w 
Rudnikach i Dalachowie oraz 
kierownik Obwodu Drogowego w 
Praszce Aleksy Bednarek.

Obecnych na spotkaniu gości i 
radnych powitał wój t gminy Andrzej 
Pyziak.Przedstawił najważniejsze 
osiągnięcia gminy w ostatnich latach 
tj. zwodociągowanie gminy (95%), 
wybudowanie gminnego wysypiska 
odpadów komunalnych,telefonizacj a 
gminy(cała gmina) i omówił plany na 
rok bieżący tj. przystąpienie do 
wykonania oczyszczalni ścieków w 
Rudnikach, o przerobie 150 m3 na 
dobę wraz z kolektorem sanitarnym 
długości 7km , całość inwestycji 16 
mld zł (po denominacji 1 600 000 
złj.Wójtzwrócił się do wicewojewody 
o pomoc i wsparcie służb wojewody 
przy realizacji zadania.Podziękował 
wicewojewodzie za pomoc finansową 
przy realizacji wielu inwencji na 
terenie gminy, przedstawicielom
WZMiUW za nadzór inwestycji i 
pomoc specjalistyczną. Podziękował 
także mieszkańcom gminy,bez 
których realizacje wielu zadań 
(budowa wodociągów),ze względuna 
duże koszty,byłaby niemożliwa w tak 
krótkim czasie.

Spośród wielu spraw i uwag 
zgłoszonych przez radnychnajpilniej- 
szymi do realizacji są remonty i 
rozbudowa Szkół Podstawowych w 
Dalachowie,Cieciułowie i Bobrowej 
oraz naprawa i remonty dróg woje
wódzkich na terenie gminy. Poin
formowano wojewodę, że gmina 
uczestniczyła finansowo w realizacji 
wielu zadań na drogach woje

wódzkich m in.budowa drogi woje
wódzkiej w Bobrowej (nawierzchnia 
asfaltowa długości 800 m),budowa 
chodników na drodze krajowej w 
Rudnikach i Jaworznie (ok. 300 m).

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Zając zwrócił się do 

wicewojewody o pomoc w utrzy
maniu Posterunku Policji Lokalnej 
w Rudnikach,który decyzją Komen
danta Wojewódzkiego Policji w 
Częstochowie ma ulec likwidacji.

Po wysłuchaniu uwag radnych 
wicewojewoda powiedział,że wię
kszość gmin w województwie 
częstochowskim ma takie same 
problemy, środki wojewody są 
ograniczone,tak jak środki gminne, 
dlatego wrozwiązywaniu wielu spraw 

należy szukać najtańszych i najlep
szych sposobów,a do realizacji 
wybierać zadania najpilniejsze. 
Potwierdzić,że stan dróg jest fatalny, 
nie tylko wnaszej gminie,ale w całym 
województwie. Pozytywnie ocenił 
współpracę gminy Rudniki z Za

rządem Dróg, której efektem jest 
może w niewielkim stopniu,ale 
jednak,poprawa już i tak niedobrego 
stanu dróg wojewódzkich.

Wiele uwag ogłoszono na temat 
sytuacji w rolnictwie - brak rynku 
zbytu, niskie ceny na produkty 
rolne,przy bardzo wysokich kosztach 
środków produkcji.

Wojewoda ustosunkował się do 
zgłoszonych uwag mówiąc, że 
przyszłość naszego państwa powinna 

być budowana na rol
nictwie. W tym celu 
należy ożywić produkcj ę 
rolną i zmniejszyć bez
robocie na wsi, i to 
statystyczne, i to utaj
nione,powinien zostać 
rozwinięty aparat po
mocniczy do obsługi 
rolnictwa, a państwo 
powinno dać gwarancję, 
że wyprodukowany to
war będzie miał zbyt. 
Wojewoda,mimo, żejest 
gospodarzem terenu,nie 
ma możliwości dyspo
zycyjnych we wszystkich 
sprawach.

Na zakończenie spot
kania woj ewoda wręczył 
odznaczenie "Zasłużony 
PracownikRolnictwa"

Panu Marianowi Stasiakowi, rol
nikowi z Żytniowa.

Po spotkaniu wójt i przewodniczący 
Rady Gminy wspólnie z wice
wojewodą dokonali lustracji Szkół 
Podstawowych w Dalachowie i 
Bobrowej.

Dbajmy o drogi WIOSNA
Utrzymanie, konserwacj a i budowa 

dróg na terenie gminy, to w bieżącym 
roku wydatek z budżetu rzędu 
196.714,70 nowych złotych. Obliguje 
to nas wszystkich do przykładania 
należytej staranności w ich użytko
waniu. Nie można bowiem dopusz
czać, by oprócz naturalnego,bardzo 
szybko postępującego procesu des
trukcji dróg, potęgować go,poprzez 
niedbałe,bezmyślne a czasem wręcz 
złośliwe użytkowanie ich.

To przykre, ale zdarzają się 
przypadki przyorywania dróg, zaśmie
cania (wyrzucania na drogi łętów, 
kamieni, dami itp.); zasypywania 
przepustów i mostów.Nagminne j est 
też niszczenie dróg polnych przez 
rolników wykonuj ących prace na roli 
ciężkim sprzętem rolniczym.

Aby temu zapobiec Rada Gminy 
postanowiła zwrócić na to zagadnienie 
uwagę naszej społeczności. Uprzej
mie zatem proszę, by użytkując drogi 
i grunty przydrożne czynić to w spo sób 
godny dobrego gospodarza. Naru
szaj ąc substancj ę dróg,ten kto to robi, 
narusza także zasadę dobrego 
współżycia sąsiedzkiego i ogólno
ludzkiego. Powoduje,że podatki, 
które płacimy wszyscy, pokrywają 
szkody wyrządzone przez niego 

indywidualnie, a to jest co najmniej 
nieetyczne.

Istnieją środki prawne, którymi 
Zarząd Gminy może w tej materii 
zdyscyplinować naszą społeczność. 
Są to jednakże środki, których 
stosowanie uznać należy za ostatecz
ność. Nie leży bowiem w intencji 
rady karanie wszystkich, którzy 
naruszają to dobro wspólne jakim są 
drogi.Intencją naszą jest, byśmy 
rozwiązywali problemy nie powo
dując sytuacji konfliktowych urząd - 
obywatel.Jednym ze sposobów 
takiego rozwiązania sprawy jest 
apelowanie do rozsądku i mądrości 
ludzi,co niniejszym czynię.

Jeśli jednak nasze apele rozminą 
się z celem, będziemy w stosunku do 
rażąco lekceważących sprawę osób, 
wnioskować do Zarządu Gminy o 
sporządzenie wniosków o ukaranie 
przez kolegium d/s wykroczeń, 
pokrycia w całości skutków finan
sowych wyrządzonych szkód, czy 
wreszcie o ile będzie taka potrzeba 
pokrycie kosztów ewentualnych 
pomiarów geodezyjnych itp.

Andrzej Zając 
Przewodniczący Rady Gminy

Wraz z nadejściem wiosny wielu 
naszych mieszkańców przystępuje do 
wykonywania porządków na i wokół 
własnych posesji. Chcielibyśmy za
apelować o szersze włączenie się do 
tej akcji. Zgodnie z obowiązującym 
prawem, każdy zobowiązany jest do 
utrzymania czystości terenu do połowy 
jezdni w granicach własnej posesji. 
Bardzo często słyszymy różnego 
rodzaju uwagi na takie czy inne 
niedociągnięcia, ale należałoby się 
zastanowić, czy sami zrobiliśmy co do 
nas należy. Wtedy dopiero mamy 
moralne prawo krytykowania innych. 
Z porządkowaniem w naszej gminie 
nie jestnaj lepiej. Wystarczy przejechać 
przez większe miejscowości : Dala- 
chów, Żytniów, Jaworzno, Rudniki i 
Cieciułów. Rowy przydrożne nie 
widziały łopaty bądź kosy przez parę 
ładnych lat.Często dlatego, że rów ten 
stanowi przydomowe szambo,więc 
wydostający się odór odstrasza od 
wykonywania porządków. Nadodatek 
w rowie tym buszuje stado kur,które 
czyni dalsze spustoszenie. Smacznego!

Radni i Zarząd Gminy chcieliby coś 
w tej materii zmienić. W ramach 
organizowanych prac interwencyjnych 
i robót publicznych, będziemy 
odnawiali najgorsze odcinki rowów 

przydrożnych. Będzie to zarazem 
przyczynek do likwidacji nielegalnych 
zrzutów ścieków do rowów przy
drożnych, również tych ukrytych 
sprytnie pod mostkami i przejazdami. 
Te działama nie jesteśmy w stanie 
wykonywać co roku.Myślimy, że 
będzie to dobry początek, a następnie 
w tę pracę włączą się mieszkańcy i 
będą dbali o otoczenie własnej 
posesji.Nawet najlepiej urządzona i 
zadbana posesja traci smak w 
kontekście zarośniętego chwastami i 
zaniedbanego wej ścia od strony drogi. 
Bardzo często osoby przejeżdżające 
przez wieś widzą tylko to, co j est przed 
parkanem i tylko na tej podstawie 
wyrabiają sobie opinię o naszej 
miejscowości. Jeszcze raz apelujemy 
o włączenie się do czynnego zadbania 
o najbliższe otoczenie, a tym samym 
przyczynimy się do poprawy wizerunku 
naszej gminy i miejscowości. Wszyst
kim tym,którzy wykonujątoregulamie 
i dają dobry przykład, składamy 
serdeczne podziękowania.

Przypominamy, iż posiadamy nowo 
wybudowane wysypisko śmieci, 
zlokalizowane obok Rudnik w kierun
ku na Mirowszczyznę, czynne każdy 
piątek i sobotę od godz. 10.00 do 18.00. 
Odpady przyjmowane sąnieodpłatnie.



NASI PRYMUSI
Pierwszy semestr dość dawno minął, a uczniowie pracująjuż na końcowe oceny.

Wydanie naszego biuletynu trochę się opóźniło,niemniej jednak uważamy, 
że każdy moment jest dobry, aby wyróżnić najlepszych uczniów w poszczególnych 
klasach szkół naszej gminy.

Jest to podsumowanie za I semestr, a materiał dostarczył nam mgr Dariusz 
Niedrygoś - nauczyciel w Szkole Podstawowej w Żytniowie.

SzkolaPodstawowaw Cieci ułowię 
kl II-K. Skowronek, M. Wolna, 
M. Trawiriska 
kl III - K. Jaskot, K. Kokot, 
M. Skowronek 
kL IV - K. Łuczak, P. Bajak, 
K. Domagała, A. Jadowska 
kl V- K. Michnik, J. Sosnowska,
J. Mońka
kl. VI - M. Drzygaluk, W. 
Zawadzki, M. Napieraj 
kL VII- A. Michnik, G. Dorynek,
K. Jurczyk
kl. VIII-M. Sosnowska,A. Wło
darczyk, J. Sieradzka
Szkoła Podstawowa w Dalachowie 
kLIIa E. Komorowska, K. Bernaś, 
Ż. Konieczna, M. Pawelec, K. 
Wiśniewska 
kl Ilb - M, Włoch, M. Szyszka, 
E. Szczęsna, 
kl Ilia - Z. Pęcherz, G. Szczęsny, 
M. Pinkosz 
kL Illb - K. Badera, D. Błaszczyk, 
M. Spodzieja,A Derda, K. Grzybek, 
M. Jabłońska 
kl IVa - K. Gaik, K. Polak, K. 
Kubacka, A. Podyma, K. Polak 
ki IVb - P. Owczarek, A. Wilk, 
M. Jurczyk 
kl Va - A. Włoch, I. Pęcherz, A 
Pietrus 
kl Vb- B. Hadryś, M. Marutschke, 
G. Wiktorowski 
kL VIa - E Kluska, M. Wikto
rowska, J. Graczyk 
ki VIb - E Ulrych, K. Błaszczak, 
A Wiśniewska 
kL VIIa-M. Pietrus, M. Praszczyk 
kl VIIb - D. Haberka, A Konc, 
K. Paluszczak 
kl VIIIa M. Belka, K. Plewa, S. 
Gaik 
kL VIIIb M. Stasiak, B. Szyszka, 
A Uznańska
Szkoła Podstawowa w Jaworznie 
kl I - M. Namyślak, P. Grondys, 
A Kula

kl. II - E. Jeziorska, M. 
Pawłowska, A Bała 
kl III - E. Jekiel, A. Szczepaniak, 
M. Gaik
kl IVa- K. I.adra, K. Krawczyk, J. 
Strugała
kl. ’IVb - W. Witkowski, E. 
Furmańska, K. Honcel
kl. V - J. Hiper, M. Jakiel, E 
Witkowska

kL VI - D. Korpowski, A. Mońka, 
M. Strugała
kL VIIa - A. Szczerba, M. Krzy
kawiak, R. Ladra
kL VIIb - M. Strugała, J. Strugała, 
M. Grzybek
kL 1'IIIa - T. Rzepka, J. Strugała, 
R Kmieć
kl VIIIb - K. Mońka, B. Rychel, 
A. Księiarek
Szkoła Podstawowa w Rudnikach 
kl la - M. Pawelec, K. Jura 
kl Ib - M. Panek, K. Waszczyński, 
K. Wilk, Z. Włodarczyk 
kl Ha - L. Jura, J. Peceta, K. 
Szarek, M. Szczęsna 
kl Ilb - K. Korpowska, R Debudaj 
kL Ilia - D. Cichoń, R Pychyński, 
Ż. Włóka, I. Biedka 
kl Illb - Sz. Antosik, Sz, Pawelec, 
P. Pawlaczyk, M. Pinkos, M. Sówka 
kl IVa - M. Łęgosz, D. Łyniewski 
kl Ilb - M. Włodarczyk, Ł. Birlet, 
P. Pychyński, A Pyziak, K. Pecela 
kl Va - A. Sówka, K. Świtała, 
A. Konieczna
kl Ib - I. Bator, D. Duda, E 
Kubat, K. Kubat, A. Wilhelm 
kL VIa - E. Kałwak, W. Popczyk, 
M. Badera
kL VIb - K. Morawiak, M. 
Krzykawiak
kl. VIIa P. Prętczyński, K. 
Smugowska, A Wolna
kl Illb - J. Antosik, S. Duda, K. Gil 
kl VIIIa - A. Kościelna, A. 
Krzykawiak, J. Łęgosz, A. Polak 
kl VIIIb - J. Birlet, M. Kubat, 
A. Łuczak, J. Zając
Szkoła Podstawowa w Żytniowie 
kl I - A Kałutny, K. Olewińska, 
M. Baros, A. Jurczyk 
kl II - M. Rzetniczak, P. Sieradzki, 
M. Sieradzka 
kl III - M. Sas, I. Świtała, M. 
Świtała

kL IV - A. Rozik, J. Sas, J. 
Świerczyriski
kl V - A. Gmyrek, G. Lewandow
ski, L. Żydziak, P. Materak, K. 
Świerczyriska
kl VI - R Kubat, M. Noga, S. 
Walęcki
kl VII - A. Łopucha, K. Papaj, A 
Wrót, E. Szymańska 
kl VIII - K. Wolna, A Świtała, 
A Jeziorek

Wyżej wymienionym uczniom 
gratulujemy doskonałych wyników 

w nauce. Pochwały należą się również 
rodzicom prymusów.Chwalmy i 
zachęcajmy do dalszej pracy nasze 
pociechy,bo to przecież one za 
kilkanaście lat będą nam wypłacać 

emerytury Uczniowie naszych szkól 
osiągają sukcesy nie tylko na gruncie 

swych klas, szkół, ale też godnie 
reprezentują naszą gminę poza jej 
granicami.Miesiąc grudzień to 
tradycyjnie czas I etapu olimpiad 
przedmiotowych. A oto ci, którzy 
zakwalifikowali się do etapu dru
giego:

Historia: K. Wolna, A. Wróż, 
A. Łapucha, M. Lewandowski, R. 
Żydziak ( Żytniów), J. Birlet, M. 
Kubat, M. Ciszkiewicz, P. Pret- 
czyński (Rudniki), M. Stasiak, B. 
Szyszka (Dalachów), I. SobczaląD. 
Korpowski, P. Rosak( Jaworzno ), 
M. Sosnowska, A. Włodarczyk, K 
Telęga ( Cieciułów)

Biologia : J. Sieradzka (Cie

ciułów), K. Błaszczak (Dalachów), 
A. Krzykawiak (Rudniki)

III Wojewódzkie Konfrontacje 
Piosenki Dziecięcej

W dniu 5 kwietnia 1995 r. odbędą 

się eliminacje gminne HI Woje

wódzkich Konfrontacji Piosenki 

Dziecięcej. Miejscem imprezy jest 

sala GOK w Rudnikach.Eliminacje 

rozpoczna się o godz. 10.00.
Konkurs będzie prezentacją mło

ZABYTKI W KADRZE
Członkowie sekcji fotograficznej 

GOK w Rudnikach oraz jej instruktor 

Mieczysław Pawlaczyk wzięli udział 

w Konkursie Fotograficznym orga

nizowanym z okazji 20-lecia utwo

rzenia województwa p.n. "Zabytki 

województwa częstochowskiego".

W dniu 18 marca 1995 r. w Muze

um Okręgowym w Częstochowie 

odbył się wernisaż wystawy pokon

kursowej Uczestniczyli w nim człon

kowie sekcji fotograficznej wraz z

Chemia: M. Kubat (Rudniki), 
K. Wolna (Żytniów), M. Belka 
(Dalachów)

J.polski: M. Belka, R. Pawelec 
(Dalachów), A. Kościelna (Rudniki) 

Żywimy nadzieję, że w naj

bliższym czasie będziemy mogli 
poinformować o dalszych sukcesach 
naszych olimpijczyków.

Warto wspomnieć jeszcze o kilku 
innych sukcesach,które miały 
miejsce w ostatnim półroczu:

- Kamila,Karolina i Sławomir 
Telęga z Cieciułowa zajęli czołowe 
miejsca w biegach przełajowych w 

Strojcu i w Parzymiechach.

- Sztafeta dziewcząt z Rudnik 
zajęła HI miejsce w biegach prze
łajowych w Parzymiechach.

- Krzysztof Wilk na zawodach 
rozgrywanych w Częstochowie zaj ął 
V miejsce w biegu na 60 metrów. 
(S.P.Rudniki)

-Reprezentacja Szkoły Pod
stawowej w Rudnikach w składzie : 

M. Jęsior, M. Wójec, M. Kałwak, 
K. Pawelec, R. Pukowski zajęła I 
miejsce w IH Wojewódzkim Kon
kursie Plastyki Obrzędowej.

dych wykonawców piosenki w 

poszczególnych grupach wiekowych. 

Uczestnikami imprezy będą ucz

niowie szkół podstawowych z terenu 

naszej gminy.

Komisja przyzna solistom I, n, IH 

miejsca oraz wyróżnienia i dyplomy.

instruktorem.

Młodzi fotograficy ucieszyli się z 

faktu,że aż 10 prac zostało zakwa

lifikowanych na wystawę. Radość 

była tym większa,że byli j edyną sekcją 

fotograficzną reprezentującą Domy 

Kultury Województwa.

Pozostali uczestnicy konkursu to 

profesjonaliści i członkowie Towa

rzystwa Fotograficznego w Często

chowie.



Szkolenie w Niemczech
Związek Gmin Wiejskich, w poro

zumieniu z partnerami niemieckimi i 

polskimi, zorganizował w miejscowości 

Ostritz szkolenie z zakresu ochrony 

środowiska, przeznaczone dla polityków 

samorządowych, głównie dla wójtów. 

zdecydowanie więcej, dysponując zresztą 

większymi pieniędzmi.

Zajęcia teoretyczne poparte były 

wyjazdami wteren i oglądaniem różnego 

rodzaju oczyszczalni w różnych wa-

riantach, łącznie z oczyszczalniami

przydomowymi.

pokryły wspólnie Federalna Fundacja

gminy Pan Andrzej Pyziak, jako że 

ogrom problemów ochrony środowiska 

przed nami a doświadczeń mało.

Niemieccy organizatorzy szkolenia, 

podzielili się doświadczeniami w tym 

temacie z terenów byłej NRD. Warunki

Koszty 3-tygodniowego szkolenia wiska

Środowiska Naturalnego, Ministerstwo 

Ochrony Środowiska oraz Fundacja

Rozwoju Demokracji Lokalnych.

Doświadczenia zdobyte przez wójta na 

pewno zaowocują i będą pomocne przy 

podejmowaniu dalszych decyzji 

dotyczących ochrony naszego środo-

Zarzqd Gminy Rudniki
ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworznie 
Polesiu stanowiące własność Gminy Rudniki oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 48/2 o pow.860 m2 posiadająca urządzoną księgę 
wieczystą nr 30311 w Sądzie Rejonowym w Oleśnie.

- nieruchomość położona jest z dala od głównej zabudowy wsi w 
otoczeniu lasów w terenie o charakterze rekreacyjnym
- dojazd do nieruchomości z istniejącej drogi gminnej, drogą polną
- działka uzbrojonajest w sieć elektryczną, istnieje możliwość podłącze
nia się do wodociągu wiejskiego
- budynek obecnie w stanie ruiny

Cena wywoławcza nieruchomości 3.286 zł /32860.000 zł starych/ 
Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 1995 r. o godz. 12-tej w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy Rudniki.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie urzędu na 
godzinę przed przetargiem wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. 
Informacji o przetargu udziela pracownik Urzędu Gminy Rudniki pokój 

nr 6.
Objekt można oglądać codziennie w godzinach od 8-ej - 15-tej 
Sprzedający zastrzega sobie prawo do :
- Swobodnego wyboru ofert, j eżeli uczestnicy zaoferuj ą cenę j ednakową
- Zobowiązanie oferenta do pokrycia opłat związanych z nabyciem
nieruchomości
- Zaliczenia wadium oferenta, który wygrał przetarg na poczet ceny
- Przypadek wadium na rzecz gminy jeżeli uczestnik, który wygrał 
przetarg uchyla się od zawarcia umowy kupno-sprzedaż.
Wadium oferentów, których oferty nie zostanąprzyjęte,zostanie zwrócone 
bezpośrednio po zakończeniu przetargu.

UWAGA ! I I
Gminny Ośrodek Kultury 

w Rudnikach
pROWAdzi NAbÓR chęTNych na kuRS 

język a ANqiElskiEqo II STopNiA.
Zapisy prowadzą i szczegółowych informacji udzielają 
pracownicy GOK, codziennie w godzinach pracy placówki.

Portret Radnego
W naszym stałym cyklu przedsta

wiamy naszym czytelnikom Przewod
niczącego Rady Gminy Pana Andrzeja 
Zająca.

Niepoprawny optymista. Ciągle wie
rzy, że w naszym kraju zapanują zasady 
sprawiedliwości społecznej.

Zdecydowany przeciwnik wszelkiej 
hipokryzji. Jakoemeryt, ma dużo wolnego 
czasu. Część z tego poświęca na dzia
łalność w Radzie Gminy, bo jak twierdzi, 
nie można żyć w próżni społecznej.

W domu potulniepoddaje się "rządom" 
wnuczki. Uwielbia czynny odpoczynek 
Grawsiatkówkę,ping-ponga,dużobiega

Zarzqd Gminy RUDNIKI
ogłasza przetarg

na dzierżawę niżej wyszczególnionych nieruchomości rolnych 
stanowiących własność Skarbu Państwa.

- działka nr 663/2 o pow.0,4800 ha położona w Julianpolu rodzaj 
użytków R IVb - 0,0100 ha, ŁIV - 0,4000 ha, Ls IV - 0,0700 ha

Wartość wywoławcza dzierżawy 0,4 lq pszenicy tz. 10,05 zł

- działka nr 92, o pow.0,1640 ha położona w Mirowszczyźnie w skład 
nieruchomości wchodzą łąki kl.IV - 0,1640 ha

Wartość wywoławcza dzierżawy 0,16q pszenicy tz. 3,92 zł

- działka nr 103/1, 103/3 o pow.0,6925 ha położona w Janinowie w 
skład nieruchomości wchodzą użytki rolne kl.V - 0,6375 ha kl.VI - 
0,0550 ha

Wartość wywoławcza dzierżawy 0,32q pszenicy tz. 7,84 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 keietnia 1995 roku o godz. 12.00 w 
siedzidie Urzędu Gminy w Rudnikach.

Przystępujący do przetargu winien w chwili rozpoczęcia przetargu 
okazać dowód wpłaty wadium.
Wadium w wysokości 10% wartości wywoławczej należy wpłacić 

w kasie tutejszego urzędu do godz. 11.00 w dniu 7.04.1995 r
Wpłacone wadium oferenta, który wygrał przetarg zaliczone będzie na 

poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium oferentów, których oferty nie Zostaną przyj ęte, zostanie zwrócone 
bezpośrednio po zakończeniu przetargu.



MIEJSCOWI STUDENCI NA 
AKADEMII KRAKOWSKIEJ W XV WIEKU

Nie sposób opisać tu zasług 
Akademii Krakowskiej dla Królestwa 
Polskiego i Polaków. Wystarczy 
wspomnieć, że miała ona wielki wpływ 
na życie religijne i całą ówczesną 
kulturę polską. Ten wpływ widoczny 
był również na terenach, które dzisiaj 
przynależą do Ziemi Wieluńskiej 
.Potrójny profil Uniwersytetu Ja
giellońskiego (teologiczny, humani
styczny ikulturalnyjwznacznej mierze 
kształtował świadomość 
ludzi tu zamieszkałych. 
Studia były długotrwałe i 
trudne. Studentów szcze
gólnie odstraszała ilość lat 
dzielących ich od promocj i 
na mistrza teologii.Mógłją 
otrzymać człowiek "przy 
dużych zdolnościach i 
pracowitości, po dziesięciu 
latach".

Jednak powyższe trud
ności nie przeszkadzały 
temu, że wiele grup mło
dzieży pochodzących z 
tutejszych terenów odby
wało studia w Krakowie. 
W tej okolicy pracowali 
również ludzie, którzy 
wykształcili się w Akade- 
mir Krakowskiej. Jednym z nich był 
Jan Długosz, historyk urodzony na 
ziemiach należących do Kolegiaty
Wieluńskiej.

OdXV w. wksięgach immatrykula- 
cyjnych (Album Studiosorum) 
pojawiają się imiona naszych studen
tów .Oczywiście co do liczby dominują

Ciekawostki

1 Tzedstawiamy oryginalny w/ór 

dowodu osobistego wydanego 

przez Zarząd Gminy w Rudnikach 

1.06 1938 r. Traktujemy to jako 

ciekawostkę z historii naszej 

gminy Na pewno w posiadaniu 

czytelników jest wiele bardzo 

interesujących podobnych doku

mentów. Zwracamy się więc z 

prośbą o przesyłanie lub dostar

czanie ich do naszej redakcji 

Zaprezentujemyje w następnych 

biuletynach. 

takie miasta jak: Kłobuck (13), Krze
pice! 12), Wieluń(40).

Wśród nich byli także studenci z 
RUDNIK (wioski parafialnej koło 
Wielunia) w liczbie sześciu.

Pierwszym studentem z Rudnik był 
Abraham, syn Prokopa z Rudnik. 
Studia na Uniwersytecie Jagiellońs
kim rozpoczął w 1428 r. po opłaceniu 
1 grosza wpisowego. Musiał być 
wybijającym się studentem skoro po 

dwóch latach w 1430 r. otrzymał tytuł 
bakałarza artium, który osiągało 12% 
zapisanych studentów. Drugim rudni- 
czaninembył Jan syn Prokopa z Rud
nik. Przybył on do Krakowa w 1430 r. 
i rozpoczął naukę. Jego dalsz losy nie 
są nam znane. W 1453 r. rozpoczął 
również studia w Krakowie Mateusz 

syn Alberta z Rudnik po opłaceniu 2 
groszy wpisowego. Pochodził z 
rodziny szlacheckiej. Wskazuje na to i 
wysokość wpisowego i zapis w 
dokumencie historycznym iż wr. 1399 
właścicielem Rudnik był Albert. Nas
tępny student jakim był Mateusz 
Wanczkonis z Rudnik zapisał się na 
uczalnię krakowską w 1405 r.W 1430 
r. przybył do Krakowa i podjął studia 
Mikołaj syn Prokopa, a w 1434 r.

rozpoczął naukę Piotr syn Jana z 
Rudnik.

W tym samym czasie (XV w.) z 
okolic Rudnik zostali przyjęci na 
uczelnię i rozpoczęli studia studenci w 
następującej liczbie: z Kowali - 4, 
Ożarów - 2 i dla porównania z miasta 
Częstochowy - 4 studentów.

Oto lista żaków pochodzących z 
Rudnik i rozpoczynających studia w 
XV w. na Akademii Krakowskiej:
1. Abracham Procopii de Rudniky, d. 1 
gr., 1428; bac.art. 1430
2. Johannes Procopiide Rudniky, 1430
3. Mathias Alberti de Rudniky, 2 gr., 
1453
4. Mathias Wanczkonis de Rudniky, 
1405
5. NicolausProkopii de Rudniky, 1430

6. Petrus Johannis de Rudniky, 
1434

Z przytoczonych powyżej fak- 
tówmożemy stwierdzicie wXV 
w. na Uniwersytecie Krakow
skim studiowali młodzieńcy z 
naszej ziemi. Zczasem po wracali 
oni do pracy w swój e środowiska. 
To właśnie wychowankowie 
akademii krakowskiej byli 
zazwyczaj kierownikami szkół 
parafialnych w większych mia
stach lub zasobniej szych wsiach. 
Natomiast wysokość wpłat (lub 
ich brak) zarejestrowana w 
wykazie rudnickich studentów 
świadczy o tym, że prawdo
podobnie pochodzili oni (z wyj. 
Mateusza s. Alberta) z niższych 
warstw społecznych. Dlatego nie 

dziwi nas niesłabnący pęd do wiedzy 
(poprzez studia wyższe) młodzieży z 
Rudnik i za to im chwała. Niech ich 
nauka i zdobyta wiedza procentuje.

cdn

Ks. Krzysztof Błaszkiewicz



Pomysł na zorganizowanie tego 
typu imprezy sportowej powstał już 
dwa lata temu.Jego autorem był Ro
man Pinkosz -nauczyciel wycho
wania fizycznego w Szkole Podsta
wowej w Dalachowie. Od kiedy Pan 
Roman został radnym,poczuł się 
zobowiązany do realizacji swego 
pomysłu. Uzyskał również poparcie 
Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
Zarządu,który sfinansuje koszty 
organizacyjne. Grupa inicjatywna, 
Roman Pinkosz, Andrzej Zając i 
Andrzej Pyziak, doprowadziła do 
spotkania w dniu 23 lutego br. w 
Urzędzieg Gminy entuzjastów sportu 
oraz niektórych nauczycieli kultury 
fizycznej .Powołano Komitet Organi
zacyjny w następującym składzie :

1. Belką Wiesław
2. Bukalski Robert
3. Choczaj Janusz
4. Garbaciak Wiesław
5. Gładysz Edward
6. Lerko Zbigniew
7. Łęgosz Marian
8. Marchewka Jarosław
9. Pawlaczyk Janina

GMINNY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO O PUCHAR PRZECHODNI PRZEWODNICZĄCEGO 

RADY GMINY
19 lutego 1995 r. o godz. 14.00 w 

sali gimnastycznej Szkoły Podsta

wowej w Żytniowie odbył się po raz 

kolejny turniej tenisa.Organizatorem 

imprezy był Gminny Ośrodek 
Kultury w Rudnikach, współorga

nizatorem - Szkoła Podstawowa w 
Żytniowie.

W rozgrywkach wzięło udział 110 

osóbzterenu całej gminy.Rozgrywki 

przeprowadzono zgodnie z regula

minem wIV kategoriach wiekowych: 

chłopcy
1. klasy I-IV

2. klasy V - VIII 

dziewczęta
3. klasy I - IV

4. klasy V-VIII

oraz
5. młodzież szkół średnich

6. dorośli

Drużynowo, zgodnie z punktacją 

zwyciężyła drużyna z Dalachowa, 

otrzymując po raz kolejny puchar 

przechodni Przewodniczącego Rady 

Gminy. Najlepsi otrzymali pamiąt

kowe dyplomy oraz cenne nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Urząd 

Gminy w Rudnikach ze środków 

przeznaczonych na rozwój sportu w

10. Pinkosz Roman
11. Pyziak Andrzej
12. Rychel Jan
13. Stasiak Jan
14. Sztuka Kazimierz
15. Wcisło Tadeusz
16. Zając Andrzej
17. Zając Marian

Jego przewodniczącym został 
wybrany Pan Andrzej Zając - 
Przewodniczący Rady Gminy w 
Rudnikach.Ustalono termin,trasę i 
nazwę biegu.Podzielono zadania do 
wykonaniaprzezposzczególne osoby, 
gdyż czasu zostało niewiele. Hono
rowy patronat nad biegiem objął 
prodziekan AWF w Katowicach Pan 
Wiesław Garbaciak. 1 Bieg Masowy 
"Pętla Rudnicka" odbędzie się w dniu 
21 maja 1995 r. godz. 10.00.

Miejscem imprezy będzie boisko 
sportowe LZS Rudniki oraz pętla na 
trasie Rudniki - Żytniów- Cieciułów 
- Rudniki dla uczestników biegu 
głównego.Trasa biegu głównego 
liczyć będzie 13,3 km.

Ustalono następujące kategorie dla 
uczestników biegu: 

gminie.

Wśród chłopców kolejne miejsca 

zajęli:

w kategorii kl. I - IV
I. Łukasz Francka - Dalachów

II. Adam Panek - Dalachów

III. Przemysław Napieraj - Żytniów 

w kategorii kl. V - VIII
I. Jacek Lewandowski- Żytniów

II. MariuszMałycha- Dalachów

III. Cezary Garncarek- Dalachów

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady p. A. Zając, zwycięzcy w kategorii szkół średnich:
K. Włoch, P. i D. Zuzel oraz Wójt Gminy Rudniki A. Pyziak

a/ przedszkolaki dystans - 50 m
b/ dziew, i chłop, klas I-II -300 m
cl dziew, i chłop, klas III - IV -600m
d/ dziew, i chłop, klas V - VI -1 OOOm
e/dziew. i chłop, klas VII -VIII-1600m 

BIEG GŁÓWNY-nadystansie 13,3 
km w kategorii wiekowej :

Dla uczestników imprezy prze
widziane są nagrody :

- nagrody dla wszystkich przed
szkolaków

a/ kat. I do 29 lat
b/ kat. II 30 - 39 lat
c/ kat. III 40 - 49 lat
d/ kat. IV 50 - 59 lat
e/ kat. V 60 lat i więcej

- dyplomy dla wszystkich uczes
tników biegu głównego

- nagrody rzeczowe dla I-szych 
trzech osób w klasyfikacj i generalnej, 
dla I-szych trzech osób w każdej 
kategorii

- nagrody dla najmłodszego i 
najstarszego uczestnika biegu głów
nego

Jest to ogromne przedsięwzięcie 
i pragniemy,aby bieg ten wszedł na

młodzież szkół średnich
I. Włoch Krzysztof - Dalachów

II. Przemysław Zuzel - Żytniów

III. Dariusz Zuzel - Żytniów

w kategorii dorosłych zwycięzcami 
byli kolejno:
I. Andrzej Borek - Janinów

II. Andrzej Zając - Żytniów

III. DariuszNiedrygoś- Faustianka

IV. Henryk Popczyk - Dalachów 

Impreza miała charakter masowy, o czym świadczy ilość 
uczestników. Była to nie tylko zacięta rywalizacja, ale 
jednocześnie świetna sportowa zabawa.

stałe w kalendarz imprez sportowych, 
a swym zasięgiem objął nie tylko 
naszą gminę, ale całe województwo, 
a nawet cały kraj.

Zapisy członków przyjmowane są 
w GOK-u w Rudnikach oraz w dniu 
imprezy w Szkole Podstawowej w 
Rudnikach do godz. 9.45.

UCZESTNICZYĆ w biegach 
mogą wszyscy,którzy legitymująsię 
dobrym stanem zdrowiał zaświad
czenie lekarskie).

- wpisowego nie pobiera się

ZAPRASZAMY
wsz.tystkich.którzy zechca sprawdzić 
swoją kondycję fizyczna.

Organizatorzy licząna finansowe i 
rzeczowe wsparcie zakładów pracy 
oraz osób indywidualnych.

W zamian gwarantujemy wdzięcz
ność uczestników biegu.Istnieje także 
możliwość promocji własnej firmy.

ZAPRASZAMY !!!
Ze sportowym pozdrowieniem

Organizatorzji

Wśród dziewcząt zwyciężyły:

w kategorii kl. I - IV
i. Justyna Gajda - Dalachów

II. Anna Szyszka - Dalachów

III. Katarzyna Włoch - Dalachów

w kategorii kl. V - VIII
I. Beata Hadryś - Dalachów

II. Karolina Wolna - Żytniów

III. Agnieszka Jeziorek - Żytniów
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