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.: Witamy w Kotuszowie :.
Kotuszów Właśnie trafiłeś na nieoficjalną stronę małej miejscowości w województwie świętokrzyskim.
Znajdziesz tu wiele ciekawych rzeczy, dotyczących: historii miejscowości, położenia, atrakcji
turystycznych, i wiele, wiele innych..............
Zapraszamy również wszystkich chętnych do pomocy w tworzeniu tego serwisu.
Jeżeli posiadasz jakieś informacje dotyczące historii, gospodarki, turystyki, itp.. i uważasz że warto by
było je zamieścić na stronie - pisz na adres poczta@kotuszow.pl Strona powstała w kwietniu 2004 roku
Aktualności_____________________________________________________________22.12.2017Prawd
ziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz uśmiechu i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku życzą
Mieszkańcy Kotuszowa
_____________________________________________________________ 06.09.2016Dnia 11
września 2016 r. w Kotuszowie odbędzie się Parafialny Piknik Rodzinny, połączony z obchodami Dożynek
Parafialnych. Na spotkaniu tym odbędzie się konkurs dla dzieci i młodzieży związany ze Szlakiem
Jakubowym, w którym przewidziane są atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do udziału w Pikniku!
_____________________________________________________________ 05.09.2016
Obecnie w Kotuszowie trwa poprawa nawierzchni drogi od przystanku w stronę rzeki.
_____________________________________________________________ 29.08.2016
19. Święto Śliwki
W dniach 27-28 sierpnia 2016 r. w Szydłowie odbylo się 19. Święto Śliwki, połączone z obchodami
Dożynek Powiatu Staszowskiego. Kotuszów zdobył wyróżnienie w konkursie na najpiękniejsze stoisko
sołeckie z Gminy Szydłów.
_____________________________________________________________ 26.07.2016
25 lipca 2016 r. w Kotuszowie odbył się odpust parafialny oraz zabawa taneczna ,,Na Jakuba".
_____________________________________________________________ 23.07.2016
Światowe Dni Młodzieży 2016 - kotuszowski akcent
21 lipca 2016 r., w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016, do parafii Kotuszów przybyli pielgrzymi ze
Stanów Zjednoczonych (Arizona, Utah). Gościny udzielili im mieszkańcy sołectw: Chańcza, Jabłonica,
Korytnica, Kotuszów.
_____________________________________________________________ 20.07.2016
Spotkanie integracyjne
17 lipca 2016 r. w Kotuszowie odbyło się spotkanie integracyjne, zorganizowane przez OSP Kotuszów.
Miało na nim miesjce odsłonięcie tablic nadających imię ks. Antoniego Sobczyka placowi obok kościoła
oraz konkurs na najlepszą kronikę prowadzoną przez stowarzyszenia gminy Szydłów.
I miejsce zajęły kroniki Koła Gospodyń Wiejskich w Kotuszowie
II miejsce zajęła kronika OSP Kotuszów
III miejsce zajęła kronika OSP Jabłonica
_____________________________________________________________ 20.06.2016
Obchody 60 - lecia OSP w Kotuszowie
18 czerwca 2016 r. mieszkańcy Kotuszowa hucznie obchodzili 60 - lecie istnienia Ochotniczej Straży
Pożarnej w naszej miejscowości. Gościliśmy władze gminne, powiatowe oraz druhów z ościennych
jednostek OSP.
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_____________________________________________________________ 11.06.2016Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza z Kotuszowa zajęła II miejsce w Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych.
_____________________________________________________________ 14.05.2016III Sympozjum 4-5 czerwca 2015
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SYMPOZJUM
_____________________________________________________________ 21.03.2016
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja,
życzą Mieszkańcy Kotuszowa...
_____________________________________________________________ 01.01.2016
W dziale "przepisy i potrawy " zostały dodane super sposoby na naprawdę pyszne dania . Smacznego !!!
_____________________________________________________________ 25.12.2015Boże
Narodzenie 2015 - Kościół św Jakuba w Kotuszowie
_____________________________________________________________ 23.12.2015Wspaniałych
świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w
nadchodzącym roku, oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzą mieszkańcy Kotuszowa
____________________________________________________________22.12.2015
Kotuszów Street View "google" - Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej miejscowości !
____________________________________________________________
16.11.2015.
Zakończono budowę chodnika i wykonano remont nawierzchni asfaltowej przy drodze od kościoła do
drogi gminnej. Zdjęcia poniżej
_____________________________________________________________ 13.09.2015 13.09.2015 w
Kotuszowie odbył się piknik rodzinny -"Lato z moja mała ojczyzną". Impreza miała miejsce na nowo
wybudowanym placu zabaw. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia
_____________________________________________________________
15.07.2015 W gminie Szydłów organizowane są bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu Podstaw
obsługi komputera i Internetu dla osób w wieku powyżej 45go roku życia. Szkolenia te finansowane są
ze środków Unii Europejskiej oraz przez Urząd Marszalkowski Województwa. Szkolenie takie mogłoby
się odbyć w Kotuszowie (np. sala OSP) pod warunkiem zebrania grupy min. dziesięć chętnych osób.
Zajęcia wyglądają następująco: 6 spotkań, dwa razy w tygodniu po 3,5 godziny przez 3 tygodnie.
Organizatorzy oferują bezpłatny kurs, materiały edukacyjne i gadżety oraz poczęstunek w postaci kawy,
herbaty, ciastek. Organizator, zgłoszenia na kontakt: na adres mailowy kruk_edyta@wp.pl, bądź na
numer telefonu : 795-903-400.
_____________________________________________________________
07.07.07.
Dodano dział: "Kotuszów w literaturze:
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_____________________________________________________________
06.07.2015
W dziale "Ochrona środowiska" uaktualniono informacje dot. stanu czystości wód rzeki Czarnej
Staszowskiej i Zbiornika Chańcza.
_____________________________________________________________
20.05.2015
II Sympozjum - 6-7 czerwca 2015
_____________________________________________________________
10.01.2015
W 2014 r. wykonano w Kotuszowie remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Remont
świetlicy polegał na wymianie podłóg, drzwi i instalacji pieca grzewczego. W ramach zagospodarowania
terenu przeprowadzono:
- montaż na terenie działki altany drewnianej z murowanym grillem wraz z instalacją oświetlenia,
- wykonanie na terenie działki placu zabaw dla dzieci (huśtawka, karuzela, sprężynowiec),
- wykonanie na terenie działki alejek chodników wewnętrznych z wejściem na poziom placu
parkingowego i poziom projektowanego chodnika wraz z instalacją oświetlenia,
- obsianie terenów zielonych mieszankami traw trawnikowych i sadzenie drzew i krzewów.
Ponadto wykonano:
- chodniki (na terenie działki nr ewid. 640/2) 170 m2,
- chodniki (na drodze gminnej nr ewid. 674 ) ~ 156 m2- zestawy do ćwiczeń na świeżym powietrzu;
Przebudowano również budynek gospodarczy (działka nr ewid. 640-1) o łącznej powierzchni zabudowy 57,8 m2.
2014.04.07 >>>>> KONKURS <<<<<
Z okazji 10-lecia istnienia strony zapraszamy do skromnego konkursu. Zakres obejmuje przesłanie zdjęć
związanych z Kotuszowem o tematyce dowolnej. Najlepsze zdjęcia zostaną umieszczone w Kalendarzu
ściennym na rok 2015. Kalendarze będą jednocześnie nagrodą &ndash; oprócz nich być może uda się
pozyskać inne nagrody. Termin nadsyłania zdjęć &ndash; od dzisiaj do 15 listopada 2014. Zdjęcia muszą
być autorstwa nadsyłających (mogą być również nadsyłane zdjęcia archiwalne).
Zapraszamy
2013.12.02 &ndash; Zmiana serwera
W związku ze zmianą serwera, na którym był zakotwiczony nasz serwis, niektóre elementy strony mogą
nie wyświetlać się prawidłowo. W miarę upływu czasu wszystkie niedociągnięcia będą sukcesywnie
uzupełnianie. Za powstałe niedogodności przepraszamy.
Administracja serwisu www.kotuszow.pl
2012.09.08 &ndash; Modernizacja boiska
W roku bieżącym zmodernizowano boisko piłkarskie. Teren został wyrównany, utwardzony i obsiany
trawą. Zainstalowano też bramki. Zdjęcia wkrótce.2012.09.07 &ndash; Jest parking
Wiosną 2012 oddano do użytku parking wybudowany na terenie przylegających do muru ogradzającego
kościół. Oprócz miejsc parkingowych zamontowano ławki. 2012-01-08 Bal Karnawałowy w Pałacu w
Kurozwękach; 250,00 zł od pary!!!. 18,02.2012. Szczegóły w dziale: "ogłoszenia" 2011-12-18 Konkurs
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fotograficzny "Cztery pory roku".
Zespół Pałacowy w Kurozwękach organizuje konkurs fotograficzny
"Cztery pory roku". Szczegóły w dziale: "ogłoszenia"
2011-12-20 Życzenia Świąteczne
Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku, mieszkańcom Kotuszowa, oraz wszystkim internautom
odwiedzającym naszą stronę, życzą administratorzy serwisu
2010-12-15 Wybory Samorządowe 2010
Decyzją mieszkańców Kotuszowa do Rady Gminy w Szydłowie wybrany został p. Janusz Juszczak,
natomiast wójtem , w drugiej turze został wybrany przewagą 2,4 % głosów, pełniący dotychczas to
stanowisko p. Jan Klamczyński
Zwycięzcom gratulujemy, i mamy nadzieje że wybrani z "woli Ludu" będą rzetelnie wypełniać swoje
obowiązki w trosce o mieszkańców oraz infrastrukturę Gminy i przede wszystkim naszej miejscowości.
2010-03-06 Ochrona środowiskaUaktualniono dane o stanie czystości wód powierzchniowych i
podziemnych 2010-02-01 Ogłoszenia W dziale "Menu główne" został dodany link "Ogłoszenia" 2009-0725 Jakubowy Szlak Pielgrzymowy
Dnia 25 lipca 2009 w Kotuszowie uroczyście otwarto małopolską
część Jakubowego Szlaku Pielgrzymowego. Uroczystości prowadzili ks. Jerzy Sobczyk i biskup Edward
Frankowski - Sufragan Sandomierski, który przewodniczył także uroczystej mszy świętej.
Szlak będzie
prowadził z sandomierskiego Kościoła Świętego Jakuba przez Klimontów, Kotuszów, Niegardów i
Więcławie aż do Krakowa. Drogi takie istnieją w całej Europie i wszystkie prowadzą do jednego miejsca Santiago de Compostela- miejsca pochówku świętego Jakuba. Według legendy - ciało świętego zostało
przewiezione łodzią do północnej Hiszpanii i pochowane właśnie tam. Z Kotuszowa do celu jakubowych
pielgrzymek jest aż trzy tysiące kilometrów, można jednak wybrać krótsze trasy, choćby do królewskiego
Krakowa, czy Sandomierza. Pokonanie szlaku to dla pielgrzymów nie tylko wyzwanie fizyczne, ale
zarazem czas na refleksję i zastanowienie się nad własnym życiem i postępowaniem. Idą, mimo trudów deszczu i upału. Symbolem Szlaku Jakubowego jest muszla. Jedna z legend mówi, że koń zrzucił
świętego w morską otchłań. Ten uratował się, a po wyjściu z wody był cały oklejony muszlami.
2008-12-23 Życzenia świąteczne
Wesołych Świąt, oraz szczęśliwego Nowego Roku 2008, życzą twórcy serwisu www.kotuszow.pl. 200812-019 Filmy W menu "Galerie" utworzono dział "Filmy", gdzie będą przedstawiane filmiki z Kotuszowa,
okolic i ciekawych wydarzeń. Życzymy miłego oglądania
2008-12-07 Nowe zdjęcia

Nowe zdjęcia w galerii, grzybobraniu, wędkarstwie, faunie i florze
2008-12-01 Filmy na stronach Kotuszowa
W działach "wędkarstwo" dostały dorzucone filmiki o rzece "Czarnej" i jeziorze "Chańcza"
2008-03-29 Aktualizacja galerii, nowe zdjęcia Działy: "galeria" i "cztery pory roku" zostały uzupełnione
o kilka nowych zdjęć"

2008-01-25 Zdjęcia satelitarne Kotuszowa
W dziale "Wiadomości ogólne" zostały dodane linki do map Kotuszowa a także zdjęć satelitarnych,
życzymy miłego przeglądania2007-12-18 Życzenia świąteczne
Wesołych Świąt, oraz szczęśliwego Nowego Roku 2008, życzy redakcja kotuszow.pl". 2007-10-24
Aktualizacja danych
W dziale Ochrona Środowiska zamieszczono aktualne dane dotyczące stanu czystości rzeki Czarnej
Staszowskiej w rejonie Kotuszowa i Zbiornika Chańcza".2007-10-10 Zmiany w działaniu forum Ze
względu na nasilające sie ataki wirusów i logowań "robotów" na forum każdy nowy użytkownik po
założeniu konta będzie musiał czekac na aktywacje konta przez administratora. Za utrudnienia
przepraszamy 2007-10-10 Galeria na stronie, nowe zdjęcia Na stronie zaczęła funkcjonować nowa
galeria, z biegiem czasu zdjęć będzie przybywać, pojawiły sie także nowe zdjęcia w dziale, wędkarstwo,
grzybobranie, cztery pory roku 2007-05-29 Przygotowania do nowego sezonu Rozpoczeły sie
przygotowania do nowego sezonu wakacyjnego w Kotuszowie. 2006-07-20 Zakaz kąpieli w Chańczy
Badania WSSE w Kielcach wody pod kątem przydatności do kąpieli w zalewie Chańcza pozwoliły
wykryćkolonie pałeczek salmonelli. W wyniku czego na zalewie obowiązuje zakaz kąpiel ido odwołania.
2006-0 7-03 WAŻNE!!! Wczoraj 2 lipca 2006 miała miejsce tragedia na Chańczy. Motorówka staranowała
kajak. W wyniku obrażeń zmarła pasażerka kajaka - 12-letnia dziewczynka. Zwracamy się z apelem do
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wszystkich o zachowanie ostrożności zarówno na wodzie jak i podczas kąpieli. Prosimy również wojewodę
o wprowadzenie zakazu używania silników spalinowych na Chańczy, bo to co wyprawiają co bogatsi
"turyści" na wodzie można określić mianem chamstwa skrzyżowanego z głupotą.... 2006-06-02 Nowości
na stronie Kilka (naście) dni temu wprowadzone zostały nowe działy na stronie: GRZYBOBRANIE i
AGROTURYSTYKA. Zapraszamy i liczymy na Waszą pomoc w ich rozbudowie. Red. 2006-04-24 Nowe
FORUM Zapraszamy do nowego FORUM, zostało udoskonalone, np. obecnie można dodawać zdjęcia
poprzez wejścia do ALBUM - zachęcamy do korzystania!
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