Podsumowanie
kadencji
2014-2018
Kończy się kadencja Rady Gminy Rudniki 2014-2018. Był to czas bardzo ciężkiej pracy, ale pracy owocnej, której
efekty widać w terenie. Nadszedł czas, aby podsumować okres ostatnich czterech lat.
Z roku na rok poprawia się standard życia w naszej gminie, mamy coraz piękniejsze miejscowości o które dbają nie
tylko włodarze, ale także aktywni liderzy lokalni. Wiele z tych inwestycji możliwe stały się do zrealizowania dzięki
pozyskaniu środków zewnętrznych, w tym w dużej mierze z Unii Europejskiej.
Dzięki doświadczeniu i determinacji władz gminy, radnych, sołtysów, organizacji społecznych, liderów lokalnych,
jednostek organizacyjnych gminy, nauczycieli i przedsiębiorców zrealizowanych zostało 95 różnych przedsięwzięć
o charakterze inwestycyjnym i nie tylko, mających ogromne znaczenie dla rozwoju Gminy Rudniki.
W ciągu ostatnich czterech lat wydatki inwestycyjne to kwota 21,6 mln zł; z tego pozyskane środki ze źródeł
zewnętrznych to kwota ok. 7,3 mln zł.

DROGI
W latach 2015-2018 zmodernizowano (nowa nawierzchnia asfaltowa) prawie 14 km dróg gminnych. Wydatki na ten cel
zamykają się kwotą w wysokości 8,2 mln zł, w tym pozyskane środki zewnętrzne to kwota 3,6 mln zł.
Nowa wiata przystankowa

Wykaz zmodernizowanych dróg gminnych: Jelonki, Dalachów, Młyny-Odcinek, Stary Bugaj, Julianpol-Parkiecie, Bobrowa,
Rudniki-Młyny, Jaworzno (łącznik między dr. Jaworzno Zapłocie a droga krajową), Rudniki: ul. Niska, Ogrodowa, Joanny Żubr,
Dworska, Reymonta, Krótka i Przechodnia droga dojazdowa w Jaworku, Jaworzno-Mostki-Polesie, Żytniów-Chwiły, Nowy
Bugaj, Stawki Żytniowskie, Jaworzno k. kościoła, Mirowszczyzna.
Gmina dokłada również środki z własnego budżetu do budowy dróg powiatowych na terenie gminy Rudniki. W ciągu ostatnich
4 lat zmodernizowano ok. 5 km dróg powiatowych na łączną wartość 2,6 mln zł, gdzie gmina dołożyła z własnych środków kwotę
ponad 600 tys. zł.
Wykaz zmodernizowanych dróg powiatowych:
- Dalachów
245 tys. zł z budżetu gminy,
- Jelonki
80 tys. zł z budżetu gminy,
Droga Dalachów

Droga Rudniki - dworska

Droga krajowa 43
Jaworzno-Julianpol
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- Bobrowa
115 tys. zł z budżetu gminy
- Kuźnica
76 tys. zł z budżetu gminy
- chodnik w Bugaju 88 tys. zł z budżetu gminy.
Generalny remont drogi krajowej nr 43 na odcinku ponad 2 km Jaworzno-Julianpol
w kierunku Szarek za kwotę 9,4 mln zł (inwestycja sfinansowana z budżetu GDDKiA).
Zakupiono i zamontowano 6 szt. nowych wiat przystankowych /droga krajowa RudnikiDalachów oraz miejscowość Cieciułów - koszt 26.940 zł - budżet gminy/
Wydatki na bieżące remonty dróg gminnych:
Lata

Wydatki

2015

385.299,70

2016

288.036,21

2017

445.311,17

2018

330.000,00

RAZEM

1.448.647,08

Droga powiatowa Cieciułów

INWESTYCJE KOMUNALNE
1. Rozbudowa kanalizacji Rudniki-Jaworek (2015 r.)
Inwestycja obejmowała 1,4 km sieci wodociągowej.
Koszt inwestycji - 280.000 zł
Wkład gminy
- 116.000 zł
Dofinansowanie - 164.000 zł
2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jaworznie
Bankowym - przygotowanie dokumentacji projektowej
(2017 r.)
Wkład gminy
- 42.000 zł

Budowa wodociągu
Żytniów wraz
z rozbudową
kanalizacji

3. Budowa wodociągu z przyłączami w Żytniowie wraz
z rozbudową kanalizacji sanitarnej (2017-2019)
Koszt inwestycji - 2.334.000 zł
Wkład gminy
- 1.560.000 zł
Dofinansowanie 774.000 zł
4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (2018 r.)
Koszt inwestycji - 580.000 zł
Wkład gminy
- 87.000 zł
Dofinansowanie - 493.000 zł
5. Ochrona i odtwarzanie siedlisk wodno-błotnych
"Jaworek" (2017-2019)
Koszt inwestycji - 2.830.000 zł
Wkład gminy
- 617.000 zł
Dofinansowanie - 2.213.000 zł

Ochrona i odtwarzanie
siedlisk
wodno-błotnych
Jaworek
6. System sterowania i monitorowania wodociągu (20162017)
Koszt inwestycji 81.000 zł (środki gminy)
7. Modernizacja przepompowni wody w Jaworku (2018 r.)
Koszt inwestycji - 230.000 zł (środki gminy)

DOPOSAŻENIE
SEKCJI KOMUNALNEJ
1. Zakup samochodu z beczką asenizacyjną (2015 r.)
Koszt całkowity: 82.400 zł
2. Zakup nowego ciągnika i przyczepy dla Sekcji
Komunalnej (2017 r.)
Koszt całkowity: 256.300 zł
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Budowa Punktu
Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych

1. Łącznie w latach 2015-2018 zamontowano
- 75 szt. lamp ulicznych
(ul. Żeromskiego w Rudnikach, Jaworzno Zapłocie,
Łazy - Zielony Klub, Dalachów, Młyny, Jaworek
Górny (słupy i lampy), Pieńki, Julianpol, Odcinek
(wymiana żarówek))

OŚWIETLENIE

2. W trakcie uzgadniania warunki techniczne
przyłączenia
do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego w
Jaworznie Bankowym i Hajdamakach.
3. Wymiana oświetlenia w salach gimnastycznych
w Dalachowie i Rudnikach
(hala + mała sala) na oświetlenie typu LED 35 szt.
opraw, koszt 67.500 zł (budżet gminy).
Łączny koszt inwestycji oświetlenia (środki z budżetu Oświetlenie w Rudnikach - Żeromskiego
gminy) - 340 tys. zł

Oświetlenie w Jaworku

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
Koszt całkowity
- 278.000 zł
Wkład gminy
- 112.500 zł
Dofinansowanie
- 165.500 zł

1. Budowa sceny
w Rudnikach
(2015 r.)
Koszt inwestycji
- 64.000 zł
(środki gminy)

2. Doposażenie Białego
Orlika w narty
i łyżwy (2015 r.)
Koszt inwestycji
- 20.000 zł
Wkład gminy
- 7.000 zł
Dofinansowanie
- 13.000 zł

Zagospodarowanie parku
w Rudnikach
- przed i po przebudowie
6. Budowa centrum
przesiadkowego w
Rudnikach (2018r.)
Koszt całkowity Wkład gminy
Dofinansowanie -

2.230.000 zł
955.000 zł
1.275.000 zł

3. Odnowienie boiska do plażówki w Rudnikach (prace
wykonane przy współpracy z mieszkańcami)
- koszt zakupu siatki do ogrodzenia (2015 r.)
4. Budowa Orlika lekkoatletycznego (2017 r.)
Wybudowano bieżnię i skocznię tartanową, rzutnię do kuli,
trybuny zewnętrzne oraz oświetlenie terenu.
Koszt inwestycji - 339.128 zł
Wkład gminy
- 211.621 zł
Dofinansowanie - 127.507 zł

7. Przebudowa budynku magazynowego na lokale
socjalne w Dalachowie (2017r.)
Powstało 10 lokali
socjalnych
Koszt inwestycji
- ok. 400.000 zł
(budżet gminy)

Budowa Orlika Lekkoatletycznego - przed i po remoncie
5. Zagospodarowanie parku w Rudnikach w zakresie
urządzenia zieleni, budowy boiska do gry w bule, ławki,
kosze na śmieci, altana, urządzenia placu zabaw oraz
oświetlenie

8. Budowa 3 altan i gier
terenowych w ramach
projektu PL-CZ "Przyroda
którą znamy czy nie
znamy? Rudniki-ostenka" (2017-2018)
Koszt inwestycji - 355.285 zł
Wkład gminy
- 235.383 zł
Dofinansowanie - 119.902 zł
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Kultura i przyroda
- znamy czy nie
znamy
- zagospodarowanie
terenu Młyny

2) Zagospodarowanie parku w Żytniowie
- 50.000 zł
3) Zagospodarowanie terenu przy zalewie w Młynach
- 50.000 zł
Łączna wartość środków
z budżetu gminy 150.000 zł
Zagospodarowanie
parku
w Żytniowie
- było

- zagospodarowanie
terenu Żytniów

Zagospodarowanie
parku
w Żytniowie
- jest
- zagospodarowanie
terenu Cieciułów

9. Budowa boiska
Koszt inwestycji
Wkład gminy
Dofinansowanie

Zagospodarowanie
terenu przy
zalewie w Młynach

w Cieciułowie (2018 r.)
- 155.000 zł
- 70.000 zł
- 85.000zł

- boisko
w Cieciułowie
- stan poprzedni
i obecny

12. "Giełda pomysłów" (2018 r.)
W trakcie realizacji są dwa zadania tj. budowa oświetlenia
ulicznego w Hajdamakach oraz budowa chodnika przy ul.
Żeromskiego w Rudnikach - 2 zadania, na każde 30.000 zł.
13. Program ODNOWY WSI.

10. Rewitalizacja
boiska w
Mirowszczyźnie
(2018 r.)
Koszt inwestycji
285.000 zł
Wkład gminy
Dofinansowanie -

W latach 2014-2018 zrealizowano 39 projektów o wartości
530 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu gminy 370 tys.
zł. Wkład własny grup odnowy wsi w postaci pracy własnej
160 tys. zł.

100.000 zł
185.000 zł

Grupy odnowy wsi sukcesywnie poprawiają stan
infrastruktury społecznej w swoich miejscowościach,
zmieniając przy tym estetykę terenów publicznych. To
wszystko przyczynia się do integracji społeczności lokalnej i
zachęca mieszkańców do podejmowania wspólnych działań
na rzecz swoich miejscowości.

11. "Giełda Pomysłów"
(2016-2017)
Zrealizowano 3 projekty
z zakresu:
1) Zagospodarowanie
stawu przy szkole w
Cieciułowie
- 50.000 zł

zagospodarowanie stawu
w Cieciułowie
- przed i po przebudowie
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- zagospodarowanie
miejsca spotkań
w Odcinku

- remont
klatki schodowej
OSP Dalachów
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OŚWIATA
Gmina Rudniki corocznie dokłada do bieżącego utrzymania
szkół z budżetu gminy około 3 mln zł.
Wydatki inwestycyjne
1. Termomodernizacja i przebudowa przedszkola
w Rudnikach
Koszt całkowity 1.818.419,71 zł
Wkład gminy
1.318.444,45 zł
Dofinansowanie 499.975,26 zł

3. Przygotowanie dokumentacji technicznej na
przebudowę szkoły podstawowej w Jaworznie
Wartość dokumentacji - 53.500 zł
Szacowana wartość robót ok. 2.000.000 zł
4. Remont hali
sportowej w
Rudnikach
(malowanie
ścian
i sufitów oraz
renowacja
parkietu)
113.000 zł
- budżet gminy.

2. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę
sali gimnastycznej w Cieciułowie
Remont łazieniek
- gimnazjum Rudniki

Wartość
dokumentacji
- 63.345 zł
Szacowana
wartość robót ok.
3.000.000 zł

5 . Doposażenie placówek oświatowych w latach 2014-2018 o wartości 360.000 zł m.in.:
doposażenie sal lekcyjnych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej, doposażenie klas w
sprzęt komputerowy itp.
6. Projekty edukacyjne "Wiedza to potęga" i "Czas na lepsze zapamiętywanie"
Projekty obejmowały wszystkie placówki szkolne na terenie gminy Rudniki. W ramach
projektu nauczyciele mieli dodatkowe godziny zajęć oraz dzieci korzystały z nowych
form nauczania na zajęciach pozalekcyjnych.
Koszt całkowity - 184.050 zł
Wkład gminy - (sale lekcyjne do przeprowadzenia zajęć) . Dofinansowanie - 184.050 zł

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Wspieramy rozwój lokalnych firm oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Rudniki. W 2014 roku oddany został do
użytku Rudnicki Inkubator Przedsiębiorczości, którego zadaniem jest inicjowanie rozwoju gospodarczego gminy, organizacja
szkoleń i spotkań dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych, a także pomoc osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą.
W ciągu ostatnich czterech lat udało się zorganizować kilkanaście szkoleń dla
przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Obecnie na
terenie gminy działa 425 podmiotów gospodarczych.
Gmina zwiększyła zasób terenów
inwestycyjnych, obecnie obszary
gospodarcze obejmowane planem
zagospodarowania przestrzennego - 27
ha,
Tereny inwestycyjne znajdują się m.in.
Dalachowie za OSP, w Rudnikach przy
drodze Rudniki-Łazy, w Żytniowie przy
drodze Żytniów-Strojec, w Jaworznie,
Faustiance i Jaworku przy drodze krajowej Nr 42 - łącznie na terenie gminy powstanie
5 firm, które dają miejsca pracy.
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Gmina podejmuje również działania mające na celu przejęcie cegielni w Faustiance z przeznaczeniem pod działalność
gospodarczą. W gminie wyznaczone są również tereny pod zabudowę mieszkaniową w Rudnikach ul. Piaskowa i ul. Wojska
Polskiego oraz w Julianpolu.
Dla rozwoju gospodarczego ogromne znaczenie mają rodzime firmy, które rozwijają się dynamicznie tworząc kolejne
miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Gmina wspiera działania w tym zakresie oferując ulgi podatkowe dla rozwijających się
firm zwiększających zatrudnienie oraz stabilizację podatków od kilku lat.
Istotnym zadaniem gminy jest tworzenie dobrego klimatu do rozwoju gospodarczego. Sukcesywnie inwestujemy w sferę
okołobiznesową poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, tj. budowę dróg, sieci kanalizacyjnej czy szeroki dostęp do
Internetu.
Sprzyjamy rozwojowi agroturystyki organizując m.in. szkolenia oraz promując gospodarstwa na stronie internetowej gminy.
W ostatnim czasie powstały 2 gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie gminy działa obecnie 8 gospodarstw oferujących
96 miejsc noclegowych.
Działania naszych rodzimych firm zostały dostrzeżone przez powiat. Perła Powiatu Oleskiego w 2016 roku trafiła do rąk
Michała Chrzana właściciela firmy "Wood-Pol" z Julianpola w kategorii Menadżer Roku, a w 2017 roku w tej samej kategorii Perłę
otrzymała Milena Bem prowadząca firmę ABXbus z Jaworzna (branża: transport publiczny).
Dzięki firmie ABXbus mieszkańcy gminy Rudniki mają dogodne połączenia autobusowe z większymi ośrodkami miejskimi
m.in. Częstochowa, Wieluń, Olesno, Opole.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
W ciągu ostatnich czterech lat ze środków budżetu gminy zakupiliśmy
6 samochodów dla ochotniczych straży pożarnych. Są to: Mercedes Benz dla OSP
Dalachów, Bus dla OSP Cieciułów, Fabrycznie nowy samochód dla OSP Rudniki ,
Mercedes-Benz dla OSP Jaworzno, Samochód pożarniczy dla OSP Żytniów
i Samochód pożarniczy dla OSP Bobrowa.
Łączna kwota na zakup ww. pojazdów to ponad 1 mln. zł.
Doposażenie jednostek w sprzęt p.poż. oraz remonty w latach 2015-2018 to ponad
500 tys. zł.
Adaptacja strażnicy OSP Dalachów
W 2018 roku udało się uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości na wraz z zagospodarowaniem terenu
doposażenie 5 jednostek OSP w fabrycznie nowy sprzęt ratowniczy. Gmina doposażyła
jednostki za kwotę 57.800 zł; z czego z budżetu gminy dołożono 1%.
Oprócz wydatków inwestycyjnych należy również zaznaczyć sukcesy naszych
jednostek OSP oraz młodzieży. Są to działania cykliczne, m.in. corocznie organizowane
zawody sportowo-pożarnicze. Mają one ogromne znaczenie dla utrzymania sprawności
oraz kompetencji druhów strażaków, a to bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo
naszych mieszkańców. Na wyróżnienie zasługuje tutaj jednostka OSP Dalachów, która
od wielu lat w zawodach sportowo-pożarniczych na poziomie gminnym i powiatowym
zajmuje czołowe pozycje, reprezentując nas tym samym w zawodach wojewódzkich.
Mówiąc o sukcesach trzeba podkreślić również duże osiągnięcia naszych młodych
mieszkańców w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na arenie krajowej, gdzie od kilku lat Przebudowa Budynku OSP Mostki
nasza młodzież zostaje laureatami. To wszystko sprawia, że gmina Rudniki, a tym
samym lokalny ruch strażacki jest widoczny w kraju. Sukcesy te mają również
przełożenie na arenę międzynarodową, bo gminne jednostki aktywnie współpracują z
partnerami zagranicznymi. Utrzymujemy współpracę z Czechami, Słowakami,
Niemcami i Szwedami. Dzięki współpracy z Niemcami udało nam się sprowadzić kilka
samochodów pożarniczych dla naszych jednostek. Są to wymierne aspekty współpracy
zagranicznej.
Duży nacisk kładziemy również na zachowanie dorobku strażackiego dla kolejnych
pokoleń. Stąd też od kilku lat organizujemy Gminny Konkurs Kronik dla jednostek OSP,
a w bieżącym roku z inicjatywy wójta został zorganizowany, z niemałym powodzeniem,
I Wojewódzki Konkurs Kronik pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego.
samochód OSP Rudniki

samochód OSP Jaworzno
samochód OSP Żytniów
6

samochód OSP Bobrowa
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KULTURA
Ośrodek Kultury w Rudnikach oprócz realizacji ok. 100 imprez
rocznie z zakresu kultury, rekreacji i sportu realizuje również
projekty kulturalne współfinansowane ze środków
zewnętrznych; w tym z Unii Europejskiej.
Udało się pozyskać środki na następujące projekty:
1. Aktywnie zimą - narciarskie trasy biegowe i łyżwy dla
najmłodszych w gminie Rudniki
Koszt całkowity - 21.043,60 zł
Wkład gminy
- 7.327,20 zł
Dofinansowanie - 13.716,40 zł
2. "Spotkanie Muzyków Jazzowych w Rudnikach jazzowe pory roku w Rudnikach”
Koszt całkowity - 50.432 zł
Wkład gminy
- 8.000 zł
Dofinansowanie - 32.089 zł
3. "Kultura ludowa po dwóch stronach Prosny”

Koszt całkowity - 9.960 zł
Wkład gminy
- 700 zł
Dofinansowanie - 9.260 zł
4. "Aktywny senior żyje dłużej”
Koszt całkowity - 51.601 zł
Wkład gminy
- 18.767 zł
Dofinansowanie - 32.834 zł
5. "Przyroda wokół nas - uczymy się ją poznawać
i fotografować”
Koszt całkowity - 1.400 zł
Wkład gminy
- 0,00 zł
Dofinansowanie - 1.400 zł
Ponadto Ośrodek Kultury zrealizował XXIII Spotkania
Muzyków Jazzowych w Rudnikach w ramach projektu
"Kwitnące Opolskie" z dofinansowaniem w wysokości
20.000 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Bardzo ważnym obszarem działania gminy jest pozostała
działalność, obejmująca zadania nieinwestycyjne.
Inwestowanie w kulturę, rozwój sportu, wielokierunkową
współpracę zagraniczną, rozwój czytelnictwa czy promocję
gminy to długoterminowe inwestycje, których nie brakuje w
naszej gminie.
Sukcesywnie poszerzamy obszary działalności, przy
jednoczesnym pozyskiwaniu zewnętrznych środków
finansowych na rozwój kultury oraz kultury fizycznej wśród
dzieci i młodzieży. Gminny Ośrodek Kultury w Rudnikach
realizuje wiele projektów kulturalnych. Są wśród nich również

takie, które dedykowane są dla określonych grup społecznych.
Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i nie wolno nam
zapominać o seniorach. Wspólnie z seniorami zrealizowaliśmy
projekt "Aktywny senior żyje dłużej", akcję społeczną "Koperta
życia" czy od ubiegłego roku rozpoczętą akcję bezpłatnych
szczepień przeciw grypie dla mieszkańców, którzy ukończyli
60. rok życia.
Głównym ośrodkiem sportowym w gminie jest kompleks
boisk ORLIK, gdzie animatorzy zachęcają młodych ludzi do
aktywnego uprawiania różnych dyscyplin sportowych w tym
nowej dyscypliny o nazwie speed-ball, w której mamy
osiągnięcia na arenie krajowej (z mistrzostw Polski w Krakowie
nasza grupa młodzieży wróciła z 13-toma medalami!). Warto
podkreślić, że Orlik składa się z: boiska ze sztuczną trawą,
boiska tartanowego, lodowiska, orlika lekkoatletycznego wraz
z trybunami. Wybudowane zostały również wcześniej boiska

wielofunkcyjne w Dalachowie oraz w ostatnim czasie
w Cieciułowie. Do końca października powstanie jeszcze
boisko tartanowe w Mirowszczyźnie przy szkole podstawowej
Gmina wspiera również aktywnie rozwijający się ruch
harcerstwa poprzez udostępnienie pomieszczenia w bibliotece
w Rudnikach, fundowanie nagród w konkursach oraz
dofinansowanie wyjazdów na obozy harcerskie dla naszych
dzieci.
Wspieramy również akcje zdrowotne. Kilkakrotnie
odbywały się w gminie badania mammograficzne oraz akcje
honorowego oddawania krwi, w tym organizowane przez
harcerzy. Od kilku lat współpracujemy z dzielnicowym poprzez
organizację akcji informacyjnej dla pierwszoklasistów
"Bezpieczna droga do szkoły", czy też udostępniając
pomieszczenie w bibliotece na Punkt Przyjęć Dzielnicowego.
W naszej gminie znajduje się również Punkt Bezpłatnej

Pomocy Prawnej dla mieszkańców spełniających określone
warunki, uprawniające ich do skorzystania z porad prawnych.
Są to m.in. rolnicy, seniorzy, osoby o niskich dochodach itd.
Od trzech lat gmina realizuje program Stypendiów Wójta
Gminy Rudniki. W ramach tego programu przyznawane są
stypendia jednorazowe dla uczniów za bardzo dobre wyniki
w nauce, szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe,
artystyczne i kulturalne. Jest to bardzo dobra motywacja dla
dzieci i młodzieży do jeszcze większej pracy i osiągania
lepszych wyników w nauce.
Na podkreślenie zasługują również ważne wydarzenia
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i przedsięwzięcia, które miały miejsce podczas ostatniej
kadencji. Wśród nich wyróżnić można: 620-lecie Rudnik,
jubileusze OSP m.in. 105-lecie OSP Cieciułów, 90-lecie LZS
Rudniki, 95-lecie OSP Dalachów, 60-lecie OSP Chwiły
i Mostki, 110-lecia OSP Rudniki i Żytniów oraz 200-lecie
Kościoła w Żytniowie i 10-lecie Partnerstwa z Gminą Feilitzsch
/Niemcy/.
W ciągu ostatnich 4 lat gmina została również
dostrzeżona na zewnątrz i otrzymała kilka wyróżnień i nagród.

Otrzymaliśmy nagrodę m.in. Marszałka Województwa
Opolskiego "Lider w wykorzystaniu środków PROW 20072013" czy też nagrodę Euroregionu PRADZIAD "Od pomysłu
do współpracy" za wysoką jakość i wzorcową realizację
projektu z Funduszu Mikroprojektów.
Na wizerunek gminy pracują również nasi mieszkańcy,
w tym przedsiębiorstwa. Ich osiągnięcia budują dobry
wizerunek gminy Rudniki i promują ją na arenie krajowej.

O przedsiębiorcach wspominaliśmy już wcześniej. Duże
znaczenie mają również osiągnięcia naszych mieszkańców
w sporcie i innych dziedzinach. Wyróżnić tu można biegaczkę
Dominikę Napieraj zwyciężczynię półmaratonu w Anglii
w swojej kategorii, Katarzynę Pawlaczyk - animatorka sportu,
która dwukrotnie z Mistrzostw Świata w Speed-ball-u wróciła
z medalami czy IV miejsce Szymona Maryniaka w 2016 roku w
Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież
zapobiega pożarom" na etapie krajowym.
Na uwagę zasługuje również wydanie 2 książek pt. "200
lat Drewnianego Kościoła Św. Marcina w Żytniowie" oraz pt.
"Własność, Właściciele i przynależność terytorialna Żytniowa"
autorstwa Grzegorza Pucki i Bronisława Walacika.

PODZIĘKOWANIE
Podsumowanie pracy z całej kadencji nie jest łatwe. Być może jakieś ważne sprawy umknęły,
być może coś istotnego zostało pominięte, jednak nie wolno zapominać o najważniejszym,
o LUDZIACH, którzy pracowali na wszystkie wyżej wymienione SUKCESY.
Chcę serdecznie podziękować tym, z którymi w minionej kadencji miałem przyjemność współpracować.
Bez Waszego zaangażowania, pomocy, wsparcia, a czasami rzeczowych i krytycznych uwag nie udało by się
tego wszystkiego zrealizować. Wierzę, że Mieszkańcy naszej gminy doceniają naszą wspólną pracę na rzecz
Gminy Rudniki. Zauważają jak ich najbliższe otoczenie się zmienia, że dynamicznie rozwija się gmina
i że dobrze tutaj się mieszka.
DZIĘKUJĘ za bardzo dobrą współpracę na przestrzeni minionej kadencji Radnym, Sołtysom,
Pracownikom gminy i jednostek organizacyjnych, jak również Liderom Lokalnym oraz wszystkim
Mieszkańcom.
Dziękuję Przedsiębiorcom, którzy rodzimymi firmami budują dobry wizerunek gminy, inwestują na tym
terenie i dają miejsca pracy naszym mieszkańcom.
Proszę przyjąć serdeczne podziękowania za ciekawe pomysły i ciężką pracę.
To wszystko złożyło się na realizację wielu interesujących przedsięwzięć, które będą cieszyły nas
wszystkich przez kolejne lata.
Z wyrazami szacunku
Andrzej Pyziak
Wójt Gminy Rudniki
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