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Podsumowanie działalności  
Gminy Kolonowskie latach 2014-2018 

 
Materiał informacyjny wydany przez Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie 

TYTUŁEM  WST ĘPU 

ROZWÓJ  GOSPODARCZY 

OCHRONA  ŚRODOWISKA 

Szanowni mieszkańcy Gminy Kolonowskie. Je-
sienią bieżącego roku dobiega końca kolejna ka-
dencja samorządu terytorialnego. To dobry mo-
ment, by dokonać podsumowania tego, co działo 
się w minionych czterech latach. Realizowane 

zadania miały swoje źródło w przyjętej przez Ra-
dę Miejską Strategii Rozwoju Gminy, dlatego też 
w nawiązaniu do niej, przygotowane zostało ni-
niejsze opracowanie.  

Zapraszamy do lektury. 

Rozwój gospodarczy to jedno z kluczowych za-
dań każdego samorządu. Sprawna realizacja tego 
działania ma nie tylko przełożenie na powstawa-
nie nowych miejsc pracy. To również dbałość o 
zwiększanie poziomu dochodów gminy. Na tere-
nie gminy Kolonowskie istnieją dwie Strefy Roz-
woju Przemysłu i Usług. Obecnie w Strefach tych 
działa i rozwija się 11 firm. Istotnym miernikiem 
rozwoju jest ilość udzielanych ulg podatkowych 
podmiotom, które na terenie gminy prowadziły 
inwestycje o charakterze gospodarczym. W mi-
nionych latach liczba ta wahała się od 10 do 14, a 
ich łączna wartość przekroczyła 1 mln zł. Powstał 
również nowy folder promujący gminę oraz nowa 
mapa turystyczna obejmująca szlaki rowerowe 
 

oraz szlak kajakowy. W nowej wersji dostępna 
jest również gminna strona www.kolonowskie.pl.  

Fot.: Mercur-Trade w Kolonowskiem 

Ochrona zasobów naturalnych jest obowiązkiem 
każdego z nas. Jako gmina także prowadziliśmy 

Fot.: OSP Staniszcze Wielkie 

w tym zakresie działania, obejmujące nie tylko 
infrastrukturę będącą w zarządzie gminy, ale rów-
nież mające na celu wsparcie naszych mieszkań-
ców. Za kwotę 320 tys. zł przeprowadzono termo-
modernizację remizy OSP w Staniszczach Wiel-
kich. W oparciu o uchwałę Rady Miejskiej dofi-
nansowano budowę 9 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków oraz wymianę 12 pieców na ekolo-
giczne. Ponadto, przy wsparciu NFOŚiGW  
i WFOŚiGW, dofinansowano usunięcie 64,5 ton 
azbestu z 46 posesji.  
Aby ułatwić mieszkańcom proces oddawania od-
padów komunalnych, wspólnie ze Związkiem 
Międzygminnym CZYSTY REGION, realizowa-
na jest  budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych. Trwa również przygotowa-
nie do  modernizacji oświetlenia ulicznego.  



INFRASTRUKTURA  I  USŁUGI  

OŚWIATA  
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Kolejnym priorytetowym obszarem mijającej ka-
dencji było zwiększenie ilości miejsc przedszkol-
nych. W efekcie realizowanych inwestycji w za-
kresie rozbudowy przedszkola w Kolonowskiem, 
adaptacji pomieszczeń Centrum Aktywności 
Wiejskiej w Spóroku oraz PSP Kolonowskie, na 
potrzeby oddziałów przedszkolnych przybyło ich 
75. Dzięki temu gmina dysponuje obecnie 200 
miejscami w przedszkolach. Koszt inwestycji 
przekroczył 740 tys. zł. Również w tym roku za-
mierzamy kontynuować modernizację bazy 
oświatowej. Obecnie są utwardzane miejsca po-
stojowe przy oddziale przedszkolnym w Kolo-
nowskiem. Za kwotę 65 tys. zł planujemy moder-
nizację sanitariatów w budynku Publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Kolonowskiem. Ponadto, w 
celu poprawy efektywności energetycznej placó-
wek oświatowych, za ponad 1,6 mln zł 

Fot.: Oddział Przedszkolny w Centrum Aktywności  

przeprowadzona została termomodernizacja bu-
dynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 Pu-
blicznego Gimnazjum w Kolonowskiem. 

W związku z zakończeniem dużych inwestycji 
infrastrukturalnych, takich jak budowa kanalizacji 
czy wymiana wodociągu, można było poświęcić 
uwagę drogom. W minionej kadencji w tym za-
kresie udało się zrealizować wiele długo oczeki-
wanych inwestycji. W sumie na ich realizację  
wydano ponad 6 mln zł. W zamian za to nowe na-
wierzchnie pojawiły się w Kolonowskiem, na ul. 
Zakładowej, Pluderskiej, Jana Pawła II, Mickie-
wicza, Słowackiego, Krasińskiego, Kraszewskie-
go, Prusa, Konopnickiej i Dębowej.  

Fot.: ul. Prusa w Kolonowskiem 

W Spóroku nową nawierzchnię otrzymała odnoga 
ul. Guznera i droga do Ptasiego Stawku. W Sta-
niszczach Małych nowy dywanik asfaltowy otrzy-
mały ul. Odrodzenia, Kani, Dworcowa, 1 Maja, 
Szkolna i Strażacka. W Staniszczach Wielkich 

Fot.: ul. Odrodzenia w Staniszczach Małych 

została wyremontowana ul. Polna i część ul. Sien-
kiewicza. Dodatkowo z budżetu gminy dofinanso-
wane zostały budowy chodników przy drogach 
powiatowych w Kolonowskiem i Spóroku. Dofi-
nansowanie przekroczyło kwotę 163 tys. zł. 

Fot.: Chodnik przy ul. Arki Bożka w Fosowskiem 



BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  

Do zrealizowanych na terenie gminy Kolonow-
skie inwestycji należy również dodać remont ul. 
Opolskiej (DW 463) na odcinku od przejazdu ko-
lejowego do skrzyżowania z ul. Pluderską, wraz z 
przebudową skrzyżowań. Ta długo oczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja zrealizowana zo-
stała przez ZDW w Opolu. 
To jednak nie wszystko. W tym roku przebudo-
wane zostały ul. Długa i Mickiewicza w Stanisz-
czach Wielkich oraz ul. Colonny, Tulipanowa, 
Różana oraz odnoga ul. Opolskiej w Kolonow-
skiem. Przekazano również kolejną dotację dla 
Starostwa Powiatowego na kontynuację budowy 
chodników przy drogach powiatowych. 
Mamy jednak świadomość, iż nie wszystkie drogi 
udało się nam zmodernizować w obecnej kaden-
cji. Dlatego też w budżecie na 2018 r. zaplanowa-
no kwotę 97 tys. zł na przygotowanie dokumenta-
cji następujących inwestycji drogowych: przebu-
dowa ul. Krzywej w Kolonowskiem, ul. Sienkie-
wicza, ul. Rzecznej, ul. Dworcowej w Stanisz-
czach Wielkich oraz ul. Prusa, ul. Eichendorffa 
oraz ul. Zielonej w Staniszczach Małych. Ponadto 
do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-2019 złożony 
zostanie wniosek na przebudowę ul Nowej w Ko-
lonowskiem.  
Przy drewnianym domu byłego biura huty po-
wstał pawilon wystawienniczy mieszczący dawne 
maszyny rolnicze. Jego koszt to 488 tys. zł.  
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Ponadto do profesjonalnej konserwacji została 
przekazana XVIII-wieczna łódź odnaleziona w 
okolicach Staniszcz Małych. Koszt konserwacji to 
30 tys. zł. Mijająca kadencja to również realizacja 
zadań mających na celu poprawę estetyki naszych 
miejscowości. Oprócz regularnych prac pielęgna-
cyjnych terenów będących w zarządzie gminy, 
został - za kwotę 152 tys. zł - zagospodarowany 
teren przy drewnianym domu byłego biura huty. 
Ponadto za kwotę 75 tys. zł zostały zagospodaro-
wane tereny zielone przy targowisku. Z dbałości o 
małą infrastrukturę za kwotę ponad 78 tys. zł 
zostały zmodernizowane place zabaw w Stanisz-
czach Wielkich i Staniszczach Małych oraz wy-
minione wiaty przystankowe przy ul. Ks. Czer-
wionki i Kolejowej w Kolonowskiem oraz Ks. 
Gajdy w Staniszczach Małych.  

Na ten rok zaplanowana została przebudowa, ce-
lem poprawy funkcjonalności, zaplecza sali OSP 
w Kolonowskiem oraz budowa siłowni zewnętrz-
nej w Fosowskiem. Na realizację zadania udało 
się już pozyskać środki zewnętrzne. We współ-
pracy z grupą MultiPlay do budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie Kolonowskiego plano-
wane jest doprowadzenie szerokopasmowego łą-
cza internetowego. Dzięki temu dostęp do sieci 
szerokopasmowej otrzymają w tym roku miesz-
kańcy, których posesje znajdują się na trasie przy-
łącza. Dalsza rozbudowa sieci nastąpi w 2019 r. 
W budżecie gminy, w formie dotacji dla miasta 
Opola, zostały również zapewnione środki na 
wsparcie renowacji opolskiej katedry. 

Fot.: Plac zabaw w Staniszczach Wielkch 

Fot.: Pawilon wystawienniczy w Kolonowskiem 

Na terenie gminy działa 5 jednostek OSP, z czego 
dwie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo- 
Gaśniczego. W ramach założonego systemu mo-
dernizacji pojazdów OSP zakupiono średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby OSP  

Staniszcze Małe. Jego koszt to 459 tys. zł. Dzięki 
zaangażowaniu strażaków z jednostki OSP Sta-
niszcze Wielkie udało się dla tej jednostki pozy-
skać nieodpłatnie z Zakładu Karnego nr 1 w 
Strzelcach Opolskich samochód Peugeot Partner.  



WSPARCIE  INICJATYW  SPOŁECZNYCH 
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Mijające cztery lata to okres bardzo intensywnej 
pracy. Wiele, choć nie wszystko, co zaplanowa-
no, udało się w tym czasie osiągnąć. Należy jed-
nak podkreślić, iż wszystkie osiągnięcia są efek-
tem naszej wspólnej pracy. Dlatego też chciał-
bym podziękować Radnym, pracownikom Urzę-
du oraz Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie. 
Podziękowania należą się również Mieszkań-
com Gminy, którzy chętnie włączają się w dzia-
łania na rzecz swoich miejscowości. To właśnie 
dzięki Wam nasze miejscowości rozwijają się  
i stają się coraz piękniejsze. 

Norbert Koston 
Burmistrz Kolonowskiego 

Mijająca kadencja to nie tylko realizacja 
inwestycji. W ramach budżetu wspierane były 
również różnorakie inicjatywy społeczne. Ich 
dofinansowanie lub współfinansowanie odbywało 
się za pośrednictwem Programu Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi, środków 
funduszu sołeckiego i funduszu dzielnicy.  

W tym roku planujemy jeszcze budowę boksu ga-
rażowego na potrzeby OSP Fosowskie.  
W sumie na działalność Ochotniczych Straży Po-
żarnych wydano w tej kadencji kwotę 
przekraczającą 1,6 mln zł. Samorząd dofinanso-
wał również, w kwocie 11 tys. zł zakup nowego, 
oznakowanego radiowozu oraz pokrywał koszty 

Fot.: Samochód gaśniczy OSP Staniszcze Małe 

Fot.: Wał przeciwpowodziowy w Fosowskiem 

dodatkowych patroli policji na terenie gminy w 
kwocie 5 tys. zł rocznie. 
W celu poprawy bezpieczeństwa powodziowego, 
dzięki współpracy z Zarządem Województwa zo-
stała przeprowadzona modernizacja odcinka wału 
przeciwpowodziowego na Małej Panwi.  

To dzięki tym środkom wspierana jest Stacja 
Opieki „Caritas” i kluby sportowe. Dzięki tym 
środkom na terenie sołectw mogą być realizowa-
ne drobne inwestycje czy odbywać się przedsię-
wzięcia kulturalne, organizowane przez lokalne 
stowarzyszenia.  
W organizacji przedsięwzięć o charakterze kultu- 

Fot.: Dożynki Gminne 2015 w Spóroku 

ralnym dużym zaangażowaniem wykazuje się 
Biblioteka i Centrum Kultury. Na szczególną 
uwagę zasługują przedsięwzięcia organizowane w 
ramach ferii zimowych i wakacji letnich. W tym 
okresie prawie każdego dnia na terenie gminy coś 
się dzieje, dzięki czemu dzieci i młodzież, które w 
okresie wakacyjnego wypoczynku przebywają na 
terenie gminy Kolonowskie, nie mają powodów 
do narzekania na nudę. Należy jednak podkreślić, 
iż oferta Biblioteki i Centrum Kultury w Kolo-
nowskiem skierowana jest nie tylko do dzieci  
i młodzieży. Biorąc pod uwagę ilość i charakter 
organizowanych przedsięwzięć, śmiało można 
stwierdzić, iż każdy znajdzie tam coś dla siebie.  


