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Podloze do opracowania przez Solectwo "Planu Odnowy Miejscowosci 
Kotliszowice" stanowi pragnienie zycia w atrakcyjnej i przyjaznej wsi oraz dqzenie 
mieszkanc6w do poprawy warunk6w swojego zamieszkania, pracy, odpoczynku 
i bezpieczenstwa. 
Opracowanie tego planu i wdrozenie jego realizacji ma tez pobudzic mieszkanc6w do 
wspolnego dziatania na rzecz Solectwa oraz zaciesnic wi~zi spoleczne w procesie 
budowy naszego wspolnego dobra. 
Plan miejscowosci zawierajqcy kompozycj~ ukladu przestrzennego wsi oraz 
kompleksowq wizj~ rozwoju b~dzie podstawq do sukcesywnego opracowania 
projektow na poszczegolne zadania, wnioskowania 0 dofinansowanie kosztow 
realizacji. 
Pozyskiwanie dofinansowania odbywac si~ b~dzie w ramach ogolno gminnych 
programow inwestycyjnych finansowego zasilania Unijnego przewidzianych 
w roznych programach. Jako pierwsza z powyzszych jest mozliwosc zgtoszenia 
projektu i wystqpienia 0 dofinansowanie zadan do programu "Odnowa Wsi 2007
2013". Solectwo pragnie w tym programie zaistniec i miec szans~ na rozw6j naszej 
wsi. Niniejszy plan jest ogolnym dzialaniem Rady Soleckiej, kt6ry powstat w 
konsultacji z mieszkancami Solectwa Kotliszowice. 

I. Og61na charakterystyka So!ectwa Kotliszowice 

1. Historia Kotliszowic 

Wies polozona jest cz~sciowo przy drodze nr 907 relacji Toszek - Wielowies, 
natomiast druga cz~sc za pagorkami i otaczajqcymi lasami od strony poludniowej. 
Las pod nazwq "Fazaniec" i "taz" od strony wschodniej, las "Piechowy" a od strony 
pOtnocno-wschodniej rozciqga si~ g6ra "Strzyzowa" wys. 301,4 m. n.p.m. 
Nie wiadomo w ktorym roku Kotliszowice powstaty, natomiast w XII wieku posiadaty 
piecz~6 0 ksztalcie 

W powlecle gliwickim ciekawym obiektem przyrodniczo-architektonicznym jest 
zniszczony obecnie zespOt parkowo-dworski wybudowany w stylu romanskim 
z elementami neorenesansowymi z I pol. XIX w. Pi~trowy murowany dwor z roku 
1861 wybudowany zostat przez Hermana Guradze. Bryta obiektu jest nieregularna, 
od strony poludniowej znajdowat si~ taras, od zachodniej czworoboczna wieza 
z pOtkoliscie zamkni~tymi oknami. Portal dworku pOtkulisty z pilastrami, dach 
dwuspadowy pokryty papC\: Obecnie obiekt jest opuszczony, zapomniany, 
zniszczony, rozkradziony w optakanym stanie. Zamek ten jest otoczony parkiem 
zalozonym przez Zygmunta Guradze 0 powierzchni 4,8 ha. Do dzis rosnie w nim 
kilka gatunkow drzew, przewai:ajq jesiony, kasztanowce. Ciekawostkq jest jesion 
o obwodzie 405cm i wysokosci 29m. 
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o naszej Wiosce krElzy legenda, kt6ra gtosi ze istniato podziemne przejscie 
z naszego zamku do zamku toszeckiego w kt6rym ztota kaezka znosHa ztote jaja. 
Na obrzezach wioski znajduje si~ cmentarz z 1830 r. na kt6rym pochowano ludzi 
zmartych podczas epidemii cholery. W tym samym roku na g6rze Wapiennej powstat 
szpital polowy (Lazaret), w kt6rym przebywali chorzy na choler~. 
Na drodze prowadzElcej do tego cmentarza a zrazem do miasta Toszek, znajdujEl si~ 
3 przydrozne krzyze, pierwszy z roku 1905 znajdujElcy si~ na prywatnej posesji, drugi 
r6wniez z 1905 r. fundatorami sElAndreas, Marianna i ich syn Walentin Strzyz. 
Odnosnie trzeciego krzyza nie posiadamy zadnych informacji. 
Przy ulicy szkolnej nr 8 miesci si~ budynek starej szkoty z roku 1898-1934. 
W srodku wsi znajduje si~ kapliczka pod wezwaniem Sw. Urbana, do roku 1935 byta 
drewniana teraz jest konstrukcji murowanej. Jest tez stary w6z strazacki z roku 1904. 
Tutejsi rolnicy majEl problemy z uprawEl ziemi, poniewaz gleba jest ci~zka, zawiera 
duzEl ilosc gliny i kamieni. Ze wzgl~du na uksztatiowanie terenu oraz specyficzny 

rodzaj gleby w duzym stopniu uprawa jej zalezy od warunk6w pogodowych. 

W potoeznym j~zyku mieszkanc6w wsi nazwy poszczeg61nych ziemi lub tereny ich 

uprawy nazywane sEt; "Gacie, Fazaniec, Bujarowe, Buchtowe, Panske, Goj, Pustki, 

Kalkberg" 

Wioska obecnje Ijezy 129 kobiet i 137 m~zczyzn. 


2. Kotliszowice teraz 

Kotliszowice nalezEl do gminy T oszek. Wies zajmuje powierzchni~ 860 ha, co stanowi 
8,60 km2 gruntu. Mieszkancy dbajEl 0 swoje domostwa, piel~gnujEl swoje ogr6dki, 
dziatki. Jestesmy wsiC\, kt6rej z zadnej strony nie widac, poniewaz jest potozona w 
niecce, ale dbamy 0 naszEl estetyk~ w miar~ swoich mozliwosci i 
finans6w. Jestesmy wsiEl spokojnEl gt6wne pasma zabudowy rozciElQajEl si~ wzdtuz 
asfaltowej gminnej dragi oraz domki po dawnym P.G.R. przy ulicy Wielowiejskiej. 
Nowej zabudowy w naszym sotectwie nie ma. Mieszkancy remontujEl swoje domy, 
nadbudowywujC\, dobudowujq. Wies Kotliszowice jest wsiEl typowo rolniezC\, nie ma tu 
zadnego przemystu ani zadnych punkt6w ustugowych, z dala od wielkich miast, 
ruchu i smogu. iyjemy w przepi~knym naturalnym srodowisku, zdrowym powietrzu 
i w pi~knym krajobrazie. Dragi naszego sotectwa sEl gminne asfaI towe. W tej 
miejscowosci jest wodociElQ i siec telekomunikacyjna. Na terenie funkcjonuje sklep 
spozywezy-bar. SElsiadujemy z Wilkowiczkami, Toszkiem, Gajowicami, i Wisniczem. 
Tradycyjnie obchodzimy uroczystosc Sw. Urbana 25.05., wychodzimy wtedy 
z procesjEl btagalnEl 0 urodzaje polne i zachowanie od gradobicia i innych 
kataklizm6w, obchodZClC granice naszego sotectwa. Organizujemy takze coroczne 
dozynki i spotkanie optatkowe. 
Dzieci uezEl sj~ w szkole Podstawowej i Gimnazjum w T oszku sEl dowozone 
autobusem szkolnym. 
Z podstawowej opieki lekarskiej korzystamy z przychodni Puis w T oszku. 
Bezpieczenstwo zapewnia nam komisariat policji w T oszku. 
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II. Diagnoza stanu rzeczywistego 

1. 	 Brak obiekt6w publicznych w sotectwie (funkcjonuje tylko swietlica wiejska 
urzqdzona w jednej z klas starej szkoty) 

2. 	 Brak boiska, posiadamy tylko boisko trawiaste i stare bramki, brak tawek 
i ostony dla zawodnikow 

3. 	 Drogi Sq bez pobocza, chodnikow, stan nawierzchni bardzo ZfY, oswietlenie 
potrzeba kilku nowych lamp 

4. 	 Drogi gminne, sr6dpolne wymagajq utwardzenia kruszywem 
5. 	 Brak kanalizacji i gazyfikacji 
6. 	 Brak znak6w drogowych i oznaczenia ulic 
7. 	 Niezbyt spojna wi~z spoteczna 

III. Diagnoza mozliwosci rozwojowych Solectwa 

1. Mocne strony ATUTY rozwoju Sotectwa 

- atrakcyjne potozenie w urozmaiconym krajobrazowo otoczeniu 


lokalizacja swietlicy wiejskiej z boiskiem sportowym 

- dobre wyposazenie, energetyczne. wodociqg, telefonizacja, planowane nowe 

realizacje kanalizacyjne, gazyfikacja. kanalizacja deszczowa. utozenie 
chodnika 
duza atrakcyjnosc zasob6w przyrodniczych w okolicy wsi. duze walory 
turystyczne 

- mozliwosc zagospodarowania terenu przy istniejqcej swietlicy 
- trwajqce prace planistyczne - szansa na rozwoj osadniczy miejscowosci 
- walory krajobrazowe otoczenia, niewielka skala miejscowosci. atrakcyjnosc 

dla osob zm~czonych miejskosciq 

- dobre miejsce dla polowan 


Mozliwosc rozwoju Sotectwa wynikajqce z otoczenia 
mozliwosc stworzenia atrakcyjnego krajobrazowo wygodnego bliskiego 
naturze miejsca 
wspOtpraca z gminq przy realizacji rozwojowej 

- zwi~kszenie dost~pnosci do kapitatow i srodk6w pomocniczych pochodzqcych 
zUE 

2. Slabe strony - czynniki ograniczajqce rozwoj Sotectwa 
- zfa komunikacja 
- niewystarczajqce zagospodarowanie terenow. nieuregulowany stan gruntow 
- brak odpowiedniej infrastruktury i rekreacji sportowej dla mfodziezy 
- zty stan drog lokalnych, brak chodnikow, oswietlenia 

brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej, oznaczenia tras miejsc 
atrakcyjnych 


- istniejqca swietlica potrzebuje remontu, nie jest dostatecznie wyposazona 

- brak dziafalnosci agroturystycznej 

- brak placu zabaw 

- niewystarczajqca promocja walor6w miejscowosci i jej otoczenia 
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Zagrozenie - czynniki niesprzyjajC\,ce otoczeniu 
- niewystarczajC\,ce fundusze na dalszy rozwoj infrastruktury technicznej, 

komunikacyjnej i wlasciwe zagospodarowanie terenowe waznych dla 
wizerunku miejscowosci i funkcjonowania spotecznosci 

- brak stabilnosci w polityce rozwoju obszarow wiejskich i gospodarki rolnej 
- wstc\,pienie do UE (wzrost konkurencyjnosci, odptyw mtodziezy za pracC\, 

i upadanie matych gospodarstw rolnych) 

IV. GI6wne problemy do rozwiqzania 

• 	 Wypelnienie podstawowych potrzeb egzystencjalnych XXI w. w ramach 

programow inwestycji gminnych i powiatowych 


1. 	 Poprawa stanu drog powiatowych i gminnych, unormowania linii rozciqgajC\,cej 
pasy drog. Udroznienie przepust6w odbierajC\,cych wody opadowe i roztopowe. 

2. 	 Budowa chodnik6w przy drogach powiatowych 
3. 	 Skanalizowanie i zgazyfikowanie sotectwa 
4. 	 Malo punkt6w swietlnych 
5. 	 Modernizacji sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i wodociEtQowej w celu 

poprawy wydolnosci nowych zasiedlen 
6. 	 Udroznienie row6w melioracyjnych 
7. 	 SporzC\,dzenie dla sotectwa miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
8. 	 Wypelnienie potrzeb kulturowych 

• 	 Wypelnienie potrzeb kulturowych i integracyjnych w ramach programu zadan 
soteckich 

1. Zaprojektowanie nast~pujC\,cych przestrzeni publicznych 

- wybudowanie boiska zespolonego 

- rozplanowanie taweczek, koszy 

- rozplanowanie zadrzewien i zakrzewien 

- rozplanowanie oswietlenia 

- zakup sprz~tu sportowego 


2. 	 Zintegrowanie spotecznosc wiejskC\, w drodze realizacji publicznych zadan 
wiejskich 

3. 	 Rozbudzic aktywnosc i zainteresowanie niesieniem pomocy ludziom starszym 
4. 	 Zaangazowac mieszkanc6w do staran 0 estetyk~ dom6w, ogrodzen, zag rod 

oraz przydroznych pas6w publicznych wzdluz swojej posesji 
5. 	 Zaangazowac mieszkanc6w do staran 0 dbatosc 0 czystosc las6w, pol, dr6g 

i wszelkie walory srodowiska naturalnego oraz droznosc row6w 
melioracyjnych przecinajC\,cych posesje i pola 

6. 	 Zaprojektowanie i urZC\,dzenie sciezki rowerowe tC\,cZC\,cej si~ z gminnymi 
i powiatowymi szlakami 

7. 	 Powotac i wypromowac Stowarzyszenie Przyjaci61 Kotliszowic 
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V. Zadania do wykonania w pierwszej fazie w ramach 
programu Odnowy Wsi 2007-2013 

NAZWA ZADANIA CEL HARMONOGRAM 
REAUZACJI 

PRZEZNACZENIE WARTOSC 
ZADANIAI. 
ZRODI:.O 

FINANSOWANIA 

150000pln 
PROW 

Remont swietlicy 
-wymiana okien i 
drzwi 
-wymiana podfogi 
-remontWc 
-doposazenie 
swietlicy 
-remont elewacji 
zewn~trznej 

Zaspokojenie 
potrzeb 
spotecznych i 
kulturowych 
mieszkaric6w 

2009-2011 

Budynek b~dzie 
miejscem 
dzialalnosci 
kulturalnej, zaj~c 
pozaszkolnych, 
kursow, szkoleri, 
zebrari, spotkari, 
imprez 
publicznych i 
zasi~gnC\.6 
roznych 
informacji celem 
piel~gnowania 
tradycji

Remont boiska 
-wymiana bramek 
-doposazenie 
boiska 
-oswietlenie 

Zaspokojenie 
podstawowych 
potrzeb 
spotecznych, 
kulturalnych 
spotecznosci 
lokalnej 

2011-2012 

Stworzenie 
zaplecza 
umozliwiajC\.cego 
rozwoj kultury 
fizycznej, sportu 
oraz miejscem 
spotkari i 
integracji 
mieszkaric6w 

100000pln 
PROW 

Zagospodarowanie 
obejscia 
-plac zabaw 
-posadzenie drzew i 
krzew6w 

Zagospodarowanie 
wolnej przestrzeni 
wok61 budynku 
oraz poprawa 
estetyki 

B~dzie terenem 
nadajC\.cy rang~ i 
promujC\.cy 
naszC\. wies i 
przyciqgajC\.cym

miejscowosci turystow, 
miejscem dla 
najmlodszych 
gdzie 50000pln

2012 bezpiecznie na PROW 
swiezym 
powietrzu w 
kontekscie z 
rowiesnikami i 
pod fachowC\. 
opiekC\. sp~dzC\. 
wolny czas 
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Organizacja 
imprez 
integrujqcych 
srodowisko 
wiejskie np. 
spotkania 

Aktywizacja 
spotecznosci 
lokalnej poprzez 
wsp61ne 
organizowanie 
imprez. 

Kreuja..c 
przestrzen 
publiczna.. 
chcemy 
zapewnic 
mieszkancom, 

Budzet 
sotectwa 

optatkowe, Dzien 
kobiet, festyny 

cyklicznie mlodziezy i 
dzieciom 

Srodki od 
sponsor6w 

Wiejskie, DOZynki, 
Mikotajki. 

warunki 
wsp61nego i 
przyjemnego 
sp~dzania czasu 

Budowa chodnika Zapewnienie 
bezpieczenstwa 
mieszkancom 

2013-2014 
Swobodne 
przem ieszczanie 
si~ pieszych 

150000pln 
Budzet 
gminy 

Opracowanie i 
opublikowanie 
materiat6w 

Promocja 
Sotectwa gminy 
Toszek 

2015 Wypromowanie 
walor6w 
Sotectwa 

1000pln 
budzet 

sotectwa 
promocyjnych 

VI. Korelacja planu odnowy miejscowosci z innymi dokumentami 

Opracowany plan odnowy miejscowosci jest sp6jny z: 
Strategia.. Rozwoju Miasta i Gminy Toszek 

- Planem Rozwoju Lokalnego w Gminie 
- Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Toszek 

VII. Przeslanie 

Pragnieniem autor6w planu jest uwraZliwienie mieszkanc6w na dbatosc 0 wsp61ny 
maja..tek wybudowanych obiekt6w i urza..dzen oraz oczekiwanie aby poczuli si~ 
wspOlgospodarzami 

Zal'l.czniki: 
- fotografie 
- Harmonogram realizacji planu odnowy miejscowosci Kotliszowice 
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Uchwala nr....J...v ;--......... . 
Zebrania Wiejskiego w :-!Ull.&.f?:?i!? tl/~'lifi vk 

z dnia .. J.~.fl..?;.4£?.~~~......... 

w spraWle 

!ide f;tliS.2Ct<.."'t"~ 
przej~cia Planu Odnowy Miejscowosci ........... na lata 2009 - 2015 
realizowanego w ramach dzialania " Odnowa i Rozwoj Wsi " obj~tego 
programem rozwoju Obszarow \Viejskich na lata 2007-2013 

§1 

. W' . k' ·d· J f!J3 Jc9f!)~ .. , PlOdzebrame leJS Ie w mu .. . : ...... t; ••••••••••••••••• postanaWIa przYJ'lc an nowy 
Miejscowosci Ckc.fJ.4.(~?!?f'l!.~ .... na lata 2009-2015 realizowany w ramach dzialania 
" Odnowa i Rozw6j Wsi" obj~tego programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 
2007 - 2013 w tresci stanowi'lcej zal'lcznik do uchwaly. 

§2 

. hI' . It . I Z3&(s..zot.~~W k y oname uc wa y pOWlerza Sl~ so YSOWI so ectwa ...................... ~ ............ . 


§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

o L\.-rV s
~ftJzo~ice 
Urzqd Miejski 

wToszku 


