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I. CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI  CHOTÓW 

 

 

 Chotów to jedno z 12 sołectw gminy Mokrsko, położonej w powiecie 

wieluńskim,  w południowo zachodniej części województwa łódzkiego. 

W skład sołectwa Chotów oprócz samego Chotowa wchodzi przysiółek 

Górale. Wg stanu na dzień 02.07.2007 r. Chotów liczy 518 mieszkańców, z których 

większość pracuje  we własnych, niewielkich gospodarstwach rolnych. Część 

mieszkańców pracuje w pobliskim Wieluniu i  okolicach lub za pracą wyemigrowało za 

granicę.  

Chotów położony jest w północnej  części gminy. Posiada zabudowę 

łańcuchową -wokół drogi powiatowej z równoległą zabudową przy drogach gminnych. 

Centrum miejscowości skupia się wokół dawnego obszaru dworskiego. W dworku 

obecnie mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym. W bliskim 

sąsiedztwie znajduje się Dom Ludowo-Strażacki (stary i nowy), boisko do piłki nożnej, 

dawna baza SKR, zlewnia mleka oraz w niewielkiej odległości kościół parafialny.  

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu 

(4500- 1800 lat p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w 

pobliskich Marężach (dawniej teren gminy Mokrsko) odnaleziono narzędzia, których 

wiek szacuje się 12000-8200 lat p.n.e
1
. W Chotowie wokół wzniesienia Łysa Góra 

odkrywane są  pozostałości po grobach ciałopalnych (ułamki naczyń kultury łużyckiej). 

Nie doczekały się one jeszcze szczegółowych badań archeologicznych.  

Pisane ślady dotyczące Chotowa, podobnie jak innych miejscowości gminy, są 

dużo późniejsze i sięgają średniowiecza.   

Najstarszym dokumentem mówiącym o Chotowie na ziemi wieluńskiej  jest 

ten spisany 6 lipca 1380 w Wieluniu, w którym występuje Jakub z Chotowa. Nazwa 

miejscowości wywodzi się od osoby Chota, inaczej mówiąc Chotów to własność Chota, 

                                                 
1
 Szersze informacje o dziejach Chotowa i miejscowości wchodzących w skład gminy Mokrsko można znaleźć 

w obszernej „Monografii Gminy Mokrsko” wykonanej na zlecenie Urzędu Gminy w Mokrsko a przygotowanej 

przez zespół autorski składający się z historyków:  „Monografia Gminy Mokrsko”, opr. zb. pod redakcją 

Tadeusza Olejnika, Wieluń 2004 r.  



Plan Odnowy  Miejscowości – Chotów 

 

Sołectwo Chotów, Gmina Mokrsko, Powiat Wieluński, Województwo Łódzkie 3 

Chotka. Pierwsze wzmianki wskazują, że był on już wtedy w rękach prywatnych i 

sytuacja ta nie uległa już w późniejszym okresie zmianie.  

Początki parafii Chotów sięgają prawdopodobnie początku XIV wieku. 

Pierwotny drewniany kościół spłonął, a na jego miejscu w latach 1616 – 1624 wzniesiono 

murowaną świątynię, którą możemy (po wielu przebudowach) podziwiać do dziś. Już 

wtedy przynależały do niej wsie Słupsko, Turów i Kurów. 

W życiu samego Chotowa ogromną rolę odgrywała zarówno parafia i jej 

majątek, jak i folwark, będący w rękach prywatnych. W ciągu wieków właściciele często 

się zmieniali, majątek ulegał podziałom, powstawały istniejące do dziś nazwy osad i 

miejscowości zawsze wchodzących w skład parafii Chotów.  

Radykalne zmiany w układzie własnościowym przyniosło uwłaszczenie  

włościan na podstawie carskiego ukazu uwłaszczeniowego z 2 III 1864 r. Około 480 mórg 

ziemi przeszło w ręce chłopów. Dobra Chotów będące wówczas w rękach spadkobierców 

Augusta Nieszkowskiego składały się z folwarków Chotów, łąki Stawiska i nomenklatury 

Borek, wsi Srebnica i Górale. Ogólna powierzchnia dóbr wynosiła 670 mórg.  W folwarku 

znajdowało się 11 budowli murowanych, 8 drewnianych i 1 wiatrak. 

W 1868 r. z dóbr chotowskich wydzielono 270 morgowy folwark Mątewki. W 

roku 1881 sieć osadnicza na terenie Chotowa wyglądała następująco: Chotów Wieś 

(właścicielami byli chłopi bezrolni i pańszczyźniani), Chotów Folwark (właściciel K. 

Chylewski), Chotów osada proboszczańska, Chotów folwark poduchowny, Górale 

(właściciele bezrolni).  

 Pod koniec XIX w. majątek przeszedł w ręce rodziny Weryho-Darewskich 

herbu Wasylissa. W 1887 r. dobra Chotów w 2/3 stały się własnością Zygmunta Weryho-

Darewskiego, a w 1/3 części jego brata Wiktora Weryho-Darewskiego. Zygmunt Klemens 

Weryho-Darewski  był nie tylko znanym ziemianinem, ale także działaczem społecznym. 

Należał on do grupy głównych inicjatorów założenia w Wieluniu 4-klasowej średniej 

szkoły realnej. W 1907 r. na swój koszt wyremontował część gmachu byłego klasztoru oo. 

Augustianów i urządził w nim bursę dla niezamożnych uczniów szkoły. Był też 

fundatorem przytułku dla starców i ubogich nauczycielek. Z. Weryho-Darewski należał 

do nielicznych ziemian wieluńskich zaangażowanych we wspieranie inicjatyw 

społecznych zmierzających do rozwoju polskich instytucji życia zbiorowego. Ponadto w 

1910 r.  uruchomił w swoim majątku cegielnię.   

Po perturbacjach związanych z I wojną światową w Chotowie ożyło życie 

społeczne i kulturalne. Liczący w okresie międzywojennym około 300 ha folwark, dalej 
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będący w rękach Weryho–Darewskich przechodził trudne momenty. Sam dworek, jego 

niezmiernie ciekawe otoczenie zawsze stanowiło źródło nowości, które docierały na wieś. 

Rozwijał się ruch ludowy, bardzo aktywna była zwłaszcza młodzież skupiona w 

„Wiciach”. 

I wojna światowa bolesnym piętnem odbiła się na ludności parafii. Niemcy 

niszczyli krzyże przydrożne, figurki w przydrożnych kapliczkach. Kościół zmieniono na 

magazyn, a ówczesnego proboszcza ks. Czarneckiego wywieziono do Dachau. Na plebani 

zamieszkał Niemiec, nadzorca majątku i nowy gospodarz. W samej wsi po wysiedleniu 

mieszkańców w 1940 r. osiedlano Niemców ze wschodu. Po odzyskaniu niepodległości 

folwark został rozparcelowany, a w dworku po różnych zawirowaniach znalazło miejsce 

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym.  

 

 

 

   

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dachau
http://pl.wikipedia.org/wiki/1940
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Obszar centrum miejscowości Chotów jest wyznaczony: 

1) wzdłuż drogi powiatowej nr 4509  Turów – Skomlin od początku zwartej zabudowy 

do skrzyżowania z drogą powiatową nr  4514  Chotów – Mokrsko – Ożarów. 

2) Obejmuje:  

a) fragment drogi gminnej nr  117054 E   Chotów – Krzyworzeka - Ożarów    

b) stawu wiejskiego  

c) starej strażnicy 

d) budynek Domu Ludowo Strażackiego (docelowo ma być w nim świetlica wiejska) 

e) parku wiejskiego na terenie, którego jest szkoła podstawowa i przylegające do niej 

drogi wewnętrzne dojazdowe 

f) tereny przeznaczone pod obiekt sportowo – rekreacyjno – turystyczny  

g) tereny wokół kościoła 

h) fragment drogi powiatowej nr  4514   Chotów – Mokrsko- Ożarów jako dojazd do 

istniejącego boiska sportowego oraz przylegające do niej drogi wewnętrzne dojazdowe 

i) istniejące boisko sportowe  

Poniżej zaznaczono na mapie obszar centrum wsi Chotów kolorem pomarańczowym: 
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II  ZASOBY 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE  

 

Geograficznie Chotów przynależy do mezoregionu Wysoczyzny 

Wieruszowskiej zaliczanej   do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny 

Południowowielkopolskiej. W Chotowie znajduje się park wiejski, na terenie którego 

położony jest  pomnik przyrody – lipa drobnolistna. Pomniki przyrody (również  lipy 

drobnolistne – 2 szt.)  znajdują się na terenie plebani.  Środowisko przyrodnicze nie jest 

skażone, ponieważ w okolicy brak przemysłu – poza cegielniami. Teren sołectwa jest  

zmeliorowany - występuje system rowów melioracyjnych i sieć drenacyjna. Istnieje również 

kilka stawów, tzw. glinianki, które powstały w wyniku wydobycia gliny na potrzeby 

miejscowej cegielni.  Występują zadrzewienia śródpolne, a także zagajniki drzew i krzewów 

oraz wzniesienie Łysa Góra osiągające wysokość 199,0 m n.p.m. Na obszarze stawów żyje 

liczne ptactwo. Na stawie w środku wsi gniazduje łabędź niemy. Swoje gniazdo założył tu też 

bocian biały.   
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INSTYTUCJE, ORGANIZACJE SPOŁECZNE  

 

Instytucje : 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie – w roku szkolnym 2007/2008 - 4 

oddziały,  37 uczniów.  

2. Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chotowie – w roku 

szkolnym 2007/2008 - 7 dzieci.  

3. Parafia pod wezwaniem Św. Idziego w Chotowie.  

Organizacje: 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Chotowie – wyposażona w samochód ratowniczo-gaśniczy 

marki Żuk; dysponuje także Domem Ludowo-Strażackim wybudowanym w latach 

1979-1984.  

2. Chotowski Klub Sportowy – prowadzi sekcje piłki nożnej (seniorów i juniorów), 

dysponuje boiskiem sportowym. 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej dzieci dowożone są do Publicznego 

Gimnazjum w Mokrsku. Najczęściej kontynuują naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych w Wieluniu. Najbliższy Urząd Pocztowy, Ośrodek Zdrowia  i 

punkt apteczny znajdują się w Mokrsku.  

 

GOSPODARKA  

 

W Chotowie  podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Ogólna 

powierzchni obrębu geodezyjnego Chotów wynosi 645,2995 ha. W tym grunty orne 

stanowią 478,2724 ha, sady 5,1225 ha, łąki trwałe 95,8944 ha, pastwiska 40,0877 ha, 
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zabudowania 21,535 ha, pozostałe grunty to lasy, stawy, rowy i nieużytki.  Przeważają 

grunty klasy IVa i IVb, występują też grunty klasy III i V. Zaledwie 4 % gospodarstw ma 

powierzchnię powyżej 10 ha., 20 % mieści się w przedziale od 5 do 10 ha, aż 76 % to 

gospodarstwa poniżej 5 ha. Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna jak i zwierzęca. 

Uprawia się głównie zboże i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przeważa hodowla bydła 

i trzody chlewnej.  

Zaledwie 7 mieszkańców (stan na 21.08.07 r.) prowadzi działalność 

gospodarczą. Są to:  usługi stolarskie, ubezpieczeniowe, sekretarskie, handel obwoźny, 

kamieniarstwo, sklep spożywczy i zakład fryzjerski na terenie Wielunia. W Chotowie 

działają dwa sklepy spożywcze. We wsi nie ma żadnego lokalu gastronomicznego. 

Niegdyś działała prężnie cegielnia. Dziś doszczętnie zdewastowana, może jednak 

stanowić atrakcję turystyczną.  

Duży wpływ na gospodarkę i rangę Chotowa miało istnienie Wieluńskiej Kolei 

Wąskotorowej (1916-1987). W Chotowie mieściła się stacja pasażerska i towarowa. 

Istniejący nasyp po kolejce, wykorzystywany obecnie jako droga, stanowi doskonały 

szlak widokowy.  

 

INFRASTRUKTURA, OBIEKTY 

 

1. Wodociąg 

 

Miejscowość została zwodociągowana w roku 1997. Wybudowano około 7 km 

sieci wodociągowej ø 110 i 160 PCV oraz ok. 3,5 km przyłączy wodociągowych ø 32 i 40 

PE, tj. 110 sztuk przyłączy do budynków mieszkalnych. 

W roku 2006 wybudowano odcinek wodociągu ø 90 PCV o długości 825 mb, 

łączący Górale z Chotowem, co w 100 % zaspokoiło potrzeby wsi w tym zakresie. Ze 

względu na własne studnie nie wszyscy mieszkańcy są podłączeni do wodociągu.  

 

2. Kanalizacja  

 

Brak jest zbiorowej kanalizacji sanitarnej, nie ma też oczyszczalni 

przydomowych. Ścieki komunalne odprowadzne są do indywidualnych szamb, wywożone do 

oczyszczalni w Mokrsku i Wieluniu  lub na  własne pola.  
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W centrum wsi wzdłuż drogi powiatowej wybudowany jest odcinek 

kanalizacji deszczowej ø 600 o długości ok. 400 mb. 

 

3. Telefonizacja  

 

Na terenie Chotowa działają operatorzy telefonii stacjonarnej: 

Telekomunikacja Polska S.A., Telekomunikacja Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej; oraz 

komórkowej: Era, Plus, Orange. Zasięg sieci komórkowej nie jest wystarczający. 

Najbliżej położona od wsi stacja bazowa sieci PLUS Polkomtela oddalona jest o 5 km i 

znajduje się w Mokrsku.  

 

4. Oświetlenie  

 

Oświetlenie uliczne skoncentrowane jest głównie wzdłuż drogi powiatowej. 

Przy drogach gminnych oprawy zamontowane są rzadziej. Oprawy oświetleniowe 

wymagają modernizacji w celu obniżenia kosztów eksploatacji i poprawy jakości 

oświetlenia .  

 

5. Drogi i chodniki  

 

Przez wieś przebiega droga powiatowa Nr 4509E Skomlin – Turów. 

Nawierzchnia bitumiczna – stan zły, wąski pas jezdni, nierównomierny profil, licznie 

wybijające się dziury. Chodnik częściowy z początku lat 80-tych z płytek betonowych.  

Drogi gminne w sołectwie Chotów to łączna długość 3629 m: 

- Nr 117052 E- Chotów – Kurów – dł. 923 m,  nawierzchnia tłuczniowa, brak 

chodników; 

- Nr 117054 E Chotów-Górale-Krajków – dł. 1.417 m, nawierzchnia bitumiczna z 

2004 r. brak chodników; 

- Nr 117208 E Chotów –Srebnica – dł. 1.289 m, nawierzchnia tłuczniowa, brak 

chodników.  

 

6. Obiekty: 
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- Budynek podworski, obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym. 

 

 

 

 

- Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chotowie -  murowany, 

późnorenesansowy, z bogatą dekoracją sztukatorską sklepienia  w tzw. typie kalisko-

lubelskim. Kościół wpisano do rejestru zabytków 30 XII 1967 r. pod nr 112/A . W 

starej parafii Chotów utworzonej zapewne w XIV w. istniał pierwotnie drewniany 

kościół zbudowany przypuszczalnie w tym samym miejscu co obecny, lecz spłonął. 

Nową, murowaną świątynię wzniesiono w latach 1616-1624 dzięki staraniom 

proboszcza Grzegorza Maniciusza. Kościół jest orientowany, tzn. stojący na linii 

wschód-zachód, z prezbiterium znajdującym się od wschodu. Kryty jest dachem 

dwuspadowym, który na prezbiterium przechodzi w trzyspadowy. Początkowo 

świątynia posiadała dach wykonany z gontu, lecz w 1900 r. na jego miejsce założono 

blachę cynkową. Wieża, którą dobudowano w 1660 r., posiada ostrołukowe okna oraz 

stary zegar. Wieńczy ją barokowy hełm z latarnią, wykonany z blachy ocynkowanej, z 

kryciem w tzw. łuskę. Kościół okalają przypory  nazywane skarpami, pomiędzy 

którymi znajdują się okna zakończone owalnie. W pierwszym okresie istnienia 

świątyni okna były okrągłe, a powiększono je do wspomnianego kształtu na przełomie 

XIX i XX w. . Podczas prac tynkarskich przeprowadzonych w 2000 r. nad oknami 

odkryto fragment sgraffitowego fryzu, który odsłonięto i częściowo zrekonstruowano. 

Od północy kościoła znajduje się zakrystia dobudowana w końcu XVIII w. Wnętrze 

kościoła jest jednoprzęsłowe, z arkadą tęczową oddzielającą prezbiterium od nawy. 

Na kolebkowym sklepieniu nawy i prezbiterium znajduje się późnorenesansowa 

dekoracja sztukatorska w typie kalisko-lubelskim, o osnowie kratowo-kasetonowej. 

Na jej zakończeniach znajdują się po dwie lub trzy stiukowe główki aniołków. 



Plan Odnowy  Miejscowości – Chotów 

 

Sołectwo Chotów, Gmina Mokrsko, Powiat Wieluński, Województwo Łódzkie 11 

Wyposażenie świątyni jest neobarokowe. Na przełomie IX i XX w. na miejsce 

głównego ołtarza renesansowego z XVII w. wstawiono nowy. Wówczas sprawiono 

również ambonę i kamienną chrzcielnicę. Ołtarz zdobi obraz Matki Boskiej 

Częstochowskiej. W górnej jego części umieszczono Piętę oraz dwa aniołki. W 

pobliżu ołtarza, po jego bokach  stoją dwie duże rzeźby śś. Piotra i Pawła. Na ścianach 

prezbiterium weksponowane są olejne obrazy. Jeden przedstawia patrona parafii św. 

Idziego Opata, a drugi Matkę Bożą stojącą pod krzyżem. Ten ostatni namalowany był 

w 1885 r. przez Aleksandrę Podkańską.  

 

 

                          

 

 

 

- Cmentarz parafialny  

 

 

- Kaplica dla zmarłych  
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- Dom Ludowo-Strażacki wybudowany w latach 1979-1984. Jest to dwukondygnacyjny 

budynek o wymiarach 26,4  m x 12,4 m x 12 m składający się z : sali o wymiarach 

21m x 12m x 6 m z balkonem widokowym, sali mniejszej (11,5 m x 5 m x 3 m ) z 

wnęką bufetową , pomieszczenia kuchennego z zapleczem magazynowym, windy 

towarowej, pomieszczenia na szatnię , holu z klatką schodową, toalety damskiej i 

męskiej,  pomieszczenia kasowego oraz garażu. Zachował się także budynek po starej 

strażnicy, która powstała po II wojnie światowej.  

 

 

 

- Boisko sportowe 

 

 

- Dawna cegielnia, obecnie zdewastowana, własność prywatna. 
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7. Opis i charakterystyka obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania 

potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu 

na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne. 

 

W przestrzenno – urbanistycznym układzie wsi można wyodrębnić centralny obszar 

Chotowa.  

Znajduje się tu  większość najważniejszych instytucji społecznych i publicznych działających 

na terenie wsi.  Są to Szkoła Podstawowa,  Kościół parafialny pw. Św. Marcina,   budynek  

Ochotniczej  Straży Pożarnej, przystanki PKS, park wiejski, boisko trawiaste 

pełnowymiarowe (stare) oraz jedno boisko trawiaste z budynkiem szatniowym (w budowie). 

W planach jest wybudowanie boiska wielofunkcyjnego.    

Obiekty strategiczne dla życia społeczno kulturalnego oraz edukacji są położone wzdłuż drogi 

powiatowej.  

Szczególnie ważnymi miejscami dla mieszkańców Chotowa są: 

 Park Wiejski. Jest dogodnym miejscem dla spacerów rodzinnych.  Stanowi miejsce 

relaksu i odpoczynku. 
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 Na boisku trawiastym pełnowymiarowym rozgrywane są mecze piłkarzy należących 

do Stowarzyszenia Ludowy Zespół Sportowy. W Chotowie działa Chotowski Klub 

Sportowy, którego członkowie trenują na boisku. Ważne jest, aby stwarzać dogodne 

warunki rozwoju młodzieżówce aktywnej sportowo. Jest to miejsce integracji dla 

młodzieży, w którym uczą się współpracy zespołowej.  

7. W planach jest budowa boiska  wielofunkcyjnego, które będzie ważną częścią obszaru 

o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. Będzie można 

uprawiać inne dyscypliny niż piłka nożna, takie jak: siatkówka, koszykówka, w 

związku z czym  będzie poszerzony  wachlarz dyscyplin sportowych, które może 

uprawiać społeczność lokalna. Pozwala to także lokalnie działającym grupom 

nieformalnym na organizowanie bardziej zróżnicowanych zajęć, przez co poszerza się 

grono potencjalnych odbiorców.   

 Budynek Ochotniczej  Straży Pożarnej jest miejscem spotkań nie tylko strażaków, ale 

jest także otwarty dla społeczności wiejskiej, dzięki rozpoczynającemu się 

funkcjonowaniu świetlicy wiejskiej. Jest to tez ważne dla takich grup 

zorganizowanych jak  Zespół Ludowy  „Włościanie”. Jego członkowie – mieszkańcy 

Chotowa – z powodzeniem kultywują tradycyjne pieśni ludowe, biorą udział w 

promocji folkloru ziemi wieluńskiej podczas imprez lokalnych i regionalnych. Ich 

dokonania są nagradzane podczas tematycznych konkursów i przeglądów. W 

budynku OSP powstaje świetlica wiejska, której celem jest zaspakajanie potrzeb 

kulturalnych i społecznych, będzie miejscem spotkań mieszkańców oraz m.in. grup 

zorganizowanych działających w obszarze szeroko pojętej kultury (np. Włościan). 
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Rys. Obszar o szczególnym znaczeniu 

 

Funkcjonowanie tego typu miejsc, obiektów wpływa pozytywnie na życie społeczne 

lokalnych mieszkańców. Są płaszczyzną spotkań i sprzyjają nawiązywaniu kontaktów.  

 

 

 

 

II. Analiza SWOT  

 

 

Mocne strony: 

 

Słabe strony: 

 

 tereny atrakcyjne przyrodniczo 

(wzniesienie Łysa Góra, stawy, pomniki 

przyrody, łęgi wzdłuż kanału „Olszyna”, 

ciekawe gatunki roślin, ptactwo, m.in.: 

łabędzie nieme, bocian biały), 

 tereny atrakcyjne historycznie (kościół 

parafialny wpisany do rejestru zabytków, 

podworski park z budynkiem dawnego 

dworu, cmentarzysko, teren byłej 

cegielni, dawna kolejka wąskotorowa 

Wieluń-Praszka, miejsca po wiatrakach, 

 duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

 bezrobocie, 

 brak wystarczających środków 

finansowych w budżecie gminy na 

rozwój miejscowości,  

 mała liczba podmiotów gospodarczych, 

 brak bazy agroturystycznej, 

 brak centrum kulturalnego miejscowości,  

 niedoinwestowana baza sportowa,  

 brak kanalizacji,  

 stan dróg i chodników wymagający 
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200 m od Chotowa w stronę Kurowa 

zachował się czynny wiatrak),  

 dobry stan środowiska naturalnego, 

czyste powietrze, 

 brak przemysłu uciążliwego dla 

środowiska,  

 dobra bonitacja gleb, 

 infrastruktura : pełne zwodociągowanie,  

telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, droga powiatowa, drogi 

gminne,   oświetlenie uliczne, obiekty 

komunalne, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z 

Oddziałem Przedszkolnym,  

 OSP dysponująca Domem Ludowo-

Strażackim, 

 ChKS  dysponujący boiskiem 

sportowym,  

 deklaracja założenia zespołu ludowego,  

 aktualny Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego i przeznaczenie w nim 

terenów pod usługi i mieszkalnictwo,  

 istnienie w centrum miejscowości dużego 

obszaru o powierzchni 0,87 ha, 

stanowiącego własność komunalną. 

Teren przeznaczony pod usługi do 

wykorzystania w planowanych 

przedsięwzięciach,  

 przebieg przez Chotów szlaku 

rowerowego Wieluń-Ożarów, 

 opracowana „Monografia Gminy 

Mokrsko” oraz folder,  

 intencja opracowania szlaku historyczno-

modernizacji, 

 stan oświetlenia ulicznego wymagający 

modernizacji i rozbudowy , 

 mała aktywność kulturalna mieszkańców, 

 brak form zorganizowania rolników 

indywidualnych, 

 od 4 lat wyraźna tendencja spadkowa 

liczby mieszkańców wsi. 
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turystycznego gminy Mokrsko, 

 położenie blisko miasta Wielunia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanse: 

 

 

 

Zagrożenia: 

 możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na rozwój wsi,  

 sprzyjająca polityka regionalna 

adresowana do rozwoju obszarów 

wiejskich, 

 rozwój rolnictwa i  sektora usług, 

 wzrost zainteresowania ludności 

wypoczynkiem agroturystycznym i co za 

tym idzie rozwój agroturystki na tym 

terenie, 

 moda na „mieszkanie za miastem”, 

 

 brak stabilności w polityce wspierania 

obszarów wiejskich,  

 niewystarczające rozwiązania systemowe 

umożliwiające władzom lokalnym 

realizację kosztownych inwestycji 

infrastrukturalnych,  

 nadmierny wzrost obciążeń 

podatkowych,  

 niewystarczający wzrost gospodarczy 

kraju, 
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 przyciągnięcie inwestorów poprzez 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych, 

 możliwość szerokiej promocji walorów 

historycznych i przyrodniczych wsi,  

m.in. przez Internet. 

 

 stała emigracja zarobkowa mieszkańców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ANALIZA ZASOBÓW I UWARUNKOWAŃ 

  

A . Co wieś wyróżnia? 

 

Analiza – co jest ? 

 

 Tereny atrakcyjne przyrodniczo (wzniesienie Łysa Góra, stawy, pomniki przyrody, łęgi 

wzdłuż kanału „Olszyna”, ciekawe gatunki roślin, ptactwo, m.in.: łabędzie nieme, bocian 

biały)  

 tereny atrakcyjne historycznie (kościół parafialny wpisany do rejestru zabytków, 

podworski park z budynkiem dawnego dworu, cmentarzysko, teren byłej cegielni, dawna 

kolejka wąskotorowa Wieluń-Praszka, miejsca po wiatrakach, 200 m od Chotowa w 

stronę Kurowa zachował się czynny wiatrak),  

 dobry stan środowiska naturalnego, czyste powietrze, 

 brak przemysłu uciążliwego dla środowiska,  
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 dobra bonitacja gleb, 

 infrastruktura: pełne zwodociągowanie,  telefony stacjonarne, zasięg telefonii 

komórkowej, droga powiatowa, drogi gminne,   oświetlenie uliczne, obiekty komunalne, 

urządzenia melioracyjne), 

 Publiczna Szkoła Podstawowa z  Oddziałem Przedszkolnym,  

 OSP dobrze zorganizowana i aktywna w życiu społecznym,  

 ChKS  o długoletniej historii, mający na koncie liczne sukcesy. Klub należy do jednych z 

najbardziej aktywnych i dobrze zorganizowanych w gminie, a nawet w powiecie.  

 deklaracja założenia zespołu ludowego,  

 aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego i przeznaczenie w nim terenów pod 

usługi i mieszkalnictwo,  

 przebieg przez Chotów szlaku rowerowego Wieluń-Ożarów, 

 intencja opracowania szlaku historyczno-turystycznego gminy Mokrsko,  

 położenie blisko miasta Wielunia. 

 

 

 

Diagnoza – jak jest?  

 

 Brak kanalizacji we wsi,  

  droga powiatowa i fragment chodnika, wzdłuż której ciągnie się zabudowa wsi, 

wymagają modernizacji, 

 nie zakończony proces budowy chodnika przy drodze powiatowej,  

 urządzenia melioracyjne, zwłaszcza rowy wymagają udrożnienia, 

 oświetlenie uliczne jest niewystarczające i wymaga modernizacji celem obniżenia 

kosztów eksploatacji,  

 budynek podworski (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa) wraz z parkiem wymagają 

odtworzenia i podkreślenia ich historycznego charakteru,  

 słaba infrastruktura na boisku sportowym wymagająca modernizacji i rozbudowy 

(konieczność nowej lokalizacji), 

 brak oznakowania terenu, informacji o atrakcjach przyrodniczych i historycznych wsi oraz 

o przebiegającym przez teren wsi szlaku rowerowym,  

 brak centrum kulturalnego wsi,  
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 Dom Ludowo-Strażacki wymaga termomodernizacji i remontu pomieszczeń w celu 

efektywniejszego zagospodarowania, 

 brak trwałej nawierzchni (asfalt, beton) na drogach gminnych i dojazdowych. 

 

Prognoza – jak ma być?  

 

 renowacja parku wraz z odtworzeniem historycznego charakteru budynku podworskiego 

(obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym),  

 przeniesienie boiska i   budowa kompleksu sportowego w obrębie parku wiejskiego,  

 stworzenie tzw. przestrzeni publicznej, tj. zagospodarowanie obiektu Domu Ludowo-

Strażackiego, termomodernizacja budynku, utworzenie klubu wiejskiego, budowa 

parkingu, który jednocześnie będzie parkingiem dla kościoła, 

 wykonanie chodników w centrum wsi,  

 skanalizowanie wsi gdyż, tereny uzbrojone zwiększą zainteresowanie potencjalnych 

nowych mieszkańców i  inwestorów, 

 zmodernizowane drogi,  

 udrożnienie melioracji,  

 zmodernizowanie oświetlenia ulicznego, 

 założenie zespołu ludowego i jego doposażenie. 

 

B. Jakie wieś pełni funkcje ? 

 

Analiza - co jest ? 

 

- funkcja rolnicza, 

- funkcja mieszkaniowa, 

-funkcja oświatowo-kulturalna, 

- funkcja usługowo – handlowa. 

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Wieś stwarza niewielkie możliwości rozwoju mieszkańców. Ograniczony jest dostęp do 

kultury, częściowo i  sportu (jedna dominująca dyscyplina-piłka nożna).  Publiczna Szkoła 
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Podstawowa pełni funkcję oświatowo-kulturalną , choć placówka wymaga wiele nakładów. 

Gospodarstwa rolne są bardzo rozdrobnione, niewielka ilość podmiotów usługowo-

handlowych. Brak gospodarstw agroturystycznych i słabo rozwija się pozarolnicza 

działalność gospodarcza. W Planie Przestrzennym Zagospodarowania Gminy są przeznaczone 

tereny pod zabudowę i inwestycje, jednak bez pełnej infrastruktury (kanalizacji, dróg 

dojazdowych). Nie wykorzystany potencjał Domu Ludowo-Strażackiego, którego kubatura i 

początkowe planistyczne założenia nie zostały nigdy wykorzystane.  

 

Prognoza- jak  ma być? 

 

Obecne funkcje utrzymane i intensywnie rozwijane. Ponadto alternatywnym źródłem 

dochodu dla mieszkańców Chotowa może stać się agroturystyka.  

 

C. Kim są mieszkańcy? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Wg stanu na dzień 02.07.2007 r. Chotów liczy 518 mieszkańców . 

Diagnoza – jak jest? 

 

Większość mieszkańców Chotowa gospodaruje na własnych, niewielkich gospodarstwach 

rolnych, bądź pracuje w pobliskim Wieluniu czy  okolicach lub wyemigrowało zagranicę. 

Ponadto społeczność zwarta o dobrych relacjach wzajemnych. Niepokojąca tendencja 

spadkowa liczby mieszkańców. Z danych Urzędy Gminy wynika, że w roku 2007 

zameldowanych jest 518 mieszkańców,  w 2006 r. – 523, w 2005 r. – 524, w 2004 r. – 532, w 

2003 r. – 542 mieszkańców.  

 

Prognoza – jak ma być ? 

 

Utrzymać obecną sytuację, jednocześnie nie dopuszczając do nadmiernego odpływu ludzi, 

zwłaszcza młodych i wykształconych. W tym celu konieczne jest m.in. stworzenie 

możliwości spędzania wolnego czasu, rozwijania hobby, zainteresowań kulturalnych i 

sportowych. 
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D. Co daje utrzymanie? 

 

Analiza – co jest? 

 

Głównym źródłem dochodu jest praca we własnych, indywidualnych gospodarstwach 

rolnych. W Chotowie jest 161 gospodarstw. Mieszkańcy utrzymują się również z pracy 

zarobkowej poza sołectwem, głównie w Wieluniu i okolicach, a także za granicą. 7 

mieszkańców wsi ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Ponadto świadczenia socjalne, 

emerytury, renty.  

 

Diagnoza – jak jest?  

 

 - Niekorzystna struktura agrarna gospodarstw rolnych,   

-brak specjalizacji i intensyfikacji produkcji umożliwiającej rozwój gospodarstwa i 

zwiększenie dochodów, 

- mała aktywność ekonomiczna mieszkańców,  

- niewielu rolników podejmuje dodatkową działalność poza rolnictwem, 

- mieszkańcy nie czerpią korzyści finansowych z walorów przyrodniczo-historycznych wsi. 

Prognoza- jak ma być? 

 

- Większa dochodowość w rolnictwie,  

- możliwość znalezienia pracy poza rolnictwem lub założenie własnej działalności 

gospodarczej,  

- agroturystyka. 

 

E. Jak wieś jest zorganizowana? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Rada Sołecka, 

Ochotnicza Straż Pożarna , 

Rada Rodziców przy Szkole i Przedszkolu, 

Chotowski Klub Sportowy, 

Rada Parafialna.  
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Diagnoza – jak jest? 

 

Niewystarczająca ilość form organizacji mieszkańców. 

 

Prognoza – jak ma być ? 

 

Częstsze oddolne organizowanie się mieszkańców. W planach zakłada się założenie Zespołu 

Ludowo –Śpiewaczego (Kobiety z Chotowa są członkiniami Zespołu Obrzędowego z 

Kurowa). Planuje się także powołanie spółki wodnej, która mogłaby pozyskiwać środki na 

meliorację. Dodatkowo utworzenie świetlicy wiejskiej i na jej bazie rozwijanie zainteresowań 

mieszkańców.  

 

F. Co wieś proponuje dzieciom i młodzieży?  

 

Analiza – co jest? 

 

- Publiczna Szkoła Podstawowa, 

- Oddział Przedszkolny, 

- Chotowski Klub Sportowy.  

 

Diagnoza – jak jest ? 

 

 - Brak aktywnych kół zainteresowań, 

- boisko sportowe wymaga modernizacji i rozbudowy, brak boisk do innych dyscyplin poza 

piłką nożną,  

- nie ma też miejsca spotkań młodzieży po południu i w dni wolne od nauki. 

 

Diagnoza – jak ma być ? 

 

- Zajęcia pozalekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej i w Oddziale Przedszkolnym, 

- infrastruktura sportowa i kulturalna umożliwiająca organizację czasu wolnego dzieci 

młodzieży,  tj. modernizacja boiska oraz utworzenie klubu – świetlicy wiejskiej. 
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G.  W jaki sposób rozwiązuje się problemy ? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Zebranie wiejskie, 

- Rada Sołecka,  

- Sołtys,  

- Rada Gminy,  

- Wójt,  

Rada Parafialna  oraz inne instytucje i organizacje (np. ChKS).  

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Dobre i sprawdzone sposoby rozwiązywania problemów na wsi.  

 

Prognoza – jak powinno być? 

  

Należy utrzymać obecną formę.  

H. Jakie obyczaje wieś pielęgnuje  i rozwija ? 

 

Analiza – co jest ?   

 

Współcześni mieszkańcy gminy Mokrsko, w tym także chotowianie zdołali ocalić od 

zapomnienia to, co najważniejsze- własną kulturę i świadomość narodową. Kultywują ja z 

wielką pieczołowitością i zamiłowaniem. Szczególnie mocno kultywowane są tradycje 

związane z życiem parafii. Ze względu na rozległość parafii, w której skład oprócz samego 

Chotowa wchodzą miejscowości: Turów, Słupsko, Mątewki, Kazimierz, Brzeziny, Srebnica, 

Piaski, do 1996 r. – Kurów, wieś stanowi miejsce spotkań mieszkańców kilku gmin.  Więź z 

mieszkańcami Kurowa owocuje m.in. obecnością chotowianek w Zespole Obrzędowym w 

Kurowie.  

 

Diagnoza – jak jest ? 

 

Powoli  zanikają niektóre tradycje i obyczaje.  Sposób obchodzenia świąt kościelnych,  
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obrzędów weselnych staje się coraz bardziej ubogi. Widoczne coraz mniejsze zaangażowanie 

młodego pokolenia w kultywowaniu tradycji.  

 

Prognoza – jak ma być ? 

 

Ciągłe kultywowanie  tradycji i obyczajów ludowych. Założenie w Chotowie ludowego 

zespołu śpiewaczego. Umożliwianie i pobudzanie życia społecznego poprzez otwarcie 

świetlicy wiejskiej  oraz integracja społeczności w trakcie przygotowań i realizacji różnego 

rodzaju uroczystości o charakterze patriotycznym, kulturalnym (rangi np. gminnej) oraz 

rozrywkowym (festyny, zawody sportowe).  

 

I.  Jaki wieś ma wygląd ? 

 

Analiza – co jest ? 

 

- Tereny atrakcyjne przyrodniczo (wzniesienie Łysa Góra, stawy, pomniki przyrody, łęgi 

wzdłuż kanału „Olszyna”, ciekawe gatunki roślin, ptactwo, m.in.: łabędzie nieme, bocian 

biały),  

- tereny atrakcyjne historycznie (kościół parafialny wpisany do rejestru zabytków, 

podworski park z budynkiem dawnego dworu, cmentarzysko wokół Łysej Góry, teren 

byłej cegielni, dawna kolejka wąskotorowa Wieluń-Praszka, miejsca po wiatrakach, 200m 

od Chotowa w stronę Kurowa zachował się czynny wiatrak),  

- Chotów posiada zabudowę łańcuchową -wokół drogi powiatowej z równoległą zabudową 

przy drogach gminnych. Centrum miejscowości skupia się wokół dawnego obszaru 

dworskiego. W dworku obecnie mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem 

Przedszkolnym. W bliskim sąsiedztwie znajduje się Dom Ludowo-Strażacki (stary i 

nowy), boisko do piłki nożnej oraz w niewielkiej odległości kościół parafialny. W 

centrum wsi jest duży hektarowy obszar komunalny z przeznaczeniem pod usługi.  

 

 

Diagnoza – jak jest ? 
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Miejscowość zadbana. Brak jednak chodników, droga powiatowa wymaga modernizacji, 

zaniedbane rowy przydrożne, przepusty. Obiekty użyteczności publicznej wymagają 

modernizacji i rozbudowy.  

 

Prognoza- jak ma być ?  

 

Modernizacja dróg, budowa chodników, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, 

modernizacja oświetlenia i urządzeń melioracyjnych.  

 

J.  Jakie są mieszkania i obejścia? 

 

Analiza – jak jest?  

 

Budynki przeważnie murowane, obejścia zadbane. 

 

 Diagnoza – jak jest ? 

 

Domy  i obejścia zadbane w znaczej części. Duża ilość eternitowych poszyć dachowych.  

 

 

Prognoza jak ma być? 

 

Domy i obejścia zadbane, odnowione ogrodzenia, zadbane ogródki przydomowe, wymienione 

eternitowe poszycia dachowe, obornik składowany w miejscu niewidocznym od ulicy.  

 

 

K. Jaki jest stan otoczenia i środowiska? 

 

Analiza – co jest ? 

 

Geograficznie Chotów przynależy do mezoregionu Wysoczyzny Wieruszowskiej zaliczanej   

do podprowincji nizin środkowopolskich i makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej.  

 

Diagnoza – jak jest? 
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W Chotowie znajduje się park wiejski, na terenie którego położony jest  pomnik przyrody – 

lipa drobnolistna. Pomniki przyrody również  (lipy drobnolistne – 2 szt.)  znajdują się na 

terenie plebani.  Środowisko przyrodnicze nie jest skażone, ponieważ w okolicy brak 

przemysłu – poza cegielniami. Teren sołectwa jest  zmeliorowany - występuje system rowów 

melioracyjnych i sieć drenacyjna. Istnieje również kilka stawów, tzw. glinianki, które 

powstały w wyniku wydobycia gliny na potrzeby miejscowej cegielni. Występują 

zadrzewienia śródpolne oraz zagajniki drzew i krzewów, ponadto wzniesienie Łysa Góra 

osiągające wysokość 199,0 m n.p.m. Na obszarze stawów żyje liczne ptactwo. Na stawie w 

środku wsi gniazduje łabędź niemy. Swoje gniazdo założył  też bocian biały .   

 

Prognoza – jak ma być?  

 

Stan środowiska naturalnego zachowany. Miejscowość powinna być skanalizowana, więksi 

rolnicy powinni wyposażyć swoje gospodarstwa w płyty obornikowe i zbiorniki na 

gnojowicę.  

 

 

 

 

L. Jakie jest rolnictwo? 

 

Analiza – co jest? 

 

W Chotowie podstawową gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych 161.  

 

Diagnoza – jak jest? 

 

Przeważają grunty klasy IVa i IVb, występują też grunty klasy III i V. Zaledwie 4 % 

gospodarstw ma powierzchnię powyżej 10 ha., 20 % mieści się w przedziale od 5 do 10 ha, aż 

76 % to gospodarstwa poniżej 5 ha. Prowadzona jest produkcja zarówno roślinna jak i 

zwierzęca. Uprawia się głównie zboże i ziemniaki. W produkcji zwierzęcej przeważa 

hodowla trzody chlewnej. Stale zmniejsza się pogłowie bydła.  
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Prognoza – jak ma być?  

 

Z uwagi na duże rozdrobnienie gospodarstw, większość z nich nie posiada ściśle określonego 

profilu produkcji. Gospodarstwa wymagają wyposażenia w nowoczesny sprzęt rolniczy, 

specjalizacji i intensyfikacji produkcji. Niezbędne tez jest poszukiwanie przez mieszkańców 

dodatkowych dochodów poza rolnictwem.  

 

M. Jakie są powiązania komunikacyjne? 

 

Analiza – co jest? 

 

-Droga powiatowa Nr 4509E Skomlin – Turów.  

-drogi gminne w sołectwie Chotówo o łącznej długości 3629 m: 

Nr 117052 E- Chotów – Kurów – dł. 923 m,   

Nr 117054 E Chotów-Górale-Krajków – dł. 1.417 m,  

Nr 117208 E Chotów –Srebnica – dł. 1.289 m. 

-Ponadto drogi dojazdowe do gruntów leśnych, osiedli mieszkani 

 

 

owych oraz zakładów pracy, które są w większości drogami gruntowymi.  

 

 

Diagnoza- jak jest? 

 

Przez wieś przebiega droga powiatowa Nr 4509E Skomlin– Turów. Nawierzchnia bitumiczna 

– stan zły, bardzo wąski pas jezdni, nierównomierny profil, licznie wybijające się dziury. 

Chodnik częściowy z początku lat 80-tych  z płytek betonowych.  

Drogi gminne w sołectwie Chotów długość  o łącznej długości 3629 m: 

Nr 117052 E- Chotów – Kurów – dł. 923 m,  nawierzchnia tłuczniowa, brak chodników; 

Nr 117054 E Chotów-Górale-Krajków – dł. 1.417 m, nawierzchnia bitumiczna z 2004 r. brak 

chodników; 

Nr 117208 E Chotów –Srebnica – dł. 1.289 m ,  nawierzchnia tłuczniowa, brak chodników.  

 

Prognoza- jak ma być? 
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Zmodernizowana droga powiatowa i wyasfaltowanie pozostałych dróg gminnych.  
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Harmonogram rzeczowo-finansowy na lata  2012-2020 

 

 

Zadanie Szacowany koszt 

(zł) 

Planowany 

termin 

realizacji 

Źródła finansowania 

 

ODNOWA CENTRUM MIEJSCOWOŚCI CHOTÓW : 

 

 b) Przebudowa budynku Domu Ludowo Strażackiego  w Chotowie 

 

 

c) Remont i termomodernizacja  w celu odtworzenia historycznego charakteru 

budynku podworskiego * 

 

d) Budowa boiska trawiastego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

 

e) budowa parkingu przy  budynku Domu Ludowo Strażackiego  w Chotowie, 

który będzie jednocześnie parkingiem  dla  Kościoła oraz wykonanie 

chodników w centrum wsi i przebudowa drogi powiatowej nr 4509 Turów – 

Skomlin  

 

 

 

 

 

b)  1 000 000,00 

 

 

 

c) 200 000,00 

 

 

 

 

d) 818 222,00 zł 

 

 

 

 

e) 2 100 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2020 

 

 

 

 

 

Środki Unii, budżet gminy, 

budżet powiatu , budżet 

wojewody 

 Budowa kompleksu sportowego w ramach Odnowy Centrum 

Miejscowości Chotów 

1 304 000,00 2012-2014  
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 Adaptacja części pomieszczeń Domu Ludowo-Strażackiego w 

Chotowie na świetlicę wiejską - II etap 

730 000 zł 2012-2014  

 Rewaloryzacja Parku Wiejskiego w Chotowie poprzez wytyczenie 

ciągów alejek i ogrodzenie terenu. 

370 000zł 2012-2013  

 kanalizacja sanitarna dla wsi, (długość sieci kanalizacyjnej – 2,65 km, w 

tym 1,85 km kolektory grawitacyjne, 0,80 km kolektory tłoczne,  ilość 

przepompowni 3 szt. ), 

1.560 .000 zł  

 

2012-2014  

I etap  

2015-2020  

II etap  

Środki Unii Europejskiej  

Pożyczka z WFOŚiGW 

budżet gminy  

 kanalizacja sanitarna- przydomowe oczyszczalnie 306.000 zł 2012-2020 Środki Unii Europejskiej  

Pożyczka z WFOŚiGW 

budżet gminy 

 odtworzenie i konserwacja rowów przydrożnych przy drodze powiatowej, 

prace przy stawie w centrum wsi, prace melioracyjne,   

200.500 zł  

 

2012-2014 Środki Unii Europejskiej, 

budżet gminy,  

budżet powiatu wieluńskiego 

 oświetlenie uliczne zmodernizowane (wymiana opraw oświetleniowych),  30.000 zł 2012 – 2014 Środki Unii Europejskiej, 

budżet gminy,  

 

 uporządkowanie i oznakowanie cmentarza cholerycznego znajdującego 

się przy drodze do przysiółka Górale,  

Oznakowanie – 

1000 zł  

2012 - 2014 Uprzątnięcie – praca własna 

sołectwa, tablica informacyjna 

– budżet gminy  

 oznakowanie zabytków  oraz  promocja ścieżki rowerowej, oznaczenie 

ciekawych miejsc we wsi. 

8.000 zł 2012 - 2020 Promocja poprzez internet, 

oznakowanie środki Unii 

Europejskiej, budżet gminy  

 przebudowa drogi gminnej Chotów – Kurów nr 117052E 400 000 zł  2012 – 2020 budżet gminy, FOGR 
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 utwardzenie dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie sołectwa 

Chotów 

800 000 zł 2012 – 2020 budżet gminy, FOGR 

 Wyposażenie zespołów ludowych i folklorystycznych 70 000 zł 2012- 2020 budżet gminy 
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Realizacja i Monitoring 

Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Chotów będzie się odbywać we 

współpracy Rady Sołeckiej z Wójtem Gminy Mokrsko. Plan może podlegać modyfikacjom, 

nowe zadania mogą być dodawane, inne zaś usuwane. Na realizację zadań decydujący wpływ 

będzie miało pozyskiwanie środków ze źródeł pozabudżetowych .  

 

Zgodnie z założeniami Planu Odnowy Miejscowości Chotów zrealizowano:  

- w latach 2010 – 2011 inwestycję: „Adaptacja części pomieszczeń  budynku Domu Ludowo 

Strażackiego  w miejscowości Chotów na świetlicę wiejską  (– etap I) na kwotę 296.528,76 

zł.  Inwestycja była realizowana  w ramach projektu pn. „Adaptacja części pomieszczeń 

budynków Domów Ludowo – Strażackich w Chotowie i Słupsku na świetlice wiejskie”. 

Została ona  współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju  Rolnego Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Była realizowana  w 

ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013. Obecnie świetlica wiejska jest otwarta przez trzy dni w tygodniu (w tym w 

soboty) i jest ogólnodostępna dla społeczności lokalnej. Gmina Mokrsko zatrudniła od 

stycznia 2012 roku  animatora na umowę zlecenie do prowadzenia świetlicy. Obiekt cieszy 

się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.  Gmina Mokrsko realizuje 

więc  cel tej  operacji (zapisany we wniosku o dofinansowanie), którym jest zaspokojenie 

potrzeb społecznych i kulturalnych oraz podniesienie standardu wsi Słupsko i Chotów 

poprzez utworzenie świetlic wiejskich.   

 

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na „Budowę kompleksu sportowego w 

ramach odnowy centrum miejscowości Chotów, gm. Mokrsko” na kwotę brutto 29 890,00 zł, 

- przeprowadzono konserwację rowu w Chotowie – 27 908,23 zł, 

- opracowano audyt energetyczny i efekt ekologiczny dla budynku OSP w Chotowie – 

3 660,00 zł, 

- opracowano projekt rewaloryzacji parku w Chotowie – 10 000,00 zł, 

- powstał  zespół ludowy „Włościanie” – dofinansowany na ok. 2000,00 zł z budżetu gminy   

oraz funduszu rady sołeckiej na ok. 8 500,00 zł, 

- zakup budynku po sklepie GS i zlewni mleka dla budowy obiektu sportowo- rekreacyjno- 

turystycznego - 68 000,00 zł, 

Ponadto wykonano w ramach Programu Radosna Szkoła  plac zabaw na kwotę 103.893,15 zł. 
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W ramach Inicjatyw Samorządowych Gmina Mokrsko z Powiatem Wieluńskim zrealizowały 

zadanie dofinansowane z NPPDL2008-11 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4509 w 

miejscowości Chotów” . Wkład Gminy Mokrsko wyniósł 328.519,61 zł  

 

Opracowanie: pod kierunkiem Wójta Gminy Mokrsko Tomasza Kąckiego - Beata Marczak  

Aktualizacja (luty 2012): Beata Marczak, Dominika Smolnik -Wasielewska 

 

Zdjęcia: Arkadiusz Gmur  

 

Opracowanie na podstawie materiałów Urzędu Gminy Mokrsko oraz „Monografii Gminy 

Mokrsko” - opracowanie zbiorowe pod redakcją Tadeusza Olejnika  


