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15-LECIE
SAMORZĄDU GMINY

27 maja 2005 r. minęło 15 tet funkcjonowania samorządu gmmy. 15 rocznfca zbiega się z 1 rocznfcą członkostwa naszego 
kraju w Unii Europetyktey Okrągte rocznie, juMeusze są zawsze okazj^i do dokonywania podsumowań, reflelcsp nad 
upływającym czasem, postawienia pytań, jakie wyzwania stają przed nami dzisiaj.

Samorząd pAireho^ń w mągu tych lat różne etapy nwwoju i stawał przed katózo truclnwii wyborami i problemami. 
nowych reform w państwie jest zawsze trudne i nam także w gminie przysporzyło wielu problemów:

- reforma oświatowa, na którą nałożył się mż ctenwgraficzny (w tym tworzeme gmn^jum i wdrażanie Karty Nauczyciela) 
bez pra^arama fo^te^^tih fro^ów, organizowanie w ^pełme nowy sposób bazy nauczama i płynących z tego konsekwencji 
jak np. organizacja dowozu uczniów do szkół;

- reforma w służbie zdrowa nakładająca na gminy nowe zadania bez żadnych środków a nawet jasnych przepisów pawydu
- nakładek na samorządy kolejno nowych zadań wymagających dodćitkw^h Mkbdów fimmMydi i wy^lro 

organizahyjnego, np. realizacja ustawy o śwrafo^m^h rotemn^h, o pomocy matenahoej dla ucan1ów w formie stypendiów i
£ rasdktiw, o postępowaniu wobec dłużników ahmentacyjn^ oraz zaliczce alime^^nej.

zauwazyć mrany, które ra^o&ą obok nas. tótynre oglą^j^ stare adaęcia, oekrywamy, że otaraa^y nas krapb^ 
zmienił się w ciągu ostatnich lat.

Z trudem sobie jak wyglądało tó w^eśmey I nie ma w n^^ gminie miejscowości, której te zmiany by me
fotyctyty, me były ^wrnlne. P^^ć jest nikła i mgolnokrotoie sami szyloko zapominamy o ty^ m robiliśmy choć kosztowało 
to nas wiele wysiłku.

1 KADENCJA
I tak I kadencja to zdecydowanie wodociągowanie gminy.
Przed 1999 r. tylko jedna wieś - Żytniów - posiadała 

wodociąg. Niedostatek wody odczuwały gospodarstwa na 
terenie całej gminy. Budowa wodociągów i dostarczenie wody 
stało się priorytetem.

W latach 1990 - 1994 awodociągowano wszystkie większe 
miejscowości w gminie. Wybudowano prawie 100 km sieci 
wodociągowej, zakupiono i zamontowano 3 zbiorniki

3 zbiorniki wyrównawcze w Rudnikach

wyrównawcze w Rudnikach, wybudowano przepompownię 
wody z nowoczesnym zestawem hydroforowym, wyposażono 
w niezbędny sprzęt grupę komunalną.

W latach późniejszych wodociągowaliśmy już tylko małe 
przysiółki jak: Słowików Włościański, Pieńki, Stawki 
Żytniowskie, ^achy Banastów^ Wytoka, Borek oraz

Uroczyste otwarcie wodociągu w Rudnikach 
wykonaliśmy inwestycje, które poprawiły funkcjonowanie 
całego wodociągu. Wykonano tranzyt łączący wodociąg 
Rudniki i Żytniów i wyłączono ujęcie w Żytniowie. Od 2001 r. 
cała gmina jest zaopatrywana w wodę z ujęcia w Rudnikach.

Aby spełnić wymogi unijne i polepszyć jakość wody, w 2004r. 
wykonaliśmy modernizację stacji uzdatniania wody w Jaworku. 
Zakres rzeczowy obejmował także budowę prawie 4 km 
wodociągu do Brzezin Cieciułowskich wraz z 18 przyłączami i 
zamknął się kwota prawie 0,8 min. zł z czego 60% zostało nam 
zrefundowane ze środków Unii Europejskiej. Łącznie na terenie 
gminy wybudowaliśmy 120 km sieci wodociągowej, do której 
podłączonych jest 2200 gospodarstw, tj. 99% wszystkich 
gospodarstw. Jedni z pierwszych (wtedy jeszcze w 
województwie częstochowskim) wybudowaliśmy wysypisko 
odpadów komunalnych, które później zostało doposażone w



Rozpoczęcie budowy gminnego 
wysypiska odpadów komunalnych

sprzęt z nagrody, jaką gmina otrzymała z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w 1997 r. Od 1996 r. wprowadzono 
zorganizowaną zbiórkę odpadów, w 2001 r. rozstawiono 
kontenery do zbiórki odpadów stałych: szkła, plastiku. Od 2002

Budynek oczyszczalni ścieków w RudnikachGminne wysypisko odpadów komunalnych

r. każdy mieszkaniec gminy może pobrać u sołtysów worki do 
selektywnego gromadzenia odpadów, które są nieodpłatnie 
odbierane przez firmę ECO-Recycling z Radawia.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało zauważone i

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ

NAGRODA
NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 

I GOS/WDARta WODNEJ
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NAJLEPSZĄ REALIZACJE ZADAŃ 
zgłoszonych do 

"Konkursu na zagospodarowanie odpadów 
na terenach wiejskich'

przygna
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w wysokość.. . JA’ .. „

docenione przez Naro
dowy Fundusz Ochrony 
Środowiska, który w 
roku 2001 przyznał 
gminie nagrodę w 
wysokości 100 tys. zł.

Duże znaczenie dla 
mieszkańców miało też 
przeprowadzenie 
reelektryfikacji w 
Rudnikach, remont sieci 
energetycznych w: 
Chwilach, Faustiance, 
Dalachowie, Mostkach, 
Jaworku Dolnym.
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II KADENCJA
II kadencja to inwestycje z zakresu ochrony środowiska, 

telefonizacja gminy oraz poprawa infrastruktury drogowej.
Młodzi ludzie korzystający teraz z telefonów komórkowych 

nie mają pojęcia, że przecież jeszcze tak niedawno, rozmowę 
telefoniczną do nieodległego miasta trzeba było zamawiać na 
archaicznej centrali telefonicznej w Rudnikach o pojemności 
100 numerów na całą gminę.

Obecnie w gminie mamy ok. 1100 abonentów telefonii 
przewodowej i pełną możliwość korzystania z telefonii 
komórkowej. Aktualnie Telekomunikacja Polska S.A. w Opolu 
prowadzi rozbudowę sieci. Umożliwi to wszystkim chętnym 
połączenie z intemetem szybkimi łączami szerokopasmowymi 
(dwóch technologii DSL).

W dwóch największych miejscowościach gminy: w 
Rudnikach i w Żytniowie w II kadencji samorządu wybudowano 
oczyszczalnię ścieków i zbiorczą kanalizację sanitarną (system 
grawitacyjny) - prawie 17 km kolektorów, do których 
podłączono 520 gospodarstw.

Uroczyste przecięcie wstęgi (od lewej: wójt Andrzej 
Pyziak, Stanisław Kos, Andrzej Zając)

W Rudnikach równolegle z kanalizacją sanitarną wykonano 
kanalizację burzową. Koszt tych inwestycji to prawie 7 min zł. 
Realizacja w stosunkowo krótkim czasie była możliwa dzięki 
uzyskaniu dofinansowania ze środków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 40% 
wartości.



Kolejnym etapem w realizacji gminnego programu gospodarki 
ściekowej było wybudowanie w 1997r. 145 indywidualnych 
oczyszczalni przydomowych w miejscowościach, w których nie 
przewidziano kanalizacji zbiorczej. Inwestycja kosztowała 
prawie 1,1 min zł i na jej realizację także uzyskaliśmy 
dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa w Warszawie.

Ogromnym sukcesem i uwieńczeniem długich starań była 
rozbudowa zbiornika wodnego w Młynach. Była to ostatnia 
inwestycja wykonana na terenie naszej gminy w starym podziale 
administracyjnym; województwie częstochowskim, ważne dla 
nas także dlatego że nie angażowaliśmy własnych środków z 
budżetu a ponieśliśmy tylko koszty wykupu działek pod 
rozbudowę. Łączna powierzchnia terenu, wraz z lustrem wody 
wynosi 14.7 ha.

Koszt inwestycji to prawie 1,1 min zł i poniosły go w całości 
Wojewódzki Zarząd Melioracji w Częstochowie oraz w Opolu.

III - IV KADENCJA
W III i IV kadencji skanalizowaliśmy kolejne obszary gminy, 

najpierw wsie: Cieciułów i Bugaj - 6,8 km kolektora i 146 
kompletów przydomowych przepompowni ścieków, później 
Jaworzno Wieś i Julianpol przy drodze krajowej - 2,8 km 

kolektora i 132 podłączenia.
Inwestycje te były wykonywane nową technologią 

ciśnieniową, a uzupełnieniem kanalizacji zbiorczej w Stawkach 
Cieciułowskich były przydomowe oczyszczalnie ścieków w 
liczbie 22 szt.

Na budowę kanalizacji w Jaworznie i Julianpolu korzystaliśmy 
z dofinansowania środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej 
SAPARD. Aż trudno uwierzyć, ale przed 1990r. na terenie 
gminy tylko w dwóch miejscowościach: Janinowie i Słowikowie 
były drogi asfaltowe.

W ciągu 15 lat; do roku 2004 wybudowaliśmy łącznie 36 
km dróg o nawierzchniach asfaltowych w miejscowościach: 
Julianpol, Jaworzno, Mostki, Polesie, Młyny, Jaworzno Zaplocie 
i Jaworzno Bankowe, Rudniki ul. Dworska, ul. Joanny Żubr, 
ul. Sienkiewicza, ul. Ogrodowa, ul. Okólna, parking koło GOK 
-u, Janinów, Słowików, Nowy Bugaj, Stary Bugaj, 
Mirowszczyzna, Bobrowa, Dalachów (za torem), Dalachów 
(Gabryśka), Żurawie, Cieciułów, Stawki, Porąbki, Jelonki,

Budowa drogi na ulicy Dworskiej w Rudnikach

Przygotowanie podłoża pod asfalt 
na ulicy Sienkiewicza w Rudnikach

Przygotowania do budowy drogi na ulicy Reymonta

Budowa ulicy Reymonta



Bugaj Nowy - w trakcie prac modernizacyjnych

W wielu miejscowościach przystąpiliśmy do budowy 
chodników:

- w Jaworznie
- w Cieciułowie
- w Dalachowie
- w Rudnikach ul. Częstochowska, ul. Wojska Polskiego, ul. 

Wieluńska (wzdłuż cmentarza) 650 mb, ul. Cmentarna, ul. 
Traugutta, ul. Parkowa

- w Rudnikach ul. Reymonta (gmina zakupiła materiały a 
mieszkańcy we własnym zakresie położyli kostkę) 420 mb.

- rewitalizacja parku w Rudnikach (zakupiono także kostkę i 
materiały na podbudowę) 340 mb

Pracę wykonała grupa mieszkańców w ramach ODNOWY 
WSI:

Budowa chodnika w Cieciułowie

Bugaj Nowy - nowa droga

Ignachy, Jaworek, Rudniki: ul. Prosta, ul. Cmentarna, ul. 
Parkowa, ul. Traugutta wraz z chodnikiem, Kuźnica - drogi 
transportu rolnego (także asfaltowe) Cieciułów, Bugaj - 
Cieciułów, Brzeziny Cieciułowskie, Porąbki, Łazy.

W technologii powierzchniowego utrwalenia wykonano także 
2,8 km drogi Żytniów - Hajdamaki - Pieńki i 770 mb drogi w 
Odcinku.

Współfinansowaliśmy także wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na drogach powiatowych:

- Bobrowa
- Żytniów
- Łazy, Kuźnica Budowa chodnika w Jaworznie



Wykonanie chodnika przy drodze Jaworzno - Julianpol
- w Rudnikach - ul. Częstochowska wybudowano chodnik 

370 mb. (koszt tej inwestycji to 0,3 min. zł. w tym udział gminy 
0,09 min. zł. Część osób prowadzących działalność gospodarczą

Park w Rudnikach w trakcie i po rewitalizacji

wsparła tą inwestycję łączną 0,003 min. zł., środki DODKiA w 
Opolu - 0,204 min. zł.

Łącznie wykonano prawie 5,5 km chodników.
- na ulicach Częstochowskiej i Wieluńskiej dzięki 

zaangażowaniu środków gminy dokonano uporządkowania 
ruchu, co zdecydowanie zwiększyło bezpieczeństwo w centrum 
Rudnik.

Wykonano także parkingi z kostki brukowej:
- obok pawilonów handlowych w Rudnikach wraz 

z sanitariatami,
- przy Gimnazjum Publicznym w Rudnikach,

Budowa parkingu przy pawilonach GS w Rudnikach

- przy Ośrodku Zdrowia w Żytniowie oraz przy budynku 
Urzędu Gminy.

Zakupiono i zabudowano 8 wiat przystankowych z PCV a w 
Rudnikach położono także nową kostkę brukową oraz 
wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych. W Jelonkach

Prace przy przystanku w Rudnikach

i Porąbkach przystanki zostały wybudowane z materiałów 
tradycyjnych.

Przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego na 
terenie całej gminy. Lampy rtęciowe zostały zastąpione lampami 
sodowymi a inwestycja sfinansowana została w części z dotacji 
państwa w części z oszczędności zużycia energii.

Modernizując linię energetyczną w miejscowościach Mostki, 
Ignachy i Jaworek Dolny zabudowaliśmy lampy oświetlenia 
ulicznego.

Przy zalewie wodnym w Młynach wykonano zatokę plażową,

Prace przy budowie zbiornika retencyjnego



Zbiornik retencyjny w Młynach

doprowadzono wodę, energię elektryczną, utwardzono drogę 
dojazdową.

Z inicjatywy Gminnego Koła Kombatantów w Rudnikach, a 
szczególnie ówczesnego prezesa Stanisława Jeziorskiego w 
1997r. wykonano przy Pomniku Wdzięczności w Rudnikach 
tablice upamiętniające żołnierzy poległych na frontach I i II 
wojny światowej z naszej gminy, a w 2002 r. odnowiono pomnik 
poprzez obłożenie płytami granitowymi.

Harcerze przy nowo odsłoniętym pomniku

W podobny sposób odnowiliśmy także pomnik w Żytniowie. 
Po przejęciu budynku Ośrodka Zdrowia w Rudnikach w 2001

Pomnik w Żytniowie

r. trzeba było natychmiast 
przystąpić do jego 
remontu. Przeciekał dach 
grzejniki i piec 
centralnego ogrzewania, 
w piwnicach stała woda. 
Wykonano odwodnienie 
budynku, remont dachu 
(garaże i część lecznicza), 
wymieniono stolarkę 
okienną w części 
leczniczej budynku w 
zamian za rozliczenia 
należności czynszowych.

W kolejnych etapach 
prowadzimy też
modernizację budynku 
GOK w Rudnikach.

Ośrodek Zdrowia w Rudnikach

Najpierw wykonano nową instalację elektryczną - 1999 r., w 
2001 r. zmieniono system grzewczy: z węglowego na 
konwektorowy i wykonano instalację pod oświetlenie awaryjne. 
W następnym roku ocieplono strop, wykonano wentylację

Remont w GOKSiR
nawiewno-wyciągową, częściowo zabudowano istniejące 
otwory okienne i zamontowano nowe okna z PCV w ścianie od 
strony północnej.

W roku 2003 kontynuowano wymianę okien wraz z nową 
elewacją ściany frontowej budynku. Modernizacja wewnątrz f 
budynku szczególnie kuchni i jej zaplecza ciągle jeszcze przed 
nami.

W sposób zasadniczy zmieniło się wyposażenie wszystkich 

Nowy samochód bojowy OSP w Jaworznie



naszych jednostek OSP, a nakłady na ochronę p. pożarową 
stanowią znaczącą pozycję w budżecie gminy.

- OSP Jaworzno - samochód GB MA na podbudowie STARA 
w zamian za Żuka,

- OSP Dalachów - nowa zabudowa na podwoziu STARA 
GBMA;

- OSP Żytniów - karosowanie istniejącego STARA;
- OSP Rudniki - nowy samochód do ratownictwa drogowo- 

technicznego na bazie LUBLINA;

OSP Rudniki w akcji

- OSP Mostki - współfinansowanie samochodu Żuk;
- OSP Chwiły - samochód Żuk z OSP Jaworzno;

Wyposażenie pojazdu ratownictwa

Strażnica OSP w Dalachowie przed otynkowaniem

Ten sam budynek po otynkowaniu - lipec'97

Było wiele protestów i emocji. Zdecydowaliśmy o utworzeniu 
gimnazjum w Rudnikach. Czas pokazał, że wybór był dobry.

Bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli jest wielkim 
obciążeniem dla budżetu, jednak dzięki determinacji radnych i 
skutecznych działaniach w celu pozyskania środków 
zewnętrznych Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, budżetu 
Państwa, Wotewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu udało się zrealizować następujące 
inwestycje:

1. Szkoła Podstawowa w Dalachowie
- rozbudowa, modernizacja szkoły i budowa sali

- Jednostki OSP Rudniki, Żytniów, Cieciułów i Dalachów 
wyposażone zostały w system zdalnego alarmowania. Na 
bieżąco systematycznie prowadzone są prace przy modernizacji 
strażnic. Prace remontowo-budowlane w jednostkach 
prowadzone są przy zaangażowaniu członków OSP. Gmina 
pokrywa koszty materiałów członkowie OSP wykonują 
niezbędne prace.

Szerszego potraktowania wymagają zadania w zakresie 
oświaty.

W1996 r. oświatę przekazano gminom. Stan techniczny szkół 
był fatalny. Od wielu lat nie prowadzono poważniejszych 
remontów. Potrzeby inwestycyjne były ogromne, a nieco później 
przyszło kolejne utrudnienie - reforma w systemie oświaty, która 
nałożyła na nas obowiązek zmiany sieci szkolnej i utworzenie 
gimnazjum.

Prace remontowo-budowlane 
w Szkole Podstawowej w Dalachowie



Szkoła Podstawowa w Dalachowie
gimnastycznej w latach 1996 - 2001, nakłady 2,5 min. zł.

2. Szkoła Podstawowa w Cieciułowie
- rozbudowa i modernizacja w latach 1999 - 2002, nakłady

Szkoła Podstawowa w Cieciułowie

70-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. T. Kościuszki w Cieciułowie

1,5 min. zł (zdjęcia szkoła stara i nowa, nadanie imienia szkole).
3. Gimnazjum Publiczne w Rudnikach, modernizacja, 

rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej i budową 
centrali pomp ciepła w latach 2002 - 2004 nakłady 3,7 min. zł.

1 września 2004 r. w Gimnazjum Publicznym w Rudnikach 
odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego połączona 
z otwarciem nowej sali gimnastycznej z zapleczem i częścią 
dydaktyczną.

Prace przy budowie Gimnazjum w Rudnikach 
- październik 2002 r.

Hala sportowa w Rudnikach

4. Mooemizacja kotłowni wewszystltkih szkołach
- Jaworzno kotłownia na ekogroszek
- Żytniów kotłownia olejowa
- Dalachów kotłownia olejowa

Nowa kotłownia w szkole w Rudnikach
- Cieciułów kotłownia olejowa
- Rudniki kotłownia olejowa oraz ogrzewanie geotermalne 
realizacja w latach 1996 - 2004 nakłady 0,9 min. zł
5. Inneinwestycse- wnmianac oien, wnyołażenie,pracownic 

komputerowe w latach 1996 - 2004 nakłady - 0,8 min. zł



Kotłownia w szkole w Żytniowie ...

... i w Jaworznie

Gala Przedsiębiorczości
Gminy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie do 
gruntów rolnych z UE.

W miarę naszych możliwości pomagaliśmy w rozwoju 
lokalnych działalności gospodarczych, które dają dodatkowe 
źródła dochodu bądź miejsca pracy dla mieszkańców.

Powstało Stowarzyszenie Agroturystyczne „Źródła Prosny”, 
które zrzesza 19 członków oraz Gminna Rada Biznesu w 
Rudnikach.

Na koniec 2004 r. zarejestrowanych było na terenie gminy 386 
podmiotów gospodarczych na koniec roku 1989 - 275 
podmiotów, odnotowaliśmy więc znaczący wzrost.

Mówiąc o naszych osiągnięciach trzeba podkreślić, że realizacja 
tak wielu zadań była możliwa dzięki pozyskaniu dodatkowych 
środków spoza budżetu; nagród, dotacji z różnych źródeł w tym 
znaczących środków UE z programu SAPARD.

- Jaworzno nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika;
- Żytniów nadanie szkole imienia Marszałka Józefa 

Piłsudskiego;
- Cieciułów nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki;
- Dalachów nadanie szkole imienia Jana Pawła II.

Przy wszystkich szkołach wykonano parkingi z płytek 
chodnikowych bądź asfaltowe, boiska do koszykówki, piłki 
ręcznej. Wiele cennych inicjatyw powstało z okazji nadania 

£ sztokom rnmn patronów i jubileuszów szkoły.
Pomimo wielu innych potrzeb i ciągle za małych środków 

corocznie zwiększyliśmy nakłady na utrzymanie istniejącej sieci 
bibliotek, poszerzenie księgozbiorów, na rozwój sportu i 
aktywność fizyczną młodzieży, kulturę, pomoc dla służby zdrowia, 
policji, ochronę przeciwpożarową. Dla poprawy dostępności 
zarówno uczniom jak i dorosłym mieszkańcom gminy 

przenieśliśmy niektóre 
biblioteki do szkół.

Uruchomiliśmy 
Gminny Punkt 
Informacji w Rudni
kach, w którym można 
uzyskać materiały 
informacyjne, 
skorzystać z Internetu i 
literatury fachowej. 
Rolnicy mogli także

Gminny Punkt Informacji korzystać z pomocy
w Rudnikach pracowników Urzędu

Flaga i herb 
Gminy Rudniki

15 lat funkcjonowania 
samorządu to wiele ważnych 
wydarzeń w naszej społeczności 
o których nie sposób nie 
wspomnieć:

* 600 - lecie Rudnik; z tej 
okazji Rada Gminy uchwaliła herb 
później flagę gminy;

* udział w konkursie: Nasza 
Gmina, Nasz Człowiek na 
Urzędzie i w związku z tym 
szeroka promocja gminy i 
nawiązanie współpracy z gminą
Wierzbinek,

* udział w konkursach organizowanych przez WFOŚ i



uzyskanie nagród finansowych w łącznej wysokości 1,1 min. 
zł., dzięki którym można było realizować dodatkowe inwestycje,

* Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2000 - 2020,
* podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Rudniki 

a gminą Solleffea- Szwecja w zakresie współpracy pomiędzy 
strażami pożarnymi, wymiany i współpracy młodzieży szkolnej 
(zorganizowane wyjazdy i wymiana, szkoła w Rudnikach i w 
Dalachowie) także w zakresie turystyki, rozwoju gospodarczym 
i wymiany doświadczeń samorządowych,

* wydanie pierwszego naukowego opracowania o gminie 
„SŁOWNIK GEOGRFICZNY Gminy Rudniki” pod 
kierownictwem prof. Tadeusza Krzemińskiego,

* podpisanie umowy o współpracy z gminą Soblahov 
(Słowacja) w zakresie wymiany młodzieży szkolnej, współpracy 
pomiędzy strażami pożarnymi oraz w zakresie turystyki i 
rozwoju gospodarczego a także wymiany doświadczeń 
samorządowych (Szkoła Podstawowa w Jaworznie już 
nawiązała współpracę),

* organizowanie imprez kulturalnych o zasięgu

Podpisanie umowy z Soblahov

międzynarodowym:
- Międzynarodowe Zawody Drwali,
- Spotkania Muzyków Jazzowych,
* udział Gimnazjum Publicznego w Rudnikach w:
- Konkursie organizowanym przez WFOŚ w Opolu i 

uzyskanie nagrody za opracowanie dokumentacji pomników 
przyrody w gminie.

- Konkursie wiedzy o UE EURO - QUIZ organizowanym 
przez TVP i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu ze 
znaczącym sukcesem,

- prowadzeniu bezpłatnych szkoleń w zakresie obsługi 
komputera oraz prowadzenie działalności agroturystycznej,

*powołanie i funkcjonowanie szkolnego Klubu 
Europejskiego przy Szkole Podstawowej w Żytniowie i 
uzyskanie przez tą placówkę wyróżnienia za projekt „ Chrońmy 
nasze dziedzictwo kulturowe”;

*zaprojektowanie i zorganizowanie ścieżki rowerowej do 
najciekawszych miejsc w gminie Rudniki;

*przystąpienie pięciu wsi: Bobrowa, Chwiły, Rudniki, 
Jaworzno, Dalachów do programu ODNOWA WSI a przez to 
odbudowanie lokalnych więzi w oparciu o różne środowiska i 
powstanie nowych cennych inicjatyw;

* I nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za projekt 
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowej 
„PARTNERSTWO BEZ GRANIC”.

Od 1998 r zgodnie z nowym podziałem administracyjnym 
jesteśmy w województwie opolskimi, udało się.nam już 
zaznaczyć tam swoją obecność - w kontekście pozytywnym.

Utrzymujemy bardzo dobre stosunki z sąsiadami - z Gminą 
Radłów od sześciu lat organizujemy wspólne festyny 
integracyjne, z Gminą Krzepice mamy podpisaną umowę na 
odprowadzanie ścieków z miejscowości Julianpol i Jaworzno, 
oprócz tego z gminami Praszka, Radłów, Gorzów Śl., Byczyna 
tworzymy Związek Gmin „Źródła Rzeki Prosny”, który ma 
na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na 
obszarze tych gmin.

Dzięki aktywnej działalności kulturalno-promocyjnej mamy 
podpisane dwie umowy partnerskie z gminami ze Szwecji i 
Słowacji. Prowadzimy rozmowy z partnerami z Niemiec i 
Czech.

Podsumowanie to uwzględnia tylko największe przedsięwzięcia, 
ale przecież w ciągu ostatnich 15 lat wykonano bardzo wiele innych 
mniejszych, lecz jakże często ważnych zadań. Każde z nich to 
wysiłek i wielkie zaangażowanie różnych osób na rzecz naszej 
gminy

Mieszkańcy Gminy Rudniki
15 lat samorządu w Naszej Gminie nie jest czasem 

straconym. Wspólnie dokonaliśmy wiele wspaniałych 
przedsięwzięć. Dzięki dużej determinacji i zaangażowaniu 
możemy dzisiaj stwierdzić, że żyje nam się lepiej i możemy 
być dumni z naszych osiągnięć. Przy tej sposobności pragnę 
gorąco podziękować wszystkim tym, którzy w nasze 
przedsięwzięcia byli zaangażowani: radnym - obecnej i 
poprzedniej kadencji, przewodniczącym rady naszej gminy: 
Tadeuszowi Wcisło, Andrzejowi Zającowi, Edwardowi 
Gładyszowi, członkom Zarządu Gminy, pracownikom gminy 
i służbom gminnym, dyrektorom szkół, nauczycielom 
i pracownikom oświaty, druhom strażakom oraz sołtysom, 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Ciągle pojawiają się nowe zadania i nowe cele. Wzrastają 
nasze wymagania i żądania zdajemy sobie sprawę jak wiele 
jeszcze mamy do zrobienia:

- ciągle wiele dróg czeka na asfaltowanie,
- wykonanie oświetlenia ulicznego tam gdzie go nie ma,
- poprawa bazy oświatowej w gimnazjum w Rudnikach, w 

szkole w Żytniowie i w szkole w Jaworznie,
- dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej,
- rozwój gospodarczy i zmniejszenie bezrobocia,
- dokończenie modernizacji Gminnego Domu Kultury.
Niestety nie wszystko udało się zrobić idealnie, na pewno 

nie uniknęliśmy błędów i pomyłek. Przy tej sposobności 
zwracam się do Mieszkańców Naszej Gminy o rzeczową i 
szczerą podpowiedź:

1. Co powinniśmy zmienić w naszym działaniu?
2. Co Wam się podobało, a co nie w działaniach wójta i Rady 

Gminy?
3. Na co należy zwrócić szczególną uwagę i co jest 

najpilniejsze do realizacji.
Każde przedsięwzięcie wymaga przygotowania. Wszystkie 

Wasze uwagi będziemy uważnie analizować i uwzględniać w 
naszych działaniach.

To jest Nasza Gmina i to jak nam się tu będzie żyło, zależy 
tylko i wyłącznie od nas - mieszkańców, bo nikt inny nie 
zaangażuje się w przeprowadzanie tu zmian, musimy to 
zrobić sami.


