
UCHWAŁA NR XXXIII/287/18
RADY MIEJSKIEJ  KOLONOWSKIEGO

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kolonowskie na lata 2018-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.)  uchwala  się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza Plan Odnowy Miejscowości Kolonowskie na lata 2018-2022. Plan ten 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/287/18

Rady Miejskiej Kolonowskiego

z dnia 26 marca 2018 r.

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOLONOWSKIE NA LATA 2018 – 2022

"Tworzenie podstaw do rozwoju, uwzględniającego wielokulturowy charakter społeczności lokalnej. 
Rozwój gospodarczy i usług ukierunkowany na podniesienie standardu życia, z zachowaniem stanu 
środowiska naturalnego."

Zapisy zawarte w Planie Odnowy Miejscowości Kolonowskie spełniają warunek zgodności z 
zapisami zawartymi w dokumentach dotyczących rozwoju gminy tj. Strategią Rozwoju Gminy 
Kolonowskie na lata 2016-2022.

Cele i zadania określone w Planie Odnowy Miejscowości są wewnętrznie zgodne, a ich osiąganie i 
realizacja nie powoduje negatywnych skutków dla osiągania celów i realizacji zadań strategii 
wyższego rzędu. 

W celu stworzenia zbioru inwestycji, działań i zadań, jakie należy przeprowadzić w okresie 
krótkoterminowym  i perspektywicznym na terenie miejscowości Kolonowskie, posłużono się przede 
wszystkim wypracowanym i zatwierdzonym przez Radę Miejską 11 kwietnia 2016 r. Strategią Rozwoju 
Gminy i sugestiami mieszkańców oraz organizacji działających na terenie Kolonowskiego.

Kolonowskie, marzec  2018
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Charakterystyka miejscowości

Historia Kolonowskiego jest ściśle związana z rozwojem hutnictwa. Za datę założenia miejscowości 
przyjmuje się rok 1780, kiedy to nad rzeką Brzyniczką, stanowiącą prawy dopływ Małej Panwi, 
wybudowano wielki piec hutniczy. Wokół zakładu powstała osada, grupująca czterech kolonistów, czterech 
domowników i 24 domy mieszkalne dla urzędników i robotników, która w 1797 roku przyjęła nazwę 
Colonnowska; od nazwiska swojego założyciela, właściciela dóbr strzeleckich, hrabiego Filipa Colonny.

Szczególnie intensywny rozwój osadnictwa na tych terenach nastąpił w XIX wieku - w jego wyniku 
Kolonowskie nabierało coraz większego znaczenia. W 1921 roku zamknięto ostatni zakład hutniczy. Od 
1973 roku, kiedy to obszar miejscowości został powiększony o osadę Fosowskie, Kolonowskie otrzymało 
prawa miejskie.

Mówiąc o obecnym kształcie administracyjnym miasta należy pamiętać, że w świadomości mieszkańców 
dalej istnieje wyraźne odróżnienie Kolonowskiego od Fosowskiego. Wynika ono nie tylko z 
przyzwyczajenia, ale i z wielu obiektywnych uwarunkowań. Pierwsze z nich ma charakter przestrzenno-
rozwojowy. - Silnie rozbudowana infrastruktura węzła kolejowego stanowi granicę, której nie da się w 
najbliższych latach przekroczyć. Fosowskie posiada własną szkołę podstawową. Istotne jest również to, że 
wierni kościoła katolickiego należą do parafii Staniszcze Wielkie, podczas gdy Kolonowskie (w granicach 
sprzed 1973 roku) od 1942 roku ma swoją oddzielną parafię rzymsko-katolicką.

Liczące łącznie 3809 mieszkańców Kolonowskie stanowi dziś centrum administracyjne gminy. Oprócz 
tego pełni inne funkcje usługowe o szerszym znaczeniu - właśnie tutaj znajduje m.in. gminny ośrodek 
zdrowia, największa ilość sklepów i zakładów rzemieślniczych, szkoła podstawowa, przedszkole publiczne, 
połączone z boiskiem piłkarskim Miejsko-Gminne Centrum Kulturalno-Sportowe.

W Kolonowskiem istnieją 2 Strefy Rozwoju Przemysłu i Usług. Obecnie w strefach tych działa i rozwija 
się 11 firm. Dzięki nim na terenie gminy istnieje 540 miejsc pracy w przemyśle (dane na 31.12.2014), co 
lokuje gminę pod tym względem na 3 miejscu w powiecie..)

Ośrodkiem grupującym wiernych jest parafia katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Serca 
Najświętszej Marii Panny. Pierwszym zwiastunem usamodzielnienia się od parafii w Staniszczach Wielkich 
było poświęcenie 1 listopada 1933 roku kaplicy-baraku w Kolonowskiem. Kolonowskie stało się lokalią w 
1942 roku, a wybudowany w 1954 roku nowy kościół wyróżnia się rzadko spotykaną na Śląsku Opolskim 
architekturą. Przy parafii działa kilka organizacji o charakterze społecznym.

Najchętniej odwiedzanymi miejscami o charakterze rekreacyjnym są:

·położony przy ul. Ks. Czerwionki zalew na Brzyniczce, na którym organizuje się zawody wędkarskie,
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·Regolowiec, będący docelowym miejscem organizowanego co roku na początku maja turystycznego 
zlotu "Śladami Dawnego Hutnictwa",

·znajdująca się pomiędzy Kolonowskiem a Zawadzkiem Aleja Błażkowa z majestatycznymi dębami, 
liczącymi 200 lat. Aleją można się dostać do zbudowanego w 1856 roku zameczku myśliwskiego w Kątach.

·działające od 2008 roku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy przy ul. Szkolnej

·wytyczona i oznakowana sieć ścieżek rowerowych połączona ze ścieżkami w gminach sąsiednich

Na terenie Kolonowskiego działa wiele organizacji społecznych. Są to m.in.: KS Unia Kolonowskie; 
dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Kolonowskie i Fosowskie); koło TSKN (Mniejszość 
Niemiecka), orkiestra dęta pod kierownictwem Manfreda Jancika (Stowarzyszenie Muzyczne 
Colonnowska), Stowarzyszenie Chóralne Colnovica, koło Polskiego Związku Wędkarskiego, koła łowieckie 
"Leśnik" i "Daniel", oddział Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, Rodzina Kolpinga, 
"Caritas" parafialny oraz koło Polskiego Związku Emerytów i Rencistów i Klub Seniora zrzeszający przede 
wszystkim emerytowanych pracowników Huty Andrzej w Zawadzkiem.

W 1790 roku hrabia Filip Colonna na miejscu znajdującego się nad brzegiem Małej Panwi młyna Mendla 
postawił piec fryszerski oraz wybudował dziewięć domów pańskich dla robotników oraz zagrodę dla 
gospodarza posiadającego 24 morgi ziemi. Dało to początek osadzie Vossowska. Nazwa osady pochodzi od 
nazwiska mistrza budowlanego i doradcy królewskiego, inżyniera Vossa. Podobnie jak w przypadku 
Kolonowskiego, rozwój tej miejscowości był ściśle związany z przemysłem ciężkim.

Podstawowym wyróżnikiem Fosowskiego był znaczący węzeł kolejowy. W latach 1856-1858 zbudowano 
linię kolejową Opole - Tarnowskie Góry, a w 1868 roku wybudowano w Fosowskiem stację centralną, 
lokomotywownię i warsztaty. Po kolei uruchamiano następne linie kolejowe: Fosowskie - Kluczbork -
Wrocław (1868), Fosowskie - Lubliniec - Herby (1894), Fosowskie - Strzelce Opolskie (1912) i Fosowskie - 
Dobrodzień (1913). W Fosowskiem wybudowano stojącą do dziś wieżę ciśnień, która pobierała wodę z 
głębokości do 260 metrów. W 1911 roku Fosowskie otrzymało elektryczność. W chwili obecnej w związku 
z zamknięciem części linii węzeł ten znacząco stracił na znaczeniu.

Centrum Fosowskiego stanowi najbardziej zurbanizowany fragment miasta. W Fosowskiem 
zlokalizowana jest szkoła podstawowa, którą zbudowano w 1957 rok. Jednym z piękniejszych obiektów jest 
położony przy wielkostaniskim cmentarzu parafialnym, a wybudowany w latach 1928/29 dla potrzeb około 
150 wiernych kościół ewangelicki, w którym również dzisiaj odbywają się nabożeństwa.

W 1888 roku na terenie Fosowskiego powstała Fabryka Suchej Destylacji Drewna. Ścieki z tej fabryki 
odprowadzano do małego stawu, który nazwano Czarną Dziurą. Szeroko znana jest legenda o zatopionej w 
nim karczmie. W okolicach Czarnej Dziury znajduje się unikalne w skali województwa opolskiego źródło 
wód solankowych. W miejscu, gdzie kiedyś funkcjonowała Fabryka Suchej Destylacji Drewna w chwili 
obecnej jest zakład produkcyjny spółki IZOSTAL SA. Obok tego kompleksu funkcjonuje zakład należący 
do światowego lidera w zakresie deskowań i rusztowań PERI POLSKA.

Społeczeństwo Fosowskiego jest związane z parafią w Staniszczach Wielkich. Również niektóre 
organizacje społeczne działają na tym obszarze - wspólny Caritas parafialny, Mniejszość Niemiecka i chór 
kościelny. W ostatnich latach w jeden organizm zostały scalone szkoły podstawowe. W Fosowskiem działa 
samodzielna jednostka straży pożarnej oraz szkolne koło PTTK. Położone przy ul. Myślinieckiej boisko 
sportowe stanowi wymarzone zaplecze dla organizacji imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

Analiza – inwentaryzacja
zasobów służących odnowie miejscowości

Rodzaj zasobu Brak
Jest o 

znaczeniu 
małym

Jest o 
znaczeniu
średnim

Jest o 
znaczeniu

dużym
Środowisko przyrodnicze

- walory krajobrazu X

- walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) X

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne)         X
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- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty X

- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)         X

- gleby, kopaliny X

Środowisko kulturowe

- walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe x

- walory zagospodarowania przestrzennego X

- zabytki X

- zespoły artystyczne X

Dziedzictwo religijne i historyczne

- miejsca, osoby i przedmioty kultu x

- święta, odpusty, pielgrzymki x

- tradycje, obrzędy, gwara X

- legendy, podania i fakty historyczne X

- ważne postacie historyczne        X

- specyficzne nazwy X

Obiekty i tereny

- działki pod zabudowę mieszkaniową x

- działki pod domy letniskowe X

- działki pod zakłady usługowe i przemysł x

- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe X

- tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) x

- place i miejsca publicznych spotkań X

- miejsca sportu i rekreacji X

Gospodarka, rolnictwo

- specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) X

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe x

Sąsiedzi i przyjezdni

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja 
turystyczna, wykopaliska)

X

- ruch tranzytowy x

- przyjezdni stali i sezonowi X

Instytucje

- szkoły, przedszkola x

- Dom Kultury, Centrum Aktywności wiejskiej X

Ludzie, organizacje społeczne

- OSP X

- Rada sołecka x

- Stowarzyszenia x

- KGW x

Analiza mocnych i słabych stron

Mocne strony

Tożsamość  i wartości życia w miejscowości:

·walory  przyrodniczo – krajobrazowe środowiska, stanowiące potencjalny walor

użytkowy dla lokalizowania funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych;
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·duże kompleksy leśne;

·obszaru chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich;

·bliskie sąsiedztwo archeologicznych wykopalisk - najstarsze dinozaury na świecie;

·położenie nad Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych pozwalające na korzystanie z ujęć wody  pitnej 
o unikalnym składzie;

·tradycyjna gospodarczość i gościnność;

·rdzenna ludność zamieszkująca miejscowość, współdziałająca z samorządem lokalnym.

Standard  życia:  

·pełne zwodociągowanie;

·dobrze rozwinięta sieć telekomunikacyjna;

·wysoki standard  poszczególnych gospodarstw będący następstwem troski mieszkańców o ładny i 
estetyczny wygląd miejscowości.

Jakość  życia:            

·place i miejsca publicznych spotkań (świetlice, boisko sportowe, zielone miejsce rekreacji i wypoczynku 
,,ROGOLOWIEC”);

·bezpieczeństwo i pomoc w sytuacjach zagrożenia poprzez istniejącą  jednostkę  OSP;

·umiejętność mobilizacji i współpracy mieszkańców w wykonywaniu przedsięwzięć społecznych;

·dbałość o tradycje  religijne (odpusty,  święta kościelne, pielgrzymki);

·pielęgnowanie starych tradycji śląskich (gwara, wodzenie niedźwiedzia, darcie pierza, polterabend, 
zwyczaje wielkopostne).

Słabe  strony

Tożsamość  i wartości życia w miejscowości:

·niski  przyrost  naturalny i odpływ migracyjny młodego pokolenia, efektem czego jest starzenie się 
ludności;

·mała aktywność gospodarstwa mieszkańców spowodowana lękiem przed  ryzykiem gospodarczym i 
brakiem kapitału;

·nadmierne  rozdrobnienie  gospodarstw rolnych;

·słaby potencjał produkcyjny rolnictwa wynikający z niskich klas bonitacyjnych gleb

(V – VI  klasa);

·mała liczba miejsc noclegowych.

Standard życia:

·nieuregulowana gospodarka  wodno - ściekowa;

·niezadawalający stan nawierzchni dróg  i połączeń komunikacyjnych;

·Spowodowane niską emisją (opalane węglem kotłownie przydomowe) zanieczyszczenie powietrza,

·mała liczba połączeń kolejowych i autobusowych.

·Zła sytuacja na kolei i związane z tym określone problemy, dotyczące funkcjonowania węzła 
kolejowego i osiedla w Fosowskiem

Jakość życia:

·niedoinwestowanie  obiektów  infrastruktury  społecznej  w  zakresie kultury, sportu

i wynikający z tego brak pełnej oferty odnośnie  wykorzystania  czasu  wolnego;
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·niedogodny  dostęp młodzieży do edukacji  wynikający z złego systemu połączeń komunikacyjnych;

· Zła sytuacja na kolei i związane z tym określone problemy, dotyczące funkcjonowania węzła 
kolejowego i osiedla w Fosowskiem (jakość wewnętrznej sieci wodociągowej oraz innych usług),

Planowanie
Nasza Mała Strategia – plan rozwoju miejscowości

Tradycja i nowoczesność – nasza siła tkwi w walorach
kultury regionalnej i środowiska naturalnego i nazwie miejscowości 

Priorytet 
Unowocześnianie miejscowości i ochrona dziedzictwa

Cel 1: Cel 2: Cel 3:

Nasze korzenie – tradycje i 
obrzędy 

Poprawa jakości życia Przyjaźni środowisku 
naturalnemu

Projekty:
1. modernizacja zabytkowych obiektów
2. odtworzenie zwyczajów i obrzędów – 
kultywowanie ich
3. ustawienie tablic  informacyjnych i 
reklamowych

Projekty:
1. tworzenie miejsc rekreacji, placów zabaw, 
boisk sportowych, itp. 
2. rozwój usług wspierających turystykę i 
życie mieszkańców
3. dbanie o porządek  i estetykę  publicznych 
miejsc   
4. tworzenie warunków dla powstawania 
hoteli i gospodarstw agroturystycznych
5. organizowanie spotkań  i szkoleń 
podnoszących wiedzę mieszkańców
6. tworzenie nowych miejsc pracy w sferze 
usług
7. organizowanie festynów, spotkań 
integracyjnych
4.

Projekty:
1. wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych
2. ograniczenie emisji CO2 do atmosfery
3. modernizacja wodociągów
4. zmodernizowanie infrastruktury: drogi i 
chodniki
5. racjonalna gospodarka odpadami

Wizja stanu docelowego
Jaka ma być nasza miejscowość za 10 lat?

Co ma ją wyróżniać? Estetyka i nieskażone środowisko naturalne

Jakie  ma pełnić funkcje? Usługowe; agroturystyczne; lokalne centrum rozwoju

Kim mają być mieszkańcy? Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący
się z miejscowością, poszerzający wiedzę

Co ma dać utrzymanie? Małe i średnie przedsiębiorstwa, usługi; turystyka;

W jaki sposób ma być zorganizowana 
miejscowość i mieszkańcy? Stowarzyszenia, Grupy Działania;

W jaki sposób maja być rozwiązywane 
problemy? Dyskusje i Działania;

Jak ma wyglądać nasza miejscowość? Estetyczna, Wykorzystany potencjał krajobrazu i nazwy 
miejscowości

Jakie obyczaje i tradycje maja być
u nas  pielęgnowane i rozwijane? Śląskie, ludowe, sportowe związane z charakterem miejscowości;
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Jak mają wyglądać mieszkania
i obejścia? Estetycznie;

Jaki ma być stan otoczenia
i środowiska?

Zachowanie równowagi ekologicznej;
Zmodernizowany układ kanalizacyjny

Jakie ma być rolnictwo? Nowoczesne i ekologiczne

Jakie mają być  powiązania 
komunikacyjne? Zadowalające dla potrzeb mieszkańców i turystów;

Co zaproponujemy dzieciom
i młodzieży?

Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowe
do rozwijania swoich zainteresowań;
Profesjonalne zajęcia świetlicowe,
zielone miejsce rekreacji i wypoczynku

Opis planowanych zadań  inwestycyjnych i przedsięwzięć  aktywizujących społeczność lokalna

         Plan działań

1. Przebudowa i rozbudowa budynku MCKS w Kolonowskiem

2. Przebudowa Sali OSP w Kolonowskiem

3. Remont wieży strażackiej w Kolonowskiem

4. Termomodernizacja i przebudowa systemów grzewczych w obiektach pełniących funkcje publiczne z 
wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

5. Wymiana na nowy wyeksploatowanego sprzętu będącego w użytkowaniu KGK

6. Budowa nowych lub adaptacja istniejących pustych budynków komunalnych na mieszkania komunalne.

7. Organizacja placu wypoczynku i rekreacji dla dzieci i rodzin

8. Budowa i remonty ulic na terenie Kolonowskiego wraz z wykonaniem chodników

9. Kompleksowe odbudowy i konserwacje rowów melioracyjnych szczegółowych wraz z naprawą i 
przebudową przepustów rolniczych oraz utwardzanie dróg gminnych transportu rolnego wraz z odwodnieniem

10. Poprawa estetyki miejscowości

11. Modernizacja obiektów sportowych oraz popularyzacja sportu

12. Zwiększenie wykorzystania OZE w budynkach użyteczności publicznej

13. Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kolonowskie

Wszystkie wyżej wymienione zadania możliwe będą do realizacji głównie przy dużej aktywności 
mieszkańców umiejętnie kierowanych przez miejscowych liderów, przy odpowiednim zrozumieniu i 
współpracy ze strony władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Oczywiście warunkiem 
koniecznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania tych zadań ze strony władz gminnych, 
samorządów wyższego szczebla, instytucji dysponujących środkami unijnymi, przedsiębiorstw użyteczności 
społecznej oraz firm prywatnych.

Uzasadnienie realizacji zadań

Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości Kolonowskie, 
podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców.

Rozwój infrastruktury technicznej ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i zaspokajaniu potrzeb 
społecznych mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Kolonowskiego, przejezdni oraz rodziny lokalnych przedsiębiorców i 
inwestorów. Ponadto projekt będzie oddziaływał na okoliczne sołectwa.
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Oczekiwane rezultaty

Realizacja zadań w ramach Planu Odnowy Miejscowości Kolonowskie przyczyni się do polepszenia 
wizerunku miejscowości, podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności, rozwoju społeczno-
kulturowego oraz pobudzenia aktywności sportowo-rekreacyjnej. Ma służyć głównie integracji społeczności 
lokalnej i wzrostowi lokalnego patriotyzmu, rozwojowi organizacji społecznych, jak i zmniejszeniu 
problemów w sferze patologii społecznych.

Opis planowanych przedsięwzięć

1. Przebudowa i rozbudowa budynku MCKS w Kolonowskiem

Projekt składa się z dwóch zadań:

-  Przebudowa i rozbudowa części świetlicowej budynku MCKS Kolonowskie. 

Projekt obejmuje rozbiórkę istniejących zewnętrznych schodów prowadzących do pomieszczeń 
świetlicowych na poddaszu budynku oraz rozbudowę budynku o nową klatkę schodową. Ponadto 
planowana jest przebudowa pomieszczeń sanitarnych z dostosowaniem wymiarów do obowiązujących 
przepisów. Projekt zakłada również wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie 
murów fundamentowych oraz dachu. Przewiduje się również wykonanie utwardzenia terenu pod miejsca 
postojowe dla potrzeb funkcjonowania pomieszczeń świetlicowych, a także wymianę wykładzin 
podłogowych i malowanie wszystkich pomieszczeń.

- Modernizacja polegająca na remoncie pomieszczeń oraz otoczenia Klubu Sportowego „UNIA” 
Kolonowskie.

Projekt obejmuje remont pomieszczeń zaplecza klubu – szatnie, łaźnie, pomieszczenie biurowe, 
magazyn, toalety dla kibiców wraz z zapewnieniem dostępności do budynku osobom niepełnosprawnym. 
Ponadto planuje się utwardzenie części działki przed budynkiem i rozbudowę istniejącej instalacji 
nawadniającej płytę główna boiska o instalację nawadniającą płytę boczną boiska treningowego.

Przewidywany koszt – 1.300 tys. złotych

2. Przebudowa Sali OSP w Kolonowskiem

Działania projektowe obejmują po stronie polskiej w Kolonowskiem przebudowę zaplecza sali 
widowiskowej, piwnic, szatni i kuchni oraz zakup wyposażenia. Pomieszczenie za sceną zostanie 
podzielone mobilną ścianą, odnowiona zostanie podłoga, strop. Wyremontowane zostaną schody do 
piwnicy, zadaszenie, a sala zostanie wyposażona w kurtynę, krzesła, stoły; szatnia w wieszaki, a kuchnia w 
szafki i naczynia. Prace budowlane obejmują: m.in. roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 
roboty ciesielskie, tynkowanie, roboty malarskie, instalacje elektryczne oraz w zakresie wykonywania 
pokryć i konstrukcji dachowych.

Przewidywany koszt – 100 tys. złotych

3. Remont wieży strażackiej w Kolonowskiem

W ramach projektu zostanie wyremontowana wieża w starej remizie strażackiej. Znajduje się ona 
naprzeciwko funkcjonującej obecnie remizy.

Wieża ta jest jednym z najwyższych budynków w Kolonowskiem. W remizie zostaną wyremontowane 
schody, wymienione okna i drzwi, a na dachu zostanie utworzony punkt widokowy dla turystów. Wewnątrz 
wieży, na ścianach wzdłuż schodów, powstanie galeria zdjęć i obrazów/grafik, przedstawiających historię 
jednostki OSP i całej miejscowości.

Przewidywany koszt – 100 tys. złotych

4. Termomodernizacja i przebudowa systemów grzewczych w obiektach pełniących funkcje 
publiczne wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt realizowany w celu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz 
zminimalizowania zużycia nośników energii do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej w 
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obiektach publicznych. Przy realizacji projektu należy szczególnie zwrócić uwagę na wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych.

Przewidywany koszt – 1.600 tys. złotych

5. Wymiana na nowy wyeksploatowanego sprzętu będącego w użytkowaniu KGK głównie pod 
kontem gospodarki odpadami.

Projekt realizowany w celu intensyfikacji oraz podniesienia jakości usług komunalnych związanych z 
usuwaniem odpadów komunalnych stałych i płynnych z terenów posesji.

Przewidywany koszt – 1.000 tys. złotych

6. Budowa nowych lub adaptacja istniejących pustych budynków komunalnych na mieszkania 
komunalne.

Celem projektów jest zagwarantowanie potencjalnym przyszłym pracownikom nowopowstających firm 
na terenie gminy zaplecza bytowego.

Przewidywany koszt – 2.500 tys. Złotych.

7. Organizacja placu wypoczynku i rekreacji dla dzieci i rodzin

Celem projektu jest stworzenie placów zabaw i miejsc wypoczynku i rekreacji dla dzieci i rodzin. Miejsca 
te powinny być bezpieczne, estetyczne i dobrze wyposażone. Docelowo należy stworzyć takie miejsca w 
obu częściach miejscowości.

Przewidywany koszt – 100 tys. złotych

8. Budowa i remonty ulic na terenie Kolonowskiego wraz z wykonaniem chodników 

Celem projektu jest poprawa jakości dróg gminnych. W trakcie realizacji poszczególnych zadań zostaną 
wybudowane drogi zgodnie z następującymi założeniami: szerokość drogi – 4 mb, odwodnienie: studzienka 
średnio co 25 mb, spadek jednostronny, podbudowa – 25-26 cm, masa bitumiczna – 4-5 cm, chodnik o 
szerokości 2,20 mb.,

Przewidywany koszt – 3.800 tys. złotych

9. Kompleksowe odbudowy i konserwacje rowów melioracyjnych szczegółowych wraz z naprawą i 
przebudową przepustów rolniczych oraz utwardzanie dróg gminnych transportu rolnego wraz z 
odwodnieniem

Realizacja projektu przyczyni się do zminimalizowania zagrożenia podtopień i zalewania dróg i posesji 
będących efektem zaniedbań w utrzymaniu sieci rowów melioracyjnych. Również rozwiązanie problemu 
jakości dróg transportu rolnego wraz z ich odwodnieniem powinno być elementem przedmiotowego 
projektu.

Przewidywany koszt – 250 tys. złotych

10. Poprawa estetyki miejscowości

Projekt realizowany będzie w całym okresie obowiązywania planu. Działania w ramach projektu polegać 
będą na bieżącym utrzymaniu istniejących terenów zielonych oraz zakładaniu nowych w miejscach 
dotychczas zaniedbanych i wpływających na niekorzystny wizerunek miejscowości. W ramach tego 
projektu tworzone będą nowe miejsca parkingowe oraz chodniki, powstaną nowe miejsca wypoczynku z 
drobną architekturą miejską (kosze, ławki, tablice informacyjne, plany miasta, fontanna itp.)

Przewidywany koszt – 300 tys. złotych

11. Modernizacja obiektów sportowych oraz popularyzacja sportu 

Projekt polega na tworzeniu warunków do popularyzacji sportu wśród mieszkańców miasta oraz 
aktywizacji społeczności lokalnej do udziału w organizowanych imprezach sportowych i sportowo- 
rekreacyjnych. Zawody cykliczne i okolicznościowe mają na celu krzewienie kultury fizycznej wśród 
mieszkańców, a także umożliwiają zawodowcom sprawdzanie swoich umiejętności. Jest to również okazja 
do spotkań iintegracji środowisk sportowych.
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Imprezy rekreacyjne i rekreacyjno- sportowe mają na celu wypełnienie czasu dzieciom, młodzieży oraz 
całym rodzinom w czasie wolnym, zwłaszcza w czasie ferii i wakacji.

Ważnym zadaniem jest także promocja zdrowego stylu życia oraz umiejętności aktywnego wypoczynku. 
Konieczne jest również utrzymanie w należytym stanie oraz modernizacja obiektów sportowych.

12. Zwiększenie wykorzystania OZE w budynkach użyteczności publicznej

Projekt polega na ograniczeniu zużycia energii, a tym samym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych 
poprzez instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej

Przewidywany koszt – 600 tyś. złotych

13. Wymiana oświetlenia na terenie Gminy Kolonowskie 

Projekt polega na wymianie oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Kolonowskie. Wymiana ma 
na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przy zachowaniu lub poprawie parametrów świetlnych.

Harmonogram realizacji projektów

RODZAJ ZADANIA 2018 2019 2020 2021 2022

Przebudowa i rozbudowa budynku MCKS 
w Kolonowskiem

X

Przebudowa Sali OSP w Kolonowskiem X X
Remont wieży strażackiej w Kolonowskiem X
Termomodernizacja i przebudowa 
systemów grzewczych w obiektach 
pełniących funkcje publiczne z 
wykorzystaniem energii ze źródeł 
odnawialnych.

X X X X X

Wymiana na nowy wyeksploatowanego 
sprzętu będącego w użytkowaniu KGK 

X X X X X

Budowa nowych lub adaptacja istniejących 
pustych budynków komunalnych na 
mieszkania komunalne.

X X

Organizacja placu wypoczynku i rekreacji 
dla dzieci i rodzin

X X X X X

Budowa i remonty ulic na terenie 
Kolonowskiego wraz z wykonaniem 
chodników 

X X X X X

Kompleksowe odbudowy i konserwacje 
rowów melioracyjnych szczegółowych wraz 
z naprawą i przebudową przepustów 
rolniczych oraz utwardzanie dróg gminnych 
transportu rolnego wraz z odwodnieniem

X X X X X

Poprawa estetyki miejscowości X X X X X
Modernizacja obiektów sportowych oraz 
popularyzacja sportu 

X X X X X

Zwiększenie wykorzystania OZE w 
budynkach użyteczności publicznej

X X X X X

Wymiana oświetlenia na terenie Gminy 
Kolonowskie 

X X X X X

Wdrożenie i monitorowanie planu

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie uchwałą Rady 
Miejskiej w Kolonowskiem. Wdrożenie Planu zaleca się Burmistrzowi Kolonowskiego poprzez 
odpowiednich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie oraz organizacji działających na terenie 
Kolonowskiego.
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Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały czas jego 
trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji rzeczowych i finansowych w 
postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego postęp i efekty.

Oceną wdrażania Planu zajmie się Burmistrz Kolonowskiego.

Zarządzanie

Przyjęty Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. Oznacza to, że 
może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych uwarunkowań rozwoju oraz oceny 
skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji. Postępy w realizacji przyjętego Planu Odnowy 
Miejscowości - zaakceptowanego przez mieszkańców i popartego przez władze Gminy – są na bieżąco 
monitorowane i oceniane przez samych zainteresowanych tj. mieszkańców Kolonowskiego. W tym celu 
Burmistrz Kolonowskiego spotyka się nie rzadziej niż raz w roku na spotkaniach monitorujących wdrożenie 
Planu Odnowy Miejscowości, organizowanych i przygotowanych w porozumieniu z Radą Miejską i 
organizacjami działającymi na terenie Kolonowskiego. Na spotkania są zapraszani w miarę potrzeb 
przedstawiciele współpracujących instytucji, a także eksperci.

Podsumowanie

Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizację kilku zadań. 
Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz 
rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia miejscowości jako lokalnego ośrodka rozwoju 
kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Kolonowskie ma także służyć integracji społeczności lokalnej, 
większemu zaangażowaniu w sprawy miejscowości, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieży 
oraz rozwojowi organizacji społecznych.

Plan Odnowy Miejscowości został opracowany zgodnie  z Strategią Rozwoju Gminy Kolonowskie i 
wnioskami mieszkańców 

Opracował : Piotr Dreja - inspektor ds. budownictwa i inwestycji UMiG Kolonowskie.
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