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    R e ń s k a    W i e ś
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W s t ę p 

        Gmina Reńska Wieś to obszar administracyjny utworzony 
1 stycznia 1973 roku z połączenia funkcjonujących do tej pory gromad 
Większyce i Reńska Wieś.
Jest jedną z pięciu gmin wiejskich wchodzących w skład powiatu 
kędzierzyńsko - kozielskiego, a także jedną z 71 gmin utworzonego 
1 stycznia 1999 roku województwa opolskiego.
    Mając na uwadze zwiększające się nieustannie zadania gminy oraz 
coraz większe trudności z finansowym zabezpieczeniem ich realizacji , 
Rada Gminy w Reńskiej Wsi swoją uchwałą Nr VIII/67/99 
z dnia 16 czerwca 1999r. zdecydowała o przystąpieniu do opracowania 
strategii rozwoju gminy.
     Tam bowiem gdzie źródła finansowania są ograniczone, istnieje 
potrzeba określenia jasnych priorytetów w taki sposób, aby efektywność 
wydatkowania środków była jak największa.
     Strategia rozwoju gminy to nie tylko stworzenie listy różnych wcześniej 
zaplanowanych działań i ich uszeregowanie. To przede wszystkim 
zdefiniowanie najważniejszych problemów, z których analizy powinny 
wynikać ogólne kierunki strategicznego rozwoju społeczno ekonomicznego 
gminy. Analiza ta musi określać ściśle sprecyzowane i  mierzalne cele 
długo i średniookresowe, tak aby można było oceniać postęp w ich 
realizacji. 
      Dla zbudowania dobrej strategii rozwoju gminy trzeba spełnić kilka 
następujących założeń:



1. twórcy strategii muszą być całkowicie przekonani, co do celowości jej   
     opracowania i posiadania
2. należy jasno i precyzyjnie określić cele i kierunki rozwoju oraz metody 

dochodzenia do celu
3. trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że cele doraźne niejednokrotnie należy 

podporządkować celom długoterminowym
4. być przygotowanym do przeprowadzenia bardzo dokładnej analizy słabych 
     i mocnych stron gminy, szans i zagrożeń zarówno wewnętrznych jak 
     i  zewnętrznych ; ich znajomość jest niezbędna dla stawiania trafnych diagnoz.
5. chociaż generalnie nie należy strategii rozwoju gminy  „mieszać” z polityką, to 

jednak należy zadbać o to , aby przygotowana strategia „wpisywała” się w szeroko 
rozumianą politykę powiatu, regionu i państwa.

     Dobra strategia rozwoju to taka, która jest opracowana przez ludzi aktywnych 
tzw. miejscowych liderów; to także taka , która jest spójna ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W dobrej strategii muszą być określone problemy związane z infrastrukturą 
techniczną i określone sposoby na poprawę warunków życia ludności wiejskiej.
To wszystko jest możliwe tylko wtedy gdy znajdzie się skuteczne mechanizmy dla 
wzrostu aktywności wiejskiej i dla zbudowania dla wyłonionych projektów 
poprawnej inżynierii finansowej.
     Strategii nie buduje się ani na rok ani na jedną kadencję. Strategię tworzy się na 
okres co najmniej 15- 20 letni. Dlatego też nie wystarczy do jej idei przekonać 
aktualne władze samorządowe. Trzeba zbudować ją taką, aby była zaakceptowana 
nie tylko przez kolejne Rady i Zarządy Gminy, ale przede wszystkim aby z jej 
realizacją utożsamiała się zdecydowana większość społeczeństwa gminy.
To przecież w konsekwencji dla niego i w dużej części za jego pieniądze( podatki) 
będzie ona realizowana. 
Strategia rozwoju to swego rodzaju wieloletni program inwestowania 
z określeniem priorytetowych kierunków rozwoju gminy. Dobra strategia może być 
bardzo dobrym narzędziem pracy dla władz gminnych na kilka co najmniej 
kadencji.

     Praca nad strategią powinna obejmować w zasadzie trzy etapy.
A. Faza diagnostyczna-
   Ewidencja (fotografia) gminy, czyli ocena aktualnego stanu gminy.
   Celem tego etapu jest opisanie gminy wraz z analizą obejmującą kilka ostatnich   
   lat. Trzeba wybrać te elementy społeczno gospodarcze gminy, które będą miały   
   zasadniczy wpływ na jej rozwój np.: zasoby, struktura demograficzna, 
   zatrudnienie, finanse, infrastruktura,  warunki przyrodnicze itd. 
   Diagnoza musi obejmować najważniejszych aktorów życia gospodarczego 
   i społecznego . Bardzo istotnym elementem jest określenie gminy względem 
   najważniejszych szlaków drogowych, kolejowych, najważniejszego miasta 
   w regionie itp. Istotne jest umieszczenie gminy na tle planów rozwojowych 
   powiatu, województwa i kraju. Nie sposób nie brać pod uwagę instytucji 



   działających na rzecz rozwoju gminy. Czy i jak ze sobą współpracują?
   Co można zrobić aby wspólnie działały na rzecz rozwoju drobnej 
   przedsiębiorczości?  Jakie jest nastawienie ludzi do zmian? Czy w ogóle chcą 
   zmian?
            Dobrze wykonana faza diagnostyczna pozwala przygotować założenia    
  strategii w sposób jak najbardziej realny i prawdziwy.

B. Określenie najważniejszych założeń w strategii czyli propozycje rozwoju wraz 
    z uwarunkowaniami. 
                  Wyniki prac diagnostycznych pozwalają na sformułowanie  
   najważniejszych założeń strategii i na tej podstawie propozycji rozwoju.
  To bardzo żmudny choć najbardziej interesujący moment w budowie programu   
   rozwoju. W tym momencie powstają pierwsze bardzo realistyczne projekty, dzięki  
   którym zostaną zrealizowane postawione wcześniej cele. Im bardziej w tym    
   procesie uczestniczą lokalni liderzy i mieszkańcy, tym większe szanse dla akceptacji 
   i powodzenia strategii.

C.  Określenie priorytetów rozwojowych, hierarchizacja celów strategicznych 
      i określenie zadań do realizacji.
       Na tym etapie wybierane są warianty rozwoju gminy i drogi dochodzenia do 
celu. 
   Bardzo precyzyjnie powinny zostać określone zakresy działania poszczególnych   
   ludzi, organizacji lokalnych, regionalnych, instytucji publicznych itp. 
   W tym momencie trzeba decydować, które zdarzenia mają być pierwszymi, bo na   
   przykład istnieją już warunki dla ich realizacji, 
   a które będą możliwe np. po wypełnieniu tych pierwszych.
   Najczęściej dotyczyć to będzie nowych inwestycji lub organizacji lokalnych    
   instytucji, które będą realizatorami nakreślonych projektów. Jeżeli chcemy, żeby    
   konkretne, opracowane w strategii projekty stawały się realne to koniecznie trzeba 
   określić:

   -kto będzie odpowiedzialny za realizację

   -z czego będzie projekt finansowany (montaż finansowy) 

   -ewentualnie wstępny biznes plan lub wariantowe rozwiązania
 
  -dla kogo i jakie będą korzyści z realizacji projektu

   -z jakimi instytucjami gminnymi i ponadgminnymi będzie trzeba współpracować
 
    oraz w jakich ramach ta współpraca ma się zamykać.



Każdy z wariantów rozwoju i każdy z projektów wybranych do realizacji 
oddziaływać będzie mniej lub bardziej skutecznie na jedną z trzech podstawowych 
dziedzin funkcjonowania społeczności: ekonomiczną, ekologiczną lub społeczno-
socjalną. To tak jakby równomierny rozwój przedstawić za pomocą poziomego blatu 
okrągłego stołu podpartego na trzech filarach- nogach stanowiących podane 
wcześniej dziedziny.

Zachwianie odpowiednich proporcji przy opracowywaniu strategii doprowadzić 
może niechybnie do przechyłku lub utraty równowagi i w efekcie do upadku stołu 
( w podtekście gminy).
 Dlatego też niezwykle istotnym jest aby opracowana strategia uwzględniała 
wszystkie trzy dziedziny życia i ich równomierny rozwój.

ekologiczna
społeczno – socjalna ekonomiczna 

Projekty zawierające wszystkie 
elementy równomiernego rozwoju 

Projekty z przewagą ekologii 

Projekty z przewagą ekonomii 

Projekty z przewagą korzyści 
społeczno - socjalnych 



Priorytet w realizacji powinny posiadać te projekty, które uwzględniają  harmonijny 
rozwój poprzez to, że zawierają w sobie wszystkie cechy niezbędne dla tej harmonii: 
ekonomię, ekologię i sferę społeczno- socjalną.

W celu opracowania strategii rozwoju gminy Reńska Wieś Zarząd Gminy wykonując 
przywołaną na wstępie uchwałę powołał grupę liderów lokalnych 
    w następującym składzie:
    1/Henryk Bujak  15/Leonard Michalski
    2/Wilhelm Bula  16/Józef Moszek
    3/Mieczysław  Bury  17/Józef Niewiesz
    4/Bernard Dembończyk  18/Jerzy Olbrich
    5/Jan Domek  19/Henryk Pendziałek
    6/Krystian Flegel  20/Ludwik Ritner
    7/Gabriela Grelich   21/Rudolf  Stein
    8/Henryk Hojdem   22/Janusz Strzelecki
    9/Karol Kozubek   23/Urszula Szczypińska
   10/Waldemar Krybus   24/Alojzy Thiel
   11/Teresa Kwaśny   25/Franciszek Tłuczykont
   12/Józef Ludwig   26/Waldemar Wenszka
   13/Joachim Majnusz   27/Marian Wojciechowski
   14/Rajnard Matejka   28/Bernard Wrazidło

W grupie tej znaleźli się wszyscy radni, gdyż to oni są właściwie liderami swoich 
lokalnych społeczności, znalazły się także osoby spoza rady gminy np. reprezentanci 
postępowego rolnictwa Farmer Roku 1998 p. Rajnard Matejka czy prężnie 
rozwijający swoją firmę przedsiębiorcy p. Alojzy Thiel , 
p. Mieczysław Bury  i  p. Janusz Strzelecki.`
         W gminie Reńska Wieś istnieje stosunkowo duża stabilność zarządzania gminą. 
W kolejnych wyborach około 60% radnych ponownie otrzymuje mandaty 
i to głównie zdecydowało o włączeniu radnych do prac nad strategią.
Ich aktywny udział gwarantuje także późniejszą realizację programu rozwoju gminy.
          Na swoim pierwszym spotkaniu Zespół Liderów Lokalnych Gminy Reńska 
Wieś za przeprowadzenie kolejnych etapów pracy i opracowanie strategii rozwoju 
gminy uczynił odpowiedzialnym Wójta Gminy- mgr Mariana Wojciechowskiego.

E t a p   I.
          Ocena aktualnego stanu gminy

Ogólna charakterystyka gminy 
      Gmina Reńska Wieś położona jest w południowo- wschodniej części województwa 
opolskiego i graniczy z gminami Walce, Głogówek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 
Cisek, Kędzierzyn –Koźle i Zdzieszowice. Od miasta wojewódzkiego Opola dzieli ją 
odległość około 50km.
       Powierzchnia gminy- 9791 ha tj. niecałe 98 km² co stanowi 15,68% powierzchni 
powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego i  1,06% pow. województwa opolskiego.



Ilość mieszkańców na 31.XII.99r. – 9780
Przez obszar gminy przepływa rzeka Odra z jej dopływami Swornica, Olcha
 i Stradunia.

1. Gmina Reńska Wieś składa się z 15 sołectw:
      nazwa sołectwa                        powierzchnia             ilość mieszkańców

Bytków 103 ha          105
Dębowa 343 ha          194
Długomiłowice 976 ha         1703
Gierałtowice 686 ha 472
Kamionka           366 ha 227
Komorno 596 ha 482
Łężce 769 ha 802
Mechnica 736 ha           855  
Naczysławki           572 ha           186
Poborszów         1206 ha           613
Pociękarb 417 ha           175
Pokrzywnica 899 ha           950
Radziejów   94 ha           187
Reńska Wieś          1123 ha          1772
Większyce  905 ha          1057
Sieć osadnicza jest stosunkowo równomiernie rozmieszczona.
Liczba gospodarstw domowych ogółem 2692.
Liczba gospodarstw rolnych 1004.

      D e m o g r a f i a   g m i n y.
      Analiza warunków demograficznych gminy stanowi ważny element polityki 
przestrzennego zagospodarowania .
Procesy demograficzne mają zasadniczy wpływ na wiele dziedzin życia gminy: 
wpływają na sytuację w oświacie i wychowaniu, warunki mieszkaniowe, rynek 
pracy, opiekę społeczną itp.
       Gmina Reńska Wieś zamieszkała jest w większości / około 80% / przez 
ludność pochodzenia niemieckiego.
      Struktura wieku ludności gminy                                                             

Ludność ogółem                      1999r.                   9780                   100,0%
          w tym:
     w wieku przedprodukcyjnym                        2364                     24,2 %
          w tym:
                    0 - 2                                                      236                        2,4 %

3 – 6                                                     411                        4,2 %
7 –14           1285                      13,2 %

         15 – 17                                                   432                        4,4 %
      w wieku produkcyjnym                                  5979                      61,1 %
                  18 – 59/64
       w wieku poprodukcyjnym                             1437                      14,7 %



                  60/64 i więcej



R o z w ó j   l u d n o ś c i   g m i n y   w   l a t a c h   1981 – 1999

       Lata
    
  Ogółem w liczbach 
bezwzględnych na
        31. XII.

w tym:

Mężczyźni Kobiety Kobiet na 100
 mężczyzn

    1981              9731     4659   5072        109
    1982              9839     4741    5098        107
    1983              9954     4821    5133        106
    1984              9998     4851     5147        106
    1985             10110     4908    5202        106
    1986             10172     4933    5239        106
    1987             10169      4941    5222        106
    1988              9837      4812    5025        104
    1989              9803      4812    4991        104
    1990              9886      4840    5046        104
    1991              9957      4892    5065        104
    1992              9967      4901    5066        103
    1993              9929      4891    5038        103
    1994              9961      4885    5076        104
    1995              9869      4832    5037        101
    1996              9786      4800    4986        104
    1997              9777      4797    4980        104
    1998              9777      4793    4984        104
    1999              9780      4794    4986        104

R u c h   n a t u r a l n y  l u d n o ś c i  w  l a t a c h   1981- 1999
Małżeństwa
Zawarte

Urodzenia żywe ogółem w tym
niemowląt

Przyrost 
naturalny

Na 1000
ludności

1981    103      168   99      6      69      7,1
1982      80      199   113      8      86      8,8
1983     81      215   122      4      93      9,4
1984     90      192   109      3      83      8,3
1985     72      201   100     4     101    10,0
1986     75      195   115     2       80      7,9
1987    76      187   105     2       82      8,1
1988     67      156     79     2      77      7,6
1989    63      137   103     3      34      3,5
1990    70      143   101     4      42      4,2
1991    42      120   104     -      16      1,6
1992    34        94     86     3       8      0,8
1993    28      102   100     2       2      0,2
1994    49      112     82     3      30      3,0
1995    41        85   101     2     -16     -0,16
1996    37        82     89     2       -7     -0,7
1997    39        78     88     -     -10     -1,0
1998    35        90     93     -       -3      -0,3
 1999    37        78     88      2      -10      -1,0

Na koniec 1999r. liczba mężczyzn zamieszkałych w gminie wynosiła 4794, 



a kobiet 4986 , średni wskaźnik kobiet na 100 mężczyzn wynosi 104.
Analizując wg grup wiekowych strukturę płci ludności tylko w jednej grupie wiekowej 
25 –29 lat występuje przewaga mężczyzn, natomiast w grupie 
powyżej 60 lat zdecydowanie przeważają kobiety.
      Zawodowo czynnych jest 50,1 % mieszkańców ogółem , a 83,5 % ludności 
w wieku produkcyjnym .
      Aktywność zawodowa mieszkańców gminy jest dość wysoka.
      Gmina Reńska Wieś charakteryzuje się stałym wzrostem ludności utrzymującej się 
ze źródeł poza rolniczych.  Na taki stan wpływa głównie możliwość zatrudnienia 
mieszkańców gminy w dużej aglomeracji Kędzierzyna- Koźla, oraz także możliwość 
podejmowania pracy za granicą /głównie w Niemczech/.
Na terenie gminy notuje się stały wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych:
     1995-  249

1996-   266
1997-   280
1998-   301
1999-   315

      Wśród zatrudnionych na terenie gminy największą liczbę stanowią zatrudnieni w 
oświacie i służbie zdrowia / 167 osób/ tj. 30,4 % , następnie w przemyśle 
103 osoby /18,75%/ i handlu i usługach 76 osób /13,8 %/.
       Gmina nie posiada wystarczającej ilości miejsc pracy poza rolnictwem.
Na koniec 1999 roku zarejestrowane były 132 osoby bezrobotne  co stanowi 2,2 % 
ludności w wieku produkcyjnym.
2.  R o l n i c t w o   i    k l i m a t
W strukturze funkcjonalno- społecznej gminy najwyższą pozycję zajmują użytki rolne 
bo aż 79,4% powierzchni, co przy dobrym wskaźniku waloryzacji rolniczej 
/83,5 pkt./ predysponuje gminę do jej rolniczego charakteru.
Według bonitacji gleb  gleby bardzo dobre i dobre stanowią 43,8% wszystkich , 
a gleby słabe i bardzo słabe 8%.
                      Struktura gospodarstw rolnych.
Gospodarstwa indywidualne w gminie wg grup obszarowych wg stanu na 15.03.2000r.

Jednostka 
wiejska

        A        B         C         D        E       F
  1- 2 ha   2-5 ha     5-7 ha      7-10 ha     10- 15 ha    15 i więcej

    Razem

Bytków       5      8       5        1        1       3       23
Dębowa     10      7       3        3        1       4       28
Długomiłowice      48     33       9        8       15      13     126
Gierałtowice     21     2       2        2        4        2       33
Kamionka     30     16       7        4        4        7       68
Komorno     22     18       5        5        2        4       56
Łężce     24     15       5        5        4        5        58
Mechnica     46      35       5       14      11        9       120
Naczysławki     13      5       2         4        5        4         33
Poborszów     40     24       7         3        9        8         91
Pociękarb      6       6       4        5        5        2         28
Pokrzywnica    47     22       6       10       11        7       103
Radziejów    16     13       6         6         5        3         49
Reńska Wieś    51      14        2        9       12         4         92
Większyce    42      27        6        7       10         4         96
Ogółem:   421     245      74       86       99       79       1004



           PRODUKCJA       ROLNICZA    W   GMINIE
                Struktura zasiewów ogółem w 1996roku:
Powierzchnia ogółem                  -6073,0 ha        -100%
w tym:

• zboża ogółem -              4484,0 ha                   73,8%
• rzepak ozimy  -                511,0 ha                             8,4%
• buraki cukrowe-              226,0 ha                             3,7%
• ziemniaki  -                      368,0 ha                              6,1%
• pastewne -                        153,0 ha                     2,5 %

Powierzchnia zasiewów w gospodarstwach indywidualnych:
Powierzchnia ogółem                     -4899,0 ha                      -100%
w tym:

• zboża ogółem-                       3705,0 ha                        75,6%
• rzepak ozimy-                        278,0 ha                          5,7%
• buraki cukrowe-                    211,0 ha                         4,3%
• ziemniaki -                              368,0 ha                         7,5%
• pastewne-                                153,0 ha                          3,1%

Powierzchnia zasiewów zbóż w gospodarstwach indywidualnych:
Powierzchnia ogółem                      -3705,0 ha                      -100%
w tym:

• pszenica-                                   1738,0 ha                       46,9%
• żyto-                                            226,0 ha                         6,1%
• jęczmień-                                   734,0 ha                        19,8%
• owies-                                         105,0 ha                          2,8%
• pszenżyto-                                  282,0 ha                         7,6%
• mieszanki zbożowe-                  616,0 ha                        16,6%

W 1996 roku na terenie gminy liczba zwierząt gospodarskich wynosiła:

Wyszczególnienie
Ogółem w gminie W tym: w gosp. indywidualnych

   w sztukach   w sztukach       %
Bydło 
w tym: krowy

   2384
     962

   2384
     962

    100,0
    100,0

Trzoda  chlewna
w tym: lochy

  12093
    1052

  11386
     996

      97,1
      97,7

Owce
w tym: maciorki

       50
       36

       50
       36

    100,0
    100,0

Konie w tym:
3-letnie i starsze

       91
       69

       89
       67

    100,0
    100,0

Kozy w tym:
kozy samice 1-roczne i 
starsze

       72
       51

       72
       51

    100,0
    100,0

                         



Gmina jest bardzo słabo zalesiona. Powierzchnia lasów wynosi 943 ha co stanowi 9,6% 
ogólnej powierzchni gminy /średnia województwa-25,5%  , kraju-27,5%/.
Jedynym akwenem jest akwen Dębowa o pow. ~ 65 ha i stanowi on ulubione miejsce 
dla wypoczynku mieszkańców gminy, a szczególnie mieszkańców K- Koźla.

STRUKTURA    UŻYTKOWANIA    GRUNTÓW    W    GMINIE

Powierzchnia  gminy ogółem-                    9791,00 ha         
w tym:

• użytki rolne -7777,00 ha        -   79,40%
w tym: grunty orne -6376,00 ha        -    65,10%  
             sady -    38,00 ha         -     0,38%
             łąki i pastwiska                    -1363,00 ha        -  13,90%
• lasy i zadrzewienia                    -1019,00 ha         -   10,40%
• grunty pod wodami                   -  186,oo ha         -    1,80%
• użytki kopalne                           -     --                              --
• tereny komunikacyjne              -   350,00 ha        -      3,57%
• tereny osiedlowe                       -    408,00 ha        -      5,43%

zabudowane                                -   287,00 ha        -      2,90%
niezabudowane                           -     18,00 ha        -        0,18%
zieleni                                          -     24,00 ha       -      2,45%

• tereny różne                                 -     79,00 ha       -      0,80%
• nieużytki                                       -     35,00 ha       -      0,30%

Warunki klimatyczne gminy należą do dobrych. Średnia ilość opadów 
atmosferycznych waha się miedzy 600 a 700 mm, z czego większość przypada na okres 
od kwietnia do września .  Średnia roczna temperatura 9,0˚C.
Średnia roczna wilgotność względna 76%.
Przewaga wiatrów południowo- zachodnich ponad 53%.

    Znaczna część gminy około 23% powierzchni znajduje się w obszarze zagrożonym 
powodzią . Są to sołectwa:
Dębowa w całości, a w znacznej części Długomiłowice, Reńska Wieś, Większyce, 
Poborszów, Mechnica.



        INFRASTRUKTURA     TECHNICZNA

     Układ kolejowy – tworzą przebiegające przez obszar gminy  linie kolejowe:
     nr 137  Katowice-Kędzierzyn Koźle- Nysa- Legnica
     nr 195 Kędzierzyn-Koźle- Baborów- zawieszona od powodzi w 1997roku.

     Układ drogowy.
Przez teren gminy przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania gminy 
z innymi jednostkami gminnymi i ośrodkami administracyjno- kulturalnymi i 
gospodarczymi regionu i kraju.

Układ drogowy tworzą:
     d r o g i    k r a j o w e
nr 45- III klasy technicznej relacji Opole- Pszczyna- granica państwa z Czechami
nr 40 – III klasy technicznej relacji Kłodzko- Gliwice
nr 38 – IV klasy technicznej relacji Reńska Wieś – Pietrowice Wielkie- granica 
państwa
     d r o g a     w o j e w ó d z k a

     nr 418 Reńska Wieś – Kędzierzyn Koźle
          d r o g i    p o w i a t o w e
nr 27 –   40 Walce –Zdzieszowice
nr 27 – 409 Większyce- Wygoda
nr 27 – 410 Urbanowice – Bytków
nr 27 -  411  Wygoda- Urbanowice
nr 27 – 413 Bytków do drogi nr 38
nr 27 – 423 Długomiłowice – Sukowice
nr 27 – 429 Długomiłowice – Gierałtowice – droga nr 38
nr 27 – 430 Gierałtowice- droga nr 38- Ostrożnica
nr 27 – 431 Długomiłowice – Dębowa- Reńska Wieś
nr 27 – 448 Kamionka- Poborszów
oraz drogi gminne o łącznej  długości 66 km w tym 46 km twardej 
      i 20 km ulepszonej.
     
               ELEKTROENERGETYKA
     Przez teren gminy przebiegają tranzytowe linie elektroenergetyczne wysokiego 
     napięcia :
-linia jednotorowa 110kV relacji Chemik (Kędzierzyn)-Studzienna (Racibórz)
-linia dwutorowa 110kV relacji Blachownia- Ceglana (Głogówek) i Zdzieszowice-    
  Hajduki (Nysa)
Odbiorcom z terenu gminy energia elektryczna dostarczana jest za pośrednictwem 
stacji transformatorowych 15/0,4kV zasilanych z GPZ Koźle i GPZ Cerekiew. 
Linie 15kV wykonane są jako napowietrzne o zróżnicowanych przekrojach 
przewodów.



   Elektroenergetyczna  sieć rozdzielcza jest dobrze rozbudowana i zapewnia 
odbiorcom dostarczanie energii elektrycznej o właściwych parametrach. Wymaga 
jednak częściowej modernizacji.

       GAZYFIKACJA              
Gmina nie jest zgazyfikowana.

       TELEFONIZACJA 
  Gmina jest stelefonizowana. Praktycznie każdy mieszkaniec, który w odpowiednim 
terminie wyraził chęć posiadania stacji telefonicznej, ją otrzymał.
W gminie jest 1741 abonentów  co daje wskaźnik  17,81 /100 mieszkańców 
przy wskaźniku 21,25 na 100 mieszkańców  w województwie  opolskim  
i  21,97 na 100 mieszkańców  w  kraju.

    CIEPŁOWNICTWO                                                                                                         
       Gmina Reńska Wieś nie posiada zorganizowanego systemu ciepłowniczego.
Poszczególne jednostki administracyjne, gospodarcze i usługowe oraz zabudowa 
mieszkaniowa zasilane są z własnych lokalnych źródeł opalanych przeważnie węglem i 
miałem węglowym.
Na terenie gminy około 30 obiektów jest opalanych olejem lub gazem. Ilość ta ciągle 
wzrasta.
          WODOCIĄGI 

      Gmina posiada uregulowany system zaopatrzenia  w wodę. Wszystkie sołectwa są 
wyposażone w sieć wodociągową z ujęć wody Większyce, Reńska Wieś i Gierałtowice. 
SUW Większyce jest po generalnym remoncie bardzo nowoczesna. Problem poprawy 
jakości wody ze SUW Reńska Wieś należy rozstrzygnąć w najbliższej przyszłości.
     Ujęcia wody Większyce i Reńska Wieś posiadają ustanowione strefy ochrony 
pośredniej zewnętrznej.

          OCZYSZCZALNIE   I   KANALIZACJA   SANITARNA

  W gminie nie ma kompleksowego systemu odprowadzania i utylizacji ścieków 
komunalnych. Gromadzone są one w zbiornikach przydomowych tzw. szambach 
i wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków najczęściej 
w Kędzierzynie Koźlu.
Jedynie w miejscowości Długomiłowice wybudowana jest nowa, oddana do użytku 
w 1997r. oczyszczalnia o przepustowości  Qśr= 234 m³/ d, do której w chwili bieżącej 
trwa podłączanie posesji z tej miejscowości.
W sołectwach Gierałtowice i Komorno istnieją w złym stanie technicznym niewielkie 
oczyszczalnie o przestarzałych technologiach, do których  podłączone są osiedla 
bloków wielorodzinnych dawnych pracowników PGR.
Brak przemysłu na terenie gminy powoduje, że nie występuje problem ścieków 
przemysłowych.



      GOSPODARKA   ODPADAMI

    W 1992 i 1993 roku każda posesja na terenie gminy została wyposażona 
w pojemniki 110 litrowe do zbiórki stałych odpadów komunalnych .
Zarząd Gminy podpisał porozumienie z Gminą Polska Cerekiew i odpady te zbierane 
systematycznie przez firmę UWE-ECO  są wywożone na wysypisko w Ciężkowicach.
Oprócz tego na terenie gminy  w okresie letnim na akwenie Dębowa są wystawiane 
kontenery KP-7, do których są składane odpady. Od listopada 2000r. w gminie 
prowadzona jest selektywna zbiórka szkła, tworzyw sztucznych, makulatury
 i odpadów aluminiowych.
Gmina w chwili obecnej systematycznie porządkuje i rekultywuje dawne tzw. dzikie 
wysypiska śmieci.

      HANDEL    I    USŁUGI

 W każdej miejscowości gminy za wyjątkiem sołectw Bytków i Dębowa są 
rozmieszczone placówki handlowe zaopatrujące mieszkańców w artykuły spożywcze 
i podstawowe artykuły gospodarstwa domowego.
W miejscowościach Większyce, Reńska Wieś i Długomiłowice ze względu na 
skrzyżowania dróg krajowych oraz ilości mieszkańców rozwinęła się znacznie sieć 
usług dodatkowych oraz handel innymi artykułami.

    OBIEKTY   UŻYTECZNOŚCI    PUBLICZNEJ

   W miejscowościach Długomiłowice i Komorno zlokalizowane są siedziby gimnazjów. 
W Mechnicy, Poborszowie, Pokrzywnicy, Większycach, Łężcach , Reńskiej Wsi i 
Długomiłowicach istnieją szkoły podstawowe. Łącznie do tych szkół uczęszcza w roku 
szkolnym 2000/2001  865 dzieci.
W Mechnicy , Pokrzywnicy , Większycach i Reńskiej Wsi rozmieszczone są 
przedszkola do których uczęszcza aktualnie 119 dzieci.
Na terenie gminy są 3 ośrodki podstawowej opieki medycznej z usługami 
stomatologicznymi ( Poborszów, Reńska Wieś , Długomiłowice) .
Istnieje aktualnie 8 drużyn LZS i 8 jednostek OSP .
W 10 miejscowościach gminy istnieją warunki  do prowadzenia skromnej działalności 
kulturalnej.
W Reńskiej Wsi działa Gminny Ośrodek Kultury i  Gminna Biblioteka Publiczna.
Działalność kulturalną prowadzą także koła TSKN na Śląsku Opolskim, których na 
terenie gminy jest 7.



                 BUDŻET   GMINY 
 
      Budżet gminy jest tym instrumentem, za pomocą którego można w znacznym 
stopniu kreować rozwój gminy. W przypadku budżetu gminy Reńska Wieś opartego 
głównie na funkcji rolniczej i mieszkaniowej jest to bardzo trudne.

1995r. 1996r. 1997r. 1998r. 1999r.

Dochody budżetu
gminy /w zł./ 2.823.091 6.203.377 9.612.663 9.280.166 9.142.790

w tym dochody własne :
1.497.248 2.224.336 2.391.008 2.299.607 2.906.864

udział dochodów własnych 
w budżecie w %

     53%      35,9%

 

     24,9%     24,8%     31,8%
wydatki na inwestycje:

1.120.150 2.201.650 2.250.858 3.034.552 2.067.441
udział wydatków na 
inwestycje 
w dochodach budżetu

     39,6%    35,5%     23,4%     32,7%      22,6%

 OCZEKIWANIA   SPOŁECZNE.    AKTYWNOŚĆ   MIESZKAŃCÓW.

 Społeczeństwo Gminy Reńska Wieś, tak jak większość społeczeństwa Powiatu 
K- Kozielskiego i  Województwa Opolskiego jest w bardzo dużym stopniu 
„zeuropeizowana”.  Częste kontakty kontynuowane od dziesięcioleci z członkami 
rodzin w Niemczech, Austrii i Holandii owocują dużą wiedzą nt. funkcjonowania 
instytucji demokratycznych oraz zasad gospodarki rynkowej.
Wzrasta poczucie estetyki i pragnienie dostosowania swojego otoczenia do poznanych 
„wzorców”.  Bardzo często uzyskane za prace w innym kraju środki finansowe są 
przeznaczane na remonty i wyposażenie, ale także i na budowę nowych obiektów 
mieszkalnych i gospodarczych. Sytuacja taka rodzi oczekiwania ze strony 
mieszkańców, aby gmina „dopasowała” wygląd ulic, chodników, oświetlenia itp. do 
posiadanego już przez nich standardu. Nieczęsto jest to możliwe. Wzrost dochodów 
budżetu gminy rolniczej niestety nie nadąża za wzrostem dochodów jej obywateli, 
szczególnie tych pracujących za granicą. W tej sytuacji coraz częściej rodzą się 
inicjatywy oddolne polegające na samozorganizowaniu się pewnych grup społecznych 
w celu realizacji określonych zadań.  Tę aktywność należy pielęgnować, a poprzez 
odpowiednie instrumenty finansowe należy ją umacniać i rozwijać. 



E t a p   II.
             Określenie najważniejszych założeń w strategii.
    (Analiza  SWOT-  Strenghts- mocne strony;   Weaknesses- słabe strony; 
     Opportunities- szanse;  Threats- zagrożenia)  

 1. Mocne strony gminy Reńska Wieś- zewnętrzne i wewnętrzne 
     szanse rozwoju.

Mocne strony gminy.

• dobre warunki dla rozwoju rolnictwa; glebowe, klimatyczne i strukturalne, duże 
doświadczenie rolników sektora prywatnego

• dobra infrastruktura techniczna gminy- sieć dróg, pełne zwodociągowanie, pełna 
telefonizacja gminy, dobrze rozbudowana elektroenergetyczna sieć rozdzielcza 
zapewniająca właściwe zaopatrzenie w energię elektryczną

• dogodne usytuowanie gminy- przebiegające przez teren gminy trzy drogi krajowe, 
bliskość dużej aglomeracji przemysłowej Kędzierzyna - Koźla, bliskość granicy 

     z Czechami
• bardzo małe bezrobocie (około 2,5%) – ukształtowane z powodu możliwości pracy 

poza granicami kraju /Niemcy, Holandia, Austria/
• możliwość realizacji wypoczynku i rekreacji- 3 parki, akwen Dębowa /~65 ha), 

obiekty po byłym Uniwersytecie Ludowym w Większycach
• posiadanie warunków dla rozwoju budownictwa w postaci dużej ilości gruntów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rzemiosło i usługi.
• duże zainteresowanie osiedlaniem się na terenie gminy (szczególnie Większyc, 

Reńskiej Wsi i Długomiłowic) po powodzi w 1997roku.
• dobra infrastruktura społeczna- liczna sieć szkół podstawowych, dwa gimnazja, 

szkoła średnia, przedszkola, 8 jednostek OSP, 8 klubów LZS, 7 kół TSKN, sieć 
świetlic wiejskich i bibliotek, 3 ośrodki zdrowia, świadoma i aktywna społeczność 
gminy

• dbałość władz gminy o rozwiązywanie problemów ekologicznych- dobrze 
zorganizowana zbiórka odpadów komunalnych, budowa oczyszczalni i kanalizacji 
sanitarnej, edukacja ekologiczna w szkołach

• tradycje gospodarności, pracowitości, zdyscyplinowania, a także przenoszone przez 
pracujących na „Zachodzie” europejskie wzorce pracy zapewniające możliwości 
łatwego włączania się w przyszły europejski rynek pracy

• duże poczucie tożsamości regionalnej i duża zdolność mobilizacji społecznej
• stabilny , sprawny i mocny samorząd lokalny. 
• skuteczne pozyskiwanie środków pozabudżetowych przez władze gminy
• kultywowanie tradycji corocznych imprez integrujących społeczeństwo gminy 
    (Święto Herbowe, Dożynki, Bal Samorządowy)



 2. Słabe  strony gminy Reńska Wieś.   Wewnętrzne i zewnętrzne
      zagrożenia rozwoju.

• niepełna infrastruktura techniczna gminy- niski stopień skanalizowania, brak 
możliwości gazyfikacji

• słaby stan dróg wiejskich, brak chodników, ścieżek rowerowych, miejsc 
parkingowych itp.

• brak obwodnic dla miejscowości na terenie gminy, duże zagrożenie w ruchu 
kołowym, częste wypadki

• zagrożenie powodziowe gminy, w 1997r.  23% powierzchni gminy było pod wodą
• problemy demograficzne gminy, ujemny przyrost naturalny, spadek liczby 

mieszkańców, procesy „starzenia” się społeczeństwa gminy
• brak propozycji rozwiązań dla problemów ludzi samotnych, starszych i chorych
• słabe wykształcenie mieszkańców gminy, duże rozdrobnienie infrastruktury 

oświatowej
• duże rozdrobnienie powierzchni gospodarstw rolnych, potrzeba komasacji
• brak silnego przemysłu na terenie gminy, duża ilość słabych i małych podmiotów 

gospodarczych, zagrożenie zmonopolizowaniem usług
• ze względu na dobre jakościowo gleby słabe zainteresowanie poważnych 

inwestorów ( duże opłaty za wyłączanie gruntów z produkcji rolnej)
• słaba lesistość gminy ( 9,6 % powierzchni)
• brak możliwości przetwarzania produktów rolnych
• słaba praca placówek kulturalnych
• zagrożenie przestępczością-  „przelotowe” drogi krajowe, wzrost ilości rodzin 

patologicznych, problemy wychowawcze wśród dzieci i młodzieży (częsta 
nieobecność rodziców z powodu pracy za granicą)

• zagrożenie ekologiczne- bliskość dużych zakładów przemysłu chemicznego
     i koksowniczego, duża ilość lokalnych kotłowni spalających nieekologiczne   
     surowce energetyczne
• upadek transportu kolejowego i spadek znaczenia osobowej komunikacji 

samochodowej

3. Misja Gminy Reńska Wieś 

   „ Gmina Reńska Wieś otwarta na świat, bogata mądrością, gospodarnością
 i dobrobytem swoich mieszkańców.”

Sformułowana w taki sposób misja gminy wskazuje na decydującą rolę społeczności 
gminnej w jej realizacji.
Przesłanie to nawiązuje do procesu integracji europejskiej wyznacza konieczność 
podjęcia takich działań, które pozwolą w szybkim tempie nadrabiać zaległości 
cywilizacyjne i jednocześnie poprzez wykorzystanie historycznej gospodarności 
i pracowitości mieszkańców gminy, pozwolą zbudować możliwie szybko nowoczesną 
infrastrukturę społeczną, gospodarczą i ekologiczną.



4.Kierunki rozwoju gminy Reńska Wieś 

    A.       Gmina jako obszar nowoczesnej gospodarki rolniczo- przemysłowej

    Przyjęta przez Sejmik Województwa Opolskiego 30 maja 2000r. „Strategia Rozwoju 
Województwa Opolskiego na lata 2000-2015”  lokuje gminę Reńska Wieś 
z jednej strony w obszarze korzystnym dla rozwoju rolnictwa,  w strefie wspierania 
funkcji rolniczych i przetwórstwa rolno- spożywczego a z drugiej strony w strefie 
możliwego uprzemysłowienia i urbanizacji .
Sytuacja taka to dla gminy dodatkowe szanse ale i także dodatkowe wyzwania. 
Niewątpliwie zasoby dobrych gleb predysponują do realizacji funkcji rolniczej gminy, 
lecz dobre połączenia komunikacyjne i bliskość przemysłowej aglomeracji 
Kędzierzyna -Koźla tworzą także odpowiednie warunki dla rozwoju drobnego 
i średniego przemysłu.
     Aby te szanse wykorzystać i tym wyzwaniom sprostać trzeba być przygotowanym 
nie tylko poprzez posiadanie strategii rozwoju gminy, ale przede wszystkim przez 
możliwość zaoferowania uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną terenów 
najlepiej będących we władaniu gminy. Rozwój lokalnego przemysłu, drobnego 
rzemiosła i usług pozwoli na zagospodarowanie tej części siły roboczej, która 
niewątpliwie ujawni się na wsi w wyniku nieuniknionych procesów 
restrukturyzacyjnych.

B.       Gmina  jako  obszar  przyjazny  dla  środowiska  naturalnego

    Bezpośrednie sąsiedztwo potężnego przemysłu chemicznego K- Koźla oraz 
przemysłu koksowniczego Zdzieszowice powoduje, że niektóre skutki działalności tych 
zakładów przenoszą się na teren gminy. Nieuregulowana gospodarka głównie ściekowa 
także ma swój udział w ocenie stanu środowiska naturalnego gminy. 
Liczna sieć małych lokalnych kotłowni i małe zalesienie gminy kurczą mocno to co 
można określić płucami gminy. Ochrony wymaga akwen „Dębowa”- miejsca licznego 
wypoczynku mieszkańców w okresach sprzyjających warunków pogodowych.
Wsparcia gminy wymagać będą te wszystkie działania , które rozwiązywać będą 
problemy związane z ochroną wody, powietrza i gleby.

C.     Gmina  jako  teren  atrakcyjny  do  osiedlania się 

        Powódź w lipcu 1997 roku podczas której całkowicie zalane było Koźle 
spowodowała znaczny wzrost zainteresowania budownictwem mieszkaniowym, 
a także rzemieślniczym na terenie gminy. Dobry układ dróg krajowych stwarza 
zachętę do osiedlania się w tych miejscowościach, które są położone przy 
drogach 45, 40, 38.
Istnieje pilna potrzeba przeznaczenia w miejscowościach Mechnica, Poborszów, 
Komorno, Większyce, Reńska Wieś, Pokrzywnica i Długomiłowice terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe.  Na taką potrzebę wskazują także zapisy w uchwalonym 
przez Radę Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Reńska Wieś. Ten kierunek rozwoju wymaga inwestowania 
w infrastrukturę wodno- ściekową, drogi, energetykę itp. 



D.     Gmina jako suma nowoczesnych sołectw oraz aktywnych
     i wykształconych obywateli. 

    Kontakty mieszkańców gminy z wieloma krajami Europy wymuszają wyższy 
poziom wykształcenia. Sprostać wymogom globalizacji życia mogą tylko ludzie światli 
i wszechstronnie wykształceni. Nowoczesna baza oświatowa, sieć placówek 
kulturalnych, aktywne organizacje pozarządowe to tylko niektóre elementy czyniące 
proces integracji z Unią Europejską bardziej zrozumiałym i akceptowalnym. 
Udział sołectw w programie „Odnowa wsi” stwarza szanse ich nowoczesności, 
a aktywny udział społeczny przy realizacji infrastruktury wiejskiej tę drogę 
do nowoczesności wydatnie skraca.

E t a p  III.
   Określenie priorytetów rozwojowych, hierarchizacji celów strategicznych 
   i określenie zadań do realizacji.

 1.   Priorytety rozwojowe gminy Reńska Wieś 
    Z określenia głównych kierunków rozwoju gminy poprzedzonego dokładną analizą 
słabych i mocnych stron, sformułowaniem szans i zagrożeń wynikać muszą priorytety 
rozwojowe dla gminy. Przy ich określaniu wykorzystano zapisy zawarte 
w „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015”, w „Strategii 
rozwoju Ziemi Kozielskiej” ,doświadczenia z prac nad „Strategią Rozwoju Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego”, a także nad „Regionalnym Programem Rozwoju Wsi 
i Rolnictwa w Województwie Opolskim”
Wyznaczenie tych priorytetów, a następnie celów strategicznych ma służyć poprzez ich 
realizację wprowadzeniu gminy na ścieżki rozwojowe.
Dla gminy Reńska Wieś ustalono następujące priorytety rozwojowe:

1. Rozbudowa i modernizacja wiejskiej infrastruktury technicznej
2. Aktywizacja i rozbudowa potencjału gospodarczego.

    2.   Cele strategiczne rozwoju gminy Reńska Wieś.

      Uzyskanie efektów w określonych wcześniej priorytetach rozwojowych wymaga 
realizacji bardziej precyzyjnych działań, krótko mówiąc realizacji celów 
strategicznych.
Przed strategią rozwoju gminy Reńska Wieś na najbliższe 15 lat przedstawionych 
zostało 7 takich celów. Stopień ich osiągnięcia będzie zarazem miernikiem skutecznego 
zrealizowania strategii.
    Te  cele to:
     A. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 

B. Modernizacja i budowa dróg lokalnych oraz ciągów pieszych 
C. Wspieranie rolnictwa na drodze do Unii Europejskiej
D. Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod zabudowę 
    mieszkaniową i rzemieślniczo – przemysłową.
E. Przystosowanie bazy oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej do     
    nowoczesnych potrzeb wspólnoty gminnej



F. Poprawa estetyki sołectw
    G. Uaktywnienie organizacji społecznych i zaangażowanie ich w realizację   
         Strategii Rozwoju Gminy.
     H. Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.

3. Zadania operacyjne.
    Każdy z powyższych celów strategicznych osiągnąć można przez realizację 
konkretnych działań , podejmowanych przez lokalne władze i lokalną społeczność. 
Działania te to nic innego jak skonkretyzowane zadania operacyjne. W strategii 
rozwoju gminy Reńska Wieś wyznaczono takie zadania, które są niezbędne 
i wystarczające dla osiągnięcia założonych celów.
Poszczególne zadania operacyjne zostały pogrupowane według celów strategicznych:

A . Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej
Zadanie A1- dokończenie budowy kanalizacji w sołectwie Długomiłowice 
Zadanie A2- budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa R- Wieś
Zadanie A3- budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Większyce
Zadanie A4- budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Dębowa, Naczysławki,     
                      Gierałtowice.
Zadanie A5- budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Pokrzywnica i Radziejów
Zadanie A6- budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Pociekarb, Bytków, Łężce
Zadanie A7- budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw Komorno-Poborszów
Zadanie A8 - budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Mechnica , Kamionka

B.  Modernizacja i budowa dróg lokalnych oraz ciągów pieszych.
Zadanie B1- modernizacja 20 km dróg gminnych w obrębie poszczególnych sołectw
Zadanie B2- utwardzenie 10 km dróg gruntowych z dobrą jakościowo nawierzchnią 
                      w terenach zabudowanych 
Zadanie B3- budowa 15 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Zadanie B4-budowa 5 km ścieżek pieszo rowerowych
Zadanie B5- budowa i modernizacja 10 km chodników przy drogach na terenie    
                     gminy ( także w ramach partycypacji z innymi zarządcami dróg).

C. Wspieranie rolnictwa na drodze do Unii Europejskiej
Zadanie C1- poprawa struktury gospodarstw rolnych (zwiększenie średniej    
                      powierzchni gospodarstwa- aktualnie jest to 7,74 ha)
Zadanie C2- udzielenie pomocy w tworzeniu grup producenckich, komasacji   
                      gruntów i rozwoju przetwórstwa rolnego.
Zadanie C3- organizowanie doradztwa i szkoleń dla rolników zainteresowanych   
                      zmianami na obszarach wiejskich.

D.  Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod zabudowę    
  mieszkaniową i rzemieślniczo –przemysłową.

Zadanie D1- utworzenie na bazie byłego poligonu w Pokrzywnicy Gminnej Strefy    
                     Aktywizacji Gospodarczej z zaopatrzeniem w niezbędną infrastrukturę    
                      techniczną
 Zadanie D2- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną (drogi, chodniki, woda,   



   kanalizacja, energia elektryczna, telefony) nowo powstające osiedla   
                      mieszkaniowe.
E.  Przystosowanie bazy oświatowej, kulturalnej i rekreacyjnej do nowoczesnych      
      potrzeb wspólnoty gminnej
Zadanie E1- przeprowadzenie do końca restrukturyzacji sieci szkół podstawowych
                      oraz podnoszenie jakości usług oświatowych 
Zadanie E2- zachowanie istnienia szkoły średniej w Komornie
Zadanie E3- promocja obiektów po Uniwersytecie Ludowym w Większycach w celu   
                      najbardziej korzystnego ich zagospodarowania.
Zadanie E4- zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach o co najmniej 50%
Zadanie E5- modernizacja boiska LKS w R- Wsi z przystosowaniem do organizacji    
                      imprez masowych
Zadanie E6- stworzenie z akwenu w Dębowej nowoczesnego miejsca wypoczynku
Zadanie E7- wykorzystanie zwalnianych obiektów szkolnych na potrzeby kulturalne    
                     lokalnych społeczności.

F.  Poprawa estetyki sołectw
Zadanie F1- modernizacja oświetlenia ulicznego we wszystkich sołectwach
Zadanie F2- nowe i estetyczne oznakowanie ulic we wszystkich miejscowościach
Zadanie F3- kontynuowanie konkursu na najpiękniejszą zagrodę w gminie
Zadanie F4- corocznie zakup donic i drzewek ozdobnych dla poszczególnych sołectw
Zadanie F5- zagospodarowanie wolnych skarp, skwerów, parków i stworzenie 
                     w nich miejsc dla odpoczynku
Zadanie F6- pomoc właścicielom w wyburzaniu zrujnowanych pustostanów 
Zadanie F7- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
Zadanie F 8- oznakowanie terenu gminy Reńska Wieś przy wjazdach i wyjazdach 
                       (drogi krajowe i wojewódzkie)
Zadanie F9- poprawa estetyki miejsc parkingowych na terenie gminy.

G.  Uaktywnienie organizacji społecznych i zaangażowanie ich w realizację Strategii 
     Rozwoju Gminy.
Zadanie G1- promocja Strategii Rozwoju Gminy – zorganizowanie spotkań ze 
                      wszystkimi organizacjami społecznymi (TSKN, LZS, OSP, KGW, Rady 
                      Sołeckie, Rady Parafialne, Komitety Rodzicielskie, PZEiR , młodzież, 
                      Rady Pedagogiczne) w celu zapoznania ich ze Strategią Rozwoju   
                      Gminy Reńska Wieś i przekonania o konieczności ich udziału w jej   
                      realizacji.
Zadanie G2 –wypracowanie sposobów zaangażowania się organizacji społecznych 
                      w realizację poszczególnych celów strategicznych np. w poprawę      
                      estetyki sołectw.
Zadanie G3-kultywowanie tradycji regionalizmu
Zadanie G4- kontynuowanie i rozszerzanie kontaktów partnerskich z gminami   
                      należącymi do Unii Europejskiej

H.  Poprawa bezpieczeństwa życia mieszkańców.
Zadanie H1- zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do podstawowej opieki 
                      zdrowotnej- przejęcie zarządzania wiejskimi ośrodkami zdrowia 
                       przez gminę w celu poprawy jakości usług medycznych.



Zadanie H2- pomoc dla policji w zakupie nowego sprzętu – samochód, telefon  
                       komórkowy, paliwo itp.
Zadanie H3- zmniejszenie ilości niskiej emisji poprzez działania na rzecz zmiany 
                       paliwa zużywanego  do ogrzewania na terenie gminy.
Zadanie H4- lepsze oświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych , ograniczenie 
                       szybkości pojazdów, budowa obwodnic miejscowości.
Zadanie H5- prowadzenie głównie w szkołach szkoleń n/t – segregacji odpadów, 
                       walki z uzależnieniami i wzajemnej pomocy w uzyskaniu poczucia     
                       bezpieczeństwa.

 P o d s u m o w a n i e.
       Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Reńska Wieś Rada Liderów Lokalnych 
zakończyła w dniu 30.X.2000r. W ich wyniku wypracowanych został 43 zadań 
operacyjnych, których realizacja powinna przynieść zakładany efekt w postaci 
pożądanego rozwoju gminy. Zadania te stanowią swego rodzaju całość. Można 
je dzielić pod względem np. aspektu czasowego, bezpośredniego wykonawstwa, 
rozwoju w sferze społecznej, gospodarczej czy według innych kryteriów. Istotą 
strategii jest dokonywanie wyborów. I takie wybory zostały dokonane. Nie znaczy 
to wcale, że strategia to materia niemodyfikowalna. Z pewnością na przestrzeni 
najbliższych 15 lat zaistnieją okoliczności czy to gospodarcze, czy też polityczne lub 
finansowe zmuszające jej realizatorów do zweryfikowania niektórych celów. Jednak 
główne kierunki rozwoju powinny pozostać bez zmian, gdyż tylko konsekwentne 
i uparte dążenie do wyznaczonych celów przynosi w końcowym efekcie pozytywne 
rezultaty.
      Logicznym uzupełnieniem przyjętej strategii powinny być wieloletnie Plany 
Inwestycyjne. Najlepiej uchwalane na okresy 4 letnie zgodnie z kadencjami 
realizujących je Zarządów i Rad Gminy. W najbliższym czasie taki pierwszy plan 
dla gminy Reńska Wieś zostanie opracowany i uchwalony.
      Członkom Rady Liderów Lokalnych oraz wszystkim mieszkańcom gminy, którzy 
swoją pracą, zaangażowaniem oraz cennymi uwagami przyczynili się do powstania 
niniejszego opracowania o nazwie „Strategia Rozwoju Gminy Reńska Wieś na lata 
2001- 2015” serdecznie dziękuję. Mam ogromną nadzieję, że biorąc do ręki ten 
dokument każdy znajdzie w nim cząstkę swojej pracy i swoich przemyśleń, 
co pozwoli na głębszą identyfikację z wypracowanymi zadaniami, a także przyczyni 
się z pewnością do większego bezpośredniego zaangażowania w ich realizację. 

     Z wyrazami podziękowania
Marian Wojciechowski

     koordynator prac nad Strategią 
     Rozwoju Gminy Reńska Wieś.
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