
Informacja o planowaniu budowy wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych w Kornicach wywołała 

szczere poruszenie wśród mieszkańców powiatu raciborskiego. Niedzielna publikacja petycji o 

sprzeciwie Mieszkańców Wsi Makowa oraz ościennych wiosek (Kornic, Pawłowa, Żerdzin oraz 

Pietrowic Wielkich) na łamach portali Nasz Racibórz oraz Nowiny.pl,  spowodowała lawinę wsparcia 

dla protestujących. Rozdzwoniły się telefony. Kolejne miejscowości dołączają się do protestu. Krowiarki 

i Gamów już ruszyły z akcją zbierania podpisów. Pomimo, że wioski znajdują się w znacznej odległości 

od planowanej inwestycji, nie chcą, aby w Gminie powstała asfalciarnia. „Jesteśmy z Wami powtarzają 

kolejni mieszkańcy Gminy. I pytają jak jeszcze mogą pomóc?” To wsparcie jest dla nas bardzo ważne i 

jeszcze bardziej mobilizuje do walki.  

Gamów wprawdzie nie należy do gminy Pietrowice, lecz do Gminy Rudnik, ale ze stanowczością 

popiera i dołącza się petycji. Kto wie czy po zatrzymaniu asfalciarni w Kornicach, władze Miasta 

Raciborza nie wpadną na pomysł, aby umieścić zakład w ich Gminie. Tam jeszcze nie próbowano.  Wolą 

dmuchać na zimne i także wykazać swój sprzeciw dla budowy takich inwestycji na terenach wiejski 

blisko domów mieszkalnych i zagród. 

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak bardzo opary i odpady z produkcji mas bitumicznych są szkodliwe 

dla życia i zdrowia. Nie możemy przyjmować, że jeśli czegoś nie widzimy, to tego nie ma. Proszę 

spojrzeć na to globalnie, w pobliżu, znajduje się przecież ujęcie wody pitnej dla Gminy Pietrowice 

Wielkie. Czy nie jest ono zagrożone skażeniem? Paradoksalnie, ujęcie wody pitnej dla Wsi Maków 

mieści się w Amandowie, ale tu nie chodzi przecież tylko o naszą wioskę.  

Z ogromnego placu betonowego, na którym ma powstać zakład, woda deszczowa spłynie do potoczku, 

który zasila w wodę stawy rybne w Kornicach gdzie hodowane są dorodne i bardzo smaczne karpie, 

sprzedawane  na święta okolicznym mieszkańcom.  

Zaznaczamy, iż planowana budowa jest w gęstym obszarze zabudowy pomiędzy wioskami Kornice, 

Maków, Pawłów i Pietrowice Wielkie, do domów mieszkalnych to tylko 500m, a odległości pomiędzy 

wioskami się zmniejszają z racji zakładu produkującego okna. Nowi pracownicy stają się nowymi 

mieszkańcami okolicznych wiosek, budując domy wzdłuż dróg powiatowych.  

Gmina Racibórz, na której terenie obecnie znajduje się asfaltownia, z pewnością ma wiele terenów, 

które są znacznie oddalone od zabudowy mieszkaniowej i na pewno w dużo lepszej lokalizacji 

transportowej niż ta w Kornicy. Dlaczego władze Miasta Raciborza chcą się pozbyć asfalciarni, próbując 

jednocześnie sprzedać ten „śmierdzący„ problem mieszkańcom innych miejscowości? 

 

 

Z poważaniem Agata Wawrzinek i Józef Wawrzinek 
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