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Drodzy Mieszkańcy,

od prawie dwóch miesięcy życie nas wszyst-
kich zostało wywrócone „do góry nogami”. 
Każdy z nas codziennie odczuwa niedogod-
ności i skutki panującej epidemii. Część z nas 
na pewno jest już mocno tym zmęczona, ale 
można chyba uczciwie powiedzieć, że zdajemy 
ten egzamin jako społeczeństwo. Jesteśmy 
wrażliwi na potrzeby innych, solidarnie  
pomagamy, zachowujemy się odpowiedzialnie 
i przestrzegamy nałożonych obostrzeń. 
Chciałbym Wam wszystkim za to podzię-
kować. Szczególne słowa podziękowania  
kieruję do tych naszych mieszkańców, którzy 
pracując w służbie zdrowia, pełnią w tych 
trudnych czasach szczególną i niebezpieczną 
misję. Dziękuję również tym wszystkim, 
dzięki których pracy nasza codzienność 

Parę słów…

jest znośna – pracownikom handlu,  
poczty, banków, opieki społecznej i innych 
usług dla ludności. Chciałbym podzięko-
wać też wszystkim wolontariuszom, który 
poświęcając swój prywatny czas pomagają 
innym w zakupach, czy szyją maseczki. 
Obecna sytuacja, z różnym nasileniem, może 
trwać jeszcze miesiącami, lub nawet latami. 
Ale wierzę głęboko, że dzięki postawie 
nas wszystkich, oraz wysiłkowi ludzkości  
w szukaniu leku lub szczepionki, wyjdziemy 
z tej opresji jeszcze silniejsi jako społeczność  
lokalna. Czego nam wszystkim głęboko  
życzę. Bądźcie zdrowi. Dbajcie o siebie  
i innych. 

Tomasz Kandziora
Wójt Gminy Reńska Wieś

W cieniu epidemii
Obecna sytuacja odciska duże piętno na naszym 
codziennym życiu, również w zakresie funkcjono-
wania Urzędu Gminy, szkół czy innych jednostek. 

Od półtorej miesiąca Urząd pracuje w zaostrzonym 
rygorze sanitarnym, między innymi prowadząc znaczną 
część obsługi przez telefon czy internet, czy stosując środki 
wzmocnione środki ochrony pracowników. Z pewnością 
obniża to komfort, zarówno pracownikom jak i mieszkań-
com, ale zmniejsza znacznie ryzyko zakażenia i całkowitego 
zamknięcia urzędu. Na pewno z czasem, wraz z ewentualną 
poprawą sytuacji epidemiologicznej, będziemy rezygnować 
z niektórych ograniczeń, z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa dla obsługiwanych, ale też dla obsługujących. 

Zarówno szkoły, przedszkola, biblioteka i GOK były  
zamknięte. Podobnie place zabaw. Od 4 maja otwarte 
są, choć w ograniczonym zakresie, boiska. Od 18 maja 
planujemy otworzyć częściowo placówki przedszkolne, 
z pierwszeństwem dla dzieci obojga rodziców pracujących.  

By szkoły mogły realizować naukę zdalną, 
uczniom nie posiadającym w domach 
komputerów wydano te posiadane 
przez szkoły. Gmina pozyskała również 
60.000 zł dotacji z projektu „Zdalna 
Szkoła” na zakup dodatkowych 35 laptopów 
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Mimo epidemii i różnego rodzaju ograniczeń, 
płynnie są realizowane zaplanowane na ten rok 
gminne inwestycje. 

Została zrealizowana dobudowa sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej w Radziejowie (ul. Zielona) za kwotę 
148.830 zł. Oddano do użytku również ul. Lipową 
w Większycach przebudowaną za niewiele ponad  
156.000 zł (80% dofinansował Fundusz Dróg Samorzą-
dowych). W trakcie realizacji (ponad 50% zaangażowa-
nia prac) jest nasza tegoroczna największa inwestycja, 
tzn. ścieżka pieszo-rowerowa na dawnym torowisku. 
Inwestycja warta 7 mln zł (dofinansowanie unijne RPO 
WO w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego 
to prawie 4 mln zł) ma zostać ukończona planowo  
we wrześniu. 

W realizacji jest też asfaltowa droga transportu rolne-
go (690 m) na przedłużeniu ul. Tarnowskiej w Długo-
miłowicach. Zadanie o wartości ponad 242.000 zł ma 
zostać ukończone w czerwcu i posiada dofinansowanie 
Urzędu Marszałkowskiego. Do końca lipca ma zostać 
wykonana, za prawie 260.000 zł, przebudowa ul. Żabnik  
w Długomiłowicach (w kierunku ul. Polnej i przyszłego 
PSZOK), która otrzymała również dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 

W maju planowane jest wyłonienie wykonawcy  
ul. Tęczowej i ul. Spokojnej (wraz z kanalizacją deszczo-
wą, sanitarną i wodociągiem) w Większycach, które to  
zadania otrzymały 80% dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Zaawansowane są też inne tegoroczne 
zadania inwestycyjne, w tym różne prace projektowe  
(np. projekt przebudowy drogi transportu rolnego  
z Reńskiej Wsi do Radziejowa, instalacja gazu  
w Urzędzie Gminy i szkole w Reńskiej Wsi, projekt  
kanalizacji sanitarnej na Wygonie w Łężcach). Realizo-
wać będziemy przebudowę sieci wodociągowej w Radzie-
jowie, a to dlatego, że powiat kędzierzyńsko-kozielski, 
również dzięki Funduszowi Dróg Samorządowych,  
będzie realizował przebudowę swojej drogi na odcinku 
Większyce-Radziejów. 

Mimo niepewnej sytuacji finansowej samorządów 
w kolejnych latach, będącej reperkusją tegorocznej  
epidemii i spowolnienia gospodarczego, zamierzamy 
realizować tegoroczne inwestycje bez zakłóceń, mając 
świadomość, że ich realizacja służy mieszkańcom, oraz 
wspomaga gospodarkę. 

W cieniu epidemii

Realizacja  
inwestycji  
gminnych

dla uczniów, a także wydano szkołom laptopy, które pozostały 
z ubiegłorocznego projektu szkoleniowego „Cyfrowa Gmina  
Reńska Wieś”. Do uczniów trafiły też 4 laptopy podarowane 
przez firmę KAMET SA z Reńskiej Wsi. W sumie pozyskaliśmy  
dodatkowych 51 laptopów dla naszych uczniów. 

Szczególną opieką otaczamy osoby samotne i niesamodzielne. 
Gmina bierze od 1 kwietnia udział w projekcie Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu pt. „Nie Sami-Dzielni...” 
w ramach którego zapewniamy CODZIENNIE ciepły posiłek 
ok. 30 osobom samotnym i niesamodzielnym z terenu gminy.  
Do dyspozycji, w ramach projektu, są również czterej Kurierzy 
Społeczni, którzy pomogą zrobić zakupy czy załatwić inne sprawy 
dnia codziennego takim osobom. Po taką pomoc można zgłaszać 
się do naszego GOPS-u. 

Nasz GOPS ma też do dyspozycji 18 wolontariuszy, którzy 
zgłosili się do niesienia pomocy osobom starszym np. w robie-
niu zakupów. W zakupach osobom na kwarantannie gotowość 
pomocy zgłosiły nasze jednostki OSP Mechnica-Kamionka  
i Większyce. Całość pomocy osobom samotnym, niesamodzielnym  
i na kwarantannie koordynuje nasz Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który dyżuruje CAŁODOBOWO (tel. 77 405 32 28, 
całodobowo 518 070 121).

Nie pozostajemy obojętni na potrzeby tych przedsiębiorców, 
którzy znaleźli się w niekorzystnej sytuacji w związku z epidemią. 
Przygotowaliśmy kilka narzędzi pomocowych, o których więcej 
na stronie 4. 

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w miej-
scach publicznych. Urząd Gminy, niejako z wyprzedzeniem,  
od 7 kwietnia rozpoczął na terenie gminy dystrybucję 8200  
wielorazowych maseczek przeznaczonych dla WSZYSTKICH 
mieszkańców. Po wypraniu i przeprasowaniu może ona służyć 
wielokrotnie. Olbrzymie słowa podziękowania należą 
się sołtysom, radnym, strażakom i innym ochotnikom, którzy  
zaangażowali się w dystrybucję maseczek. Cały czas trwa też  
„domowa produkcja” maseczek przez wolontariuszy, m.in.  
z materiału przekazanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Reńskiej Wsi. Maseczki trafiały i nadal trafiają do seniorów, 
przychodni lekarskich, oraz punktów handlowych do darmowej 
dystrybucji wśród mieszkańców. Przy GOK Reńska Wieś działa 
punkt, gdzie takie maseczki można sobie pobrać, ale gdzie również  
można zostawić przez siebie wyprodukowane. Dziękujemy  
wszystkim zaangażowanym w tę akcję, z panią sołtys Długomiłowic  
Barbarą Franicą i członkami Klubu Seniora TSKN  
z Długomiłowic na czele. 



3

KRÓTKO
 Gmina Reńska Wieś otrzy-

mała grant ze Stowarzyszenia 
Żydowski Instytut Historyczny 
na prace związane z monta-
żem ogrodzenia wokół dawnego 
cmentarza żydowskiego (kirkutu) 
w Dębowej. Cmentarz służył spo-
łeczności żydowskiej od 1814 roku 
do czasów nazistowskich. Teraz 
znajduje się pod opieką gminy, która przeprowadziła prace porządkowe  
i zabezpieczające. Celem tych działań jest ochrona tej ważnej pamiątki  
historycznej w naszej gminie. Materiał na ogrodzenie ufundowała firma  
Betafence Sp. z o.o. Dziękujemy!

 Zakład Usług Komunalnych Baborów, w obliczu  
postępującej suszy i wzrostu poboru wody z ujęcia  
„Większyce” apeluje do mieszkańców sołectw Większyce, 

Komorno, Poborszów, Mechnica, Kamionka, Pokrzywnica, Radziejów,  
Pociękarb, Łężce i Bytków, o ograniczenie korzystania z wody w godzinach 
17-21 jedynie do celów bytowych. Prosi się o rezygnację w tych godzinach 
z podlewania trawników, napełniania opryskiwaczy czy basenów, mycia  
samochodów, etc. 

  Trwają intensywne 
prace na nowo powstają-
cej stacji paliw w Reńskiej 
Wsi. Swoją placówkę  
zamierza tutaj otworzyć 
koncern Orlen. Zakoń-
czenie inwestycji planowane było na czerwiec, jednakże termin ten nieznacz-
nie może ulec wydłużeniu. Czekamy z niecierpliwością.

 Przypominamy o majowym terminie zapłaty 
II raty podatku od nieruchomości (15.05).  
Podatek można zapłacić przelewem tradycyjnym 
w banku (w oddziałach PBS Kędzierzyn-Koźle 
bez prowizji), lub przelewem elektronicznym,  
na konto wskazane w decyzji podatkowej. 

 Czas epidemii wymusza nowe rozwiąza-
nia. Teraz wnioski o warunki przyłączenia do 
sieci gazowej można złożyć elektronicznie. 
Wystarczy zarejestrować się na portalu przy-
łączeniowym Polskiej Spółki Gazownictwa  
(https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage) i elektronicznie złożyć wniosek. 
Zachęcamy do takiej formy złożenia wniosku mieszkańców Reńskiej Wsi, 
szczególnie tych znajdujących się na trasie gazociągu.

 Przy akwenie Dębowa 
powstała nowa atrakcja 
– park linowy. Miejsce to 
jest dziełem pani Sylwii  
Semmler z Gierałtowic, 
która na wydzierżawionym 
od gminy gruncie, postano-
wiła rozpocząć właśnie taką 

działalność. Na mniejszych i trochę większych czeka wymagająca trasa wśród 
drzew, która z pewnością dostarczy wielu emocji. Gdy tylko zluzowane zostaną 
restrykcje dla tego typu miejsc, obiekt rozpocznie działalność. Powodzenia! 

Być może kolejne miesiące będą przy-
nosiły poluzowanie obecnie panujących 
rygorów, ale o kilku kwestiach pewnie 
długo NIE MOŻEMY zapomnieć:
•	 o zakrywaniu w miejscach publicznych 

ust i nosa,
•	 o utrzymywaniu dystansu społecznego 

min. 2 metrów,
•	 o częstym myciu rąk,
•	 o przestrzeganiu innych nałożonych 

zasad i obostrzeń.

Sytuacja w kolejnych miesiącach 
z pewnością nie będzie sprzyjać hucz-
nym imprezom, dlatego przynajmniej 
do końca sierpnia gmina nie będzie  
organizować tego typu wydarzeń. Rezy-
gnujemy też z organizacji tegorocznego 
Święta Herbowego, które zorganizujemy 
w ramach pozyskanych z Unii Europej-
skiej funduszy za rok. Również sołectwa 
staną przed koniecznością zmiany  
planowanych w Funduszach Sołeckich 
zadań związanych z organizacją w pierw-
szym półroczu, a być może i w całym 
roku, imprez. Na pewno obecna sytuacja 
pociągnie też za sobą konsekwen-
cje w kolejnych latach. Spodziewać 
się można spadku dochodów gminy,  
pogorszenia koniunktury gospodarczej, 
być może wzrostu bezrobocia. Planując 
kolejne działania czy inwestycje, władze 
gminy będą musiałby z pewnością wziąć  
to również pod uwagę. Póki co, zapla-
nowane na ten rok inwestycje i przed-
sięwzięcia są realizowane planowo,  
m.in. dzięki dobrej passie w pozyskiwa-
niu funduszy zewnętrznych. Z pewno-
ścią rok ten nie będzie łatwy, ale chcemy 
patrzeć z ufnością w przyszłość, prze-
konani, że dzięki wytężonej pracy, so-
lidarności i życzliwości międzyludzkiej, 
oraz optymizmowi, pokonamy obecne  
przeciwności losu. 
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W obecnej sytuacji epidemiologicznej w szczególnie 
niekorzystanej sytuacji znaleźli się niektórzy przedsię-
biorcy. Gmina nie jest obojętna na ich sytuację i udziela 
wszelakiego wsparcia.

 Przedsiębiorcy zalegający z podatkiem od nieruchomości 
(I rata) mogą się zwrócić o umorzenie części lub całości  
zaległości na zasadach ogólnych funkcjonujących dotychczas 
(muszą udowodnić niekorzystną sytuację, w której się znaleźli).
 Na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVIII/145/2020  
z dn. 29.04.2020 przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi 
(również spółki cywilne), którzy na mocy decyzji rządu nie 
mogą prowadzić swojej działalności (np. restauracje, hotele,  
salony fryzjersko-kosmetyczne, etc.) oraz ci, którzy odnotowali 
przynajmniej 50% spadek przychodów mogą mieć umorzoną 
II ratę podatku od nieruchomości (płatna do 15 maja) wyko-
rzystywanych do prowadzenia tej działalności.
 Na podstawie uchwały Rady Gminy nr XVIII/146/2020  
z dn. 29.04.2020 przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi 
(również spółki cywilne), których przychód spadł o min. 20% 
mogą mieć przedłużony termin płatności II raty podatku  
od nieruchomości do września 2020.
  Pozostali przedsiębiorcy będący osobami prawnymi  
(np. Sp. z o.o., Spółki Akcyjne), w przypadku znalezienia 
się w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, 
mogą zwrócić się o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie  
terminu płatności podatków na zasadach ogólnych, wynikających  
z Ordynacji Podatkowej.
 Przedsiębiorcy wynajmujący gminne lokale użytkowe mogą 
też się zwrócić do wójta o 95% upust za czynsz w miesiącach 
maj i czerwiec, jeśli ich przychody spadły o min. 20%. 

Ponadto dla przedsiębiorców dostępna jest pomoc oferowana 
przez państwo, wprowadzana w ramach tzw. „tarcz  
antykryzysowych”, dotycząca czy to zwolnień z ZUS, dopłat  
do wynagrodzeń, czy preferencyjnych kredytów. 

Wszelkie informacje w tym zakresie można znaleźć  
na stronie www.renskawies.pl w Aktualnościach, bądź  
w zakładce „Kącik przedsiębiorcy”. 

Pomoc dla przedsiębiorców

Ruszyła gminna aplikacja mobilna na 
smartfony. Instalując taką aplikacje na  
swoim smartfonie zyskujemy szybki dostęp  
do aktualności gminnych, powiadomie-
nia o komunikatach czy ostrzeżeniach,  
powiadomienie o terminie wywozu śmieci.  
Pod ręką mamy też harmonogram wywozu 

Od 20 kwietnia ruszył gminny program dofinan-
sowania wymiany „kopciuchów”, tzn. nieeko-
logicznych pieców węglowych, na ekologiczne  
źródła ciepła. 

Nabór chętnych trwa do wyczerpania puli 150.000 zł 
w tym roku. W pierwszym tygodniu naboru złożono  
6 wniosków – wszystkie otrzymały decyzję pozytywną. 

Program został przygotowany przez Urząd Gminy  
i po różnych uzgodnieniach uzyskał akceptację Rady  
Gminy. Główne założenia:
•	 dotacja przysługuje na wymianę dotychczasowego  

węglowego źródła ciepła na nowe, ekologiczne  
(gaz, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł  
na biomasę lub lekki olej opałowy),

•	 są dwie wysokości dotacji: 4000 zł na piece gazowe, 
pompy ciepła czy inne ogrzewanie elektryczne,  
oraz 3000 zł na kotły na biomasę czy olej opałowy,

•	 należy zlikwidować stary piec,
•	 zakup i instalacja powinny być dokonane najpóźniej  

do 15.11.2020,
•	 decyduje kolejność składanych wniosków. 

KROK PO KROKU
 Pobrać i wypełnić wniosek o dotację, wraz z załącznikami.
 Po ocenie i zakwalifikowaniu podpisać umowę.
 Dokonać zakupu i montażu nowego źródła ciepła.
 Złożyć wniosek o rozliczenie dotacji.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie  
www.renskawies.pl  

lub uzyskać pod numerem telefonu 77 405 32 27

Wymień „kopciucha” 

Gminna aplikacja mobilna
śmieci czy namiary na różne komórki 
w Urzędzie Gminy. Możemy też zgłosić 
różne sprawy. 

Aplikację można pobrać dzięki linkom 
podanym na stronie www.renskawies.pl  
lub skanując zamieszczone obok kody QR.


