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PLAN ODNOWY WSI KOTULIN 


Charakterystyka wsi Kotulin. 
Kotulin lezy w poludniowo-zaehodniej ez~sei Gminy Toszek, graniezy z 
soleetwami Proboszezowiee, Ligota Toszeeka, Balearzowice, Blotniea 
Strzeleeka i graniezy z woj. opolskim. 
W Kotulinie mieszka okolo 1300 mieszkaiie6w a powierzchnia wsi wynosi 1399 
ha, Kotulin skfada si~ z centrum oraz przysi61k6w: Kotulinek, Bliziec, 
Szklarnia, Skaly, Nakfo. 
W Kotulinie jest OkOfO 60 dzieci wieku przedszkolnym, OkOfO 200 dzieci 
ehodzctcyeh do szkoly podstawowej, gimnazjum i szk61 srednieh oraz OkOfO 30 
student6w. 
Najwi~eej jest mieszkane6w wieku mi~dzy 30 a 50 rokiem zyeia, sporo jest 
takze os6b starszych. 
W Kotulinie jest okolo 300 dom6w. 2 bloki mieszkalne, nie rna domk6w 
letniskowych. 

W 1257 roku w nadaniu dla komesa Janusza wzmiankowany Kotulin Maly i 

lokowany w6wczas Kotulin Wielki, pierwotnie Chotulin. 

Z Kotulina wywodzi si~ hrabiowska rodzina Kotulinskich, znana juz w polowie 

XIV wieku ( Mikolaja z Kotulina). 

W 1562 roku wlascicielem wsi byl Starzynski, popierajctey protestantyzm. 

W lataeh 1648-1856 Kotulin nalezal do wlascieieli Toszka, a nast~pnie 


Slaw~cie. 


W Kotulinie znajduje si~ Kosei6l parafialny p.w.sw. Michala Arehaniola z lat 

1909-1911, wybudowany na zr~baeh koseiola z XVI wieku (neogotyeko

barokowy, wewncttrz barokowe oltarze z drugiej polowy XVII wieku). 


W tylnej ez~sci nawy tablica ku ezei proboszez6w, pracujcteyeh w parafii. Krzyz 
cmentarny z 1888 roku, krzyz misyjny z 1904 roku. 
Cmentarz z zaehowanymi nagrobkami z konea XIX wieku. 
W Kotulinie jest palac neogotycki z 1873 roku, pi~trowy z poddaszem, szezyt 
ryzalitu zwienezony ehorqgiewkct z datct budowy palacu, obeenie budynek 
szkolny. Stopienie schod6w na ementarz, obok plebanii, wykonane z gzymsu 
koseiola z XVII wieku. 
Park krajobrazowy z 1873 roku 0 powierzehni okolo 6 hektar6w, wsr6d drzew 
grupa d~b6w szypulkowyeh, lipa drobnolistna 0 obwodzie 310 em, sosna 
amerykanska. 
W Kotulinie na ul. Kolejowej znajduje si~ krzyz przydrozny, neogotycki z 
konca XIX wieku, jest on drewniany, z poezcttku XX wieku, stoi w otoczeniu 
kasztanowe6w. 



Na ul. Gliwickiej budynki gospodarcze z przelomu XVIII/XIX wieku, d'lb 
szypulkowy 0 obwodzie 400 cm, w miejscu nieistniejetcego mlyna. 
W Kotulinku kapliczka i krzyz z konca XIX wieku, budynek mieszkalny, 
pierwotnie karczma z 1880 roku. 
Na ul. Wiejskiej kapliczka slupkowa z przelomu XVIII/XIX wieku, z ludowym 
obrazem sw. Urbana we wn~ce. 
W Kotulinie jest jeszcze sporo ciekawych miejsc, r6znych legend, zwyczaj6w, 
kt6re S'l opisane w ksi'lzce Pani Beaty Grochli "Wioska moja mila". 
W Kotulinie jest jeden niewielki staw, przez Kotulinek przeplywa potok, 
powietrze jest bardzo czyste a gleby niezlej jakosci. 
Kotulin cz~sto odwiedzaj'l goscie, ch~tnie przyjezdzaj'lc na rozne imprezy jak: 
Dzien Regionu, Dozynki, Mi~dzynarodowe Mistrzostwa w Rzutach, Festyny 
Sport owe i Rodzinne oraz Zabawy. 

INWENTARYZACJA ZASOB6w SLUZl\CYCH 

ODNOWIE WSI KOTULIN 


W Kotulinie jest szkoia i przedszkole, do kt6rych ucz~szcza okolo 100 dzieci. 
Na terenie wsi dziala Grupa Odnowy Wsi, Ochotnicza Straz Pozama, Caritas 
Parafialny, Ch6r, Orkiestra D~ta, Mniejszosc Niemiecka. 
W wsi s'l trzy sklepy, Bar, dwa Zaklady Fryzjerskie, Osrodek Zdrowia, Apteka, 
hurtownie napojow, w~gla, pasz, warsztat samochodowy, tartak, poczta, trzy 
przystanki PKS, stacja PKP, dost~p do Intemetu drog'lradiow'li telefoniczn<\, 
prawie wszyscy mieszkancy maj'l telefony, najblizszy postenmek policji miesci 
si~ w Toszku. We wsijest boisko sportowe, plac zabaw do remontu, swietlica 
wiejska w szkole , gdzie dzieci sp~dzaj'lwolny czas, graj'lc w tenisa stolowego 
oraz gry planszowe. 
Mieszkancy Kotulina posiadaj'l szamba oraz kubly na smieci, na terenie wsi 
znajduj'l si~ pojemniki na szklo i plastik, Kotulin obsluguje w pr'ld Vattenfall a 
przy drogach znajduj'l si~ lampy oswietleniowe, mieszkancy korzystaj'l z 
telefonii komorkowej, przez solectwo przebiegaj'l drogi powiatowe, gminne 
oraz wiejskie, w Kotulinie znajduje si~ chodnik na uL Kolejowej w budowie, 
chodnik przy Kosciele oraz chodnik z Kotulina do Kotulinka. 
Na terenie wsi mieszka okolo 20 rolnik6w zajmuj'lcych si~ glownie hodowl'l 
trzody i bydia oraz upraw'l zb6z , mieszkancy glownie pracuj'l w okolicznych 
miastach jak Gliwice, Pyskowice, Strzelce Opolskie oraz za granic<l. 
Kotulin jest otoczony dookola lasami panstwowymi i prywatnymi, kt6re set 
dobrze utrzymane, gdzie znajduje si~ duzo zwierzyny oraz grzyb6w. 
W 2006 roku wies Kotulin otrzymala Wyromienie w Konkursie 
organizowanym przez Urz<ld Marszalkowski w Katowicach w kategorii " 
Najpi~kniejsza Wies" ,a w 2007 roku w tym samym konkursie zaj~la III 



Miejsce. Kotulin jest wsi't w Grupie Odnowy Wsi od 2003 roku i dziala bardzo 
prf(znie i wzbogacila sif( 0 inwestycje 0 wartosci ok. 4 mIn zlotych poprzez prace 
mieszkancow, pieni'tdze z Gminy, Powiatu, Wojewodztwa, Uni Europejskiej i 
sponsorow. W konkursie organizowanym przez powiat Gliwicki na" Na 
Bezpieczn't i Pif(kn't Wies" Kotulin zaj'tl III Miejsce. 
I i II Miejsca oraz wyroznienia zaj'tl Kotulin w konkursach na Solectwo 
Przyjazne Srodowisku. 
Udzial w Dozynkach Powiatowych oraz udzial w Tumiejach Solectw Gminy 
Toszek - w 2005,2006,2008 I Miejsce. 
Organizowanie Tumiejow Soltysow woj. Sl'tskiego oraz obchodow 5- lecia 
Stowarzyszenia Soltysow woj. Sl'tskiego. 

Udzial w Konkursach Gminnych na NajladniejsZllPosesjf( i duze sukcesy oraz I 

Miejsce w Konkursie mowy organizowany przez Spichlerz Gomego Sl'tska. 

Szkola Podstawowa w Kotulinie zajf(la III Miejsce w Konkursie Ogolnopolskim 

na Super Szkolf( w miejscowosciach do 50 tys. Mieszkancow. 

Soltys Kotulina zostal Soltysem roku 2002 oraz otrzymal Zloty Kaganek. 

Kotulin slynie z mlodych biegaczy , ktorzy biegaj't na zawodach 

Mif(dzynarodowych i Ogolnopolskich z du.zym skutkiem przywoz'tc wiele 

medali. 


ANALIZA SWOT 

Mocne strony wsi Kotulin: 

- dobra komunikacja PKP 

- bardzo dogodne polozenie 

- dobre drogi 

- bardzo aktywni mieszkancy 

- bardzo ciekawe postacie 

- dobrze dzialaj'tca Grupa Odnowy Wsi 

- aktywnie dzialaj'tcy Chor i Orkiestra Df(ta 

- bardzo dobra wspolpraca mif(dzy Kosciolem, Szkol::t, Rad't Soleck't i 

Ochotnicz't Straz't Pozam't 

- wysoka swiadomosc ekologiczna 

- brak uci'tzliwego przemyslu 

- wiele roznorodnych podmiotow gospodarczych 

- bardzo dobre zaplecze gastronomiczne 

- bardzo ciekawa przyroda 

- ciekawe miejsce do turystyki pieszej i do biegania 

- bardzo dobre miejsce pod budownictwo mieszkaniowe 

- bardzo ciekawe zabytki 




- bardzo duzo ciekawych legend 
- bardzo dobra i srodowiskowa szkola 
- duzo ciekavvych imprez kulturalnych 
- duze osi~ni~cia sportowe- biegi przelajowe 

Slabe strony: 

- brak agroturystyki 
- brak placu zabaw 
- brak hali sportowej 
- duza migracja mlodych ludzi 
- pustostany i szpec'\;.ce budynki 
- opuszczanie gospodarstw rolnych 
- brak pracy dla mlodych ludzi 

http:szpec'\;.ce


ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W CI1\GU 
7 LAT OD DATY PRZYJ~CIA DOKUMENTU. 

1. Wiejski plac zabaw. 

eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni jako miejsce spotkan wszystkich 

pokolen zamieszkuj~cych solectwo. 

Przeznaczenie: zdrowe sp~dzenie wolnego czasu. 

Okres realizacji: 2009-2010 

Koszt: 50000 zl, z tego 40000 zl PROW, 10000 zl Rada Solecka. 

2. Miejsce spotkail kulturalnych w Kotulinie. 

eel: zagospodarowanie miejsca przy OSP w Kotulinie. 

Przeznaczenie: kulturalne sp~dzenie wolnego czasu. 

Okres realizacji: 2009-2010 

Koszt realizacji: 80000 zl, z tego 20000 zl Rada Solecka w Kotulinie, 10000 

zl OSP w Kotulinie, 50000 zl PROW. 

3. Organizacja Dnia Regionu. 

eel: kultywowanie tradycji sl~skiej. 


Przeznaczenie: dbanie 0 tradycj~ ~H~sk~ i przekazywanie jej ludziom w 

naszym reglOme. 

Okres realizacji: 2009-2015 

Koszt: 6000 zl, z tego 5000 zl PROW, 1000 zl sponsorzy. 

4. Budowa parkingu samochodowego i rowerowego w otoczeniu krzewow i 


ogrodu skalnego na ul. Kolejowej w Kotulinie. . 
eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni i zadbanie 0 bezpieczenstwo 
mieszkailcow. 
Przeznaczenie: dbanie 0 mienie mieszkailcow i ich zdrowie. 
Okres realizacji: 2011-2012 
Koszt: 70000 zl, z tego 20000 zl Rada Solecka w Kotulinie, 50000 zl PROW 
5. Folder 0 solectwie Kotulin. 

eel: promocja solectwa i Gminy Toszek. 

Przeznaczenie: upowszechnienie i promowanie walorow turystycznych, 

historycznych, regionalnych i przyrodniczych solectwa i Gminy Toszek. 

Okres realizacji: 2010 

Koszt: 2000 zl, z Rady Soleckiej w Kotulinie. 

6. Zakup instrumentow muzycznych dla orkiestry D~tej w Kotulinie. 

eel: promocja solectwa i Gminy Toszek. 

Przeznaczenie: upowszechnienie muzyki wsrod mieszkancow 

Okres realizacji: 2011-2013 

Koszt: 40000 zl, z tego 20000 PROW, 10000 zl Rada Solecka w Kotulinie, 

10000 zl sponsorzy. 

7. Organizacja Festynow Rodzinnych dla mieszkailcow wsi. 

eel: promowanie zdrowego stylu zycia. 




Przeznaczenie: upowszechnienie i wypromowanie walor6w turystycznych, 

regionalnych i przyrodniczych solectwa Kotulin. 

Okres realizacji: 2009-2015 

Koszt: 20000 zl, z Rady Soleckiej w Kotulinie, sponsorzy. 


8. Budowa chodnika na Skalach. 

eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni. 

Przeznaczenie: zwi~kszenie bezpieczenstwa. 

Okres realizacji: 2015 

Koszt: 30000 zl, z tego 10000 zl Rada Solecka w Kotulinie, 20000 zl PROW 

9. Zalozenie strony internetowej solectwa Kotulin. 

eel: promocja solectwa. 

Przeznaczenie: wypromowanie walor6w turystycznych i przyrodniczych 

solectwa. 

Okres realizacji: 2010 

Koszt: 2000 zl, sponsorzy. 

1 O.Budowa mini boiska sportowego - do siatk6wki, koszyk6wki, pilki 


noznej, tenisa ziemnego ,itp. Na Osiedlu w Kotulinie. 
eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni jako miejsca w kt6rym 
mieszkancy moget na sportowo sp~dzac wolny czas. 
Przeznaczenie: ciekawe sp~dzenie wolnego czasu. 
Okres realizacji: 2011-2013 
Koszt: 80000 zl, z tego 50000 zl PROW, 20000 zl Rada Solecka, 10000 zl 
sponsorzy. 
II.Budowa oswietlenia przy ul. Ojca Henryka Henkla. 
Cel; przyci~ni~cie ludzi do budowy dom6w przy tej ulicy. 
Przeznaczenie: zwi~kszenie bezpieczenstwa wsr6d mieszkanc6w. 
Okres realizacji: 2009-2013 
Koszt: 30000 zl, z tego 20000 zl PROW, 10000 zl Rada Solecka. 
12.Remont potoku w Kotulinku. 
eel: czysta woda i pi~kna roslinnosc w potoku. 
Przeznaczenie: miejsce , gdzie mieszkaflcy mogetpodziwiac zwierz~ta i 
roslinnosc wodnet. 
Okres realizacji: 2010 
Koszt: 40000 zl ,z tego 30000 zl PROW, 10000 zl Rada Solecka. 
13.Broszury edukacyjne- swi~towanie rodzinne rodziny Sletskiej dawniej i 

dzis, podania i legendy lokalne 0 wsi Kotulin uzupelnione rysunkami 
dzieci. 

Cel: promocja solectwa i gminy. 

Przeznaczenie: upowszechnianie tradycji Slqskiej oraz lokalnych legend i 

historii. 

Okres realizacji: 2011 

Koszt: 5000 zl , sponsorzy. 

14.Izba Tradycji Sletskiej przy OSP w Kotulinie. 




eel: promocja solectwa i regionu. 

Przeznaczenie: promowanie tradycji sl~skiej. 


Okres realizacji: 2011-2015 

Koszt: 30000 zl, z tego 20000 zl PROW, 10000 zl Rada Solecka. 

lS.Remont potoku na ul. Wiejskiej. 
eel: czysta woda i pi~kna roslinnosc w potoku. 
Przeznaczenie: miejsce, gdzie mieszkaiIcy mog~podziwiac zwierz~ta i 
roslinnosc wodn~. 
Okres realizacji: 2013 
Koszt: 60000 zl, z tego 50000 zl PROW, 10000 zl Rada Solecka. 
16.Budowa chodnika na ul. Swinskiej. 
eel: zagospodarowanie wolnej przestrzeni. 
Przeznaczenie: zwi~kszenie bezpieczenstwa. 
Okres realizacji: 2012 
Koszt: 40000 zl, z tego 30000 zl PROW, 10000 zl Rada Solecka. 
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POCZTA w KOTULINIE 
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W spraWle 

przej~cia Planu Odnowy Miejscowosci i.<p.71?!.(t{.a lata 2008 - 2014 
realizowanego w ramach dzialania "Odnowa i Rozwoj Wsi" obj~tego 
programem rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 

§1 

. W' . k' d' J1: fry J J vO1 .. ,PI Odzebrame leJS Ie W mu ... ...:.v.. ...:............. postanaWla przYJ~c an nowy 
M·· ,. j{oTULI;t/ 1 20082014 l' hd'l .leJSCOWOSCl ............................ na ata - rea lzowany W ramac Zla ama 
"Odnowa i Rozw6j Wsi" obj~tego programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 
2007- 2013 W tresci stanowi~cej za1~cznik do uchwa1y. 

§2 

. h 1 . . It '"1 Iii 0 I'-a /1 A/WY onanle k uc wa y pOWlerza Sl~ so YSOWI so ectwa ................ .......k . ..c ... 


§3 

Uchwa1a wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 


