
KOLONOWSKIE  

w zakolu rzeki… 



STRATEGIA  ROZWOJU 

GMINY  KOLONOWSKIE 

NA  LATA  2007 – 2013 

Przyjęta Uchwałą Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej  

w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. 

 

Misja gminy: 

"Tworzenie podstaw do rozwoju, uwzględniającego 

wielokulturowy charakter społeczności lokalnej.  

Rozwój gospodarczy i usług ukierunkowany na podniesienie 

standardu życia w gminie  

z zachowaniem stanu środowiska naturalnego."  



Cele strategiczne i operacyjne Gminy 

1. Rozwój przemysłu i usług na wytypowanych obszarach 
inwestycyjnych;  
 
2. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych; 
 
3. Poprawa jakości oświaty gminnej;  
 

4. Gmina Kolonowskie atrakcyjnym ośrodkiem wypoczynku;  

 

5. Poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz jakości usług;  

 

6. Funkcjonowanie sprawnego systemu przeciwdziałania klęskom 

żywiołowym i poprawy bezpieczeństwa publicznego 

 

7. Nowoczesne i partnerskie zarządzanie gminą;  



Rozwój przemysłu i usług na 

wytypowanych obszarach 

inwestycyjnych 
 

   

1. Pozyskiwanie inwestorów dla stref rozwoju przemysłu i usług  
w rejonie ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Opolskiej w 
Kolonowskiem 
 
2. Aktywizacja gospodarcza mieszkańców poprzez stworzenie 
możliwości rozwoju usług w uzupełnieniu zabudowy 
mieszkaniowej 
 
3. Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na bazie Rady 
Inicjatyw Gospodarczych 
  
4. Promowanie Kolonowskiego jako gminy sprzyjającej rozwojowi 
przedsiębiorczości (preferencje podatkowe, działania reklamowe) 



Na terenie Gminy Kolonowskie istnieją 

Strefy Rozwoju Przemysłu i Usług. 

Znajdujące się tam tereny zdobyły 

pozytywna opinię PAIiIZ. Obecnie  

z powodzeniem  działa tam 7 firm. 

 

 

   

Pozyskiwanie Inwestorów 

Promocja terenów inwestycyjnych ma charakter stały, niemniej jednak 

w 2014 r. planujemy wydać nową ulotkę promującą te obszary. 

Nawiązaliśmy również współpracę z wydziałami gospodarczymi 

polskich ambasad za granicą. W 2007 Gmina Kolonowskie otrzymała 

tytuł  „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA. W 2008r. 

Gmina uczestniczyła w wystawie gospodarczej w Gehrden, a w 2010 

odbywającym się Opolu Forum Gospodarczym Śląsk. 



 W 2009r. Rozpoczęła swoją działalność w Kolonowskiem firma 

Izostal, eden z wiodących dostawców rur dla sektora gazowniczego w 

Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo - Wschodniej. 

Ponadto w latach 2007 -2013 rozbudowane zostały takie przedsię-

biorstwa jak Mercur, Kolb, Packprofil, Pamas, Mipodrex czy 

Kopgard. Inwestycje mają również miejsce w mniejszych firmach.  

IZOSTAL SA rozpoczyna działalność  



Budowa targowiska i toalet  

w Kolonowskiem 

Koszt całkowity - 944 510,22 PLN  

Dotacja PROW - 529 764,81 PLN 



Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców 

Dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają lub rozszerzają działal-

ność, gmina przygotowała system ulg w podatku od nieruchomoś-

ci. Gradacja ulg jest następująca: 

 

1 rok 100 % 

2 i 3 rok 50%       

4 i 5 rok 25% 

 

Rok Kwota ulgi 
Ilość 

podmiotów 

2007 44.461,81 4 

2008 40.461,36 5 

2009 42.750,70 5 

2010 147.790,33 5 

2011 763.623,96 6 

2012 584.929,92 10 

2013 200.729,17 9 



Spotkania z przedsiębiorcami 

Istotnym elementem współpracy z lokalnymi przedsiębior-

cami są organizowane cykliczne spotkania z przedstawicie-

lami lokalnego biznesu.  



Ochrona środowiska  

i zasobów naturalnych 

1. Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, 

 

2. Usprawnianie gospodarki odpadami stałymi,  

 

3. Eliminacja źródeł niskiej emisji,  

 

4. Eliminacja azbestu i innych odpadów niebezpiecznych, 

 

5. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii na 
rzecz oszczędzania energii i ograniczania emisji CO2, 

 

6. Działania na rzecz edukacji ekologicznej.  

 



Etapy realizacji inwestycji  

I etap budowy kanalizacji zrealizowano w ramach programu  PHARE Spójność 
Społeczno-Ekonomiczna 2002 „Rozwój strefy przemysłu i usług w Kolonowskiem” 

 

II etap budowy kanalizacji zrealizowano w ramach programu PHARE Spójność 
Społeczno-Ekonomiczna 2002. Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 
października 2005 r. W wyniku jego realizacji do sieci kanalizacyjnej przyłączyło 
się 41% mieszkańców Gminy Kolonowskie. 

 

Realizacja III i IV etapu budowy kanalizacji. Projekt realizowany ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego za pośrednictwem 
gminnej spółki KGK sp. z o.o. Wartość całkowita zadania to 16 709 672,15 zł.  
 
Realizacja V etapu budowy kanalizacji. Sanitacja miejscowości Spórok ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Złożenie przez spółkę KGK sp. z o.o. 
wniosku o wartości całkowitej 6,5 mln zł. 12 lutego 2010 r. zatwierdzono listę 
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. 23 lutego 2010 r. podpisano 
umowę na dofinansowanie projektu. Termin zakończenia realizacji rzeczowej 
ustalono na październik 2011r. 

 

W sprawnej realizacji inwestycji istotną rolę WFOŚiGW w Opolu. 



Kanalizacja 

Sieć kanalizacyjna obejmuje 1600 posesji, z czego 66 nie zostało 

jeszcze podłączonych. W 30 przypadkach planowana jest budowa 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

  



Gospodarka odpadami 

Od lipca 2013 gmina Kolonowskie realizuje to zadanie wspólnie z 15 

samorządami zrzeszonymi w Związku Międzygminnym Czysty Region.  



Termomodernizacja obiektów  

użyteczności publicznej 

Koszt całkowity - 1 500 000 PLN  

Dotacja NFOŚiGW – 276 241 PLN 



Utylizacja wyrobów zawierających 

azbest 

Do 2032r. z naszego otoczenia powinny zniknąć wyroby zawierające 
azbest. 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób, które zamierzaja pozbyć się 
tego materiału Gmina Kolonowskie wystąpiła w 2013r z wnioskiem 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Opolu o przyznanie środków na usuwanie 
wyrobów azbestowych z terenu gminy Kolonowskie.  

W ramach zadania z 24 posesji, usunięto 37,1 Mg tej szkodliwej 
substancji.  

W 2014r planuje się objąć tym zadaniem 29 posesji, z których 
szacunkowo usunięte zostanie ok. 31 Mg wyrobów zawierających 
azbest. Podobnie jak w roku ubiegłym dofinansowani powinno 
wynieść 85% 



Poprawa jakości oświaty gminnej 

1. Modernizacja bazy oświatowej i poprawa wyposażenia 

szkolnego 

 

2. Realizacja zapisów Strategii Lizbońskiej w szczególności w 
zakresie znajomości języków  

obcych oraz poziomu wiedzy  

z przedmiotów matematyczno 

-fizycznych, 

 

3. Rozwój sportu szkolnego. 



Projekty POKL 

W ramach realizowanych w naszych placówkach oświatowych 
projektów, szczególny nacisk kładzie się na rozwijanie kompetencji 
kluczowych, naukę języków obcych, oraz doposażanie placówek w 
niezbędne pomoce dydaktyczne 

 

Przedszkolaki z Kolonowskiego 2008-2 010 

Zajmujemy się uczniami o specjalnych potrzebach 2008-2010 

Dzieci – nasza przyszłość 2011-2013 

Edukacja drogą do sukcesu – program rozwojowy Publicznego 
Gimnazjum w Kolonowskiem” 2013-2015 

 

W ramach POWT CZ-PK realizowano w latach 2010-2012 projekt pt. 
„Razem poprzez przyrodę i tradycje”. Był on ukierunkowany na trzy 
obszary: poznawanie tradycji i zwyczajów, poznawanie przyrody oraz 
wychowanie ekologiczne.  



Nauka pływania dla uczniów klas IV - V 

W ramach projekty dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu 

i Turystyki odbył się kurs nauki pływania dla uczniów szkół 
podstawowych z klas IV i V. 

Koszt całkowity – 24 120,00 PLN 

Dotacja MSiT – 15 000,00 PLN 



Rozbudowa infrastruktury sportowej 

Realizując inwestycje w 
placówkach oświatowych 
dbamy również o poprawę 
infrastruktury sportowej, z 
której młodzież może również 
korzystać po zajęciach 
szkolnych.  

W 2009r. powstało boisko ogólnodostępne w Kolonowskiem, 
które w chwili obecnej jest rozbudowywane.  

W 2013r. wybudowano boisko ogólnodostępne przy szkole 
Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3.  

W 2014r planowane jest planowany jest remont boiska przy szkole 
w Staniszczach Małych 



Gmina Kolonowskie atrakcyjnym 

ośrodkiem wypoczynku 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla organizacji  
rajdów rowerowych i spływów kajakowych oraz innych imprez 
turystycznych 

 

2. Rozwój agroturystyki w oparciu o prywatną bazę noclegową 

 

3. Stworzenie miejsc wypoczynku czynnego i rekreacji na bazie 
istniejącej lub mającej powstać infrastruktury społecznej i ich 
szerokie udostępnienie 

 

4. Aktywizacja społeczeństwa dla organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych i kulturalnych 



Kajaki 
Na terenie gminy Kolonowskie działa 6 firm oferujących spragnionym wrażeń 

wynajem kajaków.  

W sumie do dyspozycji turystów jest 225 „jednostek pływających” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Krupski Młyn – Zawadzkie: trasa trudna 

Zawadzkie – Kolonowskie: trasa bardzo malownicza.  

Kolonowskie – Ozimek: trasa łatwa i przyjemna, ale z wieloma progami. 

Ozimek – Turawa: trasa łatwa, ale wymagająca wysiłku. 



Regionalne Centrum Turystyczne 

 Dolina Małej Panwi 

Wspólnie z samorządami Ozimka i 
Zawadzkiego realizowano w latach 
2009-2012 projekt pod nazwą 
Utworzenie Regionalnego Centrum 
Turystycznego Dolina Małej Panwi. 
Miał on na celu  poprawę systemu 
infrastruktury turystycznej i towarzy-
szącej oraz usług oferowanych dla 
turystów.  W ramach projektu powstały 
przystanie kajakowe, droga łącząca 
gminę z JuraParkiem oraz deszczo-
chrony na szlakach rowerowych.  

Uzupełnieniem projektu był realizowany w ramach POWT w latach 
2008-2010 projekt pod nazwą Promocja walorów turystycznych 
regionu Hranicko i doliny Małej Panwi. 



   

Na terenie gminy Kolonowskie działają 3 pensjonaty o wysokim 

standardzie oraz 3 gospodarstwa agroturystyczne. Kolejny, 4 już  

pensjonat znajduje się w budowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pensjonaty 



Inne projekty sportowo- turystyczne 

Budowa placów zabaw w czterech miejscowościach gminy – 2010  

Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej 
Panwi - Gmina Kolonowskie – 2011; 

Remont Budynku LZS Staniszcze Wielkie – 2011; 

Budowa siłowni zewnętrznej w Staniszczach Małych – 2012; 

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Spóroku – 2012; 

Na rowerze do przeszłości przez Region Hranicko i Dolinę Małej 
Panwi – 2012;  

Budowa trybun na boisku UNII Kolonowskie i boiska w Spóroku 
2012; 

Remont dachu kościoła parafialnego w Staniszczach Wielkich 
2012-2013; 

Remont kapliczki w Spóroku 2013; 

Kierunek Kolonowskie - 2013-2014; 

Remont sali widowiskowej przy OSP Kolonowskie – 2014; 

 



Remont budynku  

LZS Staniszcze Wielkie 

Koszt całkowity - 320 411.77 PLN  

Dotacja PROW - 187 420.00 PLN 



Budowa boiska do siatkówki plażowej  

w Spóroku 

Koszt całkowity – 21 300,00 PLN  



Budowa trybun na boisku UNII 

Kolonowskie i boiska w Spóroku 

Koszt całkowity - 322 542,80 PLN  



Budowa siłowni zewnętrznej  

w Staniszczach Małych 

Koszt całkowity – 25 115,91 PLN  

Dotacja PROW – 17 581,08 PLN 



Remont Kapliczki w Spóroku 

Koszt całkowity – 50 117,27 PLN  

Dotacja PROW – 32 596,59 PLN 



Kultura i sport w Gminie Kolonowskie 

Na terenie gminy Kolonowskie organizowane są  liczne imprezy 
kulturalno – rekreacyjne oraz sportowe. Dużym zaangażowaniem w 

organizacji imprez wykazują się lokalne stowarzyszenia.  



DFK Kulturpreis 2012 

W 2012 r. otrzymaliśmy Nagrodę Kulturalną DFK za  

Przegląd Teatrzyków Niemieckojęzycznych organizowany  

wspólnie z Zarządem Gminnym TSKN 



Poprawa stanu infrastruktury 

technicznej oraz jakości usług 

1. Poprawa parametrów technicznych dróg, głównie drogi Ozimek - 
Kolonowskie – Zawadzkie 

 

2. Zagwarantowanie sprawnego zaplecza technicznego dla 
funkcjonowania usług komunalnych 

 

3. Prywatyzacja zasobów mieszkaniowych gminy 

 

4. Kształtowanie prawidłowego wizerunku gminy w zakresie estetyki 
zabudowy, czystości i utrzymania zieleni 

 

5. Funkcjonowanie sprawnego systemu opieki zdrowotnej i opieki 
społecznej 



Poprawa stanu jakości dróg 

Jednym z priorytetowych zadań gminnych w latach 2007-2013 była 
poprawa stanu dróg na terenie gminy.  

 

Remonty i modernizacje przeprowadzono na 33 obiektach. W sumie 
wydano na ten cel ponad 2.500.000 zł. Większość dróg wyremon-
towano metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia, które w 
przyszłości będzie stanowiło bazę do ułożenia dywanika asfaltowe-
go, jak miało to miejsce w przypadku ul. Prostej w Kolonowskiem. 

 

W latach 2009-2013 przeprowadzono remont drogi wojewódzkiej 
423 na odcinku Krasiejów Kolonowskie. Na remont oczekuje 
jeszcze odcinek łączący Kolonowskie z Zawadzkiem. 



Wymiana wodociągu 

Bardzo ważną inwestycję stanowi wymiana azbestowej i żeliwnej 
części wodociągu.  

Inwestycja realizowana jest przez KGK Sp. z o.o. Jej koszt to 
ponad 3 mln zł. Na jej realizacje spółka ubiegała się o preferen-
cyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w Opolu. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień 2015 r. 



Budowa nawierzchni ul. Krzywej  

w Staniszczach Małych 

Koszt całkowity - 124 370,48 PLN  

Dotacja NPBDL - 37 311,14 PLN 



Budowa nawierzchni ul. Ks. Gajdy  

w Staniszczach Małych 

Koszt całkowity – 105 600 PLN  



Budowa nawierzchni ul. Korfantego 

w Staniszczach Małych 

Koszt całkowity – 136 000 PLN  



Budowa nawierzchni ul. Ks. Gajdy  

w Staniszczach Małych 

Koszt całkowity – 68 575,85 PLN  

Dotacja UMWO – 40 750,14 PLN 



Budowa nawierzchni ul. Dworcowej   

w Spóroku 

Koszt całkowity – 99 846,64 PLN  



Budowa nawierzchni  

ul. Prostej w Kolonowskiem 

Koszt całkowity – 47 266,88 PLN 



Budowa nawierzchni  

„drogi za stodołami”  w Spóroku 

Koszt całkowity – 81 314,79 PLN 

Dotacja UMWO – 44 250,00 PLN  



Dojazd do Centrum Aktywności Wiejskiej 

w Spóroku 

Koszt całkowity – 25 144.29 PLN 

  



Modernizacja nawierzchni  

ul. Szkolnej w Kolonowskiem 

Koszt całkowity – 286 565,17 PLN  

Dotacja NPPDL – 143 282,58 PLN 



Budowa nawierzchni  

Pl. Targowego w Staniszczach Wielkich   

Koszt całkowity – 55 970,69 PLN 

Fundusz sołecki – 14 168,80 PLN 



Budowa parkingu przy urzędzie 

 

Koszt całkowity – 107 200,00 PLN  



Budowa parkingu  

w centrum Kolonowskiego 

Koszt całkowity – 147 673,17 PLN 

W chwili obecnej trwają prace projektowe zmierzające do budowy 

parkingów w Spóroku i Staniszczach Wielkich 



Zagospodarowanie terenów zielonych  

w centrum Kolonowskiego 

Koszt całkowity - 24842,86  PLN  

Dotacja PROW - 10 272,00 PLN 



Remont przystanku w Spóroku 

Koszt z całkowity - 9 700,00 Fundusz sołecki  



Funkcjonowanie sprawnego systemu 

przeciwdziałania klęskom żywiołowym  

i poprawy bezpieczeństwa publicznego 

1. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń 

przeciwpożarowych i przeciwpowodziowych 

 

2. Stworzenie skutecznego systemu zapobiegania skutkom klęsk 
żywiołowych na bazie funkcjonujących jednostek OSP 

 

3. Budowa nowych obiektów ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej - w tym: zbiornika małej retencji 

 

4. Współpraca z policją i innymi instytucjami na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa publicznego 



Na terenie Gminy Kolonowskie 

działa 5 jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej, z czego dwie 

wchodzą w skład Krajowego 

Systemu Ratowniczo- 

Gaśniczego. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Ze względu na położenie gminy stanowią one niezbędne zabezpiecz-
enie na wypadek wystąpienia potencjalnych zagrożeń. 

 

W ciągu ostatnich lat sprawność bojowa jednostek uległa znacznej 
poprawie. W latach 2010-2011 zakupiono dwa średnie samochody 
ratowniczo–gaśnicze. Ponadto jednostki sukcesywnie zaopatrywane 
są w niezbędny sprzęt.  



Na terenie gminy występuje zagrożenie powodziowe. W magazynach 

gminnych znajdują się środki do bezpośredniej walki z żywiołem 

jednak powodem ciągłego zagrożenia jest brak należytego obwało- 

wania strategicznych miejsc gminy.  

Powódź  



Nowoczesne i partnerskie zarządzanie 

gminą 

1. Efektywne zarządzanie,  

 

2. Opracowanie przejrzystych procedur załatwiania spraw,  

 

3. Wypracowanie sprawnego systemu komunikacji społecznej,  

 

4. Promocja gminy,  

 

5. Współdziałanie z instytucjami zewnętrznymi i z organizacjami 
pozarządowymi dla realizacji wspólnych zamierzeń,  

 

6. Włączenie się w proces integracji europejskiej poprzez współpracę 
partnerską ze społecznościami lokalnymi z innych krajów 



Dobra Gmina – wzmacnianie potencjału 

jednostek samorządu terytorialnego  

Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania wewnętrznych struktur 
czterech urzędów: Dobrodzienia, Ozimka, Zębowic i Kolonowskiego 

Koszt całkowity – 734 476,00 PLN 

Dotacja POKL – 624 304,60 PLN 



Udział w imprezach targowych 

Gmina Kolonowskie sukcesywnie uczestniczy targach turystycznych 
organizowanych Opolu i Brnie. Walory turystyczne gminy promowa-
ne są również przez OROT. Ciekawym wydarzeniem promocyjnym 
była również organizowana przez Związek śląskich Kobiet Wiejskich 
Wystawa Stołów Wielkanocnych. 



Podpisanie w 2012r. umowy partnerskiej 

pomiędzy  

Gminą Belotin, a Gminą Kolonowskie   



Delegacja zadań gminnych 

W 2013 r. rozszerzono działalność Biblioteki Publicznej poprzez 
powołanie na jej bazie Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem 



Rozwój e-usług 

Wspólnie z samorządami Zębowic, Zawadzkiego, Tworoga  

i Dobrodzienia, Gmina Kolonowskie rozpoczęła realizację projektu 

mającego na celu rozwój usług elektronicznych oraz wprowadzenie 

elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie.  

Foto: http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/artykul/rozwoj-e-uslug-kulturze-i-turystyce-3/ 

W ostatnich latach suk-
cesywnie wprowadzane 
było oprogramowanie 
usprawniające pracę  

urzędu gminy. 



DZIĘKUJĘ Z UWAGĘ 


