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„ … nie do wiary jak łatwo obrócić myśl w czyn …” 
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1. Wstęp 

 

Aby zmniejszyć lukę pomiędzy polską a europejską wsią, niezbędne są programy 

inwestycyjne, wspierające podniesienie jakości sfery socjalnej i infrastrukturalnej. Podstawę 

tych działań stanowią plany rozwoju wsi, które nie są wyłącznie powiązane z funduszami 

unijnymi, ale równieŜ funduszami o charakterze pozabudŜetowym. JednakŜe, aby zrealizować 

wyŜej wymienione cele, naleŜy przede wszystkim poznać strukturę koniecznych wydatków. 

W tym celu niezbędny jest dokument o charakterze średnioterminowej prognozy 

ekonomicznej i finansowej tak, aby gmina mogła przygotować swój Plan Rozwoju Lokalnego 

i wystąpić z odpowiednim montaŜem finansowym budŜetu. 

Wychodząc z załoŜenia, Ŝe Plan Odnowy Miejscowości powinien być ściśle  

skoordynowany z Planem Rozwoju Lokalnego gminy i powiatu, strategią rozwoju 

województwa i kierunkiem zagospodarowania przestrzennego, niniejszy dokument powinien 

mieć charakter małej strategii rozwoju miejscowości. Powinien przede wszystkim 

zobrazować zasoby sołectwa, stworzyć swoistą charakterystykę porównawczą korzystnych 

i niekorzystnych cech wewnętrznych wsi oraz potencjalnych szans i zagroŜeń występujących 

w otoczeniu, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przyszłość sołectwa i ich mieszkańców, 

wizji rozwoju wsi wraz z jej priorytetami, projektami rozwojowymi oraz z konstrukcją 

przyszłego zaplecza finansowo-budŜetowego. 

Dokument „Plan Odnowy Miejscowości Kosorowice” ma słuŜyć jak najbardziej 

efektywnemu wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do 

środków unijnych i funduszy rządowych. Wymóg opracowania niniejszego dokumentu 

wynika z obowiązku przyjęcia procedury wnioskowania o fundusze strukturalne. „Plan 

Odnowy Miejscowości Kosorowice” tworzony był w oparciu o załoŜenia programu Odnowy 

Wsi, której pozytywnymi efektami jest osobiste zaangaŜowanie mieszkańców, poczucie 

uczestnictwa we wspólnocie, a przede wszystkim uwalnia społeczność lokalną od myślenia 

w kategoriach roszczeniowych, a zobowiązuje do odpowiedzialności za kształt przyszłej 

wspólnoty. Plan jest dokumentem otwartym, co umoŜliwia wprowadzenie korekt 

wynikających z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii 

priorytetów przyjętych przez społeczność i władze Gminy Tarnów Opolski. NaleŜy 

podkreślić, Ŝe niniejszego dokumentu nie naleŜy traktować jako ściśle określonego 

harmonogramu, który musi być w całości zrealizowany bez względu na warunki społeczne 

i ekonomiczne trudne do przewidzenia. 
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Przy analizie zasobów miejscowości Kosorowice wzięto pod uwagę następujące ich 

kategorie: środowisko przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, religijne i historyczne, obiekty, 

tereny, infrastruktura, gospodarka i sąsiedztwo oraz instytucje, ludzie i organizacje społeczne 

działające na terenie sołectwa. WyŜej wymienioną analizę przeprowadzono na podstawie 

danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych od mieszkańców oraz, przez Urząd 

Gminy w Tarnowie Opolskim. 

 

2. Charakterystyka miejscowości 

 

  PołoŜenie wsi 

Sołectwo Kosorowice leŜy w centralnej części województwa Opolskiego, w powiecie 

opolskim, w gminie Tarnów Opolski. Wieś leŜy na piaszczystej równinie w południowo–

zachodniej części Polski, na prawym brzegu rzeki Odry, 18 kilometrów od Opola, na 

pograniczu WyŜyny Śląsko-Krakowskiej i Niziny Śląskiej. Wschodnią część Kosorowic 

stanowi mezoregion Równiny Opolskiej, natomiast południowa część wsi stanowi fragment 

Masywu Chełmskiego. Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi 1728,95 ha. 

 

 

 

  

 

Źródło: http://www.tarnowopolski.pl/ 
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  Ludność 

Liczbę ludności według stanu na marzec 2007 r. szacuje się na 985 osób. Liczba ta na 

przestrzeni ostatnich lat zmniejszyła się, a ponadto moŜna zauwaŜyć zjawisko starzenia się 

społeczności, co wynika m.in. z małej liczby narodzin dzieci i migracji zarobkowej ludzi 

młodych do miast i poza granice kraju. 

 

  Historia miejscowości 

Istnieją przypuszczenia, Ŝe zaginięcie wsi Wierzbie, której rodowód sięga XII 

wieku dało początek ówczesnym Kosorowicom. O tym, Ŝe wieś ta leŜała w pobliŜu 

Tarnowa Opolskiego, świadczy m.in. fakt, Ŝe na zachód od Tarnowa Op. leŜy pole, które do 

dziś chłopi nazywają Wierzbie. Ponadto podanie głosi, iŜ w owym miejscu niegdyś była 

wioska, która później wymarła. Jest oczywistym, Ŝe wioska ta istniała jeszcze w 1293 roku, 

gdyŜ w innym wypadku dokument z 9 października tegoŜ roku, w którym ksiąŜę opolski 

Bolesław dokonuje lokacji Tarnowa Op., nadając dziedziczne sołectwo tej nowo powstałej 

osady niejakiemu Gumpertowi, wspomniałby o włączeniu Wierzbi do nowo załoŜonej wioski. 

Najprawdopodobniej w XIV wieku wioska przeŜyła klęskę, która zadecydowała o jej 

bezpowrotnym upadku. Klęski Ŝywiołowe były wówczas na porządku dziennym. W roku 

1361 „czarna śmierć” była bezwzględna i bezlitosna dla Górnoślązaków. Niewykluczone 

teŜ, Ŝe wieś uległa zagładzie w czasie jednej z wojen, które często trapiły Śląsk, w ciągu 

niemal całego XV stulecia. W urbarzach z 1532 i 1533 roku jest wzmianka o tej 

miejscowości, ale tu dokument juŜ stwierdza, Ŝe opuszczoną wieś Wierzbie (8 łanów) 

dzierŜawią dziedzicznie chłopi tarnowscy. 

Generalnie brakuje starych dokumentów o załoŜeniu wsi. Jedna z pierwszych 

wzmianek osadnictwa słowiańskiego na ziemiach opolskich pochodząca z 1365r. mówi nam, 

Ŝe w tym czasie Kosorowice było juŜ jedną z osad, co potwierdzają dane archeologiczne. 

Istnieją za to podania ludowe o ksiąŜęcym zamku koło Kosorowic, według których podczas 

polowania księŜna zgubiła kosztowną bransoletę. Uczciwym znalazcą był chłop z Kosorowic, 

któremu mieszkańcy wsi zawdzięczają uwolnienie od pańszczyzny. Według podania, zamek 

ten w późniejszym czasie miał zapaść się pod ziemię, a miejsce, w którym stał, po dzisiejszy 

dzień obrasta trzciną pomimo tego, Ŝe jest to pole uprawne i co roku obrabiane przez 

rolników. Później teŜ został wyróŜniony chłop nazwiskiem Gołąb, któremu ksiąŜę podarował 

spory kawałek lasu. 
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W roku 1618 we wsi mieszkało 11 kmieci, 6 zagrodników i chałupników z rodzinami. 

W 1622r. przybyło wsi nowych zagrodników i chałupników. W 1783r. mieszkało 11 

kmieci i 2 chałupników. W 1829r. na terenie wsi znajdowało się 49 budynków. W 1844r. 

było juŜ 61 domów. Na miejscu pojawił się kowal. W roku 1852 prawie cała wieś spłonęła. 

To przykre doświadczenie spowodowało, Ŝe ówcześni mieszkańcy zaczęli odtąd budować 

prawie wyłącznie z kamienia. W 1863r. w Kosorowicach notowano: krawca, 2 kowali, 

stolarza, szewca i wielu murarzy. Mieszkańcy naleŜeli do parafii tarnowskiej i tam 

uczęszczali do szkoły. W 1861r. w Kosorowicach znajdowało się 54 domów mieszkalnych 

i 30 zabudowań gospodarczych. W roku 1890 wszyscy mieszkańcy posługiwali się tylko 

językiem polskim. W 1900r. jedynie trzech podało język niemiecki jako ojczysty. Podczas 

plebiscytu w 1921r. - 324 mieszkańców głosowało za Polską, a tylko 33 za Niemcami.  

W czasie Powstań Śląskich Kosorowice (Kossorowitz) znajdowały się na terenach 

objętych działaniami zbrojnymi. 22 lipca 1920r. w II Powstaniu Śląskim w Kosorowicach 

zastrzelono jednego z powstańców, Karola Pawletę z Przywór. Na pamiątkę tamtych 

wydarzeń w centrum wsi ustawiono kamień, który stoi do dnia dzisiejszego. 

W 1925r. 338 mieszkańców mówiło językiem polskim, 18 niemieckim, a 224 

obydwoma językami. W tymŜe roku ilość domów mieszkalnych wzrosła do 107. Od 1936r. 

do 1945r. wieś nosiła nazwę Grasen.  W 1965r. powierzchnia wsi wynosiła 855,3ha; stan 

ludności - 857 osób, w tym 418 męŜczyzn.  

• Kościół Parafialny w Kosorowicach 

Przez długie lata wielkim pragnieniem mieszkańców wsi Kosorowice było mieć własny 

kościół. Do parafialnego kościoła w Tarnowie Opolskim mieszkańcy mieli od 2 do 3 

kilometrów. 

Wiosną 1983 roku po rozmowach z Ks. Dziekanem Sobotą z Kątów Opolskich oraz 

rolnikami z Kosorowic podjęto decyzję o rozpoczęciu budowy kościoła. Obecny kościół 

zbudowano na działce naleŜącej do Ks. Proboszcza Zygmunta Sosny, który odkupił ją od 

ElŜbiety Blaut. Ks. Proboszcz Sosna z Tarnowa Opolskiego, przywiózł wszystkie mapki 

geodezyjne, które z odpowiednim podaniem o zezwolenie na budowę kościoła dostarczono 

do Biura Planowania Budownictwa Przestrzennego przy Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. 

Podanie to złoŜono w pierwszych dniach maja 1983 roku. 
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Podczas wizyty Ojca Św. Jana Pawia II na Górze Św. Anny 21 czerwca 1983, spośród 65 

kamieni węgielnych na budowę nowych kościołów w Diecezji Opolskiej, poświęconych 

przez PapieŜa Jana Pawła II był równieŜ kamień węgielny z Kosorowic. Podczas ceremonii 

Ojciec Św. powiedział, Ŝe „tymi kamieniami węgielnymi poświęca wszystkich tych, co przy 

nowych kościołach pracować będą i tych, co do nich chodzić będą”. 

Następnego dnia rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej, którą wykonali: mgr 

inŜ. arch. Alojzy Wocko, mgr inŜ. arch. Zbigniew Trzos, mgr inŜ. Tadeusz Działowski. Od 

dnia 1 sierpnia na placu kościelnym rozpoczęto prace przy pustakach Ŝwirowo-betonowych. 

Tego samego dnia wieczorem o godzinie 20:00 na zebraniu wybrano Komitet Budowy 

Kościoła, na które zaproszono równieŜ Ks. Proboszcza Sosnę. Zebranie to rozpoczęto 

modlitwą. Do komitetu zostali wybrani: Walecko Józef, Muc Stanislaw, Blaut Norbert, 

Cichos Piotr, Ochota Alojzy, Halupczok Krzysztof, Wojtala Józef, Blaut Jan, Sprancel 

Alfons, Kowalczyk Józef, Cichos Jacek, Mika Jan, Skóra Piotr, Golomb Paweł, Golomb 

Jerzy, Sparwasser Feliks, Skop Helmut, śmuda Oswald, Mateja Józef. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych na działce postawiono drewniany 

krzyŜ, poświęcony przez Ks. Proboszcza 6 października 1983 roku. 

Podczas pierwszej zbiórki pieniędzy, skarbnicy Walecko Józef i Mateja Edyta zebrali 

kwotę 300 000 złotych. Była to wtedy następująca wartość: 

— jedna mleczna krowa kosztowała 60 tysięcy złotych, 

— jedna cegła kosztowała 10 złotych, 

— jedna tona cementu około 4 tysiące złotych, 

— średnia płaca jednego robotnika około 18 tysięcy złotych. 

W dniu 6 października 1983 roku Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim wydał decyzję 

zatwierdzającą dokumentację techniczną i od tego dnia rozpoczęto prace budowlane. 

Kościół kosztował około osiem milionów starych złotych. Wszystkie ofiary były 

zbierane w salce katechetycznej. Ofiary nie były zbierane w Ŝadnej innej parafii. Na budowę 

kościoła nie zaciągnięto teŜ Ŝadnego długu. Warto wspomnieć, Ŝe kościół budowano w czasie 

wielkiej inflacji. 

Dnia 18 maja 1985r. Ks. Biskup Alfons Nossol poświęcił i konsekrował nowy kościół, 

a w sierpniu 1986 roku Kosorowice stały się nową parafią p.w. Św. Jana Nepomucena. 
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• Oswald Mateja 

Najwybitniejszym mieszkańcem Kosorowic był bez wątpienia Oswald Mateja. Prof. 

dr hab. inŜ. Oswald Mateja urodził się 9 lutego 1936. Po ukończeniu w 1960 roku studiów 

wyŜszych na Wydziale Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej 

w Gliwicach, podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Katedrze Budownictwa Przemysłowego 

w tejŜe uczelni. W 1964 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie 

rozprawy "Stateczność hiperboloidalnych chłodni wieŜowych obciąŜonych cięŜarem własnym 

powłoki". W 1968 roku, po wypadkach marcowych, w wyniku reorganizacji katedry Profesor 

wraca na rodzinną Opolszczyznę i rozpoczyna pracę naukowo-dydaktyczną na nowo 

utworzonym Wydziale Budownictwa, aktywnie uczestnicząc w jego organizacji oraz rozwoju. 

Prowadził szeroką współpracę z uczelniami i instytucjami w kraju i za granicą. Przez okres 

jednego roku przebywał na stypendium Humboldta. Wypromował 5 doktoratów oraz był 

recenzentem wielu prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nominacje profesorskie. 

Uwzględniając całokształt dorobku naukowego i dydaktycznego, Uchwałą Rady Państwa 

uzyskał tytuł naukowy i został w 1977roku mianowany na stanowisko profesora 

nadzwyczajnego. Był pierwszym profesorem w WyŜszej Szkole InŜynierskiej w Opolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jego działalność była znacząca dla kraju i regionu. Był organizatorem 

i przewodniczącym konferencji naukowych z dziedziny metod komputerowych w mechanice 

konstrukcji, pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Powołał pierwsze krajowe studium 
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podyplomowe z zakresu budowli wieŜowych. Za swą wszechstronną działalność został 

odznaczony KrzyŜem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej, Odznaką ZasłuŜonemu Opolszczyźnie - za zasługi dla miasta Opola, oraz Srebrną 

i Złotą Odznaką PZ i TB. Był wielokrotnym laureatem nagród Ministra Nauki Szkolnictwa 

WyŜszego i Techniki.  

W dniu 16 kwietnia 1983 roku zmarł nagle w wieku 47 lat. Pośmiertnie został 

odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I Klasy. Jedna z ulic Opola została nazwana na cześć 

wybitnego Profesora. 

  Zasoby przyrodnicze 

Kosorowice to wieś odznaczająca się zróŜnicowanymi zespołami potencjalnej roślinności 

naturalnej, tj. zespołami roślinnymi, które ukształtowały się w sposób naturalny, bez 

ingerencji człowieka. Wieś otoczona jest lasami, w których znajdują się liczne ścieŜki. 

Dominujące w lasach drzewostany sosnowo-świerkowe są sztucznego pochodzenia, z reguły 

jednowiekowe i jednopiętrowe. Ponadto występują liczne stanowiska brzozy, buka, topoli 

i akacji. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 46 lat. Lasy obfitują w duŜe ilości zwierzyny 

łownej: dziki, sarny, jelenie, lisy, zające, baŜanty itp. jak i gatunków chronionych takich jak 

Bocian Czarny. Ponadto lasy te charakteryzują się występowaniem licznie kopcami mrówek. 

 Ponadto na zachód od wsi znajdują się stawy hodowlane będące pozostałościami po 

wyrobiskach Ŝwirowych. W stawach najczęściej hodowane są ryby z rodziny karpiowatych 

(karp, amur, tołpyga, lin) a takŜe ryby drapieŜne (szczupak, okoń). W sąsiedztwie stawów jest 

wiele siedlisk ptactwa wodnego, w tym chronionego, np. łabędzie, kormorany, rybitwy. 

Obszar wsi charakteryzuje się połoŜeniem w obrębie głębinowego zbiornika wody pitnej 

(Trias Opolski). 

 JeŜeli chodzi o walory geotechniczne to naleŜy podkreślić występowanie duŜych 

pokładów Ŝwirów i wapieni. 

 

 

2.5  Zasoby kulturowe 

 Na terenie sołectwa Kosorowice w sferze kultury działają następujące organizacje:  

• Klub Sportowy LZS „Burza” Kosorowice (szkoli i trenuje do  gry w piłkę noŜną 

dzieci i młodzieŜ oraz osoby dorosłe), 
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• Ochotnicza StraŜ PoŜarna Kosorowice (ratuje mienie i Ŝycie, przeprowadza 

szkolenia, organizuje imprezy kulturalne), 

• DFK- Mniejszość Niemiecka (organizuje spotkania, seminaria), 

• Caritas, 

• Amatorski Zespół ludowy „Kosorowiczanki”, 

• Zespół taneczny „Hałas”, 

• Zespoły: „Uniwersal”, „Albatros”, „Twix”, „Vanetto”. 

 

 
Zespół  „KOSOROWICZANKI” 

 

 Na terenie sołectwa znajdują się takie obiekty jak: 

• Publiczna Szkoła Podstawowa, 

• Publiczne Przedszkole, 

• Kościół parafialny p.w. Św. Jana Nepomucena, 

• Budynek wielofunkcyjny wraz ze świetlicą, 

• Remiza OSP Kosorowice, 

• 2 boiska do piłki noŜnej oraz 1 boisko do piłki siatkowej, 

• Plac zabaw. 

Budynek wielofunkcyjny, który został zbudowany przy pomocy mieszkańców sołectwa 

i władz gminy Tarnów Opolski zawsze był obiektem, który mieszkańcom dostarczał wiele 

satysfakcji i dumy. W wyŜej wymienionym budynku odbywa się wiele spotkań oraz imprez 

okolicznościowych związanych nie tylko z mieszkańcami naszego sołectwa.  Ponadto wokół 
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budynku odbywają się liczne imprezy plenerowe o charakterze lokalnym i regionalnym (np. 

festyny letnie, doŜynki gminne i powiatowe itp.). Dzięki tym działaniom krzewi się kulturę 

i sport, a takŜe dba o zachowanie dawnej tradycji ( Wodzenie Niedźwiedzia, doŜynki, 

polterabend). 

 

 
„Wodzenie Niedźwiedzia”  

 

Ponadto na terenie sołectwa znajdują się następujące obiekty zabytkowe: 

• Kapliczka św. Jana Nepomucena, 

• Pomnik powstańca Karola Pawlety, 

• Stary cmentarz, 

• Izba tradycji, 

• Liczne kapliczki i krzyŜe. 
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Izba tradycji w Kosorowicach 

W Kosorowicach znajduje się równieŜ mały zabytkowy cmentarz, gdzie pochowano 

większość ludzi (ile i datę kroniki nie podają) zmarłych po wybuchu epidemii. PoniewaŜ 

szybko umierali, nawet po kilka osób w jednym dniu, nie było czasu wozić ich na cmentarz 

do Tarnowa Opolskiego. Tak więc upatrzono sobie miejsce na północ pod lasem i tam ich 

grzebano.  Początkowo cmentarz ogrodzony był deskami. 24 sierpnia 1777 pewien rolnik 

z sołtysem postawili mur. TegoŜ dnia postawiono teŜ krzyŜ na tym cmentarzu. 1 lipca 1839 

cmentarz został odremontowany i postawiono nowy krzyŜ drewniany, gdyŜ stary był juŜ 

zepsuty. W dniu 24 sierpnia 1977 został postawiony nowy krzyŜ i ogrodzono cmentarzyk 

murkiem z kamienia. Cmentarz ten istnieje do dnia dzisiejszego. 

2.6. Infrastruktura 

• Drogi 

PołoŜenie komunikacyjne sołectwa w regionie jest bardzo korzystne. Wieś połoŜona jest 

w pobliŜu drogi krajowej nr 94 relacji Zgorzelec – Medyka. Ponadto przez sołectwo 

przebiega droga powiatowa relacji m.in. Ozimek – Przywory. Około 24 km od wsi przebiega 

autostrada A-4. Drogi w sołectwie są w 95% oświetlone. W odległości około 1 km od wioski 

znajduje się stacja kolejowa PKP (trasa Opole-Gliwice). Ponadto na terenie sołectwa znajdują 
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się ścieŜki rowerowe m.in. do Maliny i Falmirowic oraz szlak turystyczny (pielgrzymkowy) 

Opole-Kamień Śl.–Góra Św. Anny-Częstochowa 

• Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 

Teren sołectwa jest w 100% zwodociągowany i znajduje się w strefie ochrony zbiornika 

GZPW-333. Wieś jest ponadto w 80% skanalizowana. Ścieki z terenu wsi odprowadzane są 

do międzygminnej oczyszczalni ścieków w Kosorowicach. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Kosorowicach 

• Gospodarka odpadami 

Sołectwo Kosorowice posiada uregulowaną gospodarkę odpadami stałymi. Gromadzone 

są one w typowych pojemnikach, które wywoŜone są przez firmę REMONDIS z Opola oraz 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący jednostką gminną. Odzysk szkła, 

plastiku i papieru prowadzony jest przez system pojemnikowy. 

• Telekomunikacja 

Niemal kaŜdy dom w sołectwie jest podłączony do sieci telefonicznej. Cała wieś ma 

dostęp do wszystkich sieci telefonii bezprzewodowej. Ponadto dzięki wymianie w gminie 
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starej centrali telekomunikacyjnej na centralę cyfrową, zwiększyła się liczba osób mogących 

korzystać z Internetu przy pomocy modemów. Istnieje takŜe moŜliwość korzystania 

z Internetu radiowego. Obecnie około 50% mieszkańców sołectwa posiada dostęp do 

Internetu. 14 mieszkańców wsi posiada umiejętności informatyczne. 

• Energetyka 

Sieć elektroenergetyczna oraz urządzenia elektroenergetyczne z nią związane na terenie 

sołectwa Kosorowice eksploatowane są przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. 

Oddział w Opolu.                                                                                                                                                                                   

2.7. Strefa gospodarcza 

• Rolnictwo 

Na terenie sołectwa działa obecnie 19 pręŜnie działających gospodarstw , z czego 

8 gospodarstw rolnych ma powierzchnię powyŜej 20 ha. Na terenie wsi hoduje się przede 

wszystkim trzodę chlewną, ponadto konie i gołębie. JeŜeli chodzi o uprawy to przewaŜają 

uprawy zbóŜ. Dodatkowo uprawia się ziemniaki i kukurydzę. 

• Usługi 

Na terenie sołectwa działa około 15 pręŜnych przedsiębiorców oraz usługodawców : 

• FHU Usługi budowlane Mutz  Krzysztof 

• Firma Usługowo-Budowlana Cebula Stanisław 

• Usługi Budowlane Mathea Krystian 

• Usługi Budowlane Kowol Konrad 

• ZURB Malkan śyła Antoni 

• Malarstwo Renowacje Kowalik Erwin 

• Stolarstwo i Usługi Pogrzebowe Mateja Marcin 

• Zakład Stolarski Walecko Piotr 

• Ad-Trans Szcześniok Adrian 

• Kowalstwo artystyczne Wicher Krystian 

• Sklep SpoŜywczy i Bar Schneider Edyta Jerzy 
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• Sklep SpoŜywczy Soworka Krystyna 

• Pub Victoria Denisz Radosław 

• Kwiaciarnia Tajemniczy Kwiat Kuźnik Irena 

3. Wstęp do Planu Odnowy 

 Elementy wyróŜniające sołectwo Kosorowice: 

• dobrze utrzymane walory krajobrazu oraz nie zniszczone środowisko naturalne, 

• duŜa ilość terenów leśnych, 

• cenne przyrodniczo stawy, stwarzające moŜliwość rozwoju turystyki, 

• zadbane domostwa na terenie miejscowości, 

• bliskość do Opola, Krapkowic, Strzelec Opolskich i Ozimka, 

• dogodna ilość połączeń z lokalną siecią autobusów z miastem wojewódzkim, 

• duŜo ilość działek budowlanych i działek pod domy letniskowe (w okolicach stawów), 

• zabytkowy układ urbanistyczny ,w szczególności ul. Opolska od Karczmy w kierunku 

Miedzianej, 

• zabytki historyczne: kapliczka św. Jana Nepomucena, pomnik Karola Pawlety, stary 

cmentarz, 

• postacie historyczne (prof. Oswald Mateja, Karol Pawleta), 

• fakty historyczne (Kroniki: Schlappa, Waletzko, Lika), 

• bardzo  dobre stosunki z 14 sponsorami stałymi , 

• tradycje i obrzędy- Wodzenie Niedźwiedzia, Polterabend, skubanie pierza, Korona 

doŜynkowa i doŜynki, robienie kroszonek, gwara śląska, palenie Judasza, świniobicie, 

• obchody Barbórki, św. Floriana, Odpust św. Jana Nepomucena, 

• zespoły artystyczne: KOSOROWICZANKI, HAŁAS, 

• kultywowanie tradycyjnych potraw: mołczka, kołocz, giermuszka, makówka, ścierka, 

polewka, gulasz niedźwiedziowy, zacierani, praŜonki, 

• występowanie lokalnych nazw dzielnic: Cymboł, Porąbka, Czerwonka, Kopalina, 

Brzezina, Górki, Rokicie, Połanek, Kamieńskie, Skała, Na Glinie oraz stosowanie 

nazwy gospodarstw po pseudonimach właścicieli. 

• ludność autochtoniczna z tradycyjną pracowitością. 
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Kosorowice- DOśYNKI 2008 

4. Analiza zasobów sołectwa. Analiza SWOT 

Na podstawie analizy zasobów i opracowaniu korzystnych i niekorzystnych cech 

wewnętrznych sołectwa wynika, Ŝe standard Ŝycia we wsi Kosorowice jest dobry. Jakość 

Ŝycia jest przeciętna, na co dodatkowo niekorzystnie wpływa połoŜenie na ruchliwej trasie 

komunikacyjnej, rozwój transportu i obawa przed negatywnymi konsekwencjami związanymi 

z otwarciem lotniska w sąsiedztwie sołectwa. Dodatkowo duŜym problemem sołectwa jest 

emigracja zarobkowa, przede wszystkim ludzi młodych i spadek przyrostu demograficznego. 

PoniŜej zamieszczono podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa. 
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Silne strony: 
 

1. Aktywność mieszkańców oraz 
działalność stowarzyszeń : OSP, LZS, 
TSKN, Hałas i Kosorowiczanki 

2. Rekreacja – ścieŜki rowerowe 
3. Lasy – czyste powietrze 
4. Rzeka Struga 
5. GZPW – Głębinowy Zbiornik Wody 

Pitnej 
6. ZłoŜa naturalne (Ŝwir i kamień 

wapienny) 
7. Architektura 
8. Kult religijny 
9. Kultywowanie tradycji śląskich 
10. Infrastruktura 
11. Dostęp do komunikacji telefonicznej 
12. Połączenia komunikacyjne z Opolem 

– LUZ, PKS i PKP 
13. Środki finansowe do dyspozycji 

sołectwa 
14. Sponsorzy 
15. Organizowane imprezy: Dzień 

Dziecka, Mikołaj, DoŜynki, Dzień 
Św. Floriana, Zabawa Mikołajkowa, 
Sylwester, Wodzenie Niedźwiedzia 

16. Zaradność mieszkańców (poczucie 
niezaleŜności) 

Słabe strony: 
 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej – 
mieszkańcy nie sprzedają działek 

2. Nie w pełni wykorzystana świetlica 
3. Mała ilość zieleni we wsi (drzewa i 

krzewy) 
4. Zły stan dróg i brak chodników 
5. Niski poziom bezpieczeństwa na 

drogach 
6. Nieutwardzone drogi gminne 
7. Niewykorzystane osoby o potencjale 

intelektualnym 
8. Emigracja zarobkowa 
9. Mały przyrost naturalny 
10. Zanik gwary śląskiej i j. niemieckiego 
11. Małe zaangaŜowanie mieszkańców w 

ochronę środowiska – znikoma 
segregacja i wyrzucanie odpadów w 
niedozwolonych miejscach 

12. Brak jednolitej grupy skupiającej 
wszystkich wokół Ŝycia wsi 

 

Szanse: 
 

1. Wykorzystanie stawów do rekreacji 
2. Zagospodarowanie placu przy OSP 
3. Rozwój rękodzieła tradycyjnego 
4. Budownictwo jednorodzinne 
5. Utworzenie serwisu WWW 

prezentującego walory wsi 
 

ZagroŜenia: 
 

1. Spadający przyrost naturalny 
2. Rozpad więzi rodzinnych 
3. Emigracja do miasta i za granicę 
4. Słabnąca działalność stowarzyszeń – 

liczebność członków 
5. Działalność przemysłowa w 

warunkach wyczerpania zasobów 
naturalnych 

6. Gwałtowny rozwój transportu – 
drogowego + otwarcie lotniska. 
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5. Wizja Odnowy Wsi 

 

Chcemy aby Kosorowice stały się wsią zadbaną, uporządkowaną 

i nowoczesną, ale jednocześnie wsią z tradycjami, w której znajduj ą się 

miejsca spotkań i integracji. Pragniemy, aby nasze sołectwo posiadało 

dobrze rozwiniętą infrastruktur ę techniczną, która poprawi funkcj ę 

rekreacyjną, co z kolei wpłynie pozytywnie na jakość Ŝycia jej 

mieszkańców. Będziemy dąŜyć do tego aby Kosorowice były miejscowością 

przyjazną zarówno jej mieszkańcom jak i przyjezdnym, wsią dbającą 

o kultywowanie tradycji, dbającą o ochronę środowiska, dzięki czemu 

będzie zachęcać do zamieszkania i inwestowania w nią. 

 

 

6. Plan odnowy  wsi 

 

PRIORYTET 1 

Rozwój funkcji rekreacyjnej wsi poprzez rozbudowanie bazy sportowej 

i wypoczynkowej 

          Cele:  

- Rozbudowanie juŜ istniejącej bazy sportowej w celu stworzenia   

moŜliwości wypoczynku i spędzania aktywnie wolnego czasu zarówno   

dla dzieci, młodzieŜy jak i osób dorosłych. 

- Integracja społeczności lokalnej. 

- Organizowanie imprez sportowych i kulturowych. 
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PRIORYTET 2 

Jakość Ŝycia i infrastruktura 

             Cele: 

        - Modernizacja systemu komunikacji drogowej. 

        - Bezpieczeństwo i usprawnienie ruchu pieszych i pojazdów. 

        - Objęcie całego sołectwa systemem kanalizacji. 

        - MoŜliwość organizowania profesjonalnych szkoleń, spotkań i           

konferencji . 

 

PRIORYTET 3 

Tradycja i reprezentatywność 

       Cele: 

       - Kultywowanie istniejących tradycji: Wodzenia Niedźwiedzia,       

         darcia pierza, doŜynek i uplecienie korony Ŝniwnej. 

       - Tworzenie klimatu do rozwoju zespołów ludowych i artystycznych. 

       - Wspieranie róŜnorodnych form Ŝycia kulturalnego. 

            

 

7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia 

 

 

Nazwa projektu/ 
Zakres inwestycji 

Orientacyjny 
koszt 
całkowity w zł 

Okres 
realizacji  
projektu 

Nazwa 
programu  
pomocowego 

PRIORYTET 1    
1. Budowa boksów dla 
zawodników LZS Kosorowice   
i ławek dla kibiców 

20 000 2008-2011 Środki gminne 

2. Budowa szatni dla            
LZS Kosorowice 

40 000 2008-2010 Środki sołectwa 

3. Zagospodarowanie placu 
przy budynku wielofunkcyjnym 
w Kosorowicach 

100 000 2009-2015  Środki gminne 
Środki sołectwa 
ARiMR 

4. Budowa ścieŜki rowerowej 1000 000 2008-2012 Środki gminne 
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łączącej Kosorowice z 
Tarnowem Opolskim 
PRIORYTET 2    
1. Dokończenie budowy 
chodnika  

2 500 000 2009-2011 NPPDL 
 

2. Ostatni etap budowy systemu 
kanalizacji 

 2010-2012 SAPARD 
Środki gminne 

3. Budowa parkingu przed 
budynkiem wielofunkcyjnym w 
Kosorowicach 

300 000 2008-2012 PROW 
Środki gminne 

4. WyposaŜenie sali 
audiowizualnej w budynku 
wielofunkcyjnym w 
Kosorowicach 

25 000 2009-2010 Środki sołectwa 
Odnowa Wsi 

PRIORYTET 3    
1. Remont pomnika Karola 
Pawlety 

5 500 2008-2009 Środki sołectwa 

2. Wykonanie tablic 
informacyjnych 
przedstawiających topografię i 
historię Kosorowic 

4 000 2009-2010 Środki sołecwa 

3. Serwis www 2 000 2008-2009 Środki sołectwa 
4. Wspieranie działania zespołu 
ludowego „Kosorowiczanki” 

8 000 2009-2012 Środki gminne 

5. Kultywowanie tradycji 
Wodzenie Niedźwiedzia, darcia 
pierza i uplecienie korony 
Ŝniwnej 

6 000 2009-2012 Środki sołectwa 

 

8. Zarządzanie 

 

Jednostką odpowiedzialną za realizacją planu odnowy jest sołtys i Rada sołecka. W skład 

której wchodzą: 

Lider Tomasz Rega- sołtys wsi, Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Stefan KuŜnik, Teresa 

Hruzik, ElŜbieta Reinert, Teresa Kowol, Damian Łukaszczyk, Henryk Borowczyk, Andrzej 

Walecko, Krzysztof Bawoł. 

 Prace koordynacyjne nad planem z ramienia samorządu gminnego przejął pracownik urzędu 

odpowiedzialny za środki pomocowe z Unii Europejskiej- Aneta Labisz. 
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9. Podsumowanie 

 

Poszczególne zadania zawarte w Planie Odnowy Miejscowości będą wdraŜane 

i realizowane w oparciu o zasady poszczególnych programów, zarówno krajowych jak 

i unijnych. Ponadto przyjęto załoŜenie, Ŝe przy nieinwestycyjnych projektach zaangaŜowani 

będą aktywni mieszkańcy gminy, co wpłynie pozytywnie na poprawę stosunków 

międzyludzkich oraz umocnienie więzi. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności 

środowisk lokalnych oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości 

związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. 

Realizacja Planu Odnowy Wsi Kosorowice ma takŜe słuŜyć stworzeniu atrakcyjnych 

warunków bytowych dla ludzi młodych, co ma zmniejszyć masową emigrację. Ponadto 

sołectwo poprzez wyŜej wymienione działania zamierza rozwinąć funkcję rekreacyjną wsi 

i zagospodarować czas wolny młodzieŜy i dzieciom. 

Plan rozwoju sołectwa jest dokumentem otwartym, w uzasadnionych przypadkach moŜe 

być aktualizowany na bieŜąco przez radę sołecką i wójta. KaŜde zadanie, które rada sołecka 

będzie zamierzała zgłosić do realizacji powinno być szczegółowo opisane z podaniem 

harmonogramu oraz szacunkowych kosztów. Opis zadania będzie załącznikiem do planu 

rozwoju i jednocześnie podstawą do przygotowania do realizacji. Zdobyty bagaŜ doświadczeń 

będzie podstawą do planowania na kolejne lata. 

 

  

 

 


