
Drogi wyremontowane  
z funduszy zewnętrznych  

w roku 2011 
 
W roku 2011 została 

wyremontowana kolejna droga 
dofinansowywana ze środków 
budżetu państwa w ramach 
„Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokal-
nych 2008-2011”. Moderni-
zacja i remont ulicy Krasic-
kiego w Kątach Opolskich 
polegały na wyłożeniu na-
wierzchni gruntowej  betono-
wą kostką brukową oraz 
wykonaniu odwodnienia wraz 
z utwardzeniem poboczy. 
Całkowita wartość projektu to 
kwota 252 471,02 zł, a wartość 
dofinansowania wyniosła
126 235,51 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          W tym samym roku 
wykonano zadanie pod nazwą: 
„ Odbudowa drogi gminnej nr 
105001 w miejscowości Przy-
wory”. Zadanie to zostało w 
100% sfinansowane na pod-
stawie udzielonej promesy Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z pieniędzy rzą-
dowych po pozytywnym roz-
patrzeniu wniosku gminy. Po-
wyższa dotacja dotyczyła 
drogi, która została zniszczona 
podczas powodzi w roku 2010. 
Wysokość dotacji to kwota 
228 835,99 zł.            Inf. UG 
 
 

Zakłady Wapiennicze Lhoist 
S.A. (dawniej „Opolwap”) 

zmniejszają negatywne 
oddziaływanie na środowisko 
 

Obecny sołtys Koso-
rowic Szymon Dyga oraz jego 
poprzednik Tomasz Rega od-
wiedzili w dniu 08.02.2012r. 
Krystiana Strzałka - Członka 
Zarządu miejscowych Zakła-
dów Wapienniczych Lhoist 
S.A. W imieniu mieszkańców 
Kosorowic złożyli podzięko-
wania za przeprowadzenie 
w latach 2010-2011 trzech in-
westycji mających na celu 
m.in. odwodnienie kopalni w 
Tarnowie Opolskim oraz po-
prowadzenie ruchu samocho-
dów ciężarowych dowożących 
kamień do produkcji z wy-
robisk w Otmicach i Góraż-
dżach poza terenami zabudo-
wanymi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak poinformował dy-
rektor Strzałek, budowa kolek-
tora wodnego omijającego Ko-
sorowice rozpoczęta w sierp-
niu 2011r. jest praktycznie 
zakończona, trwają jeszcze 
prace związane z odtworze-
niem terenu, przez który prze-
biega rura oraz niezbędne od-
biory techniczne. Dzięki nowej 
inwestycji wartej 5,5 mln zł 
kopalni i Kosorowicom nie 
będzie groziło zalanie, a stało 
się tak już dwukrotnie w 
czasie powodzi w latach 1997 

i 2010. Nowy kolektor mierzy 
ok. 4,5 km i ma średnicę 0,9 
m. Aby położyć rury wyko-
nawca musiał wykonać trzy 
tzw. przeciski przez drogi oraz 
wzmocnić u wylotu kolektora 
brzegi rzeki Struga. Teraz z 
kopalni będzie można wypom-
powywać większe ilości wody. 
Do wykonania została jeszcze 
nowa stacja pomp. O tym, że 
przebieg rurociągu zmieniano 
kilkakrotnie z powodu braku 
zgody niektórych właścicieli 
działek, przez co realizacja in-
westycji przesunęła się w cza-
sie, dyrektor nie chciał wspo-
minać, stwierdzając tylko, że 
„najważniejsze, że mamy to 
już za sobą”, a mieszkańcy z 
północnej części Kosorowic 
mogą czuć się bezpiecznie. 

Drugą inwestycją rea-
lizowaną przez Zakłady Wa-
piennicze Lhoist było wyko- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nanie dwóch dróg dojazdo-
wych dla ciężarówek dowo-
żących kamień do produkcji. 
Pierwsza, zrealizowana z fina-
nsowym wkładem firmy Lab-
tar biegnie od drogi powia-
towej za Kosorowicami trasą 
tzw. betonówki, aż do wjazdu 
na teren zakładu przez stara 
hałdę, zaś druga bierze po-
czątek w kopalni w Tarnowie 
Opolskim i prowadzi przez las 
do  wyrobiska w Otmicach. 
Obie drogi służą do ruchu 
samochodów ciężarowych tra-

nsportujących surowiec po-
między Górażdżami, Tarno-
wem Opolskim i Otmicami. 
Sporym wyzwaniem dla wy-
konawców była zwłaszcza ta 
pierwsza droga, bowiem aby 
wykonać wjazd na zakład 
należało dokonać przecięcia  
 
 
 
 
 
 
 
 
hałdy, która w tym miejscu ma 
około 20 m wysokości. Aby 
wykonać w tym miejscu prze-
jazd trzeba było przemieścić 
około 100 000 m3 ziemi i ka-
mienia, które ważyły łącznie 
200 000 ton. W końcu jednak 
udało się to przedsięwzięcie 
zrealizować, a  dzięki nowym 
drogom technologicznym ode-
tchnęły nie tylko Kosorowice, 
ale też Tarnów Opolski i Ka-
mień Śląski, przez które jeź-
dziło coraz więcej ciężarówek 
z surowcem. Szczególne po-
wody do zadowolenia mogą 
mieć mieszkańcy Tarnowa 
Opolskiego, gdzie droga po-
wiatowa 1712 jest i tak bardzo 
obciążona przez ciężarówki 
wożące produkty gotowe z 
firm Lhoist i Labtar. Dzięki 
nowym inwestycjom przez 
Tarnów Opolski będzie prze-
jeżdżało nawet kilkaset 40-
tonowych samochodów mniej. 

 
Sołtys Kosorowic 

Szymon Dyga, Rada Sołecka 
Kosorowic oraz mieszkańcy, 
dziękują firmom Zakłady 
Wapiennicze Lhoist S.A.  
i Labtar za wkład i za-
angażowanie na rzecz po-
prawy funkcjonowania oby-
dwu firm, a także za działa-
nia mające na celu zmniej-
szenie uciążliwości procesu 
produkcji oraz poprawę ja-
kości warunków życia miesz-
kańców naszej gminy.  

Tomasz Rega 
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Przedmiotem troski sołeckiej 
jest ulica Dąbrowicka – wnio-
skowano o wybudowanie tu 
chodnika. Trwają też starania 
o ustawienie tu znaków ogra-
niczających zarówno tonaż jak 
i szybkość przejeżdżających 
samochodów. Uzyskano za-

pewnienie, że do końca czer-
wca zostanie ustanowione og-
raniczenie prędkości. Kolejno 
wnioskowano do Rady Gminy 
o przydzielenie środków na 
doposażenie placu zabaw dla 
dzieci. Wójt zasięgał opinii 
mieszkańców w sprawie sprze-
daży terenu po starym boisku. 

Zebranych zmartwiła infor-
macja o tym, że Walidrogi nie 
zostaną włączone do gminnej 
sieci telekomunikacyjnej. 
 Wobec perspektywy 
wieloletniego oczekiwania na 
skanalizowanie wsi pytano o 
ewentualną pomoc w budowie 
przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Niestety – inwestycje 
takie pozostają w gestii każ-
dego właściciela posesji indy-
widualnie. 
 Pan Wójt udzielał tak-
że informacji na liczne pytania 
zainteresowanych naliczaniem 
nowo uchwalonych podatków. 

Inf. udzieli Sołtysi 


