
UCHWAŁA Nr XV/107/16
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 11 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) 
Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Kolonowskie. Strategia stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w 
sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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MISJA GMINY: 

 

„Rozwój gospodarczy i usług ukierunkowany na podniesienie 

standardu życia w gminie z zachowaniem stanu środowiska 

naturalnego i wielokulturowego charakteru społeczności lokalnej.” 
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1. WSTĘP 
 

Celem opracowania niniejszego dokumentu jest określenie kierunku rozwoju gminy 

Kolonowskie w latach 2016 – 2022 oraz usystematyzowanie i określenie priorytetów  

realizowanych na jej terenie przedsięwzięć.  

 

2. OBSZAR REALIZACJI STRATEGII 
 

Strategia rozwoju gminy Kolonowskie obejmuje obszar całej Gminy Kolonowskie z miastem 

Kolonowskie jako centrum rozwoju lokalnego i określa szczegółowo kierunki działania władz 

samorządowych na lata 2016 – 2022.  

 

3. SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA NA 

OBSZARZE OBJĘTYM STRATEGIĄ 
 

3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Gmina Kolonowskie położona jest w zasięgu makroregionu Niziny Śląskiej, na wysokości 

189 – 230 m n.p.m., w części zwanej wg klasyfikacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego, 

Równiną Opolską. Zajmuje powierzchnię 83,61 km2, co stanowi 0,9% ogólnej powierzchni 

województwa opolskiego. 

Część gminy zajmują Bory Stobrawsko – Turawskie, z dużym odsetkiem objętym granicami 

krajobrazu chronionego. Udział lasów w powierzchni zajmowanego obszaru wynosi 70,5%. Z 

terenem gminy graniczy zlokalizowany w pobliskim Krasiejowie Jura Park, a w odległości ok 

20 km znajduje się zespół jezior Turawskich.  

Przez teren gminy Kolonowskie przepływa rzeka Mała Panew, która na terenie gminy 

meandruje niespokojnie i jest ograniczona wąską doliną, przez co wpływa na malownicze 

urozmaicenie krajobrazu. W rejonie Kolonowskiego dolina rzeki rozszerza się, a jej nurt 

łagodnieje. Dopływami Małej Panwi są: Bziniczka, Smolina i Myślina. Dwa pierwsze 

dopływy w znaczący sposób wpływają na walory przyrodnicze gminy – przepływają bowiem 

przez kompleksy leśne i tworzą śródleśne rozlewiska. 

 

3.2. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE 

Gmina Kolonowskie należy do najmniejszych gmin w województwie. Położona jest w 

Powiecie Strzeleckim we wschodniej części województwa opolskiego, na pograniczu 

województw opolskiego i śląskiego, 35 km od miasta Opole i 80 km od Katowic. 

Graniczy z Gminami: od zachodu z Ozimkiem, od południa ze Strzelcami Opolskimi 

i Jemielnicą, od wschodu z Zawadzkiem, od północy i wschodu z Dobrodzieniem. 

W skład gminy wchodzą cztery miejscowości, w tym jedno miasto: Kolonowskie z dzielnicą 

Fosowskie. Pozostałe miejscowości to wsie tworzące sołectwa: Staniszcze Wielkie, 

Staniszcze Małe i Spórok. 

Przez Kolonowskie przebiega droga wojewódzka nr 463, a w odległości 30 km przebiega 

łącząca Polskę południową z Niemcami i Ukrainą autostrada A4.  

 

4. SFERA SPOŁECZNA I GOSPODARCZA 
 

4.1. Edukacja 

Na terenie gminy Kolonowskie działa zoptymalizowana sieć przedszkoli i szkół. W jej skład 

wchodzą dwa przedszkola, dwa oddziały przedszkolne zlokalizowane przy szkołach 
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podstawowych, trzy szkoły podstawowe i jedno gimnazjum. Problemy rodzą jednak 

zawirowania jakie spowodowane są brakiem jednoznacznego określenia wieku, w którym 

dzieci rozpoczynają edukację szkolną oraz konieczność zapewnienia miejsca w przedszkolach 

coraz młodszym dzieciom. Baza oświatowa na terenie gminy podlega ciągłej modernizacji, co 

przekłada się również na jakość nauczania, o czym świadczą wyniki przeprowadzanych 

corocznie egzaminów. Ponadto w promieniu 30 km w miejscowościach Zawadzkie, Strzelce 

Opolskie, Ozimek i Opole działają szkoły kształcące na poziomie zawodowym, jak i średnim 

oraz wyższym. Oferują one bardzo zróżnicowane kierunki kształcenia. Ich absolwenci to 

ludzie młodzi, dobrze wykształceni ze znajomością przynajmniej jednego języka obcego. 

 

4.2. Lokalna przedsiębiorczość 

Mimo faktu, że gmina Kolonowskie zalicza się do mniejszych gmin województwa, jest ona 

miejscem, gdzie dzięki dobrym warunkom dość prężnie rozwija się sektor MŚP. Do 

najważniejszych przedsiębiorców w gminie należą: 

 

Przedsiębiorstwo Profil Produkcji 

PACKPROFIL Sp. z o.o. Producent tulei i kątowników tekturowych 

IZOSTAL S.A. 

Wiodący dostawca rur dla sektora gazowniczego w 

Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo - 

Wschodniej. Spółka zajmuje się dystrybucją rur 

stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury stalowej. 

MERCUR TRADE Sp. z o.o. 
Producent opakowań foliowych dla potrzeb przemysłu 

spożywczego, 

KOLB Sp. z o.o. Producent konstrukcji metalowych 

ELTETE POLSKA Sp. z o.o. 

Producent systemów zabudowy wnętrz; kabin 

sanitarnych, szaf ubraniowych, regałów, szafek la-

minowanych i parapetów,  

PERI POLSKA Sp. z o.o. 

Światowy lider w zakresie deskowań i rusztowań, 

produkcja dźwigarków drewnianych i stożków 

betonowych dla budownictwa, 

KOPGARD Sp. z o.o. 
Producent wyrobów toczonych i struganych z drewna, 

impregnacja drewna, 

PAMAS SALAMI Sp. z o.o. 
Producent tradycyjnego salami o smaku westfalskim oraz 

innych wyrobów wędliniarskich. 

PAWLIK Sp. z o.o. Producent schodów składanych i nożycowych 

 

Na terenie gminy zostały wydzielone obszary, gdzie przedsiębiorcy mogą prowadzić swoją 

działalność. Są to tereny posiadające aktualne plany zagospodarowania przestrzennego, a 

także uzbrojenie w niezbędne media i połączenia komunikacyjne.  

Ponadto na terenie gminy Kolonowskie zarejestrowanych jest ponad 180 osób prowadzących 

działalność gospodarczą. Niemniej jednak dalszego rozwoju wymaga słabo rozwinięty sektor 

usług. 

 

4.3. Bezrobocie 
W oparciu o dane Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich w listopadzie 2015 

stopa bezrobocia w powiecie strzeleckim wyniosła 7%. Zgodnie z danymi w gminie 

Kolonowskie pracy poszukują 102 osoby, w tym 55 kobiet. A więc ok. 1.74%, mieszkańców 

gminy poszukuje pracy. 
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4.4. Rolnictwo 

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Gminie Kolonowskie jest najniższy w 

województwie. Użytki rolne stanowią 21,4% powierzchni gminy, z czego na grunty rolne 

przypada 12% powierzchni gminy, łąki stanowią 7%, pastwiska – 2%, a sady mniej niż 1%. 

Niska jakość gleb wymusza na mieszkańcach Gminy Kolonowskie szukanie innych, 

pozarolniczych źródeł utrzymania. Rozwiązaniem jest stale rozwijający się sektor usług 

turystycznych, jak również produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, takich jak 

energia słoneczna lub biomasa. 

 

5. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 

W opisaniu i charakterystyce przyrodniczej gminy wyeksponowano najcenniejsze 

przyrodniczo obszary: Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich, 

w tym zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i użytki ekologiczne, oraz  dolinę Małej Panwi 

jako elementy składowe o potencjalnie największych walorach przyrodniczych, a co za tym 

idzie rekreacyjno-turystycznych i promocyjnych.  

Ukształtowanie powierzchni gminy jest nizinne i stosunkowo mało urozmaicone, a o jej 

charakterze decyduje znaczne zalesienie – lasy wchodzące w kompleks Borów Stobrawsko-

Turawskich zajmują  6109 ha, co pod względem tego parametru sytuuje gminę na pierwszym 

miejscu w województwie i jednym z czołowych miejsc w kraju. 

Zdecydowanie mniejsze powierzchnie zajmują w gminie użytki rolne – 1586 ha, obszar 

pozostałych gruntów wynosi niespełna – 666 ha. Gmina Kolonowskie zajmuje również 

pierwsze na terenie województwa opolskiego miejsce pod względem powierzchni leśnej 

przypadającej na jednego mieszkańca. 

 

5.1. WODY POWIERZCHNIOWE  

Sieć rzeczną gminy Kolonowskie tworzy rzeka Mała Panew wraz z Myśliną i Bziniczką 

(dopływami prawobrzeżnymi) oraz lewobrzeżną Cienką, leżącą w zlewni Jemielnicy 

zasilającej Małą Panew nieopodal jej ujścia do Odry. Do wód powierzchniowych gminy 

należą również „Stawy Pluderskie” zlokalizowane na śródleśnej Smolinie będącej również 

prawobrzeżnym dopływem Małej Panwi, użytek ekologiczny "Szczyrkowiska" - kompleks 

kilku śródleśnych oczek wodnych, powstałych po nieczynnych wyrobiskach żwiru, chroniący 

unikatowe biotopy wodne i bagienne, jak również biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej 463 

Kanał hutniczy.  

 

5.2. PRZYRODA OŻYWIONA 

 

Ekosystemy leśne 

Lasy w rejonie dorzecza Małej Panwi zakwalifikowane zostały jako Obszar Chronionego 

Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Cześć terenów leśnych pomiędzy Kolonowskiem 

a Zawadzkiem, bezpośrednio przylegających do Małej Panwi objęte zostało siecią NATURA 

2000. 

Według podziału administracyjnego lasy gminy Kolonowskie należą do Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych z siedzibą w Katowicach. Jednostkami RDLP na terenie gminy są 

nadleśnictwa Zawadzkie i Strzelce Opolskie. Według klasyfikacji geobotanicznej Gmina 

Kolonowskie należy do Kotliny Śląskiej Okręgu Nadodrzańskiego, dla którego typowe są 

oceaniczne gatunki flory.  

Wielowiekowa gospodarka leśna w Borach Stobrawsko-Turawskich zmieniła naturalne 

struktury i dziś lasy gminy Kolonowskie słabo tylko przypominają pierwotne biotopy.  
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Ekosystemy nieleśne 

Osobne stanowiska tworzą na terenie gminy siedliska nieleśne - łąki grądowe, bagienne 

i łęgowe w dorzeczu Małej Panwi - oraz zadrzewienia śródpolne powstałe najczęściej 

spontanicznie bez udziału człowieka i śródleśne uroczyska łąkowe. 

 

6. INFRASTRUKTURA  
 

6.1. Infrastruktura techniczna 

Na terenie gminy Kolonowskie istnieje infrastruktura techniczna o następujących 

parametrach:  

Elektryczność - 15 kV (2 MW) 

Gaz – (1200 m3/h / 31,5MJ/m3) 

Woda – (860 m3 /24 h) 

Kanalizacja – (180 m3 /24 h) 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna obejmują prawie 100%  znajdujących się na terenie  gminy 

nieruchomości. 

Sieć gazowa zlokalizowana jest w części miasta Kolonowskie i jest sukcesywnie 

rozbudowywana.  

W sołectwach Staniszcze Wielkie, Staniszcze Małe i Spórok istnieje sieć światłowodowa 

umożliwiająca dostęp do usług telekomunikacyjnych oraz telewizji.  

 

6.2. DROGI 
Rozwój Gminy Kolonowskie warunkuje jej dostępność komunikacyjna, a w tym 

funkcjonalność układów transportowych. 

Przez Gminę Kolonowskie przebiegają (prezentujemy w układzie hierarchicznym): 

- droga wojewódzka Nr 463 Bierdzany – Ozimek – Zawadzkie 

- droga powiatowa Nr 1804 Strzelce Opolskie – Kolonowskie 

- droga powiatowa Nr 1816 Kadłub – Spórok 

- droga powiatowa Nr 1838 Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe 

- droga powiatowa Nr 1839 Spórok – Staniszcze Małe 

- droga powiatowa Nr 1844 Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 

- droga powiatowa Nr 1958 Myślina – Staniszcze Małe - Spórok 

Na terenie gminy jest 69 dróg gminnych. 

Autostrada A4 nie przebiega przez Gminę Kolonowskie, jednak w odległości nie 

przekraczającej 30 km położone są węzły autostradowe „Olszowa” i „Nogowczyce” (gm. 

Ujazd).  

 

6.3. KOLEJ 

Leżący na terenie gminy Kolonowskie węzeł kolejowy Fosowskie posiadał w przeszłości 

znaczenie ogólnokrajowe. Dziś ze względu na sytuację na kolei znaczenie tego węzła 

znacząco spadło. Wartym podkreślenia jest jednak fakt, iż znajduje się on na 

zmodernizowanej trasie Wrocław – Warszawa, a czas przejazdu koleją pomiędzy tymi 

dwoma ośrodkami wynosi 3,5 godz. Ponadto przez gminę przebiegają następujące linie 

kolejowe:  

- znaczenia krajowego Nr 144 relacji Tarnowskie Góry – Opole 

- znaczenia krajowego Nr 61 relacji Kielce – Fosowskie 

- pierwszorzędna linia Nr 175 relacji Fosowskie – Kluczbork (obecnie linia nieczynna) 
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Przez teren gminy przebiegała lokalna linia kolejowa Nr 338 relacji Fosowskie – Dobrodzień, 

na której obecnie ruch pociągów jest zawieszony. Stan linii kolejowej jest tak zły, że 

przywrócenie ruchu wiązałby się z rozległą naprawą lub rozbudową. 

 

6.4. TRANSPORT POWIETRZNY 
Na terenie gminy nie ma lotniska, dogodne położenie komunikacyjne umożliwia jednak 

korzystanie z lotniska w Katowicach – Pyrzowicach i we Wrocławiu. Od lotniska w 

Katowicach dzieli gminę 80 km, a od lotniska wrocławskiego 120 km.  

 

7. ANALIZA SYTUACJI GMINY KOLONOWSKIE 

 

7.1. Potencjały rozwojowe 
 

Mocne strony 

- walory przyrodniczo-krajobrazowe środowiska (kompleksy leśne obszaru chronionego 

krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich oraz dolina rzeki Mała Panew objęta siecią 

NATURA 2000,  

- zasoby terenów przeznaczonych do wykorzystania pod kątem turystyczno – 

rekreacyjnym oraz wyznaczone strefy rozwoju przemysłu i usług, posiadające 

uregulowany status prawno-własnościowy,  

- rozbudowana infrastruktura turystyczno - rekreacyjna (noclegi, gastronomia, boiska, 

świetlice) 

- rozbudowana infrastruktura towarzysząca spływom kajakowym 

- korzystny układ komunikacyjny, połączenie  z ośrodkami przemysłowymi (Ozimek  

i Zawadzkie), ze stolicą regionu (miasto Opole, które świadczy usługi wyższego rzędu  

i wyspecjalizowane), niewielka odległość od Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego,  

- położenie w krajowym systemie transportu kolejowego,  

- niewielka odległość (35 km) od węzła autostrady A4 w Nogawczycach,  

- baza surowcowa dla przemysłu drzewnego (ponad 70% lesistości), złoża surowcowe 

iłów kajprowych o bardzo dobrej jakości (Staniszcze Małe) - dla przemysłu 

ceramicznego oraz złoża wód solankowych (Staniszcze Wielkie, Fosowskie),  

- tradycja gospodarności,  

- szeroka znajomość języka niemieckiego i kontakty z Niemcami, efektem czego są 

wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców, spełniające wymogi panujące w Unii 

Europejskiej,  

- położenie nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych 333, pozwalające na 

korzystanie z ujęcia wody pitnej o najlepszej jakości w województwie opolskim, 

- rozwinięta infrastruktura techniczna (woda, kanalizacja, światłowód, gaz), 

- zwartość układu osadniczego, sprzyjająca rozwojowi i funkcjonowaniu infrastruktury 

technicznej, 

- wysoki poziom wiedzy technicznej mieszkańców,  

- obecność artystów ludowych, 

- położenie w obszarze dobrego nasłonecznienia, 

- dobra baza oświatowa i poziom nauczania w szkołach, 

- dobrze wyposażone jednostki OSP, 

- rozbudowana infrastruktura sportowa, 

- system opieki nad osobami starszymi działający w oparciu o Stacje opieki Caritas  

i kompleks SIEDLISKO; 
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Szanse  
- dostęp do środków pomocowych UE zarówno na rozbudowę infrastruktury 

komunalnej, jak i rozwój przedsiębiorczości, kapitału ludzkiego i obszarów wiejskich,  

- rozwój turystyki , 

- wzrost poziomu aspiracji kształcenia się mieszkańców,  

- powrót byłych mieszkańców gminy zza granicy - zarobione tam pieniądze są 

potencjalnym kapitałem do tworzenia podstaw drobnej wytwórczości,  

- możliwość pozyskania kapitału zewnętrznego,  

- rozwój budownictwa indywidualnego na bazie terenów przewidzianych w planie 

zagospodarowania przestrzennego,  

- współpraca międzynarodowa,  

- możliwość stworzenia produktów regionalnych, 

- baza noclegowa dla turystów zwiedzających atrakcje zlokalizowane w okolicy, 

- rozwój infrastruktury teleinformatycznej, 

- możliwość wykorzystania energii słonecznej i wodnej, 

- możliwość pozyskania uczniów z sąsiednich gmin, 

- możliwość stworzenia klasy dwujęzycznej, 

- organizacja przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych o wymiarze ponadregionalnym 

(kajaki, biegi, nordic-walking, canicross, paintball); 

 

7.2. Bariery rozwojowe 
 

Słabe strony 
- niski przyrost naturalny i odpływ migracyjny - przede wszystkim przedstawicieli 

młodego pokolenia, efektem czego jest starzenie się ludności gminy,  

- niska aktywność  mieszkańców,  

- słaby potencjał produkcyjny rolnictwa, wynikający z niskich klas bonitacyjnych gleb 

oraz z rozdrobnienia gospodarstw indywidualnych,  

- ograniczone możliwości prowadzenia inwestycji komunalnych, spowodowane niskimi 

dochodami gminy,  

- stan techniczny dróg gminnych oraz nieadekwatne parametry techniczne drogi 

wojewódzkiej relacji Kolonowskie - Zawadzkie w stosunku do pełnionej funkcji,  

- opalane w większości węglem (i nie tylko) kotłownie przydomowe, 

- niska świadomość ekologiczna części mieszkańców  

- dekapitalizacja gminnych zasobów mieszkaniowych 

- zła sytuacja na kolei i związane z tym problemy dotyczące funkcjonowania węzła 

kolejowego Fosowskie,  

- zły stan techniczny części nieruchomości należących do PKP 

- system komunikacji społecznej, 

- niewystarczające zabezpieczenie przeciwpowodziowe rzeki Mała Panew, 

- negatywne nastawienie, krytykanctwo części mieszkańców (wszystko źle, nic się nie 

dzieje), 

- ograniczone egzekwowanie decyzji ws. obowiązku utrzymania rowów melioracyjnych 

- zły stan techniczny budynku byłego dworca PKP w Kolonowskiem, brak koncepcji 

jego zagospodarowania oraz możliwości rozbiórki,  

- brak poszanowania dla mienia publicznego, 

- komunikacja publiczna (zwłaszcza weekendy i dni wolne od pracy), 

- oczekiwania mieszkańców rosnące niewspółmiernie do możliwości ich zaspokojenia 

- dzikie wysypiska śmieci, 

- brak stacji paliw; 
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Zagrożenia  
- sąsiedztwo większych ośrodków przemysłowych, stanowiących konkurencję w 

pozyskiwaniu potencjalnych inwestorów,  

- konieczność konkurowania z wyrobami z Unii Europejskiej,  

- polityka państwa - brak otwartości w stosunku do kapitału zagranicznego, ułomny 

system finansowania gmin i inne,  

- utrata tradycyjnych wartości - rozluźnienie więzów rodzinnych, konsumpcyjny styl 

życia,  

- potencjalne niebezpieczeństwo klęsk żywiołowych - powodzi i pożarów lasów,  

- zagrożenie degradacją wód podziemnych i powierzchniowych,  

- odpływ wykwalifikowanej siły roboczej, 

- trudność w znalezieniu osób chętnych do działania (narażenie na krytykę), 

- lokalne podtopienia spowodowane niedrożnością rowów, 

- zanieczyszczenie powietrza spowodowane niską emisją,  

- wandalizm, 

- problemy z utrzymaniem estetyki terenów kolejowych, zagrożenie katastrofą 

budowlaną budynku PKP w Kolonowskiem, 

- problem z dojazdem do gminy środkami komunikacji publicznej (zwłaszcza 

weekendy i dni wolne od pracy), 

- wzrost ilości osób starszych, samotnych, potrzebujących opieki, 

- brak zadowolenia mieszkańców z prowadzonych działań, 

- brak rozwiązania problemu odpadów z oczyszczalni; 

 

8. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE GMINY 
 

8.1. Rozwój gospodarczy; 

- pozyskiwanie inwestorów dla strefy rozwoju przemysłu i usług,  

- wydzielenie nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje, 

- aktywizacja gospodarcza mieszkańców poprzez stworzenie możliwości rozwoju usług 

w uzupełnieniu zabudowy mieszkaniowej,  

- promowanie Kolonowskiego jako gminy sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości 

(preferencje podatkowe, działania reklamowe),  

- wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla organizacji spływów kajakowych  

i innych imprez turystycznych,  

- rozwój turystyki w oparciu o prywatną bazę noclegową,  

- stworzenie miejsc wypoczynku czynnego i rekreacji na bazie istniejącej lub mającej 

powstać infrastruktury i ich szerokie udostępnienie; 

 

8.2. Ochrona środowiska; 

- realizacja założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, 

- realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kolonowskie, 

- działania na rzecz edukacji ekologicznej, 

- zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków (również przydomowych),  

- działania na rzecz likwidacji dzikich wysypisk śmieci 

- uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy; 

 

8.3. Oświata;  

- modernizacja bazy oświatowej i poprawa wyposażenia szkolnego, 
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- tworzenie i wspieranie tworzenia punktów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

- zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach, 

- realizacja zapisów Strategii Lizbońskiej w szczególności w zakresie znajomości 

języków obcych oraz poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-fizycznych, 

- rozwój sportu szkolnego, 

- stworzenie klasy dwujęzycznej, 

- wsparcie uczniów o wybitnych uzdolnieniach, 

- poprawa profilaktyki zdrowotnej (szczególnie stomatologicznej) w szkołach; 

 

8.4. Infrastruktura i usługi;  

- poprawa parametrów technicznych dróg, w tym  drogi wojewódzkiej relacji 

Kolonowskie - Zawadzkie,  

- podejmowanie działań na rzecz zapewnienia dostępu do szerokopasmowego internetu, 

- zagwarantowanie zaplecza technicznego dla funkcjonowania usług komunalnych,  

- kształtowanie prawidłowego wizerunku gminy w zakresie estetyki zabudowy, 

czystości i utrzymania zieleni,  

- funkcjonowanie sprawnego systemu opieki zdrowotnej i opieki społecznej,  

- poprawa bezpieczeństwa na drogach i w innych miejscach publicznych (oświetlenie, 

chodniki, monitoring), 

- poprawa standardu mieszkań komunalnych i innych obiektów gminnych, 

- podejmowanie działań na rzecz dalszej gazyfikacji gminy, 

- budowa miejsc postojowych i parkingów, 

- realizacja Programu Ochrony Zabytków, 

- tworzenie warunków do rozwoju budownictwa jednorodzinnego 

- działania na rzecz zwiększenia dostępności komunikacyjnej gminy publicznej, 

- działania na rzecz poprawy realizacji obowiązku utrzymania rowów melioracyjnych; 

 

8.5. Bezpieczeństwo publiczne; 

- utrzymywanie w należytym stanie technicznym urządzeń przeciwpożarowych  

i przeciwpowodziowych,  

- modernizacja istniejących i budowa nowych obiektów ochrony przeciwpożarowej  

i przeciwpowodziowej szczególnie w obszarze dzielnicy Fosowskie, 

- utrzymanie w należytej sprawności bojowej jednostek OSP, 

- współpraca z policją i innymi instytucjami na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

publicznego,  

- stworzenie skutecznego systemu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych na bazie 

funkcjonujących jednostek OSP; 

 

9. MONITOROWANIE REALIZACJI STRATEGII 
 

Monitorowaniem realizacji strategii promocji będzie się zajmowała Rada Miejska w 

Kolonowskiem. Sprawozdanie z realizacji Strategii będzie przedstawiane raz na dwa lata.  
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