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Turystyka

Szlaki turystyczne :Przez Kotuszów przebiegają dwa turystyczne szlaki piesze:
szlak zielony -nazywany Szlakiem Niepodległościowym prowadzi przez miejscowości zwiazane z historia
lokalnych i ogólnonarodowych walk niepodległościowych. Długość szlaku wynosi 110km. Początek szlaku
znajduje sie w Chańczy, następnie biegnie przez Kotuszów, Kurozwęki, Staszów, Golejów, Rytwiany,
Szczekę, Rudniki, Połaniec, Tursko Małe i Wielkie, Niekrasów, Osiek, Grabowiec, Ruszczę, Klimontów w
stronę Sandomierza;
szlak żółty - z Szydłowa przez Korytnicę, Wygodę, Chańczę, Raków, wzdłuż rzeki Czarnej, przez Mędrów,
Wólkę Pokłonną w kierunku Kielc.
Turystyka piesza:
Propozycje wycieczek:
Szlak zabytków Szydłowa - mury obronne z blankami, Brama Krakowska, kościół św. Władysława i
Wszystkich Świętych, XVI-w. synagoga murowana, kościół i szpital św. Ducha, XVII-wieczna brama
zamkowa, XVIII-wieczna dzwonnica
Ścieżka jaskiniowa (proponowana)
Szlak na Lisi Kamień (proponowana)
Turystyka przyrodnicza:
Pomniki przyrody:
Grabki Duże - na terenie parku podworskiego w cis pospolity (wiek 300-400 lat, wysokość 9 m), lipa
szerokolistna (wiek 400 lat, wysokość 25 m)
Kotuszów - dąb szypułkowy na terenie parku podworskiego
Kotuszów - odsłonięcie geologiczne długości 30 m, wysokości 3-4 m, iłowce i mułowce kambru dolnego
Szydłów - odsłonięcie geologiczne południowej stronie kościoła Wszystkich Świętych, długości 100 m,
wysokości 10-12 m
Inne obiekty:
- kompleks jaskiń w Szydłowie
- malownicze ściany skalne, skałki i głazy w Szydłowie
- Lisi Kamień koło Osówki - ostaniec wapienny
- wychodnie skalne na znacznym obszarze, nieczynne łomy, wokół Szydłowa i Osówki
Turystyka wodna:
Szerokie możliwości uprawiania wędkarstwa na zbiorniku zaporowym Chańcza (w pobliżu miejscowości
Korytnica, Kotuszów).
Turystyka konna:
W Korytnicy, w niektórych gospodarstwach agroturystycznych istnieje możliwość nauki jazdy konnej,
jazdy konnej w terenie, przejażdżki bryczką.
Kontakt:
Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych "Nad Zalewem Chańcza"
tel. (0-41) 354-51-65
Stadnina koni w Kotuszowie
Turystyka rowerowa
propozycje tras rowerowych odkrytych i przedstawionych przez Krzysztofa Niedbałę
warto zobaczyć :
fotki
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- - barokowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Starszego Apostoła z lat 1661-81,
zbudowany w kształcie krzyża, z wieżą o wysokości 30 m, odbudowany w 1945 r. po zniszczeniach
wojennych
- - dwie kaplice: św. Antoniego i św. Józefa
- - w prezbiterium ołtarz główny zbudowany po II wojnie światowej z obrazem Matki Bożej
Kotuszowskiej, czczonej tu od wieków
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