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UCHWAŁA NR XLIX/ 251/ 2010
RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotuszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz § 10 
ust 2, pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220, Nr 156, poz. 
974), Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Kotuszów przyjęty przez zebranie wiejskie mieszkańców 
Kotuszowa w dniu 12 czerwca 2010 r. stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż Roman Baron

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/ 251/ 2010

Rady Gminy Szydłów

z dnia 22 czerwca 2010 r.

Zalacznik1.doc

Plan Odnowy Miejscowości Kotuszów na lata 2009 - 2016 

Zalacznik1.doc
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1. Wstęp 

 Plan odnowy miejscowości Kotuszów na lata 2009-2016 opracowany jest 

zgodnie z wytycznymi  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument ten 

tworzy pięć rozdziałów.  Pierwszy rozdział to charakterystyka miejscowości 

Kotuszów, której dotyczy POM ( Plan Odnowy Miejscowości). Drugi rozdział ma na 

celu zinwentaryzowanie zasobów, zarówno przyrodniczych, dziedzictwa 

kulturowego, infrastruktury społecznej, technicznej, rolnictwa, sadownictwa jak 

równieŜ  bardzo istotnego elementu a mianowicie kapitału społecznego. Wszystkie  

w/w atuty stanowią niepodwaŜalny   kapitał, który  moŜe  przyczynić się do   rozwoju 

miejscowości. Integralną  częścią  POM jest równieŜ  zestawienie a takŜe ocena  

zarówno słabych jak i mocnych stron miejscowości   z określeniem szans  oraz 

zagroŜeń. Kolejną częścią  planu, jest  plan działań  i zamierzeń inwestycyjnych, 

które wpłyną  na  rozwój miejscowości oraz aktywizację jej mieszkańców. 

 Plan Odnowy Miejscowości ma za zadanie kierunkować rozwój miejscowości  

a przez to wpływać  zarówno na poprawę warunków  Ŝycia jak i  pracy mieszkańców. 

Opracowanie takiego  planu zapewnia  ciągłość w planowaniu inwestycyjnym, 

wskazuje priorytety dotyczące miejscowości,   co   pozwoli  optymalnie  wykorzystać 

w przyszłości środki finansowe  na zdania inwestycyjne, które z kolei wpłyną na 

podniesienie  standardu Ŝycia mieszkańców. Bardzo istotną rolą  tworzenia samego 

planu jak równieŜ w przyszłości  zrealizowanych przedsięwzięć  jest  umacnianie 

toŜsamości lokalnej. 

 W sytuacji utrzymującej s ie od dłuŜszego czasu tendencji wyludniania się wsi 

na terenie  nie tylko Gminy Szydłów ale i  zdecydowanej większości terenów 

wiejskich, w całym kraju bardzo istotne jest więc podejmowanie działań 

zmierzających do podniesienia atrakcyjności chociaŜby turystycznej i inwestycyjnej,    

takich właśnie  miejscowości jak Kotuszów. Przejawem  podjętych  działań  na rzecz                                                                                      

 rozwoju obszarów wiejskich jest właśnie opracowanie Planu Rozwoju 

Miejscowości, który  będzie  pewnym drogowskazem  i przyniesie wymierne 

korzyści dla miejscowości. 
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  Genezą powstania planu było zebranie wiejskie, które  odbyło się  w dniu   14 

sierpnia 2009 r. w  straŜnicy OSP Kotuszów, w trakcie którego,  podczas debaty 

dotyczącej   planu  zostały sprecyzowane  główne problemy, które ograniczają 

rozwój miejscowości w róŜnych obszarach Ŝycia  i w związku z tym zaproponowano    

zamierzenia, które spowodują rozwój  miejscowości.   

2.1        Charakterystyka Miejscowości Kotuszów 

 

 

 Gmina Szydłów leŜy w województwie świętokrzyskim, ok. 40 km na 

południowy-wschód od stolicy regionu - Kielc. Jest jedną z ośmiu jednostek 

samorządowych wchodzących w skład powiatu staszowskiego.  

 Gmina ma charakter wiejski, a jej obszar wynosi 10 753 ha czyli ok. 108 km2. 

Liczba mieszkańców: 5009 (stan na 31.12.2008 r.). Gęstość zaludnienia: 

46.37os/km2. W Szydłowie krzyŜują się dwie drogi wojewódzkie: nr 765 relacji 

Jędrzejów-Osiek i nr 756 relacji Stopnica-Starachowice. Obszar gminy połoŜony jest 
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w obrębie dwóch jednostek geomorfologicznych: Pogórza Szydłowskiego (część 

 północna) i Niecki Połanieckiej (część południowa). Pogórze Szydłowskie jest formą 

przejściową pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a Niecką Połaniecką, co obserwuje 

się w rzeźbie terenu gminy: falistej na północy, przechodzącej w nisko falistą w 

środkowej jej części i kończącą się płaską równiną na południu. Kotuszów jest 

jednym z 15 sołectw  gm. Szydłów,  połoŜony  jest  w dolinie rzeki Czarnej na 

zachodnim brzegu doliny . Współrzędne geograficzne:   N 500 36' 31'', E 210 04' 31'' . 

  Miejscowość Kotuszów jest  typem wsi wielodroŜnicowej, z centralnym 

placem na którym znajduje  kościół oraz w przeszłości szkoła. Przez miejscowość 

przebiegają dwie drogi powiatowe  oraz drogi gminne. 

 W miejscowości w zdecydowanej większości przewaŜają domy mieszkalne 

jednorodzinne, wyjątek stanowią jedynie bloki mieszkalne, które kiedyś stanowiły 

własność stadniny koni, natomiast obecnie zostały wykupione przez byłych                   

i obecnych pracowników  i stanowią własność prywatną. Dominującą uprawą                   

w miejscowości jest uprawa zbóŜ a takŜe rozwijające się ostatnio sadownictwo, 

natomiast z roku na rok maleje produkcja mleka, która w przeszłości stanowiła waŜne 

źródło dochodów mieszkańców. 

 

Tabela 1.    Kotuszów w ujęciu statystycznym. 

Wyszczególnienie Ilość 

Liczba mieszkańców 276 osób 

Powierzchnia  809 ha 

UŜytki rolne 748 ha 

Grunty orne 641 ha 

Sady 20 ha 

Łąki 52 ha 

Pastwiska  35 ha 

Lasy 17 ha 

Pozostała grunty  44 ha 

Ilość gospodarstw 67 
 



5 
 

 2.2.      Historia miejscowości 

 Historia Kotuszowa jest bardzo stara. Pierwszą datą, jaką moŜna napotkać jest 

1326, przed którym nastąpiło erygowanie parafii. Ostatnie badania prof. 

Wiśniowskiego – historyka z KUL dowodzą  powstania parafii nawet ok. 1250 roku. 

On tez dowodzi, Ŝe była to pierwsza  jednostka administracyjna Kościoła na tych 

terenach, z której zostały wydzielone później inne parafie w tym parafia Staszów. 

Natomiast sama miejscowość istniała zapewne duŜo wcześniej. Włodarzem tych 

ziem był rycerz Toligniew Kotuszowski, potomek rodu ze schyłku VI wieku.  

Wszystkie zapiski związane  z Kotuszowem  nierozerwalnie związane są z parafią 

św. Jakuba Starszego Apostoła w Kotuszowie. W 1 7 5 0 r .K o tu s z ó w n a by łk s .A u g u s tA l ex a n d er C z a r to r y s k i, o d C z a r to r y s k ic h p r z ec h o d z ą t e d o br a d o L u bo m ir s k ic h ,P o to c k ic h , R a d z i w i ł łó w , k tó r z y w 19 1 2 r o k u s p r z ed a j ą K o tu s z ó w P o p i e lo m .
 W roku 1815 r. - księŜna Izabella z Czartoryskich Lubomirska nakazała 

załoŜenie szkoły elementarnej w Kotuszowie (a ponadto w Koniemłotach, 

Oględowie, Sichowie Małym, Rytwianach, Szczece, Łubnicach, Budziskach). 

Urządzaniem tychŜe szkół z polecenia księŜnej zajął się p. Tarłowski. Nauczyciel -  

człowiek o nieposzlakowanej opinii - zatrudniony był na stałym etacie.   

 W XVIII wieku został wybudowany Zespół Dworski (fot. nr 1.) obok stadniny 

koni arabskich. Przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku oraz 

gruntownie w roku 1950.  
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                                     fot. Nr 1. Dworek w Kotuszowie 

 Na terenie Zespołu  w roku 1914 powstała owczarnia,  w której obecnie  mieści 

sie stajnia koni arabskich. 

  W czasie II wojny światowej w sierpniu 1944 Kotuszów został prawie 

kompletnie zniszczony. W dniu 3 sierpnia 1944 Niemcy zdobyli Staszów i 10 

sierpnia uderzyli na pozycje rosyjskie, które znajdowały się na wschód od rzeki 

Czarnej. W Kotuszowie stacjonowały wojska niemieckie, które za pomocą czołgów i 

samolotów atakowali Ros jan. Ze 120 domów ocalało jedynie 3 (fot. Nr 2). Kościół 

został spalony. Zostały  tylko mury i zwalisko popiołów i gruzów w dodatku całe 

zaminowane. Miny były zresztą wszędzie – na cmentarzu kościelnym, polach, 

drogach, gruzowiskach. DuŜo mieszkańców poniosło śmierć. Mocno zniszczone były 

teŜ budynki parafialne.  
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                                     Fot. Nr 2. Jeden z ocalałych domów 

 

 Przez około rok kotuszowianie przebywali na zesłaniu tak po stronie 

wschodniej jak i zachodniej frontu dzieląc niejednokrotnie nawet rodziny.  

Mieszkańcy przebywali między innymi  w Miechowie, KsiąŜu Wielkim, Osieku           

i Sulisławicach. Pierwsi ludzie zaczęli wracać na wiosnę  roku 1945 po ofensywie 

radzieckiej, a większość wróciła w maju i czerwcu.  

 W maju 1945 do parafii przybył ks. Antoni Sobczyk skierowany przez biskupa 

sandomierskiego Jana Kantego Lorka, który urządził kaplicę pod wieŜą z ołtarzem        

i dobudował przybudówkę na około 100 osób. Ksiądz Sobczyk w krótkim czasie 

zorganizował transport ziemniaków z Kielc i załoŜył kuchnię publiczną, z której 

korzystało dziennie kilkadziesiąt osób.  W ciągu następnych lat rozpoczęto odbudowę 

kościoła. Jednocześnie rodziny, które powróciły  zaczęły odbudowywać, ale 

najczęściej budować od fundamentów swoje domy i budynki gospodarcze. Część  

rodzin nie powróciła obejmując gospodarstwa proponowane przez państwo na 

ziemiach odzyskanych.  
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W 1983 ks. Antoni Sobczyk gościł późniejszego Prezydenta RP oraz laureata 

Pokojowej Nagrody Nobla  Lecha Wałęsę.  

 

                 Fot. Nr 3. Lech Wałęsa, biskup  Materski, ks. Antoni Sobczyk 

  

 Ostatni okres to znaczny rozwój agroturystyki  co jest  miedzy innymi 

związane z połoŜeniem Kotuszowa w sąsiedztwie atrakcyjnie turystycznie miejsc 

takich jak Szydłów, Zalew Chańcza  czy bardzo popularny ostatnio Zespół Pałacowy 

w Kurozwękach, który w 1991 r. wrócił w ręce spadkobierców.  

 

 3.1.    Analiza zasobów  słuŜący odnowie  miejscowości Kotuszów. 

 Analiza zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie danych 

statystycznych a takŜe informacji zgromadzonych i udostępnionych przez  Gminę 

Szydłów, mieszkańców oraz w znacznej mierze przez Parafię św. Jakuba                   

 w Kotuszowie. 

 Zasoby miejscowości  to wszystkie elementy zarówno materialne jak                     

i niematerialne  nie tylko samego Kotuszowa, ale równieŜ jego otoczenia, które 

wpływają na  specyfikę  miejscowości i w pewnym sensie ją kształtują. Wszystkie te 
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zasoby tworzą  ogromny kapitał, który moŜe być wykorzystany w bliŜszej lub dalszej 

perspektywie  przy budowaniu lub realizacji przedsięwzięć zarówno prywatnych,  jak 

i publicznych przedsięwzięć  w ramach odnowy wsi. Analizując zasoby brano pod 

uwagę:  środowisko przyrodnicze,  dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo religijne oraz 

historyczne, obiekty, tereny, infrastrukturę gospodarkę, rolnictwo, instytucje oraz 

organizacje społeczne. 

 

3.2.   Środowisko przyrodnicze 

   

 Obszar Kotuszowa wchodzi w skład Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. Obszar ten pełni funkcję  łącznika pomiędzy  parkami 

krajobrazowymi  Ponidzia i Gór Świętokrzyskich. Sama miejscowość usytuowana 

jest częściowo  na lekkim zboczu skłaniającym się ku dolinie a częściowo w samej 

właśnie dolinie Rzeki Czarnej. Z trzech stron miejscowość otoczona jest  malowniczo 

pofalowanymi łanami   pól uprawnych oraz sadów  natomiast  od  strony wschodniej 

rozpościera się  bardzo malownicza dolina, która jest ulubionym miejscem róŜnego 

rodzaju dzikich zwierząt. Szczególnie upodobały ją sobie bociany na której odbywają   

sejmiki (fot. nr 4 ), natomiast sama rzeka stanowi ostoję bobrów oraz miejsce zmagań  

wędkarzy ( fot. nr 5). 
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  Fot. Nr 4.  Dolina Rzeki Czarnej - miejsce sejmików bocianich 

 

                                             Fot. Nr 5. Rzeka Czarna 
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Bezpośrednio za rzeką rozpościera się las tzw Chojny  wchodzący w skład 

kompleksu leśnego Przyjmy, obfitujący w mnóstwo grzybów. DuŜe znaczenie na 

przyrodę ma równieŜ znajdujący sie około 3 km. od Kotuszowa Zalew Chańcza – 

jeden z większych zbiorników wodnych w woj. Świętokrzyskim. Opisując przyrodę 

nie moŜna zapomnieć o dwóch pomnikach przyrody jakie się tu znajdują.          

Jednym z nich jest odsłonięcie  geologiczne (fot. nr 6 ) o długości ok. 30 m i wys. ok. 

3-4 m w skarpie przydroŜnej. Odsłaniają się tu szarobrązowe, oliwkowobrązowe, 

silnie zdiagenezowane iłowce i mułowce z wkładkami piaskowców zielonkawych, 

drobnoziarnistych. Są silnie spękane, łupią się na muszelkowe lub ołówkowe 

okruchy. Skały noszą ś lady epizonalnego metamorfizmu. Zbudowane są, oprócz 

ziarn krzemionki - z illitu, chlorytu, skalenia  i miki (muskowit). Odsłonięcie to było 

znane geologom od dawna, zaś wiek skał był przedmiotem oŜywionej dyskusji. Przez 

wielu uwaŜane dawniej za prekambryjskie i najstarsze w Górach Świętokrzyskich, 

skały te ostatecznie zaliczono do najstarszego kambru dolnego (wiek ok. 570 mln 

lat).  

 

                                             Fot. Nr 6. Odsłonięcie geologiczne  
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Drugi pomnik przyrody to dąb szypułkowy znajdujący się na  terenie parku po 

dworskiego w pobliŜu stadniny koni. Średnica pnia na wysokości 1,3 m od ziemi  

wynosi  2 metry.  

 

3.3. Dziedzictwo kulturowe, religijne i historyczne. 

 

 Niewątpliwie największym dziedzictwem  Kotuszowa jest   parafia św. Jakuba 

Starszego Apostoła. Parafia ta erygowana ok. połowy XIII w., granicami swymi 

obejmowała tereny okolicznych miejscowości, na których powstały później inne,  

nowe parafie. W połowie XV w. stał w Kotuszowie kościół drewniany. W XVI w. 

kościół został ograbiony i zniszczony przez Lanckorońskiego - kasztelana 

radomskiego. Parafianie uczęszczali wtedy do zakonnego kościoła w Kurozwękach. 

Syn kasztelana radomskiego Zbigniew Lanckoroński ufundował nowy kościół, który 

w XVII w. został spalony. Krzysztof z Brzezia Lanckoroński, starosta szydłowski i 

kasztelan radomski w duchu ekspiacji  za   czyn dziadka  wzniósł w 1661 r. obecny 

kościół murowany, uroczyście poświęcony w 1681 roku przez Mikołaja Oborskiego 

biskupa sufragana krakowskiego. Kościół barokowy, zbudowany w kształcie krzyŜa,  

z 30 m wieŜą u wejścia i dwoma kaplicami: św. Antoniego i św. Józefa.                       

W prezbiter ium ołtarz główny zbudowany po II wojnie światowej z obrazem Matki 

BoŜej Kotuszowskiej, czczonej tu od wieków. W czasie działań, wojennych w 

1944/45 r. kościół został spalony wraz z wyposaŜeniem, a mury dotkliwie naruszone. 

Zachowało się jedynie część naczyń liturgicznych, relikwiarze, krucyfiksy, ornaty i 

starodruki z XVII i XVIII w, wpisane do rejestru zabytków. Odbudowy kościoła i 

jego wyposaŜenia podjął się przybyły w 1945 r. ks. Antoni Sobczyk, który w 

szybkim czasie poprawił mury, wzniósł wieŜę i dach, zbudował ołtarze i wyposaŜył 

na nowo świątynię.  

Parafia posiada akta parafialne od 1717 r. jednak są one niepełne, poniewaŜ 

część z nich została spalona podczas II wojny światowej  Obecnie bardzo palącym 

problemem, któremu naleŜy zapobiec jest proces niszczenia murów kościelnych 
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poprzez stałe ich zawilgocenie. Konieczne zatem wydaje sie przeprowadzenie 

osuszania tych murów, odprowadzenie  wód opadowych poza plac kościelny,  

ocieplenie sufitów, wykonanie wentylacji kościoła a takŜe modernizacja ogrzewania . 

Niektóre elementy kościoła do dzisiaj nie zostały odbudowane. Wśród nich 

najwaŜniejsze  to ołtarze w bocznych kaplicach; Św. Antoniego i Św. Józefa. Obecny 

stan jest prowizoryczny . Ołtarze te wymagają    budowy. W kaplicy Św.  Antoniego 

planowane jest poświęcenie ołtarza kultowi Św. Jakuba,  w związku z odtworzeniem 

średniowiecznego szlaku pielgrzymkowego do grobu Św. Jakuba w Santiago de 

Compostela. Remontu wymagają teŜ zabytkowe organy i posadzka.  

 

 

                                     Fot. Nr 7.  WieŜa Kościoła św. Jakuba w Kotuszowie 

 

W  2008 r.  bardzo donios łym wydarzeniem było  odtworzenie   Małopolskiej 

Drogi  Św. Jakuba na odcinku Sandomierz- Kraków. Droga ta rozpoczyna się  przy 

 kościele dominikańskim pw. Św. Jakuba Apostoła w Sandomierzu i jednym z 

jej etapów jest  odcinek  z Sandomierza  przez Klimontów do Kotuszowa (fot. Nr 8). 

Zamierzeniem Ks. Proboszcza i parafian jest uczynienie z kościoła  w Kotuszowie 

głównego miejsca kultu Św. Jakuba w diecezji Sandomierskiej. Jest to jedyna parafia 
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w diecezji poświęcona temu Apostołowi. Droga  ta nazywana często takŜe po 

hiszpańsku C a m in o d e S a n t ia g o
 –  jest to szlak pielgrzymkowy  do katedry  w 

Santiago de Compostela   w  Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze 

tej, według  tradycji i przekonań pielgrzymów, znajduje s ię ciało Św. Jakuba 

Większego Apostoła.  Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do 

celu jednym z wielu szlaków biegnących przez całą Europę Droga oznaczona jest 

muszlą, która jest takŜe symbolem pielgrzymów, oraz Ŝółtymi strzałkami. O duŜej  

randze  pielgrzymki do Composteli niech świadczy fakt, Ŝe papieŜ Sykstus IV uznał 

ja za równowaŜna z pielgrzymką do Jerozolimy.  Ilość wpisów w  księgach 

pielgrzymów równieŜ obcokrajowców świadczy o zainteresowaniu taką formą 

pielgrzymowania. Pielgrzymi przemierzają drogę, która  w miarę moŜliwości omija 

ruchliwe drogi asfaltowe, pieszo, konno,  lub rowerem. Od lipca 2009 r. w róŜnej 

formie tę trasę pielgrzymkową  przemierzyło ponad 100 pielgrzymów z Anglii,  

Francji, Hiszpanii i Polski. 
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                      Fot. Nr 8.  Drogi Św. Jakuba Apostoła Starszego w Polsce  

 

 Przy omawianiu dziedzictwa nie sposób teŜ nie wspomnieć o  przypadającym 

w dniu 25 lipca odpuście Św. Jakuba  którego obchody  są coraz to bardziej uroczyste  

i  przyciągają coraz to większą liczbę uczestników, natomiast obecnie wraz z 

otwarciem „Szlaku Jakubowego”  zaczynają nabierać nowego wymiaru,  obok 

religijnego, takŜe swego rodzaju festynu w jak najlepszym znaczeniu tego słowa, 

czyli „festum”  Święta tej społeczności i tej Małej Ojczyzny. 

 

       3.4.    Tereny i Obiekty 

                  Tereny na których ulokowana jest miejscowość  są bardzo malownicze ze 

względu na ich róŜnorodność. W części wschodniej jest to piękna dolina rzeki 

Czarnej,  liczne wąwozy, doliny oraz strumyki to  elementy charakterystyczne dla 
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centrum miejscowości, natomiast część zachodnia  tzw. „Nowa Wieś” połoŜona jest 

po jednej stronie drogi powiatowej, wśród  łagodnie pofalowanych  pól uprawnych. 

Ze względu na ukształtowanie terenu w centrum miejscowości raczej brak jest 

nowych terenów, które moŜna by przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe. 

Doskonałe zaś tereny, które zostały przeznaczone pod budownictwo znajdują się  po 

przeciwnej stronie wspomnianej drogi powiatowej na „Nowej Wsi”. Bardzo  

atrakcyjnymi  terenami miejscowości  ze względu na swoje połoŜenie  jest teren w 

bezpośrednim sąsiedztwie kościoła oraz straŜnicy OSP, który  mieszkańcy w czynie 

społecznym uporządkowali i utwardzili  a następnie podjęli decyzje aby plac ten w 

przyszłości stał się  parkingiem wraz z terenem rekreacyjnym (fot nr 9). 

 

 Fot. Nr 9. Teren przeznaczony pod parking u podnóŜa którego ma powstać teren    
                                     rekreacyjny z  elementami małej infrastruktury. 

 

           Parking wraz miejscem rekreacyjnym stworzyłby wspaniałe miejsce, które  

oprócz swych podstawowych funkcji, równieŜ ze względu na swoje idealne połoŜenie 

było by miejscem „odpustu Jakubowego”, który teraz odbywa się w pasie drogi 

gminnej co stanowi zagroŜenie dla jego uczestników, miejscem róŜnego rodzaju 

imprez zarówno wiejskich jak i gminnych  a takŜe kościelnych. Mogą się tu odbywać 



17 
 

doŜynki, imprezy rodzinne, młodzieŜowe, koncerty, festyny, większe Msze polowe 

czy teŜ róŜnego rodzaju spotkania i pokazy.  Potrzeba budowy takiego obiektu 

wynika równieŜ z faktu, Ŝe w miejscowości nie ma Ŝadnego parkingu natomiast 

miejscowość staje się poprzez  wspomniane juŜ wcześniej  przedsięwzięcia, oraz 

swój niesamowity kapitał historyczny oraz przyrodniczy  coraz bardziej atrakcyjna 

turystycznie, dlatego teŜ niezbędne jest zapewnienie miejsc parkingowych tak dla 

mieszkańców jak równieŜ  turystów. Zagospodarowanie tej części miejscowości jest 

obecnie sprawą priorytetową sołectwa oraz całej parafii. Drugim istotnym terenem, 

który moŜe być duŜym atutem miejscowości  jest boisko, które kiedyś pełniło funkcje 

boiska szkolnego (fot. nr 10). W przyszłości  planowana jest modernizacja boiska 

oraz wybudowanie placu zabaw dla dzieci. 

Fot. Nr 10. Boisko „szkolne”.               

Niezmiernie waŜnym obiektem miejscowości jet straŜnica OSP, która słuŜy nie tylko 

miejscowej jednostce straŜy ale równieŜ całej społeczności wiejskiej (fot. Nr 11). 

Niestety jej wielkość nie pozwala na urządzenie w niej  świetlicy wiejskiej z 

prawdziwego zdarzenia, posiadającej chociaŜby internet czy róŜny sprzęt 

pozwalający młodzieŜy spędzać  aktywnie wolny czas  z dala od róŜnego rodzaju 

patologii, dotykających zwłaszcza młodzieŜ, która nie ma gdzie sie spotykać w 

sposób zorganizowany. Planowana jest zatem modernizacja budynku z jego 
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częściową rozbudową.   

 

Fot. Nr 11.   StraŜnica OSP Kotuszów. 

Obiektami   bez których nie moŜna  dokonywać analizy miejscowości ze względu na 

ich ogromne znaczenie  dla miejscowości  są obiekty Parafii św. Jakuba w 

Kotuszowie, których  równieŜ   planowany jest remont, modernizacja lub ich 

całkowite odtworzenie.   Parafia Kotuszów od wieków, jako uposaŜenie posiadała 

ziemię, z czym związane było posiadanie budynków gospodarczych.  

Dzis iaj budynki te straciły charakter rolniczo-hodowlany i ich rola  jest zmieniana.   

W części są garaŜe i magazyny. Jest jeszcze jeden budynek (dawna chlewnia i 

kurnik) , w którym planowane są pomieszczenia na schronisko dla pielgrzymów, 

noclegi dla turystów czy sale spotkań z roŜnymi grupami duszpasterskimi czy 

działającymi na rzecz  lokalnej społeczności. W posiadaniu Parafii są teŜ dwa stawy 

leŜące w środku wioski. Dzis iaj zarosłe krzakami i drzewami, zabagnione wymagają 

odnowy. W planach Parafii jest uporządkowanie tego terenu i odbudowa stawów, co 

dało by dodatkowe dla wioski turystów miejsce rekreacyjne. Społeczność Parafii 

moŜe poszczycić się takŜe  licznymi kapliczkami, krzyŜami przydroŜnymi, o 
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ciekawej i bogatej historii, które połączone są malowniczymi  polnymi dróŜkami,  

które mogą być podstawą organizacji ścieŜek rowerowych czy pieszych. W planach   

jest zbudowanie takich ścieŜek, których treścią była by historia kapliczek, tej ziemi 

ale takŜe historia biblijna i topografia Ziemi Świętej ( Palestyny). 

 

3.5. Infrastruktura. 

 

 Miejscowość Kotuszów leŜy w gm. Szydłów, dlatego teŜ wszystkie sprawy 

urzędowe załatwiane są w UG  Szydłów, natomiast  podstawową opiekę medyczną 

zapewnia Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kurozwękach  oraz Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie. Podobnie  sytuacja  przedstawia się jeŜeli 

chodzi o szkoły. Zdecydowana większość dzieci uczęszcza do Zespołu Placówek 

Oświatowych w Kurozwękach  a następnie do Gimnazjum nr 1 w Staszowie, jednak 

część dzieci swoją edukacje realizuje w Szkole Podstawowej oraz   Gimnazjum          

w Szydłowie. Nad bezpieczeństwem  publicznym czuwa Komisariat Policji               

w Szydłowie wchodzący w skład Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. 

 Przez miejscowość przebiegają drogi zarówno powiatowe jak i gminne.  

Drogi powiatowe to droga nr 004119T relacji Kurozwęki- Chańcza, oraz droga  nr 

 0035T  Kotuszów- Brzeziny. Drogi gminne natomiast  to  droga Kotuszów-Górna 

Połeć, droga Kotuszów-Stadnina Koni oraz droga Kotuszów – Jabłonica. JeŜeli  

chodzi o stan nawierzchni dróg powiatowych  to w ostatnim  czasie nastąpiła 

znacząca poprawa i w chwili obecnej jest on zadowalający, gorzej natomiast jest  z 

drogami gminnymi, które w pewnych odcinkach wymagają remontu, natomiast droga 

Jabłonica – Kotuszów wymaga całkowitej budowy. DuŜo gorzej wygląda  sytuacja 

ciągów pieszych poniewaŜ  w miejscowości jest ich całkowity brak,  zarówno przy 

drogach powiatowych jak i gminnych, co   w sytuacji  odczuwalnego wzrostu 

natęŜenia ruchu zwłaszcza w okresie letnim stanowi duŜe  zagroŜenie dla 

mieszkańców. Wiele do Ŝyczenia pozostawia teŜ stan dróg dojazdowych do pól  tzw.    

transportu rolniczego. Drogi te w chwili obecnej  w Ŝaden sposób nie przystają do 

nowoczesnych maszyn coraz częściej pojawiających się w gospodarstwach rolnych, 
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dlatego  teŜ wymagają one sukcesywnego modernizowania. Biorąc pod uwagę 

połoŜenie miejscowości  pomiędzy  miejscami licznie odwiedzanymi przez turystów 

tj. Zespół Pałacowy w Kurozwękach, Zalew Chańcza oraz Szydłów nazywany 

równieŜ polskim Carcassonne odczuwalny staje się brak ścieŜek rowerowych, które 

to mogłyby  w połączeniu z otwartą juŜ  malowniczą ścieŜką rowerową  prowadzącą 

pomiędzy ścianą lasu a Rzeką Czarną  od Staszowa do m. Zagrody  stworzyć 

niepowtarzalny szlak turystyczny. 

 DuŜym problemem zwłaszcza dla osób starszych jest brak odpowiedniej 

ilości połączeń  komunikacji zbiorowej, którą zapewnia PKS Staszów. Ze względu na 

małą ilość pasaŜerów  linie są likwidowane natomiast prywatni przewoźnicy nie są 

zainteresowani świadczeniem tego rodzaju usługi przy takiej liczbie  pasaŜerów. 

 Miejscowość posiada sieć wodociągową lokalną która obejmuje równieŜ 

miejscowość Jabłonicę oraz Korytnicę, w której to znajduje się ujęcie wody. 

Administratorem sieci jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie, podobnie 

jak pozostałych trzech na terenie gminy.  Brak jest natomiast w miejscowości 

kanalizacji . Została co prawda opracowana dokumentacja projektowa  na budowę 

kanalizacji  dla w/w trzech miejscowości z oczyszczalnią ścieków w Kotuszowie, 

 jednak do chwili obecnej nie wprowadzono tego zdania inwestycyjnego do 

realizacji. Obecnie kaŜde gospodarstwo posiada zbiorniki  bezodpływowe, które są 

opróŜniane przez jednostkę asenizacyjna  ZGK w Szydłowie.  

 Odbiór odpadów komunalnych realizowanych jest przez firmę „ZIELIŃSKI” 

z którą kaŜde gospodarstwo ma podpisaną umowę indywidualną  w wyniku której 

otrzymało pojemnik plastikowy na odpady niesegregowane oraz worki na segregację. 

Ponadto w ogólnodostępnym miejscu wystawione są pojemniki do segregacji 

odpadów.  Instalacja energetyczna  została zmodernizowana w latach 90 poprzez 

całkowitą jej wymianie łącznie z słupami oraz dobudowano nowe transformatory, 

dlatego teŜ nie na problemu z zapotrzebowaniem na  moc energetyczną.     

Oświetlenie nocne miejscowości z rozbudowanym oświetleniem kościoła jako 

elementu dominującego, zapewnia poczucie bezpieczeństwa jej mieszkańcom, jednak 

wobec ciągle powiększającego się obszaru zabudowy wymaga ono modernizacji.  
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3.6. Gospodarka oraz rolnictwo. 

 Kotuszów podobnie jak i cała gmina Szydłów posiada stosunkowo dobre 

warunki klimatyczne do rozwoju gospodarstw rolnych, których  funkcjonuje  67,  

uŜytki rolne zajmują  powierzchnię 741 ha w tym grunty orne 641 ha. 

PrzewaŜającą uprawą jest uprawa zbóŜ. Otrzymywane ziarno jest bardzo dobrej 

jakości, zdecydowanie najlepsze w całej gminie. Jednak ze względu na bardzo słabą 

koniunkturę na rynku zboŜa z roku na rok maleje areał jego uprawy na korzyść  

głównie sadów owocowych w zdecydowanej większości sadów śliwowych. Uprawa  

tego owocu  w Szydłowie stała sie znakiem rozpoznawalnym w całej Polsce a nawet 

w Europie, dlatego teŜ obejmuje swym zasięgiem coraz to większe rejony między 

innymi  równieŜ Kotuszowa. DuŜy procent dochodu rolników stanowi teŜ  hodowla 

 bydła mlecznego. Ilość wytworzonego mleka jednak się zmniejsza poniewaŜ część 

rolników ma problemy ze spełnieniem wymogów unijnych dotyczących produkcji 

mleka, dlatego teŜ  likwidowane  są stada  i tylko nieliczni w chwili obecnej mają 

wszelkie dostosowania z tym związane dzięki czemu odbiór mleka następuje 

bezpośrednio z  ich gospodarstwa.  Produkcją mleka zajmuje s ię równieŜ  stadnina 

koni, która w ostatnich latach wybudowała  nowoczesną, w pełni skomputeryzowaną 

udojnię. Spadająca opłacalność produkcji rolnej zmusza rolników do nowych  

czasami bardzo pionierskich upraw takich jak patisony czy  szparagi. Ponadto  w 

mniejszych ilościach uprawiane są ziemniaki, buraki pastewne, kukurydza, maliny 

czy  trawy nasienne. Stosunkowo duŜy obszar zajmują teŜ łąki stanowiące pastwiska 

dla krów mlecznych. 

3.7.  Instytucje i organizacje społeczne. 

 Społeczeństwo miejscowości swoje pasje społeczne realizuje  poprzez 

zrzeszanie  się  róŜnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach, których to 

działalność   ma bardzo duŜy wpływ na  funkcjonowanie całej miejscowości . 

 Jednym z tych  stowarzyszeń jest Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Kotuszowie 

załoŜona w 1956 r. Od samego początku  druhowie  tej jednostki poprzez swą 

determinację i wytrwałość w dąŜeniu do załoŜonych celów wpływali nie tylko na 
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zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców ale równieŜ  dzięki wybudowaniu 

straŜnicy  stało sie moŜliwe  organizowanie róŜnego rodzaju uroczystości, które 

integrowały i integrują po dziś dzień mieszkańców. Do najwaŜniejszych osiągnięć  

OSP  zaliczyć moŜna  chociaŜby pozyskanie samochodów śuk, Star 266 i ostatnio 

VW Transporter oraz wybudowanie wspomnianej juŜ straŜnicy. Dzięki posiadanemu 

sprzętowi specjalistycznemu oraz  mobilności druhów  moŜliwe było  włączenie 

jednostki jednej z nielicznych w gminie do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Gaśniczego, stanowiącego podstawy mechanizm do walki z zagroŜeniami na  

obszarze całego kraju. Działalność ta jest ceniona przez mieszkańców czego 

 wynikiem jest ufundowanie  dla jednostki sztandaru.  Obecnie jednostka ta liczy  32 

druhów.  

 Drugim stowarzyszeniem mającym dosyć długą historię  i bardzo blisko 

współpracującym z OSP jest Koło Gospodyń Wiejskich załoŜone w 1960 r. Obecnie 

swoją działalność wznowiło w 1998 r po  15 letniej przerwie.   Stowarzyszenie to ma 

równieŜ bardzo bogatą historię poniewaŜ na przestrzeni  lat  wnosiło swój duŜy 

wkład w organizac ję kaŜdej uroczystości. NaleŜy wspomnieć akcje organizowane 

przez KGW w Kotuszowie  takie jak  Gminne DoŜynki, akcje profilaktyczne „róŜowa 

wstąŜeczka” mające na celu wczesne wykrywanie chorób nowotworowych 

organizowane wspólnie z Klubem Amazonek z Kielc, , uczestnictwo w Forum 

Kobiet, oraz wiele innych.  Obecnie   równieŜ  panie z KGW przejawiają duŜą 

aktywność  przy wszelkiego rodzaju uroczystościach, w Kotuszowie  jak równieŜ  

poza sołectwem. Organizacja ta liczy aktualnie 20 kobiet. Przewodnicząca KGW 

obecnie jest Pani Danuta Niedźwiecka.  

  W ostatnich latach bardzo  efektywnie działa  Stowarzyszenie Gospodarstw 

Gościnnych  „ Nad Zalewem Chańcza”. Wprawdzie jego  siedziba znajduje się w 

sąsiedniej miejscowości Korytnica, to jednak z uwagi na duŜą liczbę   rodzin z 

Kotuszowa  będących  członkami tego stowarzyszenia jego działalność jest równieŜ 

widoczna  w sołectwie Kotuszów. Dzięki tej działalności okolice te są odkrywane 

przez agroturystów dosyć licznie odpoczywających w gospodarstwach 

agroturystycznych, dzięki czemu  zmienia sie wizerunek miejscowości. Dla 
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niektórych gospodarstw właśnie agroturystyka stała sie znaczącym źródłem 

dochodów. 

 Parafia p.w.  Św. Jakuba  Apostoła  w Kotuszowie  która dosyć szeroko 

została opisana w  części historycznej równieŜ a moŜe przede wszystkim  wpływa na 

integrację społeczeństwa.  Na przestrzeni dziejów mieszkańcy zawsze byli blisko 

„swego  ”  kościoła  bo tak jest on postrzegany i  z nim się utoŜsamiali. Wpływ na 

taką postawę mieszkańców w  duŜej mierze mają księŜa a mianowic ie  nieŜyjący juŜ 

ksiądz Antoni Sobczyk, który własnymi rękami wspólnie z parafianami dźwigał 

 kościół z ruin  po II wojnie światowej  i obecny ks. Proboszcz Jerzy Sobczyk, który 

kontynuuje dzieło księdza Antoniego ciągle dbając o jego świetność,  a poza tym 

znajduje czas aby uatrakcyjnić czas dzieciom i młodzieŜy organizując  dla nich  

roŜnego rodzaju zawody  lub  sławne juŜ w całej gminie,  kilkudniowe  wakacyjne 

wyjazdy w góry organizowane dla dzieci i młodzieŜy. Co roku Parafia organizuje 

takŜe  kilka autokarowych wyjazdów do miejsc świętych, i historycznych. Działające 

przy Parafii grupy duszpasterskie mają  słuŜyć  nie tylko kościołowi ale teŜ i lokalnej 

społeczności. 

Opisując organizacje i instytucje nie sposób nie wspomnieć o  stadninie koni w 

Kurozwękach ze  stajniami w Kotuszowie. W 1948 roku przybyło  właśnie  do 

Kotuszowa pierwszych 20 klaczy, które dały początek stadninie koni małopolskich. 

Zadomowiły się one  na kilkadziesiąt lat, bo do lipca 1973 roku. Z mało 

wyrównanego, często wątpliwego pochodzeniowo stada wyjściowego, dochowano 

się wysokiej jakości materiału. W latach sześćdziesiątych, mimo szczelności 

"Ŝelaznej kurtyny", widoczne było w świecie zainteresowanie polskimi końmi 

arabskimi. Wbrew panującej opinii o koniu arabskim,  

jako symbolu "dawno przebrzmiałych i niechlubnych lat 

Polski ziemiańskiej", podjęto decyzję o utworzeniu, 

obok Janowa Podlaskiego i Michałowa, trzeciej 

stadniny koni tej rasy.  W lipcu 1973 roku, 20 klaczy 

arabskich wraz z przychówkiem, otworzyło nowy 
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rozdział historii kurozwęckiej hodowli. W styczniu 1975 roku stado podstawowe 

liczyło juŜ 39 klaczy- matek stadnych. Do najcenniejszych klaczy, które tworzyły 

historię kurozwęckiej hodowli zaliczyć moŜna EUFORIĘ, (ur. w 1974 roku po 

Bandos od Eufonia po Doktryner) , załoŜycielkę jednej z najcenniejszych rodzin w 

Kurozwękach. Euforia urodziła 11 źrebiąt, 7 jej córek zajęło później boksy matek 

stadnych w macierzystej stadninie. W chwili obecnej w stadninie  utrzymuje się stado 

liczące ok 50 koni oraz duŜe stado 

krów mlecznych, dla których została wybudowana w pełni skomputeryzowana 

udojnia. Stado to liczy 120 krów.  

 

4.1.NajwaŜniejsze problemy sołectwa. 

Podczas spotkania  przedstawicieli mieszkańców Kotuszowa, które odbyło się 14 

sierpnia 2009 r.  w sali OSP  przedstawiono najwaŜniejsze problemy  sołectwa, które 

moŜemy usystematyzować w dwu grupach : 

a)   słaba infrastruktura dla rozwoju i integracji  społecznej. 

b)   słaba  jakość infrastruktury technicznej i drogowej. 

Ad. a) Na słabą infrastrukturę  dla rozwoju integracji społecznej   składa się: 

– brak placu zabaw dla najmłodszych jak równieŜ relaksu dla starszych , 

–  zły stan świetlicy wiejskiej, brak jej odpowiedniego wyposaŜenia, 

– słabo zagospodarowanie centrum miejscowości, 

– brak urządzonego boiska sportowego, 

– brak odpowiedniego doposaŜenia działających organizacji. 

– brak ogrzewania Kościoła Parafialnego 

Ad. b) Na słabą   infrastrukturę techniczną i drogową wpływa : 

– zły stan  dróg transportu rolniczego, 

– brak chodników w miejscowości, 

– brak parkingu, 

– brak kanalizacji, 

– słaba jakość dróg gminnych, 

– słaby zasięg sieci internetowej, 
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– zły stan mostu na rzece Czarnej. 

        -    brak regulacji wód opadowych  

             4.2.   Analiza SWOT 

 Analiza SWOT w uproszczeniu pojęciowym oznacza identyfikację  

problemów i potencjałów rozwojowych sołectwa a takŜe wyodrębnienie z nich tych, 

które mają lub mogą mieć znaczenie  zagroŜeń i szans 

 

Mocne strony Słabe strony 

-   wysokie walory krajobrazowe, 
-   czyste otoczenie i atrakcyjne połoŜenie 
    geograficzne, 
-  stosunkowo Ŝyzne gleby, 
-  pełne zwodociągowanie,  
-  aktywne działające organizacje       
społeczne, 
-  aktywność mieszkańców, 
-  stale rozwijająca sie agroturystyka, 
-  wysoka kultura rolna gospodarstw, 
-  budynki kościoła oraz remizy OSP, 
-  zabytki przyrody, 
- funkcjonowanie Stadniny Koni, 
- działalność  społeczna Parafii 
Kotuszów, 
- przedsiębiorczość  i aktywność 
mieszkańców, 
- wolne tereny do zamieszkania i 
inwestycji gospodarczych 
 
 

-  zły stan dróg transportu rolniczego 
-  brak ścieŜek rowerowych, 
-  brak chodników przy drogach 
powiatowych         i gminnych, 
-  bardzo słaba sieć połączeń komunikacji 
   zbiorowej, 
-  słabe wykorzystanie budynku straŜnicy, 
-  brak kanalizacji( brak świetlicy 
wiejskiej) 
- brak  pełnego dostępu do sieci         
telefonicznej przewodowej, 
- brak odpowiedniej infrastruktury 
sportowej, oraz technicznej ( boiska, 
place zabaw, parkingi) 
- słabo doposaŜone organizacje 
społeczne, 
- brak wewnętrznego kapitału 
inwestycyjnego, 
- bezrobocie 

Szanse ZagroŜenia 

-  stosunkowa duŜa  liczba ludzi w wieku 
   produkcyjnym, 
-moŜliwości pozyskania środków 
zewnętrznych, 
- wprowadzanie innowacyjnych upraw w 
   gospodarstwach rolnych, 
- dalszy rozwój  agroturystyki, 
- wykonanie  kanalizacji miejscowości, 
- promocja miejscowości poprzez 

- uboŜenie części społeczeństwa, 
- migracja zarobkowa młodych ludzi, 
- zmniejszająca sie opłacalność produkcji 
rolnej, 
-brak strategicznych inwestycji, 
patologie społeczne 
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Mocne strony Słabe strony 

roŜnego rodzaju przedsięwzięcia np. 
„Szlak Jakubowy” 
 

 

4.3. Sołectwo Kotuszów w roku 2016. 

 

 W trakcie  roŜnego rodzaju  dyskusji i analiz mieszkańców   na temat 

rozwoju miejscowości Kotuszów na najbliŜsze  lata, wyłaniają się  główne obszary, 

które  naleŜy rozwijać.  Obszary te wzajemnie się przenikają i uzupełniają. 

 Jednym z tych obszarów jest zagospodarowanie oraz modernizacja centrum 

miejscowości. Drugi obszar to oŜywienie aktywności społecznej, kulturalnej i 

sportowej.  Trzecim obszarem  jest natomiast wsparcie organizacji  co wpłynie na ich 

rozwój a tym samym na zwiększenie integracji lokalnej społeczności.  

 

WIZJA  MIEJSCOWOŚCI KOTUSZÓW 

 

KOTUSZÓW TO WIEŚ OTWARTA I GOŚCINNA śYJĄCA W HARMONII Z 

PRZYRODĄ, GDZIE  PIELĘGNUJE SIĘ  ZWYCZAJE I TRADYCJE. TO 

MIEJSCE  GDZIE MIESZKAŃCY DZIĘKI  ZMODERNIZOWANEMU 

CENTRUM WSI  A TAKśE ROZBUDOWANEJ INFRASTRUKTURZE śYJĄ 

BEZPIECZNIE I DOSTATNIO, NATOMIAST DLA TURYSTÓW JEST 

MIEJSCEM PRAWDZIWEGO WYPOCZYNKU I OSIEDLANIA SIĘ. 

 

5.1.  Planowane zadania i przedsięwzięcia. 

 

Do roku 2016 dokonano hierarchizacji celów, zgodnie z którą  zadaniami 

priorytetowymi są:  

• zagospodarowanie i modernizacja  centrum wsi oraz rozbudowa infrastruktury 

• wzbogacenie Ŝycia kulturalno- społecznego 
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• wspieranie aktywności   działających organizacji społecznych.  

PoniŜsza tabela zawiera planowane przedsięwzięcia  i inwestycje, które zostały 

uzgodnione przez mieszkańców   

 

LP Nazwa inwestycji Harmonogra
m realizacji w 

latach 

Kwota 
końcowa 
(zł) 

Źródła pozyskania 
środków 

Odpowiedzialny za 
realizację 

 Zagospodarowanie i Modernizacja  centrum miejscowości oraz  rozbudowa infrastruktury 

1 
Budowa parkingu 

2010 100 000 
Środki  wł  gminy 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów 

2 

Osuszanie  murów kościoła 
oraz  remont elewacji i 
dachu 

2010-2011 125 000 
 

300 000 

Środki wł. Parafii 
Środki UE 

Parafia Kotuszów 

3 
Budowa placu rekreacyjnego 

2011 60 000 
Środki  wł  gminy 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów 

4 

Remont dróg transportu 
wiejskiego. 

2010 

60 000 
 
 

Środki  wł  gminy 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów 

5 

Remont drewnianego mostu 
na Rzecze Czarnej 

2014-2015 

50 000 

Środki  wł  gminy 
Środki wł. 
starostwa 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów Starostwo 
Powiatowe w 
Staszowie 

6 
Budowa drogi  gminnej 
Kotuszów - Jabłonica 

2011-2012 
250000 

Środki  wł  gminy 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów 

7 
Budowa kanalizacji 2015 – 2016 

3 000 000 
Środki  wł  gminy 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów 

8 
Adaptacja poddasza plebanii 
na pokoje gościnne 

2015-2016 70 000 Środki wł. Parafii 
Środki UE 

Parafia w 
Kotuszowie 

9 

Budowa chodników  w 
centrum wsi 

2014-2015 

200 000 

Środki  wł  gminy 
Środki wł. 
starostwa 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów Starostwo 
Powiatowe w 
Staszowie 

10 

Wykonanie tablic 
informacyjnych  pomników 
przyrody 2012 4000 

Środki własne OSP 
Środki UE 

OSP Kotuszów 

 Wzbogacenie Ŝycia  kulturalno - społecznego 

11 
Modernizacja boiska 
sportowego 2011 20 000 

Środki  wł  gminy 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów 

12 
Remont organów 

2013 
80 000 Środki wł. Parafii 

Środki UE 
Parafia Kotuszów 

13 
WyposaŜenie świetlicy 
wiejskiej 2010 10000 

 OSP Kotuszów 
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LP Nazwa inwestycji Harmonogra
m realizacji w 

latach 

Kwota 
końcowa 
(zł) 

Źródła pozyskania 
środków 

Odpowiedzialny za 
realizację 

14 
Odtworzenie stawów 
kościelnych 

Po roku 2015 150 000 Środki wł. Parafii 
Środki UE 

Parafia Kotuszów 

15 
Budowa ołtarzy w kaplicach 
bocznych 

2013-2015 60 000 Środki wł. Parafii 
Środki UE 

Parafia Kotuszów 

16 

Adaptacja budynków 
gospodarczych parafii na 
miejsca noclegowe i spotkań 

2016- lata  
następne  

130 000 Środki wł. Parafii 
Środki UE 

Parafia Kotuszów 

17 
Urządzenie małego muzeum 
w skarbczyku kościoła 2014 

40 000 Środki wł. Parafii 
Środki UE 

Parafia Kotuszów 

18 
Budowa ścieŜek 
rowerowych i pieszych 2013 50000 

Środki  wł  gminy 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów 

 Wspieranie aktywności organizacji działających na rzecz integracji społecznej 
 
 

19 

Wsparcie dla działających 
organizacji i zrzeszeń    ( 
doposaŜenie) 

2009-2013 

30000 

Środki  wł  gminy 
Środki wł. 
starostwa 
Środki UE 

Wójt Gminy 
Szydłów Starostwo 
Powiatowe w 
Staszowie 

20 

Zorganizowanie „Festynu 
Jakubowego” oraz innych 
imprez kulturalno-
sportowych 2010 8000 

Środki własne gm. 
Szydłów, OSP 
Kotuszów, Parafii 
Kotuszów, śr. UE 

Parafia Kotuszów, 
Wójt Gminy 
Szydłów, OSP 
Kotuszów, 

21 

Współpraca  w dziedzinie 
turystyki  z Zespołem 
Pałacowym w Kurozwękach 
i Stadniną Koni w 
Kotuszowie 

2009-2016 

10000 

Środki własne gm. 
Szydłów, OSP 
Kotuszów, Parafii 
Kotuszów,  KGW 
Kotuszów, St. 
Gosp. Agro.,śr. UE 

KGW Kotuszów, 
OSP Kotuszów, 
Wójt Gminy 
Szydłów, Stowarz. 
Gospodarstw 
Gościnnych. 

 

5.2. Opis Projektów 

      I. Budowa parkingu. 

 Zadanie polegające na budowie parkingu jest jednym z elementów 

modernizacji centrum wsi. Zgodnie z ustaleniami oraz projektem powstanie 

wyasfaltowany  teren  na ok 30 miejsc parkingowych. Zlokalizowany będzie w 

bezpośrednim sąsiedztwie muru kościelnego oraz straŜnicy OSP. Posiadał będzie 

zjazdy zarówno na drogę powiatową jak i gminną, pomiędzy którymi jest 

usytuowany. Dodatkowo przewidziane jest zamontowanie   na urządzonym pas ie 

zieleni drewnianych ławek 
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 oraz stołów dla turystów. Parking tez będzie pełnił funkcję placu na którym będą sie 

odbywać róŜnego rodzaju uroczystości. 

     II. Osuszanie murów Kościoła oraz jego remont. 

 Inwestycja ta jest wstępem do szerszego zakresu prac remontowych przy 

Kościele Parafialnym. NajwaŜniejszym jej elementem będzie osuszenie murów z 

zawilgocenia poprzez wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji. W  następnych 

etapach planowane jest równieŜ ocieplenie  sufitów metoda lekką co z kolei pozwoli 

przystąpić do modernizacji ogrzewania i wymianę instalacji elektrycznej. Przewiduje 

się zintegrowane ogrzewanie na paliwo stałe jak równieŜ korzystanie z energii 

odnawialnej. Ponadto wymiany wymaga równieŜ orynnowanie  kościoła.    

          III.  Budowa placu rekreacyjnego.  

 Planowane jest urządzenie placu  rekreacyjnego bezpośrednio u podnóŜa 

parkingu co w połączeniu z nim stworzy centralny plac wsi na którym  będzie moŜna  

się zrelaksować, urządzić roŜnego rodzaju uroczystości jak równieŜ  odpocząć w 

 podróŜy.  Na placu tym zostaną wybudowane  elementy małej architektury  takie 

 jak: ławki, altana z miejscem na grilla, alejki. Całość zostanie oświetlona 

stylizowanymi lampami ulicznymi. 

      IV.  Remont dróg transportu wiejskiego.  

 Drogi transportu wiejskiego wymagają remontów w bardzo duŜym ich 

stopniu. Najbardziej odczuwalny jest zły stan drogi „do rzeki” na jej całej długości  

jak równieŜ innych dróg takich jak „borki”, czy teŜ „za rzeką” oraz wiele innych. 

W zamierzeniach jest regulacja  cieków wodnych płynących niektórymi z nich oraz 

ich  utwardzanie  tłuczniem. 

      V. Modernizacja boiska sportowego. 

 Główny nacisk zostanie połoŜony na wyrównanie juŜ istniejącego boiska do 

piłki noŜnej, wybudowanie właściwego podjazdu na boisko a takŜe wykonanie małej 

płyty-utwardzonej do gry w koszykówkę lub teŜ siatkówkę. 

     VI. WyposaŜenie świetlicy wiejskiej.  

  Przedsięwzięcie to ma na celu poprawę warunków świetlicy wiejskiej   

poprzez  jaj doposaŜenie . Świetlica ta słuŜyła by zarówno mieszkańcom samego 
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Kotuszowa jak  równieŜ turystom a takŜe pielgrzymom przemierzającym Szlak 

Jakubowy do Santiago de Copostela , poniewaŜ  miejscowość Kotuszów jest jednym 

z etapów tego szlaku i  właśnie w tej świetlicy planowane jest urządzenie miejsca 

odpoczynku dla pielgrzymów. Do świetlicy planowany jest zakup telewizora, sprzętu 

nagłaśniającego, piłkarzyków oraz bilardu. 

     VII. Wykonanie tablic informacyjnych pomników przyrody. 

 Na terenie sołectwa znajdują s ię dwa pomniki przyrody a mianowicie 

odsłonięc ie geologiczne oraz dąb w parku  dworskim. Pomniki te są znane tylko 

przez mieszkańców dlatego  planowane jest umieszczenie tablic przy obu tych 

pomnikach    z krótką informacją  na ich temat oraz znaków kierunkowych do tych 

pomników. 

VIII. Budowa drogi gminnej  Kotuszów – Jabłonica. 

 Droga ta jest jedyną drogą gminną łączącą te miejscowości, natomiast do 

 dnia dzis iejszego jest ona drogą kamienną. Planuje się wykonanie podbudowy tej 

 drogi a następnie połoŜenie asfaltu a takŜe odprowadzenie wód deszczowych tak aby 

nie wymywały one poboczy po duŜych opadach poniewaŜ na drodze tej są duŜe 

wzniesienia. 

       IX. Remont organów. 

 Ze względu na zły stan organów  zamierza się przeprowadzić ich remont 

kapitalny,  włącznie z wymianą miecha oraz dołoŜeniem jednego głosu. 

       X.  Remont drewnianego mostu na rzece Czarnej. 

 Drewniany most na rzece ze względu na  duŜe znaczenie dla rolników a 

przede wszystkim jego nie najlepszy stan techniczny  wymaga ciągłych remontów, 

dlatego planowane jest wykonanie ekspertyzy wytrzymałości jego konstrukcji nośnej  

a następnie jego gruntowny remont  w zakresie uzaleŜnionym od otrzymanej 

ekspertyzy. 

XI. Budowa kanalizacji. 

   Przewidywana dla Kotuszowa kanalizacja miała by równieŜ objąć  

miejscowość Korytnica,  była by to jedna inwestycja dla obu miejscowości ze 

wspólną oczyszczalnią ścieków z której zrzut oczyszczonej wody odbywać się będzie 
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do  rzeki Czarnej. Obecnie jest juŜ wykonana dokumentacja na to zadanie, która 

jednak będzie wymagała aktualizac ji. 

XII.  Adaptacja budynków gospodarczych  parafii oraz poddasza plebanii  

na miejsca noclegowe oraz spotkań grup duszpasterskich. 

 PoniewaŜ budynki gospodarcze w chwili obecnej nie są juŜ wykorzystywane 

zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, natomiast odczuwalny jest brak 

pomieszczeń na spotkania  grup duszpasterskich ( scholi, ministrantów) planowana 

jest adaptacja części budynków właśnie na świetlicę parafialną a takŜe utworzenie 

miejsc noclegowych, które mogłyby słuŜyć dla „pielgrzymów Jakubowych„ a takŜe 

turystów. Poddasze plebanii natomiast doskonale nadaje sie na urządzenie kilku 

pokoi noclegowych.                                           

XIII. Wsparcie dla działających organizacji i zrzeszeń. 

 Wsparcie to polega na doposaŜeniu świetlicy wiejskiej działającej w 

budynku straŜnicy, głównie  w róŜnego rodzaju  gry oraz sprzęt sportowy, wymiana 

starego i bardzo zuŜytego sprzętu   będącego w uŜytkowaniu, zakup niezbędnego 

wyposaŜenia do organizacji festynów a takŜe wspieranie bieŜącej działalności 

organizacji. 

    XIV.  Budowa chodników  w centrum wsi. 

 Ze względu na systematycznie zwiększający sie ruch samochodowy 

niezbędne staje sie wybudowanie  chodników, za równo w ciągu dróg powiatowych 

jak i gminnych przebiegających przez miejscowość. 

    XV. Budowa ołtarzy w kaplicach Kościoła.   

 Obecne rozwiązanie jest tymczasowe dlatego  planowane jest wybudowanie 

w kaplicy św. Antoniego ( po lewej stronie) ołtarza  św Jakuba, co  wiąŜe się z Drogą 

Jakubową w której parafia jest bardzo waŜnym ogniwem, natomiast po prawej stronie 

w kaplicy św Józefa ołtarza związanego z kultem  właśnie patrona rodziny.  

XVI.  Budowa ścieŜek rowerowych. 

 Inwestycja ta  to zinwentaryzowanie   charakterystycznych elementów dla  

miejscowości i całej Parafii takich jak zabytkowe budynki, pomniki przyrody, 

przydroŜne kapliczki, miejsca widokowe, opracowanie i wytyczenie optymalnych                    
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 tras rowerowych, którymi  w najbardziej dogodny sposób moŜliwe będzie ich 

pokonanie właśnie rowerem a takŜe połączenie ich z innymi ścieŜkami rowerowymi. 

Przy wytyczaniu tych tras zakładane są częściowe remonty dróg w tym równieŜ 

polnych.  

 

XVII.  Zorganizowanie festynu „Jakubowego”. 

 Celem tego przedsięwzięcia jest organizacja festynu  z okazji odpustu św 

Jakuba, który byłby równieŜ  pewnym przeŜyciem dla pielgrzymów 

przemierzających drogę św. Jakuba. 

XVIII. Urządzenie małego muzeum w skarbczyku Kościoła. 

 Utworzenie małego muzeum w skarbczyku Kościoła pozwoli  

wyeksponować posiadane przez  parafię  zabytkowe wyposaŜenie . W posiadaniu są 

między innymi  z XVII i XVIII w. relikwiarze, starodruki a takŜe  ornaty. Eksponaty 

te będą moŜliwe  do oglądania zarówno przez turystów jak i mieszkańców                  

w skarbczyku Kościoła. 

       XVIII.  Współpraca w dziedzinie turystyki  z Zespołem Pałacowym 

                  w  Kurozwękach oraz Stadniną Koni w Kotuszowie.   

 Biorąc pod uwagę bardzo duŜe zainteresowanie Zespołem Pałacowym w 

Kurozwękach  a takŜe jego powiązanie ze Stadniną Koni w Kotuszowie  planowana 

jest akcja  informacyjna mająca na celu reklamowanie miejscowości jako miejsca  

które warto zwiedzić oraz skorzystać z oferty gospodarstw  agroturystycznych. 

XIX.  Adaptacja poddasza plebanii na pokoje gościnne. 

 DuŜe  oraz wysokie poddasze plebanii  doskonale nadaje się na urządzenie 

pokoi gościnnych. Zamierzeniem jest   wybudowanie  właśnie na poddaszu kilku 

pokoi gościnnych. Brak takich pokoi jest szczególnie odczuwalny w przypadku 

róŜnych świąt i rekolekcji podczas których  na terenie parafii przebywa zwiększona 

liczba księŜy. 

 

XX. Odtworzenie stawów kościelnych. 

 PoniewaŜ parafia posiada ziemię na której między innymi kiedyś znajdowały 
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sie stawy, planowane jest zatem odtworzenie tych stawów. NaleŜy dodać, Ŝe stawy te 

w chwili obecnej są zabagnione lecz ich zarys jest dobrze zachowany. Inwestycja 

polegać będzie na wyczyszczeniu tych stawów, wybudowaniu stawideł, odbudowy 

obwałowań a takŜe ich zarybieniu. Po budowie miejsce to stanie się bardzo 

atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. 

6. Podsumowanie. 

 

  Realizac ja projektów zawartych w Planie Odnowy miejscowości Kotuszów 

powiązana jest ściśle z moŜliwościami finansowymi Gminy  a takŜe moŜliwościami 

pozyskiwania środków zewnętrznych. Plan ten po wdroŜeniu wpłynie  zarówno na 

sferę przedsiębiorczości  jak i środowiska naturalnego. Poprawią się miedzy innymi  

warunki komunikacji, miejscowość stanie sie bardziej przyjazna środowisku,   a takŜe 

zwiększą się dochody mieszkańców. Poszczególne projekty  wydatkowane będą  w 

oparciu o zasady wydatkowania środków wg ich źródeł pochodzenia. Bardzo duŜe 

znaczenie w realizacji Planu  ma Wójt Gminy Szydłów jako instytucja, w zakresie 

której będzie koordynacja i  jego wdraŜanie.  

 Plan  stanowi dokument zgodnie z którym powinna sie rozwijać  

miejscowość Kotuszów i dlatego teŜ wszelkie aktualizacje Planu mogą być tylko 

realizowane poprzez  Zebrania Wiejskie, a  następnie    zatwierdzane przez Radę 

Gminy.  

 Przy opracowywaniu Planu korzystano z internetu a takŜe z roŜnych  

opracowań dotyczących historii Kotuszowa, ponadto uwzględniono    postulaty 

mieszkańców zgłoszone na zebraniu wiejskim.  Pomocy  w zdobywaniu materiałów 

historycznych  udzielił Proboszcz Parafii w Kotuszowie Ks. Jerzy Sobczyk. 
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