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Dzieckiem był kiedyś kaidy dorosły

Dziećmijesteście Wy Maluchy.

Fakt ten tak bardzo dziś doniosły,

Skłania dorosłych raz w roku do skruchy.

KFIKI W
Nąjwiększąpozycję w dochodach stanowi udział naszej gminy w podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Z tego podatku tylko 15% trafia do budżetu 
gminy i planuj e się 549.000 zł.(5,4 mld starych zł.) z tego podatku. Reszta tego 
podatku przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe do budżetu państwa.

Największe zadanie inwestycyjne to budowa oczyszczalni i kanalizacji w 
miejscowości Rudniki, której koszt ogólny wyniesie 2.400.000 zł. (24 mld), 
budowa szkoły Dalachów, Cieciułów, Bobrowa 100.000 zł. (1 mld), zakup 
pieca CO i wykonanie okratowania w GOK Rudniki 8.500 zł. (8,5 min),
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Dochody 1.833.041 zł (18.330.410 tys. zl) Wydatki 2.186.426 zł (21.864.260 tys. zl)

Następna pozy cj a to subwencj a ogólna, którą otrzymuj e gmina w przeliczeniu 
najednego mieszkańca i wynosi ona 341.421 zł. (3,4 mld starych zł.). Kolejną 
pozycją mającą wpływ na dochody gminy jest dotacja na zadania zlecone 
gminie, takie jak: opieka społeczna, administracja państwowa, kultura i 
sztuka. Dotacja ta została ustalona przez Wojewodę i wyniesie 303.700 zł. 
(3,0 mld starych zł.). Podatekrolny stanowi wbudżecie kwotę 159.700 zl. (1,6 
mld), a podatek od nieruchomości kwotę 184.000 zł. (1,8 mld). Z podatku od 
środków transportowych gmina otrzyma kwotę 110.000 zł. (1,1 mld), a z 
opłaty skarbowej 34.500 zł. (345 min). Podatki opłacane w formie karty 
podatkowej i od spadków i darowizn to kwota 26.800 zł. (268 min). W innych 
dochodach planuje się kwotę 123.920 zł. (1,2 mld) i są to opłaty lokalne, za 
sporządzenie testamentu, czynsze itp.

Olbrzymią część tegorocznych wydatków (25,7%) stanowią inwestycje. 

wykup działek przy zalewie w Młynach i zakup sprzętu od SKR 13.700 zł. 
(137 min), zakup urządzeń sterujących do oświetlenia ulicznego 6.500 zł. (65 
min), wykonanie kanalizacji burzowej 21.000 zł. (210 min), zakup kabin WC 
do Rudnik 5.000 zł. (50 min).

Ogólnie na inwestycje przeznacza się w 1995 roku 561.700 zł. (5,6 mld). 
15,8% tegorocznego budżetu to wydatki na opiekę społeczną i 15,7% na 
administrację. Ta pozycja, opróczpłac pracowników Urzędu, stanowi pochodne 
odpłać, takie jak: ZUS 45%, Fundusz Pracy 3%, prowizje sołytysów, składki 
na Sejmik Samorządowy, diety dla Radnych i Zarządu Gminy oraz wydatki 
związane z opracowywaniem materiałów na sesje i prace komisj i przy Radzie 
Gminy, wydatki związane w wydaniem Biuletynu Informacyjnego, opał, 
delegacje służbowe, opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe,

ciąg dalszy na str. 2



Z obrad samorządu
W dniu 21 marca 1995 roku odbyła 

się X sesja Rady Gminy w Rudnikach, 
w której udział wzięło 17 radnych oraz 
zaproszeni goście: Maciej Flank - 
kierownik Rejonowego Urzędu Pracy 
w Oleśnie i Helena Góralska - poseł

Unii Wolności. Kierownik Rejono
wego UrzęduPracyprzedstawił Radzie 
działania Urzędu Pracy mające na celu 
złagodzenie problemu bezrobocia. 
Odpowiadał na pytania radnych na 
temat organizacj i prac interwencyjnych 
i robót publicznych, udzielania 
pożyczek pracodawcy na tworzenie 
nowych miejsc pracy i bezrobotnym 
na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej, zatrudniania absolwen
tów i szkoleń dla bezrobotnych.

Pani posełHelena Góralska, pełniąca 

Dochody i wydatki
Gminy Rudniki w 1995 roku

ciąg dalszy ze str. 1
telefoniczne, energia elektryczna, 
remonty sprzętu biurowego, zakup 
materiałów biurowych, wszelkiego 
rodzaju opłaty związane z egzekucją 
należności podatkowych z podatku 
rolnego, od nieruchomości i środków 
transportowych itp.

13,6% budżetu, tj. 297.710 zł. (2,9 
mld) to wydatki na funkcjonowanie 
oświaty. Utrzymanie przedszkoli 
wyniesie275.750zł. (2,7mld),adowóz 
uczniów do szkół podstawowych 
21.960 (219 min). 9,8%,tj. 206.920zł. 
(2,0 mld) to wydatki na gospodarkę 
komunalną, z której to finansuje się 
utrzymanie wodociągu gminnego tj. 
place pracowników i pochodne od płac, 
dopłaty do wynagrodzeń dla pracow
ników zatrudnionych w ramach prac 
publicznych i interwencyjnych, koszty 
oświetlenia ulicznego, odsetki od 
kredytów zaciągniętych w latach 
1991 -1992 na wodociągowanie gminy.

Następną pozycją wydatków jest 
utrzymanie dróg gminnych i częściowe 
pokrycie kosztów remontów na 
drogach wojewódzkich na terenie 
naszej gminy i jest to 9% ogólnego 
budżetu, tj. 196,714 zł. (1,9 mld). Na 
kulturę i sztukę przeznaczono z. budżetu 
kwotę 126.920 zł. (1,2 mld) i 
przewidziano dotację dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Rudnikach w 

w Rządzie Hanny Suchockiej funkcję 
w-ce ministra finansów, odpowiadała 
na pytania radnych dotyczące bardzo 
istotnych dla nas spraw, jak zmiana 
ustawy o finansowaniu gmin, two
rzenie powiatów.

Przy tworzeniu systemu finansów 
gmin w 1990 roku przyjęto jako 
podstawę określony zbiór własnych i 
zleconych ustawowo zadań gminy, 
przy czym w ustawie o finansowaniu 
gmin nie rozróżniało się charakteru 
gminy, traktując jednakowo małe 
gminy wiejskie i duże metropolie. 
Również rozliczanie podatku od osób 
fizycznych w sposób “uśredniający” 
na województwo kluczem ludnościo
wym na poszczególne gminy było 
mniej korzystne dla gmin miejskich, 

wysokości 65.340 zł. (653 min), a dla 
5 bibliotek 61.580 zł. (616 min), na 
kulturę fizyczną i sport 9.000 zł. (9 
min).

Najmniejsza pozycja wydatów w 
budżecie gminy to rolnictwo i ochrona 
zdrowia. Rolnictwo stanowi 0,5% 
budżetu,tj. 10.200 zł. (102mln)isąto 
dopłaty do inseminacji, dotacje dla 
spółki wodnej, wydatki związane z 
zakupem i rozprowadzeniem świa
dectw miejsca pochodzenia zwierząt. 
W pozycji ochrona środowiska 
zaplanowano kwotę2.350 zł. (23 min) 
i są to wydatki związane z leczeniem i 
kierowaniem na leczenie ludzi dot
kniętych alkoholizmem i udzielaniem 
pomocy ichrodzinom. Taki obowiązek 
nakłada na gminy ustawa o prze
ciwdziałaniu alkoholizmowi.

Należy zauważyć, że wydatki gminy 
na 1995 rok przekraczają realizowane 
dochody. Niedobór ,w wysokości 
353.385 zł.(3,5 mldjpowstałwwyniku 
realizacji inwestycji oczyszczalni i 
kanalizacji oraz telefonizacji gminy, 
naktórąprzeznacza się w tegorocznym 
budżecie jeszcze 1,6 mld starych zł. 
Ponadto Rada Gminy podj ęła uchwałę 
o zaciągnięciu kredytu w wysokości 
1.500.000 zł. (15 mld) na budowę 
oczyszczalni i kanalizacji. 

które posiadająna swoim terenie duży 
potencjał gospodarczy.

Nowe proj ekty zmian w tym temacie 
prowadzą do niekorzystnej dla gmin 
typowo rolniczych sytuacj i finansowej. 
Przedstawiciele gminy zwracali też 
uwagę, że niezbędne jest wprowa
dzenie konstytucyjnych gwarancji 
dochodów gmin, wystarczających dla 
realizacji ich zadali. Zgłaszali zastrze
żenia do tego typu zmian, które 
doprowadzą do dużego zróżnicowania 
gmin wiejskich i miejskich, co w 
konsekwencji może doprowadzić do 
ograniczenia możliwości rozwojo
wych gmin. Poseł Helena Góralska 
zobowiązała się przedstawić zgłoszone 
problemy komisji sejmowej, w której 
pracuje.

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Zając podziękował serdecz
nie pani poseł, która mimo bardzo 
licznych obowiązków i ogromnego

Szkolenia w zakresie O.C.
W miesiącu marcu rozpoczęty 

został cykl szkoleń członków formacj i 
Obrony Cywilnej gminy Rudniki. 
Szkoleniem obj ętych zostało 160 osób 
powołanych przez Wójta Gminy 
Rudniki (Szefa Obrony Cywilnej 
Gminy) do pełnienia służby w 
formacji O.C.

Uczestnicy szkolenia mają za 
zadanie zapoznanie się z rolą i 
zakresami Obrony Cywilnej w czasie 
pokoju, zagrożenia i wojny, a przede 
wszystkim zdobyć umiejętności:

- wykrywania zagrożeń oraz 
alarmowania i powiadamiania spo
łeczeństwa o grożącym niebezpie
czeństwie

- zwalczania klęsk żywiołowych
- prowadzenia akcji ratunkowych

Na szkoleniu formacji obrony cywilnej, które odbyło się wGOK 
w Rudnikach

Portret radnego
W kolejnym numerze biuletynu 

przedstawiamy naszym czytelnikom 
osobę pana Mariana Kol czarka - 
radnego okręgu wyborczego Nr 13, 
mieszkańca wsi Odcinek. W Radzie 
Gminy pełni funkcję z-cy przewod
niczącego Rady. Ma 47 lat. Pracuje w 
"POLMO" Praszka. Zaangażowany we 
wszystkich społecznych inicjatywach. 
Swoją działalnością chciałby przy
czynić się do poprawy warunków życia 
swoich wyborców. Bardzo chciałby, 
aby do końca kadencji tej Rady w 
Odcinku była asfaltowa droga i 
oświetlenie uliczne. Czy uda się to 

obciążenia pracą, znajduje czas na 
bezpośrednie kontakty z wyborcami, 
także w gminie tak małej jak nasza. 
Pani Góralska przekazała adres biura 
poselskiego wCzęstochowie i zaprosiła 
do bezpośrednich kontaktów w 
różnych sprawach.

Na tej samej sesji, po długiej i 
merytorycznej dyskusji z panią Zofią 
Rębielak - dyrektorem Banku Spół
dzielczego, radiu podjęli uchwalę w 
sprawie powierzenia obsługi bankowej 
gminy Bankowi Spółdzielczemu w 
Rudnikach. Obawy radnych wynikały 
z faktów, że w ostatnim okresie nawet 
w naszym województwie doszło do 
upadłości BS, a gminy, które miały w 
nich ulokowane swoje środki finanso
we popadlywogromnekłopoty. Celem 
lepszej informacji Rady o bieżącej 
sytuacji Banku Spółdzielczego, w 
posiedzeniach Rady Nadzorczej będzie 
brać udział skarbnik gminy.'

- udzielania pierwszej pomocy 
poszkodowanym i rannym

- ewakuacji zagrożonej ludności
- gaszenia pożarów itp. 4
Szkolenie oddziału będzie miał*

następujący przebieg:
- rok 1995 - szkolenie podstawowe 

i doskonalące
- rok 1996 - szkolenie specjalis

tyczne (teoretyczne i praktyczne)
Mimo ustawowego obowiązku 

uczestniczenia członków O.C. w 
szkoleniach i ćwiczeniach wynika
jącego z ustawy o poszerzonym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, należy podkreślić wielką 
aktywność i wysoką dyscyplinę 
uczestników szkoleń.

wszystkich mieszkańców.



Dzieje Parafii Rudniki
Stare łacińskie powiedzenie podpo

wiada nam, iż "Historia vitae magistra 
est" (Historiajest nauczycielkążycia). 
Ajeśli tak, to poznając swój ąprzeszłość 
i swoje korzenie stajemy się bogatsi, a 
przez to mądrzejsi.

Rozumiał dobrze tę prawdę pier
wszy powojenny proboszcz rudnicki, 
skoro rozpoczynając pracę nad 
najnowszymi dziejami parafii (od 
1.09.1945 roku) pisał w Kronice: 
"Niech ta praca wyjdzie na chwałę 
Bożą, na poiytek wszystkim, którzy 
umysł swój zgłębią w prawdzie 
spisanej, dla obecnie żyjących, którzy 
przeżywali wszystko, by pod wraże
niem przyszłych dni pozostawąjąc, 
wytrwali im drodze wysiłków i ofiar, 
nieustanną wdzięcznością wielbiąc 
Boga. Dla potomych znowu, by 
podziwiając energię swych ojców, 
pobudzali wolę do tym większych 
wysiłków, a ducha do coraz wyższych 
wzlotów, czerpiąc ze słów spisanych 
zapas wiary i nadzieiwśród burz, które 
jut za nami i tych, które w przyszłości 
światem i naszą parafią wstrząsnąć 
mogą, a na czas spokoju ipowodzenia 
niech z tej kroniki przemawia wciąż ta 
prawda niezbita, że człowiek sam ze 
siebie nic nie może, tylko Bóg, jak los 
każdego, takinaszejparafiidzierżyw 
dłoni swojej".

Zadaniemniniej szego opracowania 
będzie przedstawienie najstarszych 
dziejów Rudnik Wieluńskich na pod
stawie dostępnych i zebranych przeze 
mnie unikalnych dokumentów źródło
wych. Niech to skromne przedsię
wzięcie będzie przyczynkiem do 
lepszego poznania naszej przeszłości.

Rozpocznijmy więc naszą opowieść, 
którą dla jasności spojrzenia podzie
liłem na dwie części: I - Z przeszłości 
Rudnik i U - Dzieje Parafii Rudniki.

I. Spór o nazwę wioski
Trudno jest dziś ustalić etymologię 

nazwy wioski, która już w 1339 roku 
występuje jako Rudnyky, a od XV 
wieku spotykamy pisownię Rudniky 
oraz Rudniki.

1. Przyjmuje się powszechnie, iż 
"jest to niewątpliwie nazwa służebna 
oznaczająca rudników czyli górników 
irymarzyzajmującychsię wytapianiem 
rudy." Istotnie, rejon rudnicki znaj
dował się w jednej z większych sfer 
występowania rud żelaza. Było to 
pasmo rozciągające się od okolic 
Zawiercia poprzez Częstochowę do 
okolic Wielunia. Udokumentowanym 
jest, iż w XVI wieku wydobywano tu 
rudę żelaza, a obok wsi istniała osada 
górnicza oraz Kuźnica Rudnicka. W 
1520r. wymieniono parafię i trzech 
rudników, a dokument z 1553r. 
wzmiankuje o miejscowej kuźnicy "o 
trzech kołach."

2. Inną próbą etymologiczną jest 
wyprowadzenie nazwy wioski od 
rodziny Rudnickich herbu Lis, dla 
której Rudniki były gniazdem rodo
wym. Jednakże zaistniała onawhistorii 
Rudnik w XV w. podczas, gdy 
najstarszą pisownię nazwy wioski 

spotykamy w wieku XIV.
Wydaj e się jednak, iż obfite pokłady 

rudy występujące na tym terenie, 
prowadzenie w okolicy wielu kuźnic, 
jak choćby tej zbudowanej przez Jana 
Kowalskiego w 1618r. na rzece Prośnie 
(w dobrach żytniowskich konwentu 
wieruszowskiego), kowalstwo klasz
torne (ferrifaber) czy sąsiedztwo takich 
wsi, jakKużnicaRudnickalub Kowale 
- przemawiają za pierwszą inter
pretacją.

IL Z przeszłości Rudnik
Pierwsza wzmianka o Rudnikach w •, 

źródłach pisanych pochodzi z 1381/ 
roku, gdzie wymieniona* jest w 
dokumencie lokalcyjnym dla wsi 
Wierzbie jako wioska oddalona 20 km 
na południe odWielunia. W roku 1386 
znajdujemy zapis, według którego 
Rejczowa dała klasztorowi augusty- 

nianów w Wieluniu posiadłość, jaką 
miała tytułem zastawu w Rudnikach. 
Natomiast w 1399r. ówczesny właś
ciciel wioski Albert zw. "Oczesna" z 
żoną Kachną zastawił Rudniki za 30 
grzywien pracowitym Stanisławowi i 
Krystowi z Rudzka. W połowie XV w. 
spotykamy wśród studentów Uniwer
sytetu Krakowskiego Mateusza, syna 
szlachcica Alberta z Rudnik. Na tej 
podstawie możemy wnioskować, iż z 
końcem XIV w. wioska znajdowała 
się wprywatnymposiadaniujako szla
checka.

W 1459r. pojawia się tu stanowisko 
sołtysa. Dowiadujemy się o tym z 
przekazów, które podają, iż w tym 
właśnie roku sołtys Bieniarz z Rudnik 
kupił za 45 grzywien i 7 florenów 
Kuźnicę Rudnicką. Wydaje się, że od 
połowy XV w. Rudniki pozostawały 
wposiadaiuufamiliiRudnickichherbu 
Lis, z której pochodził Klemens - 
kustosz gnieźnieński, archidiakon 
uniejowski. Przyjmuje się, iż tej 
zapewne rodzinie zawdzięczają 
Rudniki fundację kościoła parafial
nego, o którym akta kościelne wspo- 
minająwUpołowieXV w. (1460r.). Z 
pewnością Rudnickim należy przy
pisać posiadanie w 151 lr. sześciu 
łanów, a w 1518r. już tylko pięciu. Nie 
były to zapewne grunta rozproszone, 
skoro dokumentz 1520r. podaje, że do 
Parafii św. Mikołaj a należy tylko wieś

Rudniki.
Dokument z 1552r. wnosi więcej 

informacji o Rudnikach, podając, iż 
było tu 21 kmieci (chłopów posiada
jących gospodarstwo przynajmniej 
jednołanowe lub większe na prawie 
czynszowym) oraz 3 młyny, czwarty 
w budowie. Natomiast "Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego" 
opisuje już w rok później dokładne 
relacje gospodarcze wewnątrz wioski. 
Otóż, w 1553r. "właścicielami Rudnik 
byli Stanisław i Mikołaj Rusoccy, 
którzymielitu21 osadników, 5 łanów 
ziemi, młyn o 1 kole i kuźnicę o 3 
kołach. Dziesięciny z łanów osiadłych 
szły na stół arcybiskupi, jeden tylko 
kmieć, zwany Wolny, z łanu i puste 
łany sołtysie dawał plebanowi. Z 
innych łanów pleban pobierał meszne 
po korcu żyta i owsa, a od zagrod
ników po groszu."

Otóż, w tym właśnie miejscu 
następuje luka historyczna w chro
nologii właścicieli Rudnik do końca

XVH wieku, kiedy to przeszły one w 
ręce rodziny Masłowskich. Zastana
wiałem się, czy rodzina Rusockich 
pozostawała aż tak długo w posia
daniu naszej wioski? Otóż, nie. 
Przeglądając rozproszony materiał 
źródłowy, odnalazłem na Jasnej Górze 
szereg dokumentów dotyczących 
zakonu Paulinów, którzy mieli swoją 
placówkę również w Ziemi Wieluń
skiej. Jest to "Kopiarz dokumentów 
konwentu Paulinów w Wieruszowie." 
Na podstawie analizy Kopiarza 
dowiadujemy się, iż w 1615r. dzie
dzicem Rudnik był Krzysztof Gro- 
dziecki z Wyszyny. Do jego zasług 
należy m. in. to, że przez swoje starania 
przyczynił się do urzędowego usta
lenia granic swych posiadłości.

Trzeba tu wspomnieć, iż w sąsied
nich wioskach: Cieciułowa,Żytniowa 
i Strój ca od XV wieku posiadali swoje 
ziemie oo. Paulini z Wieruszowa. 
Ponieważ były one znacznie oddalone 
od konwentu, administracja nimi był 
utrudniona, a niekiedy wręcz ograni
czona. Podległe klasztorowi dobra 
tkwiły, albo graniczyły bezpośrednio 
z dobrami innych dziedziców tej samej 
wsi, co było przyczyną różnych 
nadużyć przez tych ostatnich. Toteż 
dochodziło do wielu sporów, a także 
procesów sądowych. Ówczesne spory 
rodziły się najczęściej na tle zarzutów 
o wzajemne przesuwanie słupów 

granicznych, wyorywanię czyjejś 
miedzy, zalanie łąki itp. Nic więc 
dziwnego, iż wobec ciągnących się 
latami konfliktówzdzierżawcami dóbr 
klasztornych lub współdziedzicami, w 
1615 roku dziedzic Rudnik Krzysztof 
Grodziecki podj ął starania o ostateczne 
ustalenie granic swoje wioski. W ich 
wynku doszło 4.VI.1615 roku do 
sporządzenia następujących doku
mentów:

"Transumpt kamery granicznej w 
sprawie wsi Rudnik, Stradźca i 
Żytniowa w którym:

W Radoszewicach, 18.V.1615
1. Jerzy Boxa Radoszewski, 

podkomorzy wieluński, na wniosek 
Krzysztofa Grodzieckiego w Wyszyny, 
dziedzica wsi Rudnik, pozywakonwent 
wieruszowski i Alberta Olewińskiego, 
dziedzica wsi Stradźca i Żytniowa, 
celem stawienia się przed urzędem 
kamery granicznej na granicach dóbr 
rudnickich i żytniowskich w sprawie 
słupów granicznych między tymi 
wsiami w dniu 4.VI. Na wezwanie 
stawili się delegaci konwentu: 
wikariusz Walenty z Warty, Marcin 
Mleczyński i Grzegorz z Częstochowy 
orazzdrugiej strony AlberetOlewiński, 
dzięki czemu ustalono miej sca sporne 
słupów.

W Radoszewicach, 18. V. 1615
2. Jerzy Radoszewski, na instancję 

Krzysztofa Grodzieckiego, pozywa 
przed w/w komorę konwent wieru
szowski oraz Jana, Gabriela i Mar- 
cjana Kowalskich, dziedziców wsi 
Żytniowa, do stawienia się na gruncie 
granicznym wsi Rudnik i Żytniowa w 
sprawie granic obu wsi. W końcu 
ustalono miej sca słupów granicznych.

W Radoszewicach, 18.V.1615
3. W/w Jan Radoszewski na instancję

w/w Grodzieckiego pozywa konwent 
wieruszowski i Jana Łaszewskiego, 
trybuna wieluńskiego,
współdziedziców wsi Cieciułowa do 
stawienia się w sprawie jak wyżej. Na 
wezwanie stawili się w imieniu Jana, 
Mikołaj Łaszewski z poddanymi, z 
którymi komornik graniczny ustala 
słupy między tymi wsiami i na koniec 
poleca woźnemu ogłosić niniejszy 
dokument."

Granice ostatecznie ustalono. 
Widocznie jednak nadużycia związane 
z przesuwaniem słupów granicznych 
miały miejsce tym razem od strony 
południowej, skoro pod datą 1618r. 
znajdujemy dokument tej treści:

W Radoszewicach, 20.X.1618
Marek Radoszewski, podkomorzy 

ziemi wieluńskiej, na wniosek 
Krzysztofa Grodzieckiego, dziedzica 
w Rudnikach, wzywa Jana i Mikołaja 
Łaszewskiego, Gabriela Kowalskiego 
oraz prowincjała i konwent wieru
szowski do stawienia się w dniu 14X1. 
na polu między Rudnikami a Ja
worznem, celem poznania granic dóbr 
Rudnik, Jaworzna i Cieciułowa."

Z perspektywy lat nie dziwimy się 
poczynaniom Krzysztofa Grodziec
kiego, dziedzica rudnickiego, albo
wiem każdy "pan na włościach" chce 
znać ich zasięg i wielkość.

ciąg dalszy na str. 4



IKcmunikaty

1. 23 lipca br. na starym boisku w Żytniowie odbędą się gminne zawody 

sportowo-pożarnicze. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Zapraszamy do licznego 
udziału.

2. Gminne wysypisko w Rudnikach czynne jest w okresie wiosenno-letnim 

w piątki i soboty od godz. 10.00 do godz. 20.00. Za przywożone odpady nie 
pobieramy żadnej opłaty.

3. W dniu 11.06.1995 roku zespół orkiestry dętej przy OSP wŻytniowie 

weźmie udział w II Prezentacjach Orkiestr Dętych województwa 

częstochowskiego w Pajęcznie organizowanych z okazji 20-lecia tego 

województwa. Celem imprezy jest:

- pobudznie aktywności muzycznej poprzez prezentację osiągnięć 

artystycznych orkiestr dętych
- popularyzacja muzyki polskiej

- wzrost poziomu wykonawczego orkiestr dętych i stworzenie dalszej 
możliwości rozwojowej przez udział w imprezach krajowych i zagranicznych 

O wynikach poinformujemy w następnym numerze.

4. Tradycyjnie, podczas tegorocznych wakacji GOK w Rudnikach będzie 

organizował dyskoteki dla młodzieży. W celu podwyższenia standardu imprez, 

zakupione zostało nowe oświetlenie dyskotekowe. Mamy nadzieję, że w tym 

rokuj eszcze bardziej wzrośniezainteresowanietąformą rozrywki. Zapraszamy.

5. GOK w Rudnikach zaprasza wszystkie dzieci do udziału w Konkursach 
Twórczości Plastycznej.

6. W dniach 3-14 lipca br. amatorzy malarstwa i fotografii z naszej gminy 

będąmogli wziąć udział wPlenerze Malarsko-Fotograficznym, który odbędzie 

się w Ameliówce (woj. kieleckie).

Dzieje Parafii
Rudniki

ciąg dalszy ze strony 3

W końcu XVn wieku Rudniki 
przeszły w ręce Masłowskich. Czy tej 
rodzinie należy zawdzięczać fundacj ę 
tutejszego dworu, którego budowę 
ukończono w 1666r. - nie wiadomo. 
Wiemy natomast, że był on przero
biony około 1930r. i drugi raz w latach 
1939-1945. Pozostał drewniany, 
parterowy z mieszkalnym dawniej 
poddaszem o konstrukcji zrębowej.

W ogrodzie dworskim jeszcze w 
końcu XIX w. znajdował się stary 
kurhan, zwany szwedzkim. Zapewne 
musiał być wybudowany wcześniej 
niż sam dwór. I tu dotykam kolejnej 
zagadki historycznej. Wiemy, że 
kurhan to "stożkowy nasyp ziemny, 
często o konstrukcji drewnianej, 
kamiennej lubdrewniano-kamiennej 
pokrytej ziemią, kryjący jeden albo 
więcej grobów, lub kopiec usypany 
na pamiątkę jakiegoś wydarzenia lub 
czyjejś czci." Jeśli kurhan rudnicki 
nazwano "szwedzkim", to należy 
odrzucić jego znaczenie jako miejsce

upamiętniające czyjąścześć, aprzyjąć 
wydarzenie związane z obecnością 
wojsk szwedzkich na tym terenie j(z 
przejściem do Częstochowy lub z ich 
powrotem). Jakkolwiek z przekazu 
ustnego najstarszych wiekiem para
fian można ustalić lokalizację tegoż, 
tak na pytanie, co wpłynęło na decyzj ę 
jego budowy i jakie było jego 
znaczenie - nie znajdujemy odpo
wiedzi.

Ciekawym wydaje się fakt, iż w 
1688r. w Rudnikach istaniała dobrze 
prowadzona przykościelna szkoła, 
skupiająca miejscowe i okoliczne 
dzieci oraz szpital, nazywany też 
przytułkiem dla chorych lub ubogich. 
Samego powstania szpitala nie należy 
wiązać z podaną wyżej datą. Musiał 
on istnieć i funkcjonować znacznie 
wcześniej, skoro przekaz historyczny 
używa w jego przypadku zwrotu 
"zdawna istaniał tu... przytułek dla 
chorych i ubogich."

W posiadaniu i zarządzie Mas-

Zarząd Gminy, 46-325 Rudniki Wieluńskie,
ul. Wojska Polskiego 12, pokój 1, tel. 72 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na budowę sieci kanalizacyjnej z przykanalikami 

domowymi o rozmiarze rzeczowym:
1. kolektory zrur PC V typu "S" o śr. 250-150 mb, o śr. 200-6742,5 mb 

układane na średnią głębokość do 3 mb, studnie rewizyjne z kręgów o 
śr. 1200-152 szt.

2. przykanaliki z rur PCV o śr. 150-2880 mb układane na średniej 
głębokości 1,5 m, studzienki z kręgów o śr. 1000-288 szt.

Termin realizacji -30.06.1995 rok
Wadium w wysokości 20 000 zł. należy wpłacić w Banku 

Spółdzielczym wRudnikach Wieluńskich przelewem na konto 915405- 

42-181-54/19 lub czekiem potwierdzonym złożonym w kasie Urzędu 

Gminy do 19.06.1995 roku do godz. 12.00.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena-30zł) można 

odebrać w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

42-200 Częstochowa, ul.Wręczycka 11, pok. 207 lub za zaliczeniem 
pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Maryla Krzykawiak 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną "Oferta przetargowa na 
wykonanie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w Rudnikach 

Wieluńskich" należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. 4

Termin składania ofert upływa dnia 1995.06.19 o godz. 14.00 
Otwarcie ofert dnia 1995.06.20 o godz. 11.00 w siedzibie 

zamawiającego, pok. 7.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych 

preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy: 
ljspełniąwymaganiazawartewszczegółowej specyfikacji udzielenia 

zamówienia oraz uwzględnią warunki umowne zamawiającego,

2) rozliczą zakres robót do wykonania w 1995r. ryczałtowo,

3) udzielą minimum 3-letniej gwarancji,

4) nie podlegająprzepisom Ustawy w sprawie wykluczeń oferentów.

łowskich, Rudniki pozostawały do 
1839r., kiedy to dostały się rodzinie 
Miączyńskich w posagu za Mas
łowską. Miączyńscy byli ostatnimi 
dziedzicami Rudnik, a ich grób 
znajduje się po dziś dzień na cmen
tarzu parafialnym.

Za czasu ich działalności Rudniki 
należały do największych wsi powiatu 
wieluńskiego. Liczyły około 700 
mieszkańców i miały 74 domy. Dobra 
Rudnik składały się z folwarków 
Rudniki, Błonie, Faustianka i Kuźnica 
oraz wsi Rudniki, Młyny i Dalachów.

Miączyńscy przeżyli tu okres 
zaborów i Powstania Styczniowego. 
Za nich też doszło tu do jednej z 
największych bitew stoczonych w 
woj. kaliskim między wojskami 
carskimi a powstańcami, zw. Bitwą 
podRudnikami. Było to w roku 1863. 
W okresie Powstania Styczniowego 
przez wieś, z uwagi na jej bliskie 
sąsiedztwo z granicą pruską, dość 
często przemieszczały się oddziały 
powstańcze. Aż do końca 1863r. 
okolice Rudnik (jak wynika z rapor
tów rosyjskich) były ustawicznie 
kontrolowane przez wojska carskie.

Przechodzące przez wioskę oddziały 
powstańcze przyjmowały do swych 
szeregów także chłopców rudnickich 
oraz służbę dworską, a rannych 
leczono w miejscowym dworze.

Z tego czasu w lesie strój eckim 
mamy smutny ślad przeszłości. 
Właściciel pobliskiego Strój ca i 
Praszki, hr. Tomasz Potocki, prawdo
podobnie czynnie zaangażowany w 
organizacji powstańczej, wobec 
groźby aresztowania przez Rosjan, 
odebrał sobie życie.

Po śmierci dziedziczki Miączyń- 
skiej we dworze pozostał jej syn. Nie 
zapisał się on jednak chlubnie w 
dziejach Rudnik, skoro w krótkim 
czasie roztrwonił dobra rodowe i 
ostatecznie sprzedawszy dwór trzem 
rudniczanom odjechał do Warszawy, 
gdzie ślad po nim zaginął.

I tak w wielkim skrócie można 
zamknąć najstarsze dzieje Rudnik 
Nie wspominam tu o czasach przed- 
wojennych, wojennych i powo
jennych, których przedstawienie 
wymaga osobnego opracowania.

Cdn.
Ks. Krzysztof Błaszkiewicz



VII Konkurs Recytatorski 
dla dzieci szkół podstawowych

Gminna Biblioteka Publiczna w 
Rudnikach Wieluńskich powstała w 
październiku 1948 roku i była w tym 
okresie jedyną placówką kulturalno- 
oświatową w całej gminie. Księgo
zbiór w dniu otwarcia liczył 610 
woluminów.

W kolejnych latach 1952-1955 dla 
rozwoju biblioteki raczej niekorzys
tnych, w ciągu których zmieniały się 
lokale i bibliotekarze, księgozbiór 
zamiast się powiększać - malał. Od 
stycznia 1956 roku bibliotekęprzejęła 

Lpani Krystyna Kleszczyńska i była 
^kierownikiem do połowy 1991 roku.

Biblioteka razem z Wiejskim 
Domem Kultury mieściła się w 
budynku Gminnej Rady Narodowej. 
Razem organizowano liczne imprezy 
kulturalno-oświatowe, organizowano 
spotkania z pisarzami, urządzano 
przedstawienia kukiełkowe i teatralne, 
które odnosiły sukcesy na woj ewódz- 
kich przeglądach teatralnych.

Pod koniec 1985 roku Gminna 
Biblioteka Publiczna nareszcie 
uzyskuje własny lokal o powierzchni 
100 m2, w którym zorganizowana 
zostaje wypożyczalnia, czytelnia i 
oddział dla dzieci. Od tego czasu 
biblioteka zasłynęła w województwie 
jako jedna z najładniejszych placó
wek. Bardzo estetyczne i funkcjonalne 
urządzenie pomieszczeń sprawia, że 
biblioteka stała się wzorcem dla innych 
placówek.

W1991 roku kierownikiem zostaje 
pani Magdalena Filipowicz. Nadal

Dnia 2 8 marca br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Rudnikach 
odbyły się eliminacj e gminne VII 
Konkursu Recytatorskiego dla 
dzieci szkół podstawowych. W 
konkursie wzięło udział 21 dzieci 
ze szkól i przedszkoli (kl. 0).

Celem konkursu było:
- rozbudzenie wśród dzieci 

zainteresowania żywym słowem
- kształtowanie umiejętności 

operowania walorami estetycz- 
nymijęzyka: rytmem, intonacją, 
dykcją

- pogłębianie zainteresowań 
literaturą dziecięcą i młodzie
żową oraz polską i powszechną 
literaturą klasyczną

Do wysłuchania prezentacji 
konkursowej powołane zostało 
jury w składzie: Bogdana 
Krzak, Katarzyna Hiedrygoś, 
Beata Bodnaruś, Agnieszka 
Bednarek, Sylwia Kas- 
przyczak, które dokonało oceny 

dobrze układa się współpraca z 
władzami lokalnymi. W ubiegłym roku 
biblioteka wraz z filiami uzyskała na 
zakup książek 55 min zł. Różnorodny i 
ciekawy zakup nowości powoduje 
stały wzrost wyników czytelniczych.

WARTO WIEDZIEĆ!

Japoński pisarz Kenzaburo Oe 
został laureatem literackiej Nagrody 
Nobla za rok 1994. Jest autorem 12 
powieści, licznych nowel, esejów i 
reportaży. W Polsce ukazały się dwie 
powieści Oe "Sprawa osobista" oraz 
"Futbol ery Manen". W 1972 roku 
wydano tom opowiadań "Cień wscho
dzącego słońca." Opowiadania Oe 
drukowała również "Literatura na 
Świecie".

Nowa Encyklopedia Powszechna 
PWN w 6 tomach zawiera 85 tys. 
haseł ze wszystkich dziedzin życia, 
wiedzy i kultury od czasów najdaw
niejszych po schyłek XX wieku. Do 
wielu haseł dołączono najnowszą 
bibliografię przedmiotu. Atrakcyjną 
nowością są kolorowe, plastyczne 
mapy (około 300), kreślone przy 
użyciu techniki komputerowej. 
Pierwszy tom Encyklopedii ukazał 
się na początku 1995 roku, wydanie 
ostatniego tomu planuje się na 
przełomie 1996 i 1997 roku. Sprzedaż 
talonowa w wyselekcjonowanej sieci 
księgarń. Cena I tomu - 85,00 zł. ( w 
tym 24,00 zł. cena talonu).

prezentacji i przyznało następujące 
nagrody:

- w kategorii klas O-III:
I miejsce - Magdalena Honcel SP 

Julianpol
U miejsce - Marta Rzeźniczak SP 

Żytniów I
H miej sce - Monika Kucharze wska

SP Bobrowa
oraz wyróżnienia dla:
Katarzyny Mateja SP Dalachów
Żanety Włoka SP Rudniki
- w kategorii klas IV-VI:
I miej sce - Sławomir Walęcki SP 

Żytniów
H miejsce - Agnieszka Gładysz 

SP Rudniki
HI miejsce - Ewelina Furmańska

SP Jaworzno
oraz wyróżnienie dla
Damiana Szczęsnego SP Dalachów

IX Minifestiwal Piosenki 
Dziecięcej dla Przedszkolaków

11 kwietnia 1995 roku w sali GOK Rudniki odbyły się IX gminne eliminacje. 
Celem imprezy jest: - popularyzowanie piosenki dziecięcej - uaktywnienie 
przedszkoli w edukacji muzycznej dzieci - wyzwalanie u dzieci radości 
śpiewania - promocja osiągnięć przedszkoli w sferze działalności muzycznej

W imprezie udział wzięło 18 dzieci z przedszkoli naszej gminy. Każdy 
wykonawca zaprezentował jeden utwór. Oceny prezentacji dokonało jury ,
które przyznało następujące miejsca:

- w kategorii I (do lat 5)
I miejsce - Kinga Bujak
II miejsce - Karolina Winiowska
HI miejsce - jury nie przyznało 
Wyróżnienie otrzymała Karolina Bąk
- w kategorii II (do lat 6)
I miejsce - Błażej Bejm
H miejsce - Monika Jeziorek
H miejsce - Magdalena Buczek
Wyróżnienia:
- Jarosław Kościelny
- Anna Kałwak
- w kategorii III (do lat 7)
I miejsce - Agata Fortuna
I miejsce - Monika Suchodolska
H miejsce - jury nie przyznało
HI miejsce - Małgorzata Wąsińska
Wyróżnienia otrzymali:
1. Emilia Korzelwa
2. Michalinka Panek
3. Beata Belka
4. Emilia Owczarek
5. Kamil Kistela
6. Arkadiusz Wujec
7. Alicja Tobis

Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe za zdobyte miejsca.

- w kategorii klas VII-VII:
I miejsce - Barbara Rychel SP 

Jaworzno
U miejsce - Barbara Rzeźniczak 

SP Żytniów I
U miejsce - Barbara Szyszka SP 

Dalachów
oraz wyróżnienie dla
Marcina Karpowskiego SP Rud

niki.
Zdobywcy I miejsc w poszcze

gólnych kategoriach zakwalifikowali 
się do eliminacji wojewódzkich. 
Najlepsi otrzymali nagrody książ
kowe za zajęte miejsca, a wszyscy 
uczestnicy dyplomy pamiątkowe i na
grody pocieszenia za udział w 
konkursie.

Laureatom gratulujemy, a nauczy
cielom języka polskiego dziękujemy 
za przygotowanie uczniów do elimi-

Przedszkole w Julianpolu
Przedszkole w Bobrowej

Przedszkole w Julianpolu

Przedszkole w Rudnikach
Przedszkole w Żytniowie
Przedszkole w Jaworznie

Przedszkole w Rudnikach
Przedszkole w Rudnikach

Przedszkole w' Dalachowie 
Przedszkole w Żytniowie

Przedszkole w Rudnikach

PrzedszkolewDalachowie 
Przedszkole w Dalachowie 
Przedszkole w Cieciułowie 
Przedszkole w Julianpolu 
Przedszkole w Żytniowie 
Przedszkole w Cieciułowie 
Przedszkole w Rudnikach



Biegaj z nami
- ciąg dalszy

W dniu 21 maja o godz. 10.00 na boisku LZS w Rudnikach rozpoczęły się 
zawody sportowe "Rudnicka Pętla". Przypominamy, że trasa biegu głównego 
liczyła 13,3 ku? Ku zaskoczeniu organizatorów, zgłosiło się 73 zawodników 
(w tyfiTS-kObiet) z różnych miejscowości naszego województwa i nie tylko. 
Najliczniej sząreprezentację wystawił klub biegacza z Czeladzi, Ostrzeszowa. 
Byli również reprezentanci takich miejscowości jak: Bytom, Olkusz, 
Częstochowa, Kępno, Praszka. Swoją reprezentację wystawiła również 
Jednostka Wojskowa Czerwone Berety z Lublińca, wśród których znalazł się 
nasz mieszkaniec - Tomek Jama z Rudnik oraz Janerka z Dalachowa.

Zwycięzcą biegu głównego z czasem 43,21 s został Waldemar Zajega z 
Olkusza. II miejsce - Radosław Włodarek z Częstochowy, a IH - Bogusław 
Kokoszko z Ostrzeszowa. Różnica czasowa była minimalna, co świadczy o 
dobrym przygotowaniu zawodników. Wśród kobiet I miejsce zajęła Elżbieta 
Woszczek również z Olkusza.

Naszą gminę reprezentowali: Wiesława Wrzesińska z Bugaja, Barbara 
Polak z Porąbek oraz Janusz Choczaj - dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Żytniowie, Roman Pinkosz - nauczyciel w-f w Szkole w Dalachowie i 
Arkadiusz Kotala z Jaworzna. Wśród nich najlepsze miejsce zajął Arkadiusz 
Kotala.

Niekoronowanym bohaterem tego biegu została Basia Polak, która na co 
dzień nie uprawia sportu, nawet tego rekreacyjnego, niemniej jednak otrzymała 
ogromne brawa od oczekującej publiczności. Zdobywcy trzech pierwszych 
miejsc w "Rudnickiej Pętli" kategorii "OPEN" otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez licznych sponsorów z naszej gminy. Nagroda główna 
wynosiła 300 złotych.

W międzyczasie odbywały się biegi dla młodzieży w różnych kategoriach
- od przedszkola do klasy VIII. Wyniki podaje tabela.

Organizatorzy, oprócz dyplomów za uczestnictwo dla każdego zawodnika 
przewidzieli również nagrody rzeczowe dla pierwszych sześciu zawodników 
w poszczególnych kategoriach. Przewidziano również wyróżnienia dla 
najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu. Najmłodszy -Cezary Kowalczyk 
z Kłobucka - lat 14, a najstarszy - Eugeniusz Kot z Czeladzi - lat 60.

Organizatorzy byli zaskoczeni dużym zainteresowaniem jak na pierwszą 
tego typu imprezę w gminie. Ogólnie, udział w niej wzięło 352 zawodników. 
Uznanie należy się także licznie przybyłej grupie kibiców i obserwatorów 
mimo deszczowej i zimnej pogody. Dobry klimat tej imprezy jest wyzwaniem 
do kontynuowania j ej wroku przyszłym oraz latach następnych, co nieformalnie 
deklarował przewodniczący komitetu organizacyjnego oraz niektórzy jego 
członkowie.

Komitet organizacyjny dziękuje wszystkim współorganizatorom imprezy 
za pomoc w przygotowaniu biegów, szczególnie prodziekanowi AWF w 
Katowicach Wiesławowi Garbaciakowi. Wielkie uznanie i podziękowania 
należą się sponsorom imprezy, którymi byli:

Andrzej Pyziak- Żurawie 6, Andrzej Zając - Żytniów, Longin Kubiak
- Bobrowa, Marian Mendel - Żytniów 31, Jan Kulej - Bobrowa 22, Henryk 
Kubacki - Dalachów 282, PPHU "Cegiełka " Cegielnia - Faustianka, 
"DAWO" Sp. z.o.o. - Olesno, Teresa Chyła - Żytniów, Marian Łęgosz - 
Rudniki, Stefan Kurczakowski - "Młyn" Dalachów, SKRRudniki,Rejon 
Dróg Publicznych Olesno - Obwód Drogowy Praszka, Andrzej Korpowski
- Rudniki, OSM Krzepice, Hurtownia "SABA" - Sabina Kotowska 
Dalachów, Edward Gładysz - Bobrowa, Marian Korpowski - Rudniki, 
Sklep "SEZAM" -Rudniki, Wiesław Belka-Dalachów, Czesław Kubacki
- Cieciułów, Jan Wolny - Jelonki.

Kategoria "OPEN"

Lp. Kategoria Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zam.
1. męż. I W aldemar Ząj ega Olkusz

2. II Radosław Włodarek Częstochowa

3. III Bogusław Kokoszko Ostrzeszów

4. kob. I Elżbieta Woszczek Olkusz

5. II Monika Suchodolska Olesno
6. III Halina Merta Czeladź

Nagroda dlanajmłodszego uczestnika biegu - Cezary Kowalczyk, Kłobuck, 
1981r.

Nagroda dla najstarszego uczestnika biegu - Eugeniusz Kot, Czeladź, 
1935r.

Nagroda specjalna - Barbara Polak, Porąbki.

SPCKT
Najlepsi w biegu "Pętla Rudnicka"
Lp. Kat. Miejsce Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. do 29 lat I Waldemar Ząj ega Olkusz
2. II Radosław Włodarek Częstochowa
3. III Bogusław Kokoszko Ostrzeszów
4. do 39 lat I Jan Mróz Czeladź
5. II Janusz Molski Olkusz
6. III Kazimierz Skowroński Czeladź
7. do 49 lat I Ignacy Dymarz Kępno
8. II Mirosław Suk Częstochowa
9. III Andrzej Zalewski Czeladź
10. do 59 lat I Bogdan Latusek Praszka
11. II Wacław Majcherczyk Czeladź
12. III Tadeusz Janiczek Czeladź
13. pow. 60 lat I Tadeusz Kozłowski Czeladź.
14. II Eugeniusz Kot Czeladź

Kategoria dziewcząt
Lp. Kat. Miejsce Dystans Imię i nazwisko Miejsce zam.
1 kl. I-II I 300 m Sandra Kurch Praszka
2. II Katarzyna Więdłocha Julianpol
3. III Marzena Słomian Cieciułów
4. IV Magdalena Trawińska Cieciułów
5. V Katarzyna Szarek Rudniki
6. VI Zofia Smugowska Jaworzno
7 kl. III-IV I 600m Aneta Rzepka Rudniki
8. II- Elżbieta Tokarska Żytniów Ti
9. III Justyna Baros Cieciułów “

10. IV Patrycja Luzak Bobrowa
11. V Justyna Rosak Cieciułów
12. VI Izabela Kozan Brzeziny
13. kl. V-VI I 1000 m Emilia Szczepanek Sokole Pole
14. II Ryszarda Birlet Żytniów
15. III Karolina Sieradzka Rudniki
16. IV Marlena Surowa Bugaj
17. V Patrycja Kierzek Dalachów
18. VI Grażyna Nowak Cieciułów
19 kl. Vn-VIHI 1000 m Joanna Blabuś Strój ec
20. II Kamila Tęlega Cieciułów
21. III Karolina Wolna Żytniów
22. IV Barbara Żyta Żytniów
23. V Joanna Antosik Żytniów
24. VI Joanna Nowak Strój ec

Kategoria chłopców
Lp. Kat. MiejsceDystans Imię i nazwisko Miejsce zam.
1 kl. I-II I 300 m Łukasz Francka Dalachów
2. II Michał Korpowski Rudniki
3. III Robert Pinkosz Dalachów
4. IV Grzegorz Basiński Rudniki
5. V Adam Dworaczyński Rudnikr
6. VI Sebastian Derwich Julianpol
7 kl. ni-IV I 600 m Leszek Birlet Janinów
8. II Krzysztof Romban Gorzów Śl.

9. III Łukasz Dworaczyński Janinów
10. IV Tomasz Kazimierski Rudnikr
11. V Marcin Pawelec Rudniki
12. VI Rafał Drzygaluk Cieciułów
13 kl. V-VI I lOOOm Krzysztof Dąbrowski Złoty Potok
14. II Tomasz Remian Praszka
15. III Mariusz Francka Dalachów
16. IV Piotr Pietrzykowski Strój ec
17. V Andrzej Marchewka Cieciułów
18. VI Paweł Pietrzykowski Strój ec
19. kl. VII-VIIII 1600 m Waldemar Jura Jaworzno
20. II Rafał Dworczyński Rudniki
21. III Sebastian Słyk Czeladź
22. IV Marcin Ciszkiewicz Faustianka
23. V Zbigniew Misztal Sokole Pole
24. VI Tomasz Sala Strój ec
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