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Echo Gminy
Chotcza

ODNOWA WSI CHOTCZA 
DOLNA – BUDOWA PARKINGU 
Z CIĄGIEM PIESZYM
Parking zlokalizowany jest 
przy cmentarzu parafi alnym 
w  Chotczy Dolnej. Jest on 
olbrzymim ułatwieniem dla 
osób odwiedzających gro-
by swoich bliskich. Podczas 
budowy parkingu zadbano, 
aby służył on nie tylko dla 
poruszających się autami, ale 
i jednośladami. Przy wjeździe 
na parking zlokalizowana jest 
tablica informacyjna, która 
w pigułce prezentuje historię 
Chotczy z uwzględnieniem 
walorów krajobrazowo-tury-
stycznych. Idąc ciągiem pie-
szym, docieramy do kościoła 
z  cegły czerwonej, przy któ-
rym znajduje się plac zabaw 
dla dzieci, a  dla dorosłych 
ławeczki, na których można 
w  spokoju przeczytać książ-
kę czy po ludzku spotkać się 
i porozmawiać.

GENERALNY REMONT 
PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W CHOTCZY
Chotecka szkoła przeszła to-
talną metamorfozę. Podczas 
generalnego remontu zadba-
no, aby budynek z  zewnątrz 
zachęcał do wejścia, zaś 

wnętrze zachwycało wyglą-
dem. Nowe posadzki, pięk-
ne energiczne kolory ścian, 
nowe drzwi oraz nowoczesne 
wyposażenie sal – to tylko 
nieliczne atuty szkoły. Szko-
ła z  zewnątrz zachęca do jej 
odwiedzenia – piękny parking 
z kostki brukowej, wykonano 
termoizolacje, zmieniono po-
krycie szkoły oraz całe otocze-
nie budynku.

MODERNIZACJA 
DWÓCH ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH 
– CHOTCZA
Czy nie jest ważne, gdzie dzie-
cko zaczyna swoją edukację? 
Przecież, jak to mówią, „od 
pierwszego wrażenia”. Wia-
domo nie od dziś, że bawiąc 
można się uczyć, ale aby to 
osiągnąć, potrzeba do tego 
adekwatnych materiałów. 
Otóż Gmina Chotcza zadbała, 
aby dzieci miały nowocześ-
nie wyposażone przedszkole. 
Tęczowe szafk i, tablica in-
tegracyjna, kolorowe domki 
z  pianki do zabaw, zabawki, 
które uczą w praktyczny spo-
sób czynności codziennych to 
tylko niektóre rzeczy z  licz-
nego wyposażenia dwóch od-
działów przedszkola.

PRZEBUDOWA DRÓG 
GMINNYCH
W  latach 2014-2018 na tere-
nie Gminy Chotcza przebu-
dowano drogi. Łączna liczba 
kilometrów dróg, które ule-
gły modernizacji, jest olbrzy-
mia. Głównym celem prac 
było ulepszenie komunikacji 
drogowej na terenie gminy, 
ale i  nie tylko, gdyż niektóre 
drogi prowadzą do sąsiednich 
gmin. Dzięki poprawie sta-
nu dróg, zwiększono poziom 
bezpieczeństwa, a żeby po-
ziom ten był jeszcze wyższy, 
zadbano, aby przy najbardziej 
uczęszczanych punktach te-
renu gminy znajdowały się 
pobocza oraz chodniki. Przy-
bliżmy w skrócie, gdzie prze-
budowano drogi:
Baranów dł. 750 m.b., Karolów 
– Kawęczyn dł. 450 m.b., dro-
ga od wału przeciwpowodzio-
wego Chotcza Górna do drogi 
powiatowej w Chotczy Dolnej 
o dł. 1270 m.b., Siekierka Sta-
ra dł. 300 m.b., Zajączków dł. 
480 m.b., Kijanka dł. 260 m.b., 
Baranów dł. 220 m.b., Chotcza 
– Józefów dł. 150 m.b., Biało-
brzegi – Jarentowskie Pole dł. 
750 m.b., Chotcza – Borowiec 
dł. 553 m.b., Kijanka – Siekier-
ka dł. 970 m.b., Białobrzegi dł. 

190 m.b., Kolonia Wola Sole-
cka dł. 520 m.b., Gustawów 
dł. 670 m.b., Siekierka Stara 
dł 630 m.b., Jarentowskie Pole 
dł. 1400 m.b., Tymienica Stara 
– Jasieniec dł. 700 m.b., Chot-
cza Górna – Gustawów dł. 630 
m.b., Niemieryczów dł. 390 
m.b., Jarentowskie Pole dł. 
750 m.b., Kijanka dł. 900 m.b., 
Siekierka Nowa dł. 750 m.b., 
Tymienica Nowa – Jasieniec 
dł. 670 m.b., Tymienica Nowa 
– Kijanka dł. 860 m.b.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W 2014 roku na terenie Gminy 
Chotcza zbudowano 62 przy-
domowe oczyszczalnie ście-
ków, które są kompleksowym 
rozwiązaniem gospodarki 
wodno-ściekowej. Oczysz-
czone ścieki po opuszczeniu 
przydomowej oczyszczalni 
odprowadzane są do odbiorni-
ka, którym jest grunt. Oczysz-
czalnie te sprawiają, że gmina 
może pochwalić się dbałością 
o naturalne piękno przyrodni-
cze z uwzględnieniem czyste-
go powietrza. Kolejnym eta-
pem będzie pozyskanie przez 
część mieszkańców odnawial-
nych źródeł energii, tj. kolek-
torów i  instalacji fotowolta-
icznych. Projekt jest w trakcie 
realizacji.

ODNOWA WSI TYMIENICA 
STARA
Odnowa centrum wsi w  Ty-
mienicy Starej to szereg 
działań, które mają na celu 
uatrakcyjnienie miejscowości 
poprzez liczne prace porząd-
kowe, a  także budowlane. 
W centralnych punktach wsi, 
tj. koło kościoła oraz remizy 
strażackiej, ułożone zostały 
chodniki, które tworzą ciąg 
komunikacyjny na trasie remi-
za – kościół – szkoła. Ułatwia-
ją one przemieszczanie się, 
a  także zapewniają bezpie-
czeństwo pieszych. Ulepszona 
i  zmodernizowana strażnica 
oraz plac przed nią spowodo-
wały stanowcze poprawienie 
wizerunku wsi, ale co ważne, 
zachęciły okolicznych miesz-
kańców do aktywnego uczest-
nictwa w  życiu kulturalnym. 
Zaś przy szkole w  Tymienicy 

znajduje się świetlica, która 
powstała na potrzeby okolicz-
nej społeczności. W świetlicy 
mają miejsca spotkania ro-
dzinne, wydarzenia i imprezy 
okolicznościowe oraz spotka-

nia, które mają na celu integra-
cje młodzieży. Warto dodać, 
że świetlica jest też miejscem 
prób, ćwiczeń, a  także miej-
scem, gdzie historia zatacza 
koło poprzez przypominanie 

Cztery lata kadencji
– cztery lata inwestycji
i działań

Urząd Gminy w Chotczy
Chotcza – Józefów 60
27-312 Chotcza
e-mail: ug@chotcza.pl 
tel. (48) 37 -51-032 

Teren przy kościele w Chotczy Dolnej Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotczy Budynek remizy OSP w Chotczy

Centrum wsi Tymienica – plac koło kościoła

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy

Droga w Gustawowie

Przedszkole w Chotczy w obecnym stanie
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nia, które mają na celu integra-
cje młodzieży. Warto dodać, 
że świetlica jest też miejscem 
prób, ćwiczeń, a  także miej-
scem, gdzie historia zatacza 
koło poprzez przypominanie 

dawnych tradycji i  zwycza-
jów przez zespół Śpiewaczo-
-Obrzędowy „Tymienianki” 
z Tymienicy.

TERMOMODERNIZACJA 
ORAZ REMONT BUDYNKU 
REMIZY OSP CHOTCZA
Remiza strażacka jest nieod-
zownym elementem chote-
ckiego terenu. Dobrze wiemy, 
że strażacy dbają o  nasze 
bezpieczeństwo wtedy, gdy 
jest ono zagrożone, ale żeby 
mogli wypełniać swoje za-
dania i  obowiązki, potrzeba 
zmodernizowanej, nowoczes-
nej i  wyposażonej remizy. 
Władza chotecka nie została 
obojętna na te potrzeby. Dziś 
dostrzegamy piękną strażnicę. 
Opowiadając bardziej szczegó-
łowo, warto wskazać, iż pod-
czas prac została wymieniona 
stolarka okienna i drzwiowa, 
wykonana została elewacja. 
Remiza została wyremonto-
wana też do celów rekreacyj-
no-kulturalnych. Remiza we-
wnątrz została odmalowana, 
wymieniono posadzki, została 
założona instalacja wodno-
-kanalizacyjną, a  dodatkowo 
została wyposażona w sprzęt 
gospodarstwa domowego, 
co umożliwia organizowanie 
małych imprez, spotkań czy 
biesiad, które mają na celu in-
tegracje i rozwój kulturalny.

REMONT BUDYNKU OSP 
BIAŁOBRZEGI
Obecnie trwają prace przy 
modernizacji strażnicy 
w Białobrzegach. Prace obej-
mują: roboty rozbiórkowe, 
stolarkę drzwiową, nowe po-
sadzki, strop podwieszony, 
ścianki działowe, szpachlo-
wanie oraz licowanie ścian, 

malowanie, instalację wod-
no-kanalizacyjną, przyłącze 
kanalizacyjne, bezodpływo-
wy zbiornik ścieków o  po-
jemności czynnej 5,00 m3, 
instalacja elektryczna, a  tak-
że pełne wyposażenie, aby 
można było organizować im-
prezy oraz spotkania służące 
lokalnej społeczności.

KAPLICZKA NAD WISŁĄ
W miejscowości Chotcza Dol-
na znajduje się zabytkowa 
kapliczka z białego kamienia 
zbudowana w  1754 roku na 
miejscu kościoła, który spło-
nął w  1743 roku. Przez kil-
kadziesiąt lat była w  stanie 
strasznej ruiny. Z  budynku 
odpadały tynki, uszkodzona 
wieżyczka z  wygiętym krzy-
żem straszyła swoim wyglą-
dem, a  dach zakrystii cał-
kiem się zawalił. Wewnątrz 
kościółka nie było lepiej, gdyż 
wandale w  sposób skanda-
liczny zniszczyli pozostałości 
ołtarza, a  na ścianach za-
miast polichromii znajdowały 
się wydrapane wulgarne na-
pisy. Okna i drzwi wejściowe 
pozostawiały też bardzo dużo 
do życzenia. Taki stan trwał-
by nadal, gdyby nie starania 
samorządu Gminy Chotcza 
i parafii. Dobra wola kurii, sa-
morządu, parafii, fachowa po-
moc konserwatora zabytków 
oraz fundusze unijne sprawi-
ły, że w 2017 roku pełną parą 
ruszył remont naszej kaplicz-
ki. Obecnie prace remontowe 
dobiegły końca. Po odrapa-
nych, straszących swoim wy-
glądem ścianach i  walącym 
się dachu świątyni nie ma 
śladu, kościółek zmienił się 
nie do poznania. Dodatkowo 
warto wskazać, iż cyklicznie 

odbywają się w  nim msze 
święte, rzekłoby się, jak za 
starych dobrych czasów...

ZAKUP LEKKIEGO 
SAMOCHODU RATOWNICZO-
GAŚNICZEGO OSP CHOTCZA
Strażacy ochotnicy zostali wy-
posażeni w  nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy Opel Vi-
varo. Samochód 9-osobowy 
z  przestrzenią bagażową 140 
cm do akcji ratowniczych zo-
stał uroczyście poświęcony 
podczas uroczystości jubile-
uszu 100-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w  Chotczy. 
Podczas tego wydarzenia ofi-
cjalnie i  uroczyście zostały 
przekazane klucze do samo-
chodu Prezesowi OSP w Chot-
czy.

MODERNIZACJA 
OBIEKTU SPORTOWEGO 
MIEJSCOWOŚCI CHOTCZA – 
JÓZEFÓW
Sport i  rekreacja to kolejne 
punkty, którymi może po-
chwalić się Gmina Chotcza. 
By nie rzucać słów na wiatr, 
podjęto decyzję, iż należy za-
pewnić możliwość rozwoju 
i szlifowania talentów sporto-
wych. Boisko wielofunkcyjne 
przy Publicznej Szkole Pod-
stawowej w  Chotczy służy 
do ćwiczeń, różnego rodzaju 
zawodów sportowych, a  tak-
że temu, aby w  sposób war-
tościowy spędzić czas. Warto 
przy okazji też wspomnieć 
o  młodszej społeczności lo-
kalnej, dla której w kilku miej-
scach utworzono place zabaw.
Obecnie trwa modernizacja 
pozostałych obiektów sporto-
wych polegająca na:
l zamontowaniu automatycz-

nego nawodnienia

l wymianie nawierzchni tra-
wiastej wraz z niwelacją te-
renu

l montaż nowych bramek, 
boksów dla zawodników, ko-
szy na śmieci, oświetlenia, 
stojaka na rowery, ogrodze-
nie trybun.

ROZBUDOWA 
I PRZEBUDOWA BUDYNKU 
STACJI HYDROFOROWEJ 
Z PRZEZNACZENIEM  
NA STACJE UZDATNIANIA 
WODY
W  stacji uzdatniania wody 
przeprowadza się mechanizm 
uzdatniania pobranej ze stud-
ni głębinowej wody. Składa-
jący się z  szeregu urządzeń 
przeznaczonych do poprawy 
parametrów jakości wody 
przeznaczonej na cele uży-
teczności publicznej, tj. prze-
znaczenie wody do spożycia 
przez mieszkańców. Rozbu-
dowa polegała na wymianie 
zbiornika na wodę pobieraną 
ze studni znajdującej się na 
terenie hydroforni, moderni-
zacji budynku istniejącej hy-
droforni oraz wprowadzenie 
urządzeń do poprawy jakości 
wody przeznaczonej do spo-
życia poprzez napowietrzanie 
i filtrację zmniejszenia zawar-
tości żelaza ogólnego.

STREFA AKTYWNOŚCI  
„NA POWIETRZU”  
I NIE TYLKO
Dobrze wiemy, jak ważny jest 
sport i  aktywność w  życiu 
każdego człowieka, a  szcze-
gólnie na świeżym powietrzu. 
Otóż w  Gminie Chotcza jest 
kilka punktów, gdzie moż-
na bezpłatnie poćwiczyć na 
sprzęcie z prawdziwego zda-
rzenia. Pomysł takiej „gim-

nastyki na powietrzu” spot-
kał się z  ogromną aprobatą 
mieszkańców gminy. Często 
szczególnie w okresie letnim 
zauważalne jest olbrzymie za-
interesowanie tymi sprzętami 
i to nie tylko przez młodzież, 
ale i starsze pokolenie.
Aby utrzymywać kondy-
cję, a  także integrować lo-
kalną społeczność, władze 
gminy zadbały, aby nie tyl-
ko w  okresie wakacyjnym 
była możliwość gimnastyki, 
aktywności ruchowej oraz 
spędzania czasu poprzez in-
tegracje. Świetlice na terenie 
naszej gminy wyposażone są 
w różnorodny sprzęt służący 
do relaksacji zarówno fizycz-
nej,  jak i umysłowej.

REMONT W BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ
W październiku 2017 roku zo-
stał przeprowadzony remont 
Biblioteki Publicznej. Dzięki 
determinacji władz gminy 
i kierownictwa biblioteki uda-
ło się dokonać modernizacji 
jej wnętrza. W lokalu bibliote-
ki, mieszczącym się w budyn-
ku Urzędu Gminy w Chotczy, 
przeprowadzono następujące 
prace remontowe, a mianowi-
cie modernizację oświetlenia, 
wymianę paneli podłogowych 
oraz malowanie ścian. Biblio-
teka Publiczna rozpoczęła 
funkcjonowanie w odmienio-
nym i  odświeżonym lokalu, 
dzięki czemu stała się bardziej 
atrakcyjna dla czytelników.Budynek remizy OSP w Chotczy

Centrum wsi Tymienica – plac koło kościoła

Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy

Droga w Gustawowie

Przedszkole w Chotczy w obecnym stanie

Odnowiony plac przed budynkiem remizy.  
Strażnica w najbliższym czasie ulegnie całkowitej modernizacji

Wielofunkcyjne boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej  
w Chotczy

 Kapliczka nad Wisłą w Chotczy Dolnej

Budynek stacji hydroforowej Chotcza – Józefów

Nowy nabytek straży choteckiej Opel Vivaro

Biblioteka Publiczna w Chotczy przyjmuje swoich czytelników 
w odświeżonych i unowocześnionych pomieszczeniach

Sprzęt do ćwiczeń, a także do spędzania czasu wolnego  
– świetlica Tymienica Stara

Strefa aktywności w Chotczy – Józefów


