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RUDNTŁI - OD BITOMICKICH 
3ZY BECHCICB^ICH?

Aż tyle czasu upłynęło, odkąd w opublikowanym Biuletynie z maja 1 c>95 roku 
podałem próby tłumaczenia nazwy naszej miejscowości. Drugą z nich było 
wyprowadzeni nazwy Rudniki od rodziny Rudnickich herbu Lis. Otóż, owocem 
moich wielorakich dociekań jest niniejszy artykuł, którym chcę się z Państwem 
podzielić.

Rudniccy wywodzą się od Bechcickich. Z dawien dawna zwali się bowiem 
hrabiami z Bechczyc Rodzina - jak podaje Polska Encyklopedia Szlachecka - 
jeszcze do końca XV wieku pisała się z Bechcic - Bechcickimi, dopiero 
nabywszy majątek Rudniki blisko Wielunia, od niego wzięła nazwisko 
Rudnickich.

Zarówno Bechciccy, a później Rudniccy firmowali się herbem Lis.

W numerze m.in.:
* 100-letni Jubileusz
* Koniec ściekowych kłopotów
* Dzieje parafii
* O Rudnikach i herbie
* Ogłoszenia Zarzgdu Gminy
* Szkolni prymusi
* Turniej siatkarski

Kasper Niesiecki w swoim "Herbarzu Polskim" (1841 r.) tak opisuje ten 
herb: "Ma być strzała biała w polu czerwonem, dwa jelca na mej, tak ułożone, 
że się zdadzą jakby dwa krzyże, nad hełmem lis z korony niby wyskakujący, 
tylnychuniegonógniewidać, ogon tylko zadarty, nogi przedniewzniesione, sam 
glowąw lewą stronę tarczy obrócony" (t.VI s. 124-5).

Mimo, iż z tego czasu znamy wiele odmian herbu Lis (świadczy to o jego 
popularności), to przedstawiony powyżej jest właśnie herbem rodowym 
właścicieli naszych Rudnik A oto dla ciekawostki chcę przedstawić jeszcze dwa 
wzory herbu Lis używane w tamtych czasach

Oddany do użytku wodociąg wraz z ujęciem wody rozwiązał 
problem braku wody w gospodarstwach, uwydatnił jednak wyraźnie 
następny problem - odprowadzanie ścieków. Istniejący kanał przy 
ul. Reymonta odprowadzający wody opadowe zamienił się w 
otwarty kanał ściekowy. Studnie głębinowe zaopatrujące w wodę 
3/4 mieszkańców gminy, wymagały pilnego zabezpieczenia. 
Powstał pomysł budowy oczyszczalni oraz kanalizacji sanitarnej.

Rada Gminy jak i mieszkańcy Rudnik uznali, iż sprawa jest bardzo ważna i 
należy przystąpić do realizacji inwestycji Wybrano Społeczny Komitet Budowy, 
ustalono wpłatę w wysokości 500 zł od posesji. Wkrótce uruchomiono konto 
bankowe, a członkowie Społecznego Komitetu zbierali wśród mieszkańców 
deklaracje o przystąpieniu do inwestycji. Przetarg na wykonanie oczyszczalni 
odbył sięjuż w kwietniu 1994 roku. Wybrano Firmę ABT s.c. w Częstochowie 
Sam projekt kosztował 16.000 zł W kwietniu 1995 roku rozpisano przetarg na 
wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Rudnikach. Do przetargu 
stanęło 6 firm, wygrała Firma Instalacji Sanitarnej "POLAN" z Praszki. 
Firma ta wygrała także kolejny przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej 
wraz z budową przepompowni dla II części Rudnik za cmentarzem

Całe zadanie zostało wykonane w zaplanowanym terminie, a jego zakres 
rzeczowy jest następujący:

- sieć PCV śr. 250 - 144,50 mb
- sieć PCV śr. 200- 7.279,00 mb
- sieć PCV śr. 160 - 243,00 mb
- sieć PCV śr 90 - 680,00 mb
- razem sieć rozdzielcza - 8.346,50 mb
- studnie sieciowe - śr. 1200 - 157 szt.
- studnie sieciowe - śr. 800 - 6 szt.
- przykanaliki - 293 szt/3.452 mb
- studnie na przykanalikach - 283 szt.
- przepompownia - 1 szt.
Koszt realizacji przedstawia się następująco:
- kanalizacja sanitarna I i II etap - 1.527.604 zł.
- oczyszczalnia ścieków - 594.295 zł.
Prowadzenie prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej powoduje 

czasowo duże utrudnienia, tak dla mieszkańców, jak i dla realizacji innych 
inwestycji, np. budowy dróg. Wójt zdawał sobie doskonale sprawę z tego i aby 
zakończyć roboty w gruncie i przynajmniej przez dłuższy czas do tego me 
wracać, zaproponował Zarządowi, aby jednocześnie wykonać kananzacię 
deszczową
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Dnia2.II 1945 roku (wświętoM B. 
Gromnicznej) przybył do Rudnik 
nowy proboszcz, ks. Marceli De- 
wudzki Z woli J E. Ks. Bpa Teodora 
Kubiny opuścił placówkę w Bla
chowni, aby tu rozpocząć pracę 
duszpasterską. Radości niebyło końca. 
Pierwsza odprawiona suma (niedziela 
3 II), pierwszy Wielki Post, masowa 
Spowiedź św., Wielkanoc - były 
wielkim wyznaniem wiary i radosnym 
"Te Deum" po latach wojennych. 
"Kościół otwarty, mamy duszpasterza, 
Jezus zamieszkał znów w tabe
rnakulum" - wyrywało się z serc 
ludzkich, osieroconych duchowo w 
minione lata. Nie żałowali też wierni 
sił i ofiar, aby świątyni parafialnej 
przywrócić dawny blask godny Domu 
Bożego.

Zaledwie przebrzmiało pierwsze 
echo wesołego "Alleluja", już miesz
kańcy poszczególnych wiosek parafii 
podjęli inicjatywę, aby na miesiąc 
Maryi - maj - odrestaurować przy 
drogach zniszczone przez Niemców 
krzyże (znaki Bożej Męki). Realizując 
myśl: "Zniszczyliście nam wszystko, 
cośmy kochali, lecz nowe - piękniejsze 
powstanie", wydobywano w ziemi 
ukryte znaki wiary świętej lub 
wykonywano nowe. Tak np. w 
Odcinku, przechowywany w ziemi 
krzyż, już w kwietniu został uroczyście 
poświęcony. Odpowiedni napis 
informował, gdzie krzyż podczas 
okupacji przebywał W krótkim czasie 
powstało 20 krzyży Każda uro
czystość ich poświęcenia odbywała 
się bardzo uroczyście. Wioski niejako 
prześcigały się w rywalizacji, a całe 
społeczności wraz z orkiestrą prze
żywały te doniosłe chwile. Były 
śpiewy maryjne, modlitwy i dekla
macje. Potem wszyscy w skupieniu 
słuchali słów duszpasterza. Następnie 
przy śpiewie następowało przejście 
do kolejnego krzyża Tak więc maj 
1945r. był czasem Znaku Męki 
Chrystusa, w cieniu którego lud 
zgromadzony śpiewał przez cały 
miesiąc pieśni do Matki Bożej.

Czy mam opisywać radość z 
przyozdobienia kościoła efektownym 
oświetleniem elektrycznym? Czy 
można ująć w słowa przeżycia 
związane z pierwszą, powojenną 
uroczystościąBożego Ciałai procesją. 

jakiej jeszcze nie widziały Rudniki9 
Al Komuniaśw., do której przystąpiło 
wdwóchgrupach przeszło 200 dzieci9 
Zaiste, długo tłumione życie religijne 
coraz bujniej się rozrasta, a ziarno 
rzucane przez gorliwego kapłana na 
urodząjnąglebę pada Bardzo ciekawą 
inicjatywą duszpasterską i wydaje się 
potrzebną z punktu widzenia co 
dopiero zakończonej wojny, była 
procesja na cmentarz grzebalny 
zorganizowana w dniu odpustu 6. VIII 
W godzinach popołudniowych wierni 
z ks proboszczem udali się na 
cmentarz, aby wspomnieć tych, którzy 
odeszli.

W latach, gdy parafia nasza była 
pozbawiona kapłana i Mszy św., wielu 
zmarło bez Sakramentów św. tak 
cicho, jak odchodzili z tego świata, tak 
też zostali pochowani, jedynie wśród 
łkań, szlochu i modlitw najbliższej 
rodziny. Miejsce, na którym składano 
ostatnie szczątki ukochanych osób, 
zostało zbeszczeszczone nogą oku
panta Pamięcią modlitewną wspo
mniano i tych, którzy umierali daleko 
od domu i ojczyzny, czy to przy 
przymusowej pracy czy w obozach 
zagłady. Na koniec ks. proboszcz na 
nowo poświęcił miejsce spoczynku 
wiernych zmarłych.

Jeszcze wspanialsza uroczystość 
miała miejsce 2.XI. 1945 roku na 
cmentarzu w Rudnikach W uprzednio 
obranym miejscu została usypana 
mogiła przybrana bogato kwiatami. 
Był to grób nieznanego żołnierza - 
bohatera. Dookoła zebrała się liczna 
rzesza. Przemawiali kolejno: ks 
proboszcz, p. Władysław Gadomski 
- kierownik szkoły i przedstawiciele 
władzy. Wszyscy podkreślali, iż 
gromadzi ich potrzeba serca, aby 
uczcić pamięć najbliższych, którzy 
nas wyprzedzili w drodze do wie
czności, lecz szczególnie pamięć 
bohaterów ojczyzny, którzy na polu 
chwały, w obozach i więzieniach 
złozyii swe życie. Doprawdy "nie
wdzięczny to naród, który by nie spełnił 
powinności poświęciwszy pamięć 
bohaterom swoim". A ponie-waż 
złożone na grobie nieznanego żoł
nierza wieńce niedługo zwiędną tak 
że nie można było dopuścić, aby wraz 
z nimi w niepamięć poszło boha
terstwo poległych rodakow. Pamięć 
jest cechą ludzi szlachetnych i wydaje 
się, że takimi byli mieszkańcytej ziemi, 
skoro |uż realizowali następną, 
historycznąinicjatywę.Byłniąpomysł 
wystawienia poległym pomnika.

Na zwołanym zebraniu powołano 
komisję, której zadaniem było jak 
najszybsze urzeczywistnienie po
mysłu Przewodniczącym komisji 
został ks proboszcz Marceli De- 
wudzki. Przy współpracy z władzami 
gminy i ogromnej ofiarności parafian, 
w krótkim czasie stanął pomnik bogaty 

ludzką wdzięcznością. 18.XI.1945 
roku odbyła się uroczystość jego 
odsłonięcia.

W Biuletynie Informacyjnym z XI. 
1995 roku pisałem już o wydarzeniu 
religijno-patriotycznym związanym ze 
sprowadzeniem urny z prochami 
pomordowanych w Oświęcimiu i 
Majdanku, a złożonej wmiejscu, gdzie 
wkrótce powstało miejsce pamięci 
narodowej - Grób Nieznanego Żoł- 

merza.
Ale wróćmy jeszcze do roku 1945. 

Oto przyszła pierwsza powojenna 
zima. Zastała całe rodziny i jednostki 
bezsilne z powodu ubóstwa i jego 
skutków. Zgroza wojny zrobiła swoje 
i poczyniła niemałe szkody.

Aby wyjść naprzeciw najbardziej 
palącym potrzebom, ks. proboszcz 
powołuje do życia Organizację 
Czynnego Miłosierdzia CARITAS 
Po ustanowieniu miejscowego zarzą
du sprawa powoli nabierała rozpędu. 
Opiekunki w poszczególnych rejo
nach parafii rozeznają potrzeby 
bliźnich i wspólnie starają się im 
pomóc. Pierwszym owocem pracy 

charytatywnej było urządzenie Opłat
ka w Rudnikach, podczas ktorego 
biedni otrzymali świąteczne paczki. 
Odtąd wiele różnorodnych inicjatyw 
będzie podejmowanych po to, aby 
wspomoc parafialne dzieło miło
sierdzia. I tak np. 13 I 1946 roku 
młodzież żeńska z Rudnik urządziła 

wzruszające przedstawienie pt 
"Błogosławieństwo matki". Cały 
dochód z tej sztuki teatralnej został 
przeznaczony na cele charytatywne. 
To tylko jeden ze wspaniałych 
przykładów na wspólną ludzką 
solidarność zmierzającą do stawienia 
czoła biedzie, wszak wszyscyjesteśmy 
dziećmi jednego Boga.

8 lutego 1946 roku zostały spro
wadzone i zawieszone w dzwonnicy 

nowe dzwony. Kiedy rozległ się ich 
pierwszy dźwięk, niemal wszyscy 
mieszkańcy Rudnik wyszli na ulicę, 
by ze wzruszeniem słuchać melodii - 
jak mowiono - "przyjaciół życia 
ludzkiego". Kiedy w dwa dni później 
(niedziela) zostały poświęcone, ręka 
kronikarza zapisała: "Będą nas odtąd 
wzywać na każde nabożeństwo, a my 
chcemy wiernie ich słuchać i pójść za 
ich głosem, będą z nami płakać i z 
namistęcieszyć, chcemywięc. bycoraz 
ściślejsza nić nas z nimi wiązała"

Pielgrzymki pieszedo Częstochowy 
miały w naszej parafii dobrą tradycję. 
Tak też po wojnie każdego roku 
zdążało na Jasną Górę coraz więcej 

pielgrzymów. Krzyż, orkiestra, chorą
gwie, poduszki - słowem cała asysta i 
wielu pątników z ks. proboszczem 
zmierzało do Matki Boga i Ludzi 
Tradycyjnie: w Krzepicach obiad, w 
Kłobucku nocleg, Częstochowa i 
powrót. 13.VIII. 1947 roku mimo
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DZIEJE PARAFII RUDNIKI (C.D.) 
ciąg dalszy ze str.2

ulewnego deszczu wyruszyło w Otóż z południowo-zachodniej części zawieziony kopiec pod pomnik, 
pielgrzymce około 600 osób. W cmentarza wydobyli oni ciała tam Niestety, mc z tego me wyszło Nie

katedrze dziękowano Bogu za jubile
usz 10-lecia swięcer. kapłańskich ks. 
Marcelego Dewudzkiego. Uroczy
stości 15 VIII uświetniła pielgrzymka 
warszawska, która przywiozła prochy 
męczenników stolicy umieszczone w 
specjalnym votum, które wraz z kopią 
obrazu Matki Bożej zostało przekazane 
polonu amerykańskiej.

W kwietniu 1948 roku rozpoczęto 
zbieranie ofiar na rzecz odnowienia i 
uzupełnienia parkanu cmentarnego w 
części zniszczonej przez Niemców. 

spoczywających i przenieśli w inne 
miejsce, by dla siebie uzyskać teren 
(pod cmentarz niemiecki). Tuż przy 
murze - po stronie zachodniej - 
pochowano 28 żołnierzy niemieckich, 
którzy polegli tutaj, zwłaszcza w 
walkach wrześniowych 1939 roku. U 
głów owych żołnierzy władze oku
pacyjne zamierzały wystawić pomnik 
poza murem. W tym celu wyłamano 
tam część muru, jak również przy 
drodze od strony rynku Poprzez 
przymusową pracę został nawet 

udało się wybudować pomnika, mało 
tego, po wyzwoleniu zwłoki żołnierzy 
niemieckich zostały z cmentarza 
usunięte, a mur naprawiony. Maj i 
czerwiec 1948 roku były miesiącami 
szczególnymi. Zgodnie z zaleceniem 
Episkopatu Polski, aby cały naród 
poświęcić Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa, w naszej parafii uroczystości 
te zostały powiązane z poświęceniem 
pól na poszczególnych wioskach. 
Według kroniki parafialnej były to 
spotkań la wzruszające obardzo bogatei 
oprawie artystycznej.

Kalendarium poświęcenia pól 
z Aktem Oddania:

3 V. - Odcinek i Kuźnica,
9 V - Łazy i Błonia,
23 . V - Dalachów,
7.V. - Młyny,
6. VI - Jaworek,
13.VI. - Jawor, 
27 VI. - Janinów.
9. V. 1948 roku przed sumą odbyło 

się uroczyste poświęcenie nowego, 
pięknego sztandaru Straży Pożarnej. 
Dotychczas Organizacja me miała 
swojego sztandaru, lecz dzięki swej 
energicznej pracy zdobyto potrzebne

fundusze i przy udziale miejscowej, 
okolicznej i wieluńskiej straży pożar
nej, ks. proboszcz dokonał wspom-
manego poświęcenia. Na sztandarze 
widniał pamiętny, wymowny, a 
zarazem zobowiązujący napis: "Na 
chwałę Bogu i pożytek bliźnim".

A potem nadszedł grudzień. W 
drugim dniu świąt Bożego Narodzenia 
został poświęcony "Dom Ludowy" w 
Rudnikach. Zbudowany z drzewa, atu 
przewieziony, stanął niedaleko za 
Urzędem Gminy. Najpierw zebranych 
powitał kierownik szkoły, pan Wła
dysław Gadomski Następnie ks. 
proboszcz nakreślił historię dawnego 
domu ludowego zlokalizowanego przy 
"targowicy". Ten zniszczyli niemieccy 
żołnierze we wrześniu 1939 roku 
pozostawiając tylko mury. Cieszył się 
duszpasterz, iż powstał nowy ośrodek, 
w którym będzie można kształcić umysł 
przez przedstawienia, zebrania itp 
"Niech więc służy tutejszej ludności 
ten dom do podniesienia prawdziwej 
kultury’ oraz rozszerzania oświaty". 
Po przemówieniu, ks proboszcz Dom 
poświęcił obchodząc go wkoło. 
Następnie w krótkich słowach p. 
Gadomski przypomniał, jak postę
powała budowa i podziękował tym, 
którzy przyczynili się do jego pow
stania.

Aktorzy grający » sztuce teatralnej pt. "Dla św iętej ziemi"

(c.iLn.)

Strażacy rudniccy (1946) - poświęcenie motopompy

DOSTO■JTNr'Xs JTTlFKEJUAT
Już za kilka dni w gminie Rudniki 

koło Wielunia, mieszkaniec wsi 
Jaworzno Pan Józef Rosak obchodził 
będzie 100 urodziny. Pan JózefRosak 
urodził się 27.02.1897r. w Jaworznie. 
Jest wdowcem od roku 1980. Mieszka 
z synem Wacławem i jego rodziną. 
Posiada 4 synów: Jana (1924), 
Wacława (1928), Tadeusza (1930) i 
Mariana (1934) oraz córkę Janinę 
(1925), a także 22 wnuków i 35 
prawnuków.

Pan Józef Rosak cieszy się jeszcze 
niezłym zdrowiem i zachował dobrą 
pamięć. W wieku 14 lat wyruszył w 
poszukiwaniu pracy do Niemiec. 
Pracował tam przez 6 lat w majątku 
rolnym. Po powrocie do domu dostał 
powołanie do wojska. Brał udział w 
wojnie w latach 1918-1921. Przez 18 
miesięcy walczył na froncie. Został 

ranny w bitwie i odesłany do szpitala. 
Za udział w wojnie polsko-bolsze
wickiej został odznaczony "Krzyżem 
za udział w wojnie 1918-1921". 
Posiada fotografię, na której ubrany 
jest wmundur wojskowy ztego okresu. 
W okresie drugiej wojny światowej 
został wraz z rodziną wysiedlony z 
domu Okupację niemiecką spędził 
pracując jako przymusowy robotnik 
rolny u niemieckiego gospodarza. Po 
wojnie przez wiele latprowadził własne 
gospodarstwo rolne. Był również 
współzałożycielem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaworznie

Postanowieniem Prezydenta Rzecz
pospolitej Polskiej z dnia 15.04.1991 
roku został mianowany z szeregowca 
na porucznika Jako Kombatant walki 
o niepodległość II Rzeczpospolitej 
otrzymał życzenia od Kierownika

Urzędu d/s Kombatantów i Osób 
Represjonowanych - prof. dr hab 
Adama Dobrońskiego orazodPrezesa 
Rady Ministrów - Józefa Oleksego

W dniu 8.1 1. 1995r otrzymał 
Odznakę "Zasłużony Dla Rozwoju 
Województwa Częstochowskiego"

Pan Józef Rosak cieszy się pow- 
szechtiym szacunkiem. W II kadencji

wójta gminy pana mgr inż. Andrzeja 
Pyziaka to już drugi taki jubileusz. W 
ubiegłym roku 100 urodziny obcho
dziła mieszkanka Jaworzna Pani
Weronika Garbaciak.

Z tej wyjątkowej okazji Zarząd 
Gminy Rudniki przekaże dostojnemu 
lubilatowi nagrodę 1.000 zł. oraz życzy 
dużo zd ro wi a id ługic h j eszc ze lat zsc ia



ciąg dalszy ze str.l
Pomysł uzyskał pozytywną opinię Zarządu iRady Gminy Dzięki tej inicjatywie 

społeczność Rudnik zyskała dodatkowo inwestycję, która kosztowała prawie 1,5 

mld starych złotych. Zakres tego zadania jest następujący:
- kanał VIPRO - śr. 400 - 377,90 mb
- kanał VIPRO - sr. 300 -1.241,00 mb
- przykanaliki - śr. 200 - 196,00 mb
- studnie - śr. 1000 - 34 szt.
Razem inwestycje te kosztowały 2.270.641 zł., w tym:
- udział mieszkańców - 150.089 zł.

- dotacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - 

836.00 zł.
- dotacja budżetu Wojewody - 192.000 zł.
-pozostała kwota - budżet gminy, w tym częściowo pożyczkaudzielona przez 

WFOŚ w Częstochowie.
Ponieważ do tej pory wielu jeszcze mieszkańców Rudnik me wykonało 

przyłączy na swoich posesjach, apelujemy, aby jeśli tylko warunki pogodowe 
pozwolą, podłączyć się do sieci sanitarnej. Umożliwi to dokonanie pełnego, 
prawidłowego rozruchu technologicznego oczyszczalni. Obecnie oczyszczalnia 
otrzymuje tylko około połowy ilości ścieków, dla której została wybudowana 
Drobne prace, które nie zostały wykonane, Wykonawca uzupełni w roku 1997. 
Firma "POLAN” pozostaje w dalszym ciągu na terenie gminy, gdyż wygrała

które
przetarg na wykonanie kanalizacji w Żytmowie.

Zarząd Gminy składa serdeczne podziękowanie wszystkim instytucjom, 
pomogły w realizacji tego zadania, a także Społecznemu Komitetowi Bu

KanalizacjiiOczyszczalmRudmkach, którego skład był następujący: Mieczysław 
Księżarek - przewodniczący, Franciszek Marchewka, Irena Komorowska, 
Halina Paluchowska, Czesław Łuczak, Zygmunt Dolik, Jan Stasiak, Marian 
Świtała, Franciszek Zacha, Marian Zając.

Na zakończenie inwestycji Firma "POLAN" zorganizowała w GOK uroczyste 
spotkanie z obiadem i lampką szampana. Udział brali: przedstawiciel Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie inż. Henryk Kolasa, 
przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Częstochowie, prezes WFOŚ w Częstochowie, władze gminy, cały Społeczny 
Komitet oraz pracownicy Firmy "POLAN" na czele z szefem Antonim Polakiem.

M.K.

rudniki - OD RUDNICKICH czy BEuHCICKICH?
ciąg dalszy ze str.l

Z rodziny Rudnickich pochodzą 
Jan, Klemens, Jan, Stanisław, Szymon 
i Teodor. Ten ostatni ur. w 1790 roku, 
w 1806 był kapitanem Wojska 
Polskiego, odznaczony krzyżem 
Virtuti Militan, ranny w kampanii 
1812r. Zmarł w rok później w stopniu 
podpułkownika A pozostali9

Jan był archidiakonem Umejowskim 
oraz kanonikiem Gnieźnieńskim i 
Poznańskim, Klemens zaś był kusto
szem Gnieźnieńskim, a po śmierci 
swego brata Jana, archidiakonem 
Uniejowskim. W 1577r. zasłużył się 
(Klemens) swoim udziałem w synodzie 
piotrkowskim jako sędzia d/s komisa- 
nalnych. W Gnieźnie po dziś dzień 
znajduje się nagrobek obu braci (Jana 
i Klemensa), który wystawił w 1572r 
Klemens znacząc go herbem Lis.

Drugi Jan był kasztelanem Rozpier- 
skim. Wpierw jednak jako chorąży 
"podpisał z tym tytułem zjazd Wiślicki" 
w 1587r. Następnie objął kasztelanię 
w Sieradzu, gdzie zmarł w wieku 80 lat 
w 1620r. Za czasów swej działalności 
ufundował i z bratem swym Szymonem 
wystawił kościół w Grodzisku i 

kasztelanię w Uniejowie.
Szymon, brat rodzony Jana kaszte

lana sieradzkiego, był biskupem 
warmińskim. W młodości otrzymał 
wszechstronne wykształcenie. Nastę
pnie udał się na studia do Bolonii i 
Rzymu. Po ich ukończeniu miał 

obiecane przez Kard Hozjusza na 
osobiste zalecenie papieża Piusa V, 
stanowisko kustosza gnieźnieńskiego 
i archidiakona Umejowskiego po 
swoim stryju Klemensie. Jednak 
inaczej potoczyły się jego losy. 
Powróciwszy do ojczyzny dostał się 

od razu nadwórkróla polski ego Stefana 
Batorego. Tu, mimo młodego wieku, 
oczarował wszystkich zdobytym 
wykształceniem, menagannością 
obyczajów i niezwykłą roztropnością, 
tak też nic dziwnego, że bardzo szybko 

awansował. Oto, co pisze o mm Kasper 
Niesiecki: "gdy tylko się na dworze 
królewskim pokazał, towszystkich oczy 
przerazi!, towyboremnauki, topowagą 
obyczajów, to nienadwerężoną cnotą, 
zawsze stateczną. Ośmnaście lal, lak 
na dworze Stefana, jako i Zygmunta, z 
tern zaleceniem, już nakomissyachfuż 
na różnych legacyach przepędziwszy, 
z lekka do godności postępował, 
najprzód regentem koronnym, dalej 
sekretarzem większym, proboszczem 
Poznańskim, scholastykiem Łęczyckim, 
kanonikiem Krakowskim i Warmiń
skim, od tegoż Zygmunta wyniesiony; 
chciał ten Pan dla jego gładkiej 
wymowy, prędkiejw trudnych rzeczach 
rady, biegłości w interesach publi

cznych, zęby był wraz z sekrelaryą i 
referendarstwo koronne trzymał, 
wszakże wkrótce w roku 160-1 po 
przeniesieniu Piotra Tylickiego z 
Warmińskiej infuły na Kujawską, jemu 
się Warmińska dostała".

Biskupem swej diecezji był wzo
rowym. Dbał, aby wszystkie kościoły 
jemy podległe były wyposażone w 
najpotrzebniejsze sprzęty liturgiczne. 
Troszczył się bardzo o powołania 
kapłańskie: "młodych trzydziestu 
swoim kosztem na naukach trzymał, 
którzypotem wwielkich łudzi i godnych 
porośli. Kilku zawsze księży swoim 
nakładem przy sobie chował, których 
dobrze wychowując w nauaę i zdolne 
do tego stanu obyczaje, formował na 

rządy ludzi i plebanię".
Swoim kosztem odrestaurował wiele 

kościołów, a staraniem wiele odebrał z 
rąk heretyków, np. sanktuarium w św. 
Lipce czy kościół famy św. Mikołaja 
w Elblągu. Na koniec pracą i latami 
zmęczony poważnie zachorował. W 
czasie choroby ukazał mu się O 
Stanisław, franciszkanin i mówił do 
niego "Domine Episcope parate ad 
mortem, ex hoc morbo non evades", 
więc zaopatrzony na śmierć zmarł w 
1621 roku przeżywszy 69 lat.

Po śmierci swego stryja, probo
szczem Warmińskim i administratorem 
biskupstwa Warmii został Wojciech 
Rudnicki.

Na zakończenie chciałbym jeszcze 
przedstawić herb Rudnica, (patrz niżej)

Opis według Herbarza Polskiego: 
"na tarczy podkowa, barkiem prosto 
do góry stojąca, w której środku strzała 
prosto żełezcem do góry zawiedziona, 
pola tarczy połowa powinna być 
błękitna, połowa zaś biała, na hełmie 
trzy pióra strusie."

Herbowni - to następujące rodziny: 
Daniszowscy, Radeccy, Starzyńscy i 
Rudniccy (nie powiązani jednak z 
właścicielami Rudnik koło Wielunia).

Po tej krótkiej charakterystyce 
rodziny Rudnickich herbu Lis, można 
z historycznąpewnościąodpo wiedzieć 
na postawione w tytule pytanie. Otóż 
nazwa Rudniki nie pochodzi ani od 
Rudnickich ani od Bechcickich, którzy 
przejęli nazwę swojej posiadłości na 

nazwisko rodowe.

ks. Krzysztof Błaszkiewicz



W rudnickiej szkole
Zakończył się I semestr roku szkolnego 1996/97 Z ogromną przyjemnością 

przedstawiamy listę najlepszych uczniów Szkoły Podstawowej w Rudnikach:
Klasa I - Katarzyna Kałwak, Jarosław Kościelny, Jakub Kałwak, Piotr 

Pągowski, Natalia Piekarczyk, Kamil Morawiak, Natalia Wierszak
Klasa II - Kinga Sieradzka, Natalia Rychel, Anna Kałwak
Klasa Ilia - Katarzyna Jura, Jacek Niedrygoś, Michalina Pawelec
Klasa Illb - Zuzanna Włodarczyk, Katarzyna Wilk, Kamil Waszczyński
Klasa IVa - Jagoda Pecela, Lidia Jura, Magda Szczęsna
Klasa IVb - Paweł Izydorczyk, Wiesław Bromer
Klasa Va - Dagmara Cichoń, Izabela Biedka, Ewa Kostrzewska
Klasa Vb - Szymon Antosik, Szymon Pawelec, Piotr Pawlaczyk, Magdalena 

Pinkos
Klasa VIa - Maciej Łęgosz, Jowita Kasprzyczak, Dominik Łymewski, Aldona 

Pytel
Klasa VIb - Kamila Pecela, Magdalena Włodarczyk, Anna Pyziak
Klasa VIIa - Aleksandra Sówka, Katarzyna Świtała, Magdalena Wujec, 

Aleksandra Konieczna
Klasa VIIb - Dominik Duda, Martyna Klimas, Agnieszka Gładysz, Radosław 

Prętczyński
Klasa VIII - Ewelina Kałwak, Katarzyna Morawiak, Magdalena Badera, 

Wioleta Popczyk
W minionym semestrze uczniowie naszej szkoły odnieśli wiele sukcesów Z 

ważniejszych osiągnięć wymienić należy awans Magdaleny Badery, Wiolety 
Popczyk, Katarzyny Morawiak i Tomasza Domagały do II etapu konkursów 
przedmiotowych oraz wysokie miejsca Michała Kałwaka i Mateusza 
Krzemińskiego w Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski Młodzików,

Wszystkim wymienionym uczniom i ich rodzicom gratulujemy.

Nowe telefony
Informujemy naszych czytelników, iż po dłuższym okresie oczekiwania, 

Rejon Telekomunikacji w Oleśnie uruchomił 3 nowe telefony ogólnodostępne:
- w Żytniowie - Ośrodek Zdrowia
- w Jaworznie - Dworzec PKP
- w Jaworku - stacja CPN
Karty magnetyczne można zakupić:
- w Żytniowie - w sklepie spożywczym pani Janiny Pyłvpowicz, Żytniów 21
- w Jaworku - na stacji CPN
- w Julianpolu - w sklepie spożywczym pani Teresy Molskiej, Julianpol 138 
Korzystajmy z udogodnień.

Zarząd Gminy Rudniki
poszukuje

spadkobierców Państwa Józefa i Franciszki Janki zam. Faustianka gm. 
Rudniki, byłych właścicieli gospodarstwa rolnego o pow. około 13 ha oraz 
Cegielni parowej w gromadzie Faustianka gm Rudniki pow Wieluń

Rada Gminy w Rudnikach podjęła decyzję o sprzedaży części nieruchomości 
Spadkobiercom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

W tej sytuacji prosimy o nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy w Rudnikach, 
ul. Wojska Polskiego 12, tel. (0-34) 595-072 w terminie do 28.03.1997r.

Z okazji przypadającego w 1997 roku 
600-lecia Rudnik
1 marca odbędzie się

w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jaworznie 
turniej piłki siatkowej mężczyzn 
o Puchar Wójta Gminy Rudniki.

Do udziału w turnieju organizatorzy zapraszają zespoły:
1. Nauczyciele Praszka.
2. Olesno.
3. Strój ec.
4. Rudniki.
Początek turnieju - godzina 14.00

Uczniowski Klub Sportowy "TYGRYS" 
przy Szkole Podstawowej w Rudnikach

■ CI/III<HA\IA
Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rudnikach dziękują 

tym, którzy swą pracą, darowizną, dopomogli w ostatnich miesiącach szkole 
Dobre, bezinteresowne uczynki nie są wymierne, podajemy więc alfabetyczną 
listę naszych darczyńców: Zdzisław Adamczyk, ks. Krzysztof Błaszkiewicz, 
Edward Gładysz, Bogdan Hombek, Bronisław Jabłoński, Wojciech 
Madrejski, Wiesław Namyślak, Grażyna Panek, Edward Pągowski, Ireneusz 
Rzepka, Włodzimierz Szyszka.

Wspaniałej Radzie Rodziców, która sercem i ciężką pracą dała uczniom 
Szkoły Podstawowej w Rudnikach możliwość doskonałej zabawy choinkowej, 
a młodzieży (nieco) starszej zorganizowała wyśmienity bal karnawałowy.

Serdecznie dziękujemy 
grono pedagogiczne i uczniowie

Orkiestra Dęta czeka
Zarząd Gminy w Rudnikach oraz kierownik Orkiestry Dętej w 

Żytniowie Kazimierz Napieraj, zapraszają wszystkich młodych ludzi 
chętnych do podjęcia nauki gry na instrumentach dętych blaszanych do 
przybycia na próby zespołu, które odbywają się w każdy wtorek o godz. 
17.00 w Szkole Podstawowej w Żytniowie Nauka jest bezpłatna, osoba 
podejmująca naukę otrzymuje instrument.

Na pierwszą próbę zainteresowani winni się zgłosić z rodzicem, który 
potwierdzi odbiór instrumentu.

Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika orkiestry pana 
Kazimierza Napieraja zam. w Żytniowie nr 247, tel. 593-659.

Apelujemy do nauczycieli i rodziców, aby zachęcili dzieci, które posiadają 
zdolności muzyczne do rozwijania i kształcenia tych talentów. Nie bez 
znaczenia jest być może i to, że i nauka i instrument są bezjrłatne, a liczą się 
tylko chęć i praca

Zarząd Gminy w Rudnikach
zamierza w bieżącym roku sprzedać budynek w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 31 (agronomówka). Budynek i pomieszczenia 

przynależne usytuowany jest na działce nr 358 19 o pow. 1480 m2 przy głównej drodze Częstochowa - Wieluń.
Działka jest uzbrojona w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną
Na działce znajduje się budynek o 4 lokalach mieszkalnych i 1 lokalu użytkowym oraz budynek gospodarczy o 3 boksach.
Lokale zostały wycenione przez rzeczoznawcę majątkowego.
Wartość poszczególnych lokali przedstawia się następująco:

nr lokalu powierzchnia użytkowa razem wartość w zł.
lokalu mieszk. piwnicy budynku gospod.

1 20,1 5,4 _ 25,5 5.770,40
2 70,7 14,1 10,1 94,9 20.406,90
3. 24,9 - - 24,9 7.504,00
4 58,6 9,5 10,1 78,2 16.779,00
5 57,3 3,6 10,1 71,0 15.771,60

Powierzchnia do wspólnego użytkowania:
- piwnice 31,7 nr
- parter +piętro (klatka schodowa) 12,8 m:
- strych 66,42 rrr
Najemcy lokalu 2 i 3 korzystają z pierwszeństwa kupna, natomiast pozostałe lokale będą sprzedawane w drodze przetargu.

Bliższych informacji można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy pani Teresy Jama.



Nowe przepisy
Z dniem 1 stycznia 1997 roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W/w ustawa została 
opublikowana w Dz.U. Nr 132 poz. 622 z 1996 roku. W poprzednim numerze 
biuletynu przedstawiłam zakres dotyczący właścicieli nieruchomości, w obe
cnym biuletynie przedstawiam zadania i obowiązki gminy.

Ustawa i dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (ciąg dalszy).

Rozdział 2
Zadania gmin

Art. 3.
1. Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań 

własnych gminy.
2. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki 

niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
1/ tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i 

porządku na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie 
odpowiednich jednostek organizacyjnych

2/ zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację, własnych lub wspólnych z 
innymi gminami, składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystywania 
lub unieszkodliwiania tych odpadów

3/ zapobiegajązanieczyszczemu ulic, placów i terenów otwartych przez: likwidację 
składowania odpadów w miejscach do tego me przeznaczonych i przeciwdziałanie 
takiemu składowaniu, budowę i utrzymanie szaletów publicznych, ustawianie koszy 
ulicznych na odpady w rejonach intensywnego ruchu pieszego, organizowanie 
odbioru odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych

4/ określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych

5/ organizują ochronę przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach

6/ tworzą warunki do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów 
przydatnych do wykorzystywania oraz współdziałają z jednostki organizacyjnymi i 
osobami podejmującymi zbieranie i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów

7/współdziałająz właściwymi i organami administracji rządowej w organizowaniu 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych 

Art. 4.
Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora 

sanitarnego ustala w drodze uchwały szczegółowe zasady utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy dotyczące:

1 / wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
2/ rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także zasad ich rozmieszczania
3/ częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości 

oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego
4/ obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościądla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

5/ zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 
lub w poszczególnych nieruchomościach

6/ wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania

Rozdział 4
Waninki udzielania zezwoleń na świadczenie usłuu

Art. 7.
1. Na prowadzenie przed podmioty inne niż gminne jednostki organizacyjne

Zarząd Gminy Rudniki
ogłasza

przetarg na sprzedaż działek 120/5, 120/6, 120/7 przeznaczonych pod 
budownictwo letniskowe i działek 120a/2, 120/1 przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w Jaworznie Polesiu 
stanowiące własność Gminy Rudniki

Przeznaczone do sprzedaży działki położone są po obu stronach drogi o 
nawierzchni asfaltowej prowadzonej przez Jaworzno Polesie.

Do działek zostały wydzielone dojazdy, działki otoczone są lasami.
Istnieje możliwość uzbrojenia działek w energię elektryczną i wodę z sieci 

wodociągowej

Cena wywoławcza działek wynosi:
120/5 - o pow. 0,0844 ha - 4.000 zł.
120/6 - o pow. 0,0844 ha - 4.000 zł.
120/7 - o pow. 0.0983 ha - 4.500 zł.
120a/2 - o pow. 0.0945 ha - 6.000 zł.
120/1 - o pow. 0.0953 ha - 6.000 zł. 

działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów 
komunalnych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami 
oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt - wymagane jest uzyskanie 
zezwolenia

2. Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność, o której mowa w ust.
1 muszą spełniać warunki wymagane przy udzielaniu zezwolenia.

3 Zezwolenie, o którym mowa w ust 1 udziela, w drodze decyzji, właściwy wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta każdemu podmiotowi, który dysponuje odpowiednimi 
środkami do wykonania usług oraz zapewnia należyty ich poziom

Art. 8.
1. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1 / oznaczenie podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, jego siedzibę oraz wskazanie 

pełnomocników, jeżeli zostali wyznaczeni
2/ określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności
3/ określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, 

w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem
4/ określenie czasu, na jaki zezwolenie ma być udzielone
2 Podmiot ubiegający się o zezwolenie na usuwanie odpadów komunalnych 

powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez zakład prowadzący działalność 
w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów.

3 Podmiot ubiegający się o zezwolenie na wykorzystywanie lub unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych powinien dołączyć do wniosku informacje o miejscu i 
stosowanej technologii wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów oraz 
udokumentowanie prawa do terenu, na którym prowadzona ma być ta działalność

Art. 9.
Zezwolenie powinno określać:
1/ podmiot, któremu udzielono zezwolenia i jego siedzibę
2/ przedmiot oraz zakres wykonywanej działalności
3/ miejsce unieszkodliwiania odpadów
4/ okres ważności zezwolenia
5/ niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, wymagane 

po zakończeniu działalności
6/ obowiązek zawierania umów lub wystawiania dowodów, o których mowa w art. 6 

ust. 1
Rozdział 6

Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe 
Art. 11.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz 
U z 1994 roku Nr 49, poz. 196, z 1995rokuNr90, poz. 446iz 1996roku Nr 106, poz 
496) wprowadza się następujące zmiany:

1/ skreśla się art. 57
2. wart. 58
a/ w pkt. 2 skreśla się wyrazy" i art. 57"
b/ skreśla się pkt 3

Art. 12.
W ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytonalnym (Dz. U. Nr 13, poz.

74, Nr 58, poz. 261 i Nr 106, poz. 496) w art. 7 w ust. 1 w pkt 3:
1/ po wyrazach "utrzymania czystości" dodaje się wyraz "i porządku"
2/ wyraz "utylizacji" zastępuje się wyrazem "unieszkodliwiania"

Art. 13.
Podmioty gospodarcze prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność, na 

którą zgodnie z art. 7 wymagane jest uzyskanie zezwolenia, są zobowiązane uzyskać 
stosowne zezwolenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 roku.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem: Przetarg na sprzedaż 
działek w Jaworznie Polesiu" w terminie do dnia 09.04.19967r.

Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres
- bankowe potwierdzenie wpłacenia wadium
- proponowana cena
- data oferty i podpis składającego
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% 

ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do 10.04.1997r. do godz. 9.00.
Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 10.04.1997r. o godz. 10.00 Zastrzega się 

prawo swobodnego wyboru ofert, prowadzenia dodatkowych negocjacji lub 
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, 
zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi, któremu ofertę 
przyjęto policzone zostanie na poczet ceny działki.

Wadium przepada na rzecz nabywcy, jeżeli oferent, którego ofertę przyjęto 
uchylił się od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 6, teł. (0-34) 595-072.
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