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Szanowni Państwo, 

Rok 2016 to rok w którym samorząd gminy podjął decyzje o opracowaniu 

Strategii Rozwoju naszej Gminy. Strategia to najważniejszy dokument planistyczny 

Gminy. Przy współpracy w opracowaniu tego projektu czynnie wsparli nas eksperci    

z Konińskiej Izby Gospodarczej, których zaprosiliśmy do uczestnictwa w opracowaniu 

tego dokumentu. Zawarty w strategii raport ukazuje trendy rozwojowe, opartą na 

faktach ocenę naszej Gminy i stanowi podstawę do obiektywnej analizy możliwości 

dalszego naszego rozwoju.  

Przeprowadzona diagnoza, wsparta szerokimi konsultacjami społecznymi, do 

których możemy zaliczyć konsultacje z Radą Gminy, Sołtysami, spotkania                  

z mieszkańcami oraz  ankietowanie mieszkańców Gminy, została wytyczona 

Strategia Gminy, wskazująca jej pożądany stan docelowy, cele rozwojowe oraz 

sposoby osiągnięcia tych celów. 

W sformułowaniu wizji, misji, celów i projektów realizacyjnych, 

zaangażowanych było szerokie grono osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy, 

radnych, jak i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z 

nami współpracują. 

Owocem tych prac jak i dyskusji w zespołach problemowych było powstanie 

konkretnych rekomendacji, dotyczących rozwoju Gminy Chodów do 2026 roku, które 

uwzględniły istniejące uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne.  

Niniejszy program Strategiczny bazuje na faktycznym stanie zasobów Gminy    

i stanowi kontynuację wieloletniego procesu jej rozwoju. Za powstanie tego 

dokumentu składam serdeczne podziękowania Radnym, Sołtysom, mieszkańcom 

oraz wszystkim osobom, które uczestniczyły w pracach nad Strategią.  

 

Wójt Gminy Chodów 
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1.1. STRUKTURA STRATEGII 

Opracowana Strategia to dokument o wyraźnej, logicznej strukturze. 

Wyjściowym elementem jest wizja Gminy, która określa pożądany przez 

mieszkańców jej wizerunek jaki w perspektywie najbliższych kilkunastu lat chcieli by 

uzyskać. Ta wizja opiera się na analizie obecnego stanu, jest więc swoistym 

„zdjęciem” Gminy. Kolejnym elementem jest misja rozwoju Gminy, która ma określić, 

jaki powinien być kierunek rozwoju Gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat 

oraz jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców, czyli osiągnięcia stanu, określonego w wizji. Misja wskazuje więc 

główne kierunki działania samorządu, uwypuklając jednocześnie priorytety 

działalności w najbliższych latach. Przede wszystkim jednak jest najlepszym 

podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego. Strategia jest 

zorganizowana na kilku poziomach; strukturą swoją przypomina piramidę, której 

wierzchołek stanowią wizja i misja.  

Wyróżniono niższe poziomy planowania: 

1. Cele Strategiczne. 

2. Programy Strategiczne. 

 3. Projekty realizacyjne. 

4. Zadania do wykonania.  

Rysunek 1. Układ strategii 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

WIZJA 

CELE 

PROGRAMY 
PROJEKTY 



6 
 

Każdy cel, program i projekt zostały w dokumencie Strategii dokładnie 

uzasadnione i scharakteryzowane. 

 Następnym, po misji, poziomem planowania są cele Strategiczne. Wynikają one  

bezpośrednio z misji i definiują tam określone kierunki rozwoju gminy. Pozwalają 

jednocześnie na zachowanie jasnego podziału Strategii, grupując w niej 

poszczególne programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej perspektywie czasowej 

powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju gminy określonego  

w jej wizji. Z kolei programy strategiczne są „tematami” działań, których wykonanie 

powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty 

związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia i działania samorządu. 

Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia, które najłatwiej zmierzyć przy 

wdrażaniu Strategii. Projekty te zostały w niniejszym dokumencie szczegółowo 

rozpisane. Opatrzono je opisem, który przedstawia uzasadnienie jego wyboru oraz 

inne, ważne dla jego realizacji informacje.  

W pracy nad wszystkimi powyższymi elementami Strategii uwzględniono 

wymagania pryncypiów zarządzania strategicznego, które składa się z następujących 

zasadniczych faz działania: 

1) Diagnozy  

2) Planowania 

3) Wdrożenia  

4) Oceny 

Kluczowym elementem w przygotowaniu Strategii Rozwoju jest planowanie, 

jednakże o sukcesie realizacji planu decyduje sposób jego wdrożenia. Większość 

problemów związanych z realizacją Strategii wynika najczęściej z mało precyzyjnego 

zdefiniowania celów i zadań do wykonania, dlatego w przedstawionym dokumencie 

starano się stworzyć jak najbardziej przejrzysty schemat programów i projektów 

realizacyjnych, ułatwiający zrozumienie ich zasadności. Zasadniczy nacisk położono 

na opisanie celów, programów i poszczególnych projektów, które jako finalne 

„produkty” przeprowadzonych analiz i konsultacji, wynikają bezpośrednio z opisanych 

w pierwszej części Strategii (diagnozie gminy) uwarunkowań rozwojowych oraz z 

przyjętych strategicznych kierunków rozwoju gminy. 
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 Należy podkreślić, że Strategia jest tzw. planem maksymalnym obejmującym 

wszystkie przedsięwzięcia, które z woli mieszkańców miałyby być zrealizowane do 

2026 roku. Aby jednak tak się stało, muszą być w pełni spełnione wszystkie warunki, 

związane z wygenerowaniem środków własnych, pozyskaniem środków 

zewnętrznych oraz wykorzystaniem zdolności technicznych i organizacyjnych. 

 Rzeczywistość oraz doświadczenie ukazuje, że cele zapisane w Strategii 

nigdy nie są osiągane dokładnie w takim zakresie, w jakim są za pierwszym razem 

zaplanowane. W okresie wielu lat realizacji przedsięwzięć Strategicznych zmienia się 

zarówno otoczenie w jakim funkcjonuje samorząd, a także i on sam. Pojawiają się 

nowe koncepcje, wyzwania, oczekiwania i możliwości, których konsekwencją jest 

zmiana lub nawet zaniechanie części pierwotnych planów, a w ich miejsce 

wprowadzane są inne. 

 

1.2. PROGRAMOWANIE ROZWOJU GMINY  

 

Opracowanie Strategii jest zaledwie zestawem pierwszych, niezwykle 

ważnych elementów, składających się na cały proces programowania rozwoju gminy.  

Sam proces programowania rozwoju gminy składa się z następujących faz:  

1. Fazy sformułowania założeń rozwoju lokalnego. 

2. Fazy konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy gminy są 

informowani o przyjętych celach i zadaniach kluczowo związanych  

z rozwojem lokalnym danej jednostki terytorialnej. W fazie tej mogą nastąpić 

pewne modyfikacje przyjętego wstępnie programu pod kątem jego 

dostosowania do potrzeb społeczności lokalnej. 

3. Fazy przygotowań organizacyjnych (przygotowanie radnych oraz 

urzędników samorządowych do praktycznej realizacji przyjętej Strategii). 

4. Fazy konkretyzacji Strategii rozwoju lokalnego. 

5. Fazy realizacji programu. 
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Ewolucja programu rozwoju lokalnego może nastąpić na przykład w związku 

ze zmianami w otoczeniu gminy, zarówno przestrzennymi jak i rynkowymi, 

społecznymi, politycznymi czy instytucjonalnymi. Następuje więc dostosowanie 

przyjętego programu rozwoju do zmian, ale również jego aktualizacja i ciągłość, 

przez co kształtowanie rozwoju ma charakter działania permanentnego. Istnieje 

zatem szereg warunków gwarantujących racjonalność i powodzenie procesu 

programowania rozwoju lokalnego.  

Można wyróżnić chociażby:  

 Ciągłość tego procesu. 

  Społeczną legitymizację procesu przejawiającą się w aktywnym 

współdziałaniu całej społeczności lokalnej. 

  Wewnętrzną spójność i integralność całego procesu. 

 Ewolucyjność i adaptacyjność procesu. Proces programowania rozwoju 

musi akcentować na każdym etapie podstawowe dla gmin wartości. 

 Lokalność – problemy gospodarcze i możliwości im przeciwdziałania są 

zwykle charakterystyczne i specyficzne dla danego obszaru; konieczne jest 

zatem dostrzeganie tej specyfiki i podejmowanie działań, które tę specyfikę 

będą respektować.  

 Autonomia – podejmowane działania muszą uwzględniać interes 

publiczny lokalnej społeczności, który jak wcześniej wspomniano - może 

różnić się od interesu ogólnonarodowego, czy nawet ponadnarodowego. 

Podejmowanie decyzji korzystnych dla lokalnych społeczności i branie przez 

te społeczności odpowiedzialności za prowadzone działania stanowi kluczową 

część idei samorządności. Tworzenie programów gospodarczych może 

osiągnąć najlepszy skutek wówczas, gdy towarzyszy temu autonomia            

w podejmowaniu decyzji. 

  Demokracja – działania na rzecz rozwoju gospodarki lokalnej muszą  

być podejmowane w ramach sprawnie funkcjonującego systemu 
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demokratycznego tylko w ten sposób mieszkańcy identyfikują się                          

z planowanymi przedsięwzięciami i legitymizują sam proces. 

  Efektywność – globalna gospodarka rynkowa wymaga efektywności  

i racjonalności wykorzystania rzadkich zwykle zasobów nie tylko w sektorze 

prywatnym, ale także w sektorze publicznym. Jakkolwiek gminy w swojej 

działalności nie kierują się motywem zysku, to jednak relacja nakładów  

do efektów winna być brana pod uwagę przy podejmowaniu wszelkich 

przedsięwzięć. 

 Równowaga – dotyczy relacji pomiędzy interesami lokalnych 

społeczności a szeroko pojętym interesem publicznym oraz relacji między 

interesami poszczególnych grup wewnątrz gminy. Osiągnięcie takiej 

równowagi bywa dość trudne, to jest konieczne dla osiągnięcia spokoju 

społecznego.  

 Trwałość – rozwój lokalny winien być trwały i samopodtrzymujący. 

Częstym problemem, który pojawia się w kontekście zapewnienia trwałego 

rozwoju, jest konieczność preferowania długookresowego interesu nad 

korzyściami krótkookresowymi. Taki system preferencji jest często kłopotliwy 

dla lokalnych decydentów zainteresowanych reelekcją. Sam proces, jak 

wcześniej wspomniano, nie powinien ograniczać się do opracowania samej 

Strategii. Ważne są wszystkie ujęcia: strategiczne, operacyjne i realizacyjne. 

W ujęciu Strategicznym wytycza się dalekosiężne cele i długofalowe programy 

realizowane potem przez różne gremia i układy polityczne lub społeczne. 

Istotna jest na tym etapie trafna diagnoza uwarunkowań rozwoju i osiągnięcie 

konsensusu społecznego co do podstawowych kierunków rozwoju. W ujęciu 

operacyjnym najbardziej istotne, z punktu widzenia skuteczności procesu 

programowania rozwoju gminy, stają się sprawne i kompetentne władze 

gminne. To władze gminne muszą przełożyć wytyczone cele i kierunki rozwoju 

na konkretne przedsięwzięcia i określić, które z proponowanych działań mają 

szanse realizacji, a które z nich są optymalne z punktu widzenia przyjętego 

systemu celów. Zatem na tym poziomie okazuje się wstępnie czy założone 

kierunki rozwoju są realne z punktu widzenia możliwości ich realizacji.            

W ujęciu realizacyjnym dokonuje się właściwa weryfikacja przyjętych założeń             
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i kierunków rozwoju. Na tym etapie najbardziej istotna jest umiejętność 

zarządzania poszczególnymi projektami i bieżące administrowanie środkami 

budżetowymi. 

W ujęciu Strategicznym wyróżniono 5 etapów, które następują po sobie. 

Inaczej jest w ujęciu operacyjnym, gdzie jest zaprezentowana pewna sekwencja 

działań. Jednak programiści mogą być zmuszeni do powrotu do poprzednich działań, 

gdy zmienią się uwarunkowania (np. może się okazać, że zaplanowane 

przedsięwzięcie nie może zostać zrealizowane z uwagi na brak środków), stąd 

przerywane linie łączące poszczególne etapy ujęcia. W ujęciu realizacyjnym 

umieszczono tylko zarządzanie projektami, jako wybrany problem tego etapu 

programowania rozwoju. Wszystkie ujęcia powinny być zharmonizowane. Ujęcie 

realizacyjne powinno być konsekwencją wdrażania ujęcia operacyjnego, zaś 

operacyjne powinno wynikać ze strategicznego, być jego konkretyzacją. Często 

wszakże ujęcie operacyjne służy korekcie (weryfikacji) wstępnych ujęć 

strategicznych. Należy przyjąć, że ujęcie strategiczne jest elementem ważniejszym  

(pierwszą fazą) procesu programowania, ale można też wyobrazić sobie sytuację,  

w której tworzy się programy operacyjne nie mając explicite wyrażonych ustaleń 

strategicznych, które są tu „niejako w tle”.  

W każdym razie można stwierdzić,  

że w praktyce działania, programowanie operacyjne powinno być poprzedzone 

planowaniem Strategicznym a równocześnie, proces programowania nie może  

się na nim kończyć. W niniejszej Strategii ustalone cele strategiczne 

zoperacjonalizowano i rozpisano na konkretne programy, aby zaplanować właściwie  

i metodycznie proces programowania rozwoju. 
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2.1. Raport o stanie Gminy 

 1. Warunki naturalne 

Położenie geograficzne i rzeźba terenu. 

Gmina Chodów w swojej dotychczasowej historii podziałów administracyjnych, do 

1953 r. była gminą Rdutów, a pomiędzy 1953-54 r. gminą Czerwonka.  

Gmina Chodów leży na południowo – wschodnim krańcu Wielkopolski,                

w odległości około 150 km od Poznania i podobnej odległości od Warszawy. Od 

stolicy powiatu Koła dzieli ją 30 km, a na zachód od Kutna 27 km.  

Takie położenie czyni gminę najdalej na wschód wysuniętą gminę woj. 

wielkopolskiego. Do czasu nowego podziału administracyjnego Polski Gmina 

Chodów w latach 1975-1998 była położona w województwie konińskim. 

Gmina położona jest na Wysoczyźnie Kłodawskiej, po obu stronach drogi 

krajowej DK92, wzdłuż magistrali kolejowej Moskwa – Paryż. 

Siedzibą gminy jest osada Chodów. 

Siedziba Gminy Chodów położona jest w przybliżeniu w centrum Polski na 

szerokości geograficznej północnej 52o14’51”, na długości geograficznej wschodniej 

19o00’52”. 
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Źródło: https://www.wikiwand.com/pl/Chodów 

 

Gmina graniczy z następującymi gminami : Daszyna, Dąbrowice, Grabów, 

Kłodawa, Krośniewice, Przedecz. Cztery z nich należą do województwa łódzkiego 

(Daszyna, Dąbrowice, Grabów, Krośniewice). 

https://www.wikiwand.com/pl/Chodów
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Źródło: http://konin.wku.wp.mil.pl/pl/1166.html. 

Gmina Chodów obejmuje obszar 77,97 km2, i jest gminą typowo rolniczą. Użytki 

rolne stanowią 89 %, a użytki leśne około 6% obszaru gminy. 

Gmina stanowi 7,71 % obszaru powiatu. 

Pod względem administracyjnym obszar gminy dzieli się na 16 sołectw, w skład 

których wchodzi 35 miejscowości. Poniżej przedstawiono wykaz sołectw 

uporządkowanych w kolejności alfabetycznej: 

Aleksandrów; Bowyczyny; Chodów; Chrzanowo; Długie; Dzierzbice; Elizanów;  

Kaleń Duża; Kaleń Mała; Kocewia Duża; Pniewo; Rdutów; Stanisławów; Studzień; 

Szołajdy; Wojciechowo.  

http://konin.wku.wp.mil.pl/pl/1166.html
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W gminie działa 7 Ochotniczych Straży Pożarnych, które usytuowane są w 

następujących miejscowościach: Bowyczyny, Chodów,  Długie, Elizanów, Kaleń 

Mała, Rdutów,  Studzień.  

Ponadto na terenie gminy działają 3 Koła Gospodyń Wiejskich mające siedziby w 

następujących miejscowościach: Bowyczyny, Rdutów, Studzień. 

Na terenie gminy działają stowarzyszenia: w Chodowie – Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej, a w miejscowości Pniewo, Stowarzyszenie Szkół 

Katolickich. 

 

2. Środowisko przyrodnicze 

- rzeźba terenu, klimat: 

Gmina Chodów leży w obrębie regionów Wysoczyzna Kutnowska (część 

wschodnia Gminy) oraz Wysoczyzna Kłodawska (zachodnia część Gminy) o mało 

urozmaiconej rzeźbie terenu. Okoliczny krajobraz tworzą rozległe równiny o niskiej 

lesistości i ubogiej szacie roślinnej.  

Wysoczyzna Kutnowska charakteryzuje się występowaniem gleb najlepszych 

zarówno  w województwie jak i w kraju. Występują tu gleby brunatne i czarne ziemie, 

zaliczane do kompleksów: pszennego bardzo dobrego i żytniego dobrego. 

Widocznym elementem rzeźby terenu w zachodniej części Gminy jest dolina rzeki 

Rgilewki, zajęta przez słabsze gleby i użytki zielone. Lasy stanowią jedynie 5,4 % 

powierzchni Gminy. 
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Klimat panujący w Gminie Chodów i okolicy jest umiarkowany o przewadze 

wpływów oceanicznych związanych z cyrkulacją mas powietrza napływających znad 

północnego Atlantyku i Morza Śródziemnego. Wiosna i lato są ciepłe, a zima krótka            

i łagodna. Charakterystyczny jest długi okres wegetacji - około 220 dni w roku. 

W Gminie Chodów nie ma większych zbiorników wodnych. Jedynymi naturalnymi 

ciekami wodnymi są rzeka Rgilewka i Kanał Dzierzbicki. 

Na obszarze Gminy nie występują surowce mineralne. 

- wody podziemne i powierzchniowe: 

Naturalnymi ciekami wodnymi są rzeka Rgilewka i Kanał Dzierzbicki. 

Charakterystycznym elementem fizjograficznym jest wododział I rzędu pomiędzy 

Wisłą  i Odrą. 

Spośród czynników środowiskowych największą barierę dla rozwoju roślinnej 

produkcji rolnej stanowią niekorzystne stosunki wodne (niska średnia miesięczna 

opadów, brak zbiorników retencyjnych, obniżanie się poziomu wód gruntowych). 

Sieć wodna Gminy należy do zlewni rzeki Rgilewki o pozaklasowej czystości wód. 

Gmina jest pozbawiona powierzchniowych zbiorników wodnych, występują na jej 

terenie okresowe niedobory wody dla potrzeb gospodarczych. 

Użytkowane wody podziemne na terenie gminy pobierane są z utworów 

czwartorzędowych i trzeciorzędowych. Jakość ujmowanych wód zalicza się do klasy 

II, tj. wody średniej jakości, naturalne i zanieczyszczone antropogeniczne, nadające 

się do picia po przeprowadzeniu technologicznych zabiegów uzdatniających.  
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Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Chodów są zwodociągowane w 96%. 

Pozostały jedynie pojedyncze zabudowania położone w znacznym oddaleniu od sieci 

wodociągowej. 

Zaopatrzenie w wodę odbywa się z ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy we 

wsiach: Rdutów, Dzierzbice i Koserz. Miejscowości Chodów i Domaników posiadają 

ujęcia wody pitnej zaspokajające potrzeby części mieszkańców tych miejscowości.  

Ze względu na niską jakość wody wymagana jest wymiana starej sieci 

wodociągowej wykonanej z materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami (rury 

azbestowe).  

Istotną sprawą jest ochrona wód podziemnych, podniesienie jakości wody pitnej                              

i ograniczenie kosztów jej produkcji i dostawy oraz zagospodarowanie stref 

ochronnych dla ujęć wody. 

Istotnym utrudnieniem (organizacyjnym i finansowym) w realizacji sieci 

wodociągowej dla 100% gospodarstw w Gminie jest linia kolejowa i droga krajowa 

przechodząca przez teren Gminy.  

- gleby: 

Obszar gminy Chodów jest typowo rolniczy. Gleby występujące na terenie gminy 

charakteryzują się zróżnicowaną przydatnością dla celów rolniczych. Największą 

powierzchnię zajmują gleby klasy III a (3.092,66 ha), klasy III b ( 1.136,29 ha), klasy 

IV a ( 1004,13 ha), oraz klasy II ( 511,62 ha).  

Ogólna powierzchnia gruntów w gminie to 7.779 ha. Powierzchnia użytków 

rolnych stanowi 6.835 ha., grunty orne to 6.457 ha użytków, sady 36 ha, łąki trwałe 
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251 ha oraz pastwiska trwałe 91 ha. Lasy i grunty leśne zajmują 451 ha, pozostałe 

grunty to 493 ha. 

Najwięcej gospodarstw rolnych zlokalizowano w sołectwach: Bowyczyny, Długie, 

Pniewo i Rdutów. 

3. Turystyka 1 

Pierwsza pisemna wzmianka historyczna o istnieniu Chodowa podana jest                   

w Liber Beneficjorum Jana Łaskiego i pochodzi z 1386 roku. Do XVII wieku Chodów 

był wsią kościelną. Po zjednoczeniu Państwa Polskiego wieś znalazła się                                  

w województwie i powiecie łęczyckim i taki układ utrzymał się do końca XVIII wieku.           

W zakresie administracji kościelnej Chodów należał od początku swego istnienia do 

diecezji gnieźnieńskiej i utworzonego na przełomie XII i XIII wieku archidiakonatu 

łęczyckiego. W połowie XVII wieku, podczas walk ze Szwedami mieszkańcy 

Chodowa, podobnie jak i okolicznych wsi przeżyli bezprawne rekwizycje, rabunki                 

i gwałty. Na przełomie XVII i XVIII wieku bardzo wiele strat w ludziach wywołała 

epidemia „czarnej ospy”. W początkach XVII wieku Chodów był własnością rodu 

Chodowskich herbu Sulima. Później majątek przejęła rodzina Jastrzębowskich, a na 

początku XIX wieku majątek kupił adwokat z Warszawy Michał Jeziorański, by 

odsprzedać go w 1839 roku Hermanowi Otto von Treskow, współwłaścicielowi 

Strzelec. Ta niemiecka rodzina, posiadająca siedem majątków, znana była                  

z wzorowej gospodarki rolnej, specjalizującej się w hodowli owiec i uprawie buraków 

cukrowych. Nie pozostało to bez wpływu na poziom kultury rolnej w przejętym 

majątku chodowskim. W 1852 roku Treskow wybudował w Chodowie, istniejący do 

dziś pałac.  

                                                           
1
 Źródło: www.turisa.pl 
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W 1897 roku rozpoczął się nowy rozdział Chodowa związany z rodziną 

Jasiukowiczów. W roku tym włości chodowskie kupił Ignacy Jasiukowicz. Nowy 

właściciel, zamieszkały w Petersburgu, szlachcic dziedziczny, inżynier technolog, 

wielce zasłużony przy budowie kolei żelaznej i rozwoju przemysłu metalurgicznego  

w carskiej Rosji zasłużył się dla środowiska. Po śmierci Ignacego, majątek objął syn 

Stanisław Jasiukowicz. Był to działacz polityczny i społeczny, poseł z ramienia 

Narodowej Demokracji, doktor ekonomii, wzorowy rolnik. W okresie okupacji 

niemieckiej był przedstawicielem rządu emigracyjnego na kraj, ministrem                    

i wicepremierem podziemnej Krajowej Rady Ministrów. W moskiewskim „Procesie 

Szesnastu” (18-21 czerwca 1945 roku) skazany został na pięć lat więzienia. Karę 

odbywał w moskiewskim więzieniu na Łubiance, skąd już nie wrócił. 11 listopada 

2006 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. 

Podczas drugiej wojny światowej z terenu gminy Chodów wysiedlono wiele osób. 

Wobec pozostającej ludności stosowano twarde przepisy. Nadzór nad majątkami 

ziemskim powierzony został niemieckim komisarzom. Straty wojenne na tym terenie 

wyniosły prawie 40 procent, a w inwentarzu żywym – nawet 80 procent. Po wojnie 

majątek przejął Skarb Państwa i z uwagi na to, że gospodarstwo uznano za 

przykładowe, nie zostało rozparcelowane, lecz utworzono z tych dóbr państwowe 

gospodarstwo rolne o charakterze samodzielnej jednostki jako Stacja Hodowli Roślin. 

Tak bogata historia gminy może spowodować znaczne zainteresowanie 

turystyczne, a dobra sieć dróg polnych i ścieżek leśnych stanowi atrakcyjną bazę do 

uprawiania turystyki rowerowej i konnej. Lasy i pola uprawne leżące dookoła 

Chodowa tworzą niepowtarzalny widok równin, charakterystycznych dla tej części 

Wielkopolski. 
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Na terenie gminy znajdują się 33 zabytki zarejestrowane w dziesięciu 

kompleksach. Na uwagę zasługuje „Muzeum Dawnej Wsi Polskiej” zlokalizowane               

w pomieszczeniach Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Chodowie.  

W samym Chodowie do najważniejszych zabytków należy modrzewiowy kościół 

p.w. Podwyższenia Krzyża Św. Jest to najstarszy zabytek, o którym wspominają 

zapiski historyczne z 1387 roku. Nowa, drewniana świątynia w miejscu 

średniowiecznej wzniesiona została w 1788 roku. Jest budynkiem o konstrukcji 

zrębowej, przykrytym dwuspadowym dachem gontowym. Wewnątrz znajduje się 

stara kropielnica z piaskowca, w której nawiercone są charakterystyczne dołki. Na 

uwagę zasługuje uszkodzona tablica nagrobna Barbary z Kotowa, herbu Jastrzębiec 

i napisem minuskułą gotycką, z drugiej połowy XV 

wieku.  
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W chodowskim kościele znajduje się pamiątkowa płaskorzeźba Jasiukowicza.  

Natomiast na rodzinnym grobowcu Jasiukowiczów w Chodowie znajdują się 

tablice nagrobne informujące o pochowanych tu członkach rodziny. W Chodowie 

pochowany został senior rodu Ignacy Jasiukowicz, urodzony w 1838 roku zmarły w 

wieku 76 lat w dniu 26 sierpnia 1914 roku. O fakcie pochowania tu seniora świadczą 

dwie tablice - jedna, wspomniana na frontonie grobowca, druga - omszała tuż za 

furtką przy wejściu na teren grobowca.  

 

 

Przed zabytkowym wejściem do chodowskiego kościoła rośnie wiekowy dąb. 

Szacuje się że drzewo to ma około 500 lat. Ogromny, guzowaty pień drzewa, o silnie 

spękanej korze, mierzy prawie 9 metrów obwodu i należy do najgrubszych drzew                

w Polsce. Podobno na gałęziach tego dębu, w 1914 roku kozacy wieszali Niemców.  
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Spróchniałe wnętrze drzewa wypełnione betonem i gruzem zostało obcięte do 

wysokości 7 metrów i po tym zabiegu wypuścił dwa nowe konary. Uchwałą Rady 

Gminy w Chodowie w 2000 roku drzewo zostało objęte formalną ochroną. Obecnie 

nadal wymaga podjęcia praktycznych działań zmierzających do zabezpieczenia 

przed całkowitą śmiercią.  

 

 

W obszernym parku krajobrazowym z drugiej połowy XIX wieku, na lekko 

wznoszącym się terenie położony jest pałac, zbudowany na planie wydłużonego 

prostokąta. Późno klasycystyczny, murowany, podpiwniczony o dwóch 

kondygnacjach jest prosty, oszczędny w ozdobach, ale funkcjonalny zbudowany 

został w 1852 roku. W elewacji południowej posiada ciekawe rozwiązania 

architektoniczne. Pozorny ryzalit zaznaczony łukowatym sklepieniem okien i drzwi           

z czterema lekko zaznaczonymi kolumnami na pierwszym piętrze. Nad oknami 

piwnic i kondygnacji, dekorację ścian zdobi szeroki fryz między pierwszą a drugą 
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kondygnacją i mniejsze fryzy pod oknami parteru i pierwszego piętra. W harmonijną 

całość zamyka skromny gzyms kroksztynowy również w szczytach dwuspadowego 

dachu. Przy pałacu były dwa granitowe słupki, zdobione kulami z wyrzeźbionymi 

datami. W wieżyczkach na dachu znajdował się dzwon. Była także piękna weranda, 

która uległa zniszczeniu. Obok pałacu znajduje się oficyna, pochodząca z początków 

XX wieku. Do 2000 roku w parku znajdował się sięgający początków XX wieku dom 

ogrodnika,  w którym w ostatnim okresie mieściło się przedszkole.  

 

 Z tego samego okresu pochodzi pralnia (współcześnie siedziba Poczty Polskiej), 

oranżeria (siedziba Urzędu Gminy) oraz folwark (zakład rolny). Po wojnie w budynku 

oranżerii mieszkali, sprowadzani z Łęczycy, więźniowie, stanowiąc tanią, sezonową 

siłę roboczą dla powstałej tu stacji hodowli roślin i nasiennictwa. Był to tzw. 

podośrodek pracy więźniów. Na początku lat 70- tych, po wyremontowaniu i adaptacji 

budynku oranżerii, przeniosły się tu władze samorządowe gminy, poprzednio 

urzędujące w starym baraku. 
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BOGUSZKI - Na przełomie XVIII i XIX wieku, majątek Boguszki należał w części 

do chorążego Piotra Morzyckiego, który zmarł w 1829 roku, w wieku 73 lat. Inne 

części posiadali jego bracia: Paweł, Jan Bonawentura i Józef (kanonik regularnego 

konwentu kłodawskiego, później prałat). Około 1840 roku w Boguszkach pojawiają 

się Wilandowie. Boguszki dzieliły się na dwie części: A i B, które często należały do 

różnych właścicieli. W 1849 roku, zostały ustalone sporne granice między 

Domanikowem, Gąsiorami i Chodowem. Usypano także 4,5 łokciowe kopce 

graniczne i 6 łokciowe u podstawy kopce narożne mieszczące w sobie cegłę, szkło i 

żużle kowalskie.” W latach 80-tych XIX wieku majątek liczył 16 mieszkańców i 106 

mórg ziemi ornej. Powierzchnia folwarku wynosiła 123 morgi, z tego na ogrody 

warzywne przypadało 126 prętów, owocowe - 1 morga 95 prętów, ziemi ornej było 

109 mórg, łąk 6, wód 177 prętów. 

 BOWYCZYNY - W II połowie XVIII wieku Bowyczyny należały do rodziny 

Byszewskich, herbu Jastrzębiec, którzy posiadali Drzewce, Kotków, Piotrów i inne. W 

1798 roku Józef Byszewski testamentem przekazał Byszew, Wydrzyn i części na 

Gąsiorach, synowi Robertowi. Na początku XIX wieku Bowyczyny posiadały duże 

powierzchnie lasów. W 1803 roku Robert Byszewski oddał folwark w zastaw za 

procent od 70 000 złotych, zastrzegł dla siebie las i borowe oraz łąki. W II połowie 

XVIII wieku uznanie króla uzyskał Arnold Byszewski, generał major wojska polskiego, 

szef pułku lekkiej jazdy. Należał do Przybocznej Rady króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Od 1856 roku Bowyczyny należały do Teofili Dobrogojskiej, która           

w 1863 roku sprzedała Moritzowi Eichstaedt za 35 500 rubli. W 1859 roku folwark 

Bowyczyny, z pustkowiem Wydrzyn i częściami na Gąsiorach liczyły 648 mórg,           

z tego ogród owocowy zajmował 4 morgi, 568 mórg było ziemi ornej, 24 łąk, 36 lasu, 

10 granic i dróg, 6 mórg pod budynkami. Do chłopów należały 22 morgi. Na 30 
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różnych budynków było 7 drewnianych, 3 z gliny. Inwentarz składał się z 8 koni, 12 

wołów, 4 krów dojnych, 160 owiec, 2 wozów i 4 pługów na kółkach. Gospodarze 

odrabiali po 3 dni pieszo na tydzień.  

W 1859 roku dwór w Bowyczynach był „domem zwany massiw murowany,                   

w dobrym stanie będący, nad dachem gontami pokrytym są wyprowadzone dwa 

kominy murowane. Ma z frontu drzwi dwuskrzydłowe i 6 okien, z tyłu 4 okna,              

z jednego boku 3 okna i w szczycie 2 okna, z drugiego boku drzwi i 2 okna, tudzież  

w szczycie 2 okna”. Obecnie opuszczony, ulega dewastacji. 

 DOMANIKÓW - został wymieniony w “prawie prezenty”, do kościoła Bożego 

Ciała, przyznanym mieszczanom kłodawskim z 8 lutego 1513 roku, co król Zygmunt 

August potwierdził w 1559 roku. Prawo prezenty dla Domanikowa podpisał de D. 

Mikołaj, kanonik łęczycki. Domaników w parafii rdutowskiej spełniał obowiązek 

oddawania plebanowi kłodawskiemu dziesięciny w naturze lub w pieniądzach, co 

ustaliła wizyta Jana Łaskiego, arcybiskupa, odbyta w Kłodawie w 1521 roku. 

Domaników to gniazdo rodowe Domanikowskich herbu Pobóg, którzy władali tu od 

XV do połowy XVIII. Na przełomie XVIII i XIX wieku należał do Karola 

Jerzmanowskiego, wojskiego łęczyckiego, syna Franciszka. Drugą żoną Karola była 

Rozalia ze Szczawińskich. Karol z dwóch żon miał ośmioro dzieci - 4 synów i 4 córki. 

Syn Karola, Franciszek, wymógł na ojcu przed jego śmiercią (1809) przekazanie mu 

majątku domanikowskiego o wartości 180 tysięcy złotych. Franciszek Jerzmanowski 

zmarł w 1835 roku. W Domanikowie urodził się Paweł Jerzmanowski (25.06.1779 - 

15.04.1862), wojskowy, generał, bliski współpracownik Napoleona Bonaparte. 

Ostatni właściciel Domanikowa, Stanisław Lasocki był postacią ekscentryczną 

uważaną za germanofila. Z chłopami i służbą rozmawiał po niemiecku, co w latach 

20 - tych było powodem awantur i procesów.  
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Zabytki Domanikowa to zespół pałacowo - parkowy, w skład którego wchodzi 

pałac wybudowany w 1890 roku, park krajobrazowy z II połowy XIX wieku oraz 

folwark datowany na drugą połowę XIX i początek XX wieku. Pałac jest 

pomniejszoną kopią pałacu w Chodowie - jednopiętrowy, siedmioosiowy, o płaskim, 

dwuspadowym dachu, z prostymi gzymsami nadokiennymi. Również ryzalit tylko na 

drugiej kondygnacji posiada proste cztery półkolumny, między którymi umieszczono 

trzy okna, różniące się od pozostałych półokrągłym sklepieniem. 

 

 

 DZIERZBICE - to osada położona nad Rgielewką, ok. 5 km na północny wschód 

od Kłodawy. Miejscowość Dzierzbice notowana jest w dokumentach 

średniowiecznych już w 1387 roku. Od XIV wieku właścicielami Dzierzbic są 

Dzierzbiccy herbu Topór. Jest to ród wielce zasłużony dla królewskiego dworu 

Stanisława Augusta Poniatowskiego. W historii zapisał się m.in. Szymon Dzierzbicki, 
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który był królewskim szambelanem w 1765 roku, wojewodą łęczyckim w 1775 roku i 

wojskim łęczyckim oraz Antoni Dzierzbicki sprawujący funkcje miecznika łęczyckiego 

w 1762 roku i cześnika inowłodzkiego w 1772 roku.  

Wart obejrzenia jest murowany kościół Świętego Mikołaja Biskupa został 

wzniesiony w 1798 r. W XIX wieku był dwukrotnie restaurowany. W partiach nie 

przebudowywanych reprezentuje styl klasycystyczny. W drugiej połowie XIX wieku 

do pierwotnego budynku dobudowano nowe prezbiterium z półkolistą absydą, wieżę 

oraz zakrystię od strony północnej. Wewnątrz, w dwóch bocznych ołtarzach 

klasycystycznych z końca XVIII wieku, znajdują się obrazy Matki Boskiej ze Świętym 

Stanisławem Kostką i Świętym Alojzym oraz obraz Świętego Marcina, pochodzące 

również z XVIII wieku. Z dawnego wyposażenia zachowała się jeszcze ambona 

klasycystyczna z 1798 r. oraz tablica erekcyjna świątyni. 
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Tuż za bramą parafialnego cmentarza znajduje się okazały grobowiec rodziny 

Walewskich. Spoczywają tu szczątki rodziców Zofii z Walewskich Zieleniewskiej, 

ostatniej przedwojennej dziedziczki Dzierzbic; Ignacego Walewskiego, zmarłego      

w Warszawie 5 maja 1864 roku w wieku 43 lat oraz Emilii z Ziółkowskich Walewskiej, 

zmarłej w Warszawie 30 grudnia 1882 roku w wieku 66 lat. Na krótszej ścianie 

grobowca znajduje się tablica nagrobna synowej Walewskich - Marii z Karśnickich 

Walewskiej zmarłej 21 stycznia 1893 roku w wieku 36 lat. W ścianach krypty znajdują 

się także dwie zamurowane wnęki bez tablic oraz kolejne dwie puste wnęki. 

Grobowiec jest dwupoziomowy - nadziemny i podziemny. W części nadziemnej 

znajdują się jedynie tablice nagrobne, natomiast właściwe miejsca pochówku 
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znajdują się w podziemnej części. Wybudowany w połowie XIX wieku grobowiec 

pierwotnie nie posiadał podłogi. 

  W obszernym parku krajobrazowym o powierzchni 9,45 ha w tym wód 2,22 ha, 

założonym przez Zieleniewskiego w XIX wieku, usytuowany został klasycystyczny 

pałac wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku, rozbudowany w 1870 roku według 

projektu znanego architekta Kornela Gabrielskiego. Budynek dwukondygnacyjny, 

podpiwniczony, klasycystyczny o wspaniałym portyku z czterema kolumnami 

jońskimi, na których wsparty jest trójkątny fronton. Część parterowa pałacu 

skierowana ku wschodowi daje widok na park, kanał wodny i za nim zabudowania 

gospodarcze. Dalej do części głównej, nieco wysuniętej podokiennym gzymsem 

część dwuosiowa i również w kierunku południowym część parterowa. Od strony 

zachodniej znajduje się piękny taras z zejściem do parku zamkniętym kanałem 

wodnym. Zwieńczony czterospadowym dachem.  
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Wokół pałacu znajduje się obszerny park, którego krajobrazowość podkreśla 

system stawów i kanałów z malowniczymi kładkami i mostami. Drzewostan dość 

pospolity, choć należy wspomnieć o rosnących tutaj okazałych topolach białych, 

zaroślach rdestu sachalińskiego i zdziczałym już pióropuszniku strusim. Niegdyś 

prawdziwą ozdobę parku stanowiło kilkanaście późnobarokowych rzeźb. Przetrwał 

jedynie posąg Diany oraz kamienna waza. W pobliżu usytuowane są ciekawe 

zabudowania gospodarcze z początków XIX wieku - rządcówka (obecnie obiekt 

mieszkalny), oranżeria (magazyn), stajnia i wozownia (garaże) oraz folwark, a na 

jego terenie budynek gorzelni. 

 

 

 

GĄSIORY - Na przełomie XVIII i XIX wieku Gąsiory były własnością szlachty 

cząstkowej w różnych częściach. W czasach zaboru pruskiego jedną z części Gąsior 

posiadał Franciszek Bielicki. Od niego nabył ją Robert Byszewski, urzędnik 
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departamentu radomskiego. Inną część zwaną Gąsiory Domanikowe, posiadał 

Wojciech Gąsiorowski. . W 1871 roku Gąsiory posiadali Karol i Józefa ze 

Skrzyneckich, małżonkowie Kałowscy. W 1880 roku Gąsiory wystawione zostały na 

sprzedaż publiczną za 10 700 złotych. Później zostały włączone do dóbr 

Domanikowa. Folwark Gąsiory posiadał 221 mórg, z tego ogrody owocowe stanowiły 

70 prętów, ziemi ornej było 116 mórg, łąk 2, zarośli 37, wód 48 prętów, piasków 38 

prętów, dróg i granic 6 mórg, pod zabudowaniami 350 prętów. 

KALEŃ - Na przełomie XVIII i XIX wieku majątek Kaleń należał do Milewskich. W 

1816 roku folwark kupił Maciej Krzymuski za 170 tysięcy złotych. Po śmierci Macieja 

Krzymuskiego, który zmarł bezdzietnie, Kaleń odziedziczył Antoni Wysocki. Sporne 

granice, zwłaszcza z wsią rządową Jasieniec, ustalono ostatecznie w 1852 roku. 

Podczas uwłaszczenia włościanom wydzielono 315 mórg. W 1881 roku w folwarku 

zostało 998 mórg, a za serwituty przekazano 95 mórg. Od 1909 roku Kaleń i 

wydzielone z niego Budy Gole należały do Konstantego i Władysława 

Jerzmanowskich. W 1910 roku wydzielony został folwark Budy Gole o powierzchni 

416 mórg. 

KOSERZ - W drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku Koserz i sąsiednie 

folwarki należały do Bardzińskich, a następnie drogą podziałów rodzinnych przeszły 

do innych właścicieli. W 1825 roku majątek podzielił między synów. Koserz otrzymał 

Jan Bardziński, który z kolei przekazał go siostrze Konstancji, żonie Józefa 

Kretkowskiego. W 1853 roku Koserz otrzymała w posagu córka Konstancji 

Kretkowskiej, Scholastyka, zamężna z Janem Nepomucenem Glisczyńskim. W tym 

samym roku Glisczyńscy sprzedali majątek za 70 tysięcy złotych Józefowi 

Przeniewskiemu. Po jego śmierci folwark odziedziczyło 7 dzieci. Od rodzeństwa 

wykupiła części Antonina Pokrzywnicka, później dziedziczył jej syn Władysław. 
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Kolejny właściciel, Miron Zieliński (1873) sprzedał Koserz Żydom Lubranieckim. Od 

nich dobra nabył Leon Chrzanowski, następnie Adolf Smoleński, Władysław Podlasin 

(1909), a od 1929 roku właścicielami byli: Władysław Podlasin i jego żona Zofia z 

Czyżów. Dla uwłaszczonych chłopów z folwarku wydzielono 16 mórg. Pozostało 670 

mórg. W 1905 roku wydzielono osadę Czerwonka zajmującą 4 morgi. W 1929 roku 

folwark liczył 288 mórg. W 1930 roku wydzielono Koserz “B” o powierzchni 120 ha. W 

1945 roku majątek przejął Skarb Państwa. 

We wsi znajdował się parterowy dwór z glinopacy z mieszkalnym poddaszem, 

obudowany przystawkami, bezstylowy, kryty gontami posiadający 4 pokoje, kredens, 

kuchnię, 2 spiżarnie i 2 sienie. 

NIWKI - O Niwkach wspomina Jan Łaski w Liber Beneficjorum. Według regestru 

podatkowego z 1576 roku Niwki były własnością M. Niwskiego. W XVIII i pierwszych 

latach XIX wieku toczyły się spory i procesy dla udowodnienia czy Niwki były wsią 

królewską czy prywatną. Według jednych w latach 1764 - 1794 należały do Macieja 

Łączyńskiego, następnie do Fryderyka hrabiego Skórzewskiego, który sprzedał je w 

1796 roku Krasnodębskiemu, (były więc wsią prywatną nadaną w 1701 roku 

Maciejowi Głębockiemu, a tylko wójtostwo w tej wsi należało do dóbr królewskich). 

Inni twierdzili, że to dobra królewskie przywłaszczone przez Franciszka hrabiego 

Skórzewskiego i S. Krasnodębskiego. 

 W rejestrze zabytków znajduje się wpisany zespół dworski, w skład którego 

wchodzi murowany dwór z 1870 roku, park z II połowy XIX wieku oraz folwark z lat 

1880 - 1923. Dwór murowany z cegły, tynkowany, parterowy, podpiwniczony, z 

przybudowanymi w szczytach skrzydłami - prawym parterowym, lewym - piętrowym z 

wysunięta klatką schodową. Ośmioosiowy z tarasem. Obecnie opuszczony, ulega 
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dewastacji. Tynki poodpadały, pozostały resztki sztukaterii. Park przetrzebiony. Były 

ziemiański dworek w Niwkach, bezstylowy, przez długie lata pełnił funkcję biur 

zakładu i wiejskiego ośrodka kultury gdzie mieścił się Klub Prasy i Książki “Ruch”. 

Kilkanaście lat temu klub zlikwidowano i niwski dworek stoi pusty i niszczeje. Pałac i 

park założony został w XIX wieku przez Jerzego Manowskiego. Przydworski park 

zajmuje obszar 2,82 ha, w tym 0,5 ha wód. 

 STUDZIEŃ - Prawdopodobnie jest to osada królewska, o czym świadczy nazwa 

przysiółka Jagiełłów związana z osobą króla Władysława Jagiełły. Według legendy, 

utrudzony wędrówką z Mazowsza przez Kujawy do Wielkopolski król Władysław 

Jagiełło postanowił odpocząć w lasach między Kłodawą a Dąbrowicami. A że pogoda 

była wówczas jesienna i chłodna, królewska świta rycerska chyżo skleciła ze ściętych 

gałęzi prowizoryczne budy. Ludzie i konie byli spragnieni. Z braku rzeczki czy jeziora 

w okolicy wojowie szybko wykopali dół ziemny - studnię. Rychło po odjeździe 

królewskiej świty, w miejscu jej obozowiska. zaczęli osiedlać się ludzie. Tak 

prawdopodobnie powstały nazwy przysiółków wchodzących w skład obecnego 

sołectwa: Jagiełłów, Budy Gole i Studzień. Kolonia Studzień zaczęła powstawać już 

w 1785 roku. Dzierżawca Niwek, Walenty Zaborowski podpisał umowę z Danglem 

Cott “ o rumunek olenderski w lasach zwanych Studziany i obiecuje sprowadzić 

Olędrów, ile się pomieścić może”. Utworzono kolonię zamieszkałą przez “Olędrów”, 

którym właściciele Niwek przydzielili po 20 mórg lasu do wykarczowania. W 1838 

roku Jan Bogusz wystąpił o rozwiązanie umowy z kolonistami i ci zmuszeni byli 

opuścić Studzień, folwark kupił Ryszard Pogonowski. W tym samym roku odkupiła go 

Antonina z Pieniążków, wdowa po Janie Boguszu. Do lat siedemdziesiątycxh XIX 

wieku Studzień należał do Boguszów. Od końca XIX wieku majątek Studzień należał 

do Jerzmanowskich, a od 1924 roku do Wandy Jerzmanowskiej, zamężnej Płoskiej. 
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W 1927 roku w Studzieniu było 10 domów i 95 mieszkańców. W 1945 roku dobra 

Studzienia rozparcelowano. 

RDUTÓW - To wieś położona jest ok. 7 km na południowy wschód od Kłodawy. 

Przez wieś przebiega linia kolejowa Warszawa Zachodnia - Poznań Główny 

(najbliższa stacja - Turzynów - 2 km). Jest na terenie gminy Chodów miejscowością 

najwcześniej notowaną w średniowiecznych dokumentach. Pierwszy raz w źródłach 

historycznych wspomniana została w 1355 roku. Kocewia należała do Rdutowa jako 

własność arcybiskupów gnieźnieńskich, pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą z 

1356 roku. W 1896 roku Michał Rawita Witanowski odnalazł na poddaszu kościelnym 

w Rdutowie przywilej kościelny z 1469 roku dotyczący włączenia probostw w 

Rdutowie (Rudołtowie) i Sobótce do Kolegiaty Św. Idziego w Kłodawie. Po likwidacji 

Kolegiaty całkiem zniszczoną ambonę i dwa osmalone konfesjonały przekazano do 

kościoła w Rdutowie. Folwark Rdutów należał do starostwa kłodawskiego, a do 

śmierci w 1811 roku starostą kłodawskim był Ignacy Kossowski. Wdowa Katarzyna z 

Szydłowskich upoważniła Ignacego Krosnowskiego, prezesa rady powiatu 

orłowskiego, do ustalenia spadku po mężu. Po 1830 roku rząd carski dobra rządowe 

przekształcił w majorat i nadał go carskiemu urzędnikowi Aleksandrowi Fedorence. 

 Folwark Rdutów należał do majoratu Kłodawa. W 1855 roku przygotowywano 

majątki rządowe do oczynszowania włościan. Wtedy powstał projekt komasacji 

gruntów kościelnych, wydzielenia ziemi włościańskiej i osobno dworskiej. W XIX 

wieku Rdutów posiadał szkołę początkową, urząd gminy, 32 domy, 270 mieszkańców 

i 796 mórg ziemi, z tego ziemi włościańskiej 321 mórg, plebańskiej 113 i rządowej 

362 morgi. Do 1953 roku istniała gmina Rdutów. 
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 W Rdutowie można zwiedzić klasycystyczny kościół Świętego Jana Chrzciciela, 

który został wzniesiony w 1800 r., a restaurowany w latach 1871-1872. Przed 

elewację frontową wysunięty jest rozczłonkowanymi pilastrami - ryzalit, zwieńczony 

trójkątnym szczytem. Za nim wznosi się czworoboczna wieża z obeliskiem na 

szczycie. Ołtarz główny pochodzi z XIX wieku. W barokowo-klasycystycznych 

ołtarzach bocznych z ok. 1800 r. umieszczone są obrazy św. Jana, św. Kazimierza i 

Matki Boskiej Bolesnej. Dwa konfesjonały i stalle - klasycystyczne, pochodzą z 

pierwszej połowy XIX wieku. Ciekawym zabytkiem jest obraz Adoracji Dzieciątka z 

aniołem i św. Józefem namalowany na desce zapewne w XVI wieku, analogiczny do 

szesnastowiecznego obrazu włoskiego znajdującego się w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Warszawie. 
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 TURZYNÓW – nazwa Turzynów może pochodzić od rodziny rycerskiej Turzynów 

gospodarzących w dorzeczu Dunajca i Raby, we wsiach Raba i Szczepanów. Z tej 

rodziny podobno wywodził się święty biskup męczennik Stanisław ze Szczepanowa. 

Na przełomie IX/X w na obszarze dzisiejszej miejscowości istniało terytorium 

plemienne, którego ośrodkiem centralnym była Łęczyca. Obszar ten stanowił 

północną granicę tego terytorium. Cmentarzysko w pobliżu Domanikowa z XI-XII w. 

świadczy o tym, że w pobliżu istniała osada. W XV w. na terenach dzisiejszego 

Turzynowa i okolic na wschód, panowała młodsza linia Oporowskich (z Oporowa) , 

herbu Sulima (z której wywodził się polski rycerz Zawisza Czarny) biorąca swój 

początek od Mikołaja, kasztelana brzezińskiego, piszącego się z Miłonic. Pierwsza 

wzmianka o Turzynowie pochodzi z 1503 roku, w którym to Władysław z Miłonic 

kasztelan inowrocławski przekazuje dobra położone w powiecie Łęczyckim tj. 

Miłonice, Głaznowo, Turzynów, Słaboszewo, Kopyta, Liczki i Luklewo swoim Synom 

Janowi i Mikołajowi. Następna Wzmianka o Turzynowie pochodzi dopiero z roku 

1844, w którym to Otto von Treskow kupił Turzynów od Maksymiliana 

Jerzmanowskiego, a w dwa lata później Domaników od Franciszka 

Jerzmanowskiego. Z rodziny Jerzmanowskich wywodził się urodzony  

w Domanikowie Paweł Jerzmanowski najbliższy człowiek Napoelona I Bonaparte,          

z którym został zesłany na wyspę Elba. W 1844 roku za 195 tysięcy złotych 

Turzynów kupił Karol Otto de Treskov. Rodzina von Trescow mająca siedzibę           

w Strzelcach koło Kutna, była bardzo dobrymi zarządcami i doprowadziła do 

znacznego rozwoju rolniczego całego obszaru. W 1915 roku majątek przejął 

Stanisław Lasocki, syn Antoniego, który gospodarował do września 1939 roku. 

 W 1915 roku powstało połączenie kolejowe wąskotorowe Krzewata – 

Krośniewice (Krośniewice – Franki – Gąsiory – Turzynów Wąskotorowy – Kotków – 
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Radzyń – Rycerzew – Straszkówek – Krzewata), które było wykorzystywane 

wyłącznie do przewozu buraków cukrowych w okresach kampanii cukrowej. W latach 

70-tych XX w. połączenie to straciło na znaczeniu, a w latach 90-tych zostało 

zlikwidowane. Jeszcze w latach 80 tych XX w. Turzynów był ważnym ośrodkiem 

handlu rolniczego (Gminna Spółdzielnia GS) i uprawy rolnej (Państwowe 

Gospodarstwo Rolne PGR). W bezpośrednim sąsiedztwie znajdowała się bocznica 

kolejowa wraz z rampą, pozwalającą na bezpośredni rozładunek i załadunek             

z transportów kolejowych. W czasach przemian gospodarczych Polski, Turzynów 

stracił na znaczeniu co spowodowało upadek GS i PGR. We wsi znajduje się 

przystanek kolejowy położony przy linii Warszawa – Poznań. 

Obszar gminy Chodów tworzą wsie: Aleksandrów, Bartoszewice, Bowyczyny, 

Budy-Gole, Chodów, Chrzanowo, Czerwonka, Długie, Domaników, Dzięgielewo, 

Dzierzbice, Dzierzbice-Osada Poduchowna, Elizanów, Gąsiory, Ignacewo, Jagiełłów, 

Kaleń Duża, Kaleń Mała, Kaleń-Parcel, Karolkowo, Kocewia Duża, Kocewia Mała, 

Korczyn, Koserz, Koserz Nowy, Koserz-Osada, Niwki, Niwki Nowe, Pniewo, Rdutów, 

Rdutów Nowy, Stanisławów, Stawiska, Studzień, Szołajdki, Szołajdy, Tarnowo, 

Turzynów, Walewo, Wewierz, Władysławów, Wojciechowo, Zieleniec. 

 

4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE: 

-ochrona środowiska naturalnego: 

Oczyszczalnia ścieków: 
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W Gminie Chodów jest nieuregulowana gospodarka wodno – ściekowa, co 

znacznie obniża atrakcyjność inwestycyjną gminy, stanowi zagrożenie dla 

środowiska przyrodniczego oraz obniża znacznie standard życia mieszkańców. 

Działania inwestycyjne regulujące gospodarkę ściekową uznano za bardzo ważne ze 

względu na ochronę środowiska i ochronę ujęcia wód podziemnych oraz dla 

dalszego rozwoju Gminy. 

Na terenie Gminy, w miejscowości Chodów, funkcjonuje mechaniczno – 

biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 m3/dobę. Istnieje 

możliwość jej rozbudowy  i uzyskania przepustowości sięgającej 400m3/dobę. 

Ludność która korzysta z sieci wodociągowej stanowi jedynie 13,4%. 

Dodatkowym utrudnieniem (organizacyjnym i finansowym) w zaplanowanej na 

dalsze lata budowie sieci kanalizacyjnej jest linia kolejowa i droga krajowa 

przechodząca przez teren Gminy. 

Gospodarka odpadami: 

Gmina Chodów nie posiada gminnego składowiska odpadów. Odpady wywożone 

są przez koncesjonowane firmy (w oparciu o indywidualne umowy) na składowiska w 

innych gminach. 

Źródła hałasu: 

Hałas jest powszechnym zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego; 

spośród wielu jego źródeł do najbardziej uciążliwych zalicza się hałas komunikacyjny 

i przemysłowy. Na terenie gminy Chodów nie ma zakładów przemysłowych, co 

wyklucza to źródło hałasu. Również hałas komunikacyjny, z uwagi na niskie 

natężenie ruchu na drogach na terenie gminy, nie jest poważnym zagrożeniem. 
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Ewentualnie drogi, gdzie notuje się hałas o wyższym natężeniu to: droga krajowa 

numer DK 92, oraz linia kolejowa Poznań Warszawa.  

 

Infrastruktura techniczna:  

Przez gminę Chodów przebiega droga krajowa DK 92, o długości 9,5 km, 59 km 

dróg powiatowych oraz ogólnie 56,9 km dróg gminnych w tym około 14,2 km 

utwardzonych. Pozostałe drogi na terenie gminy stanowią dojazdy do pól i zagród 

rolniczych, usytuowanych poza głównymi ciągami drogowymi.  

Koleje: 

Przez teren gminy Chodów przebiega linia międzynarodowa E20 Berlin – 

Warszawa – Moskwa. Na niej w miejscowości Turzynów znajduje się przystanek 

PKP. 

Wodociągi i kanalizacja: 

W zakresie produkcji i dostawy wody dla mieszkańców gminy Chodów na cele 

socjalno-bytowe, komunalne i produkcyjne działalność prowadzi Zakład Usług 

Wodnych Sp. z o.o. w Koninie. Jakość wody dostarczanej odbiorcom jest oceniana 

jako słaba. Woda pochodzi z ujęcia wody w miejscowościach Dzierzbice, Koserz, 

Rdutów.  Woda dostarczana jest do 96 % ludności.  

Dodatkowo sieć wodociągowa zabezpiecza bezpieczeństwo p. pożarowe. 

Kanalizacja obejmuje jedynie 13 % zamieszkującej ludności. 
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Komunikacja: 

Na terenie gminy Chodów usługi przewozowe prowadzi PKS Konin oraz PKS 

Kutno, ilość połączeń jest zdecydowanie zbyt mała, wobec powyższego mieszkańcy 

użytkują własne środki transportu.  

Według Starostwa Powiatowego w Kole w roku 2014 ilość zarejestrowanych aut 

osobowych wynosiła 581 szt. 

Elektroenergetyka: 

Gmina Chodów jest zaopatrywana w energię elektryczną przez ENERGA S.A.  

w Gdańsku, natomiast eksploatacją zajmuje się ENERGA Operator Eksploatacja 

Kalisz Sp. z o.o. Konieczna jest przebudowa linii energetycznych poprzez ich 

modernizację i przebudowę.   

Miejscowości na obszarze gminy Chodów zaopatrywane są w energię poprzez 

linie niskiego napięcia. Stacje transformatorowe są rozmieszczone w terenie w taki 

sposób, że w pełni zaspokajają potrzeby na dostawę energii dla odbiorców 

indywidualnych.  

Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy – 324 lampy oświetleniowe, dzięki 

którym oświetlonych jest około 95 % miejscowości w gminie.  

Gmina Chodów jest udziałowcem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, która  

w imieniu gminy realizuje zadania w zakresie oświetlenia drogowego. 
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Ochotnicza Straż Pożarna: 

Na terenie gminy Chodów działa 7 jednostek OSP:  

1.   Jednostka OSP Bowyczyny 

2.   Jednostka OSP Chodów   

3.   Jednostka OSP Długie   

4.   Jednostka OSP Elizanów  

5.   Jednostka OSP Kaleń Mała 

6.   Jednostka OSP Rdutów   

7.   Jednostka OSP Studzień  

Koła Gospodyń Wiejskich: 

Na terenie gminy Chodów działa i aktywnie funkcjonują 3 Koła Gospodyń 

Wiejskich:  

1. KGW Bowyczyn,  

2. KGW Rdutów,   

3. KGW Studzień,  

Stowarzyszenia: 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej z siedzibą w Chodowie 

2. Stowarzyszenie Szkół Katolickich w Pniewie 
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DANE STATYSTYCZNE 

 

Wykres przedstawia dane dotyczące ludności gminy Chodów za 2014 rok 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych. 

 

Tabela przedstawia dane statystyczne zaludnienia gminy za lata 2012 – 

2014. 

Wybrane dane statystyczne 2012 rok 2013 rok 2014 rok 

Ludność 3317 3286 3241 

Ludność na 1 km2 43 42 42 

Kobiety na 100 mężczyzn 100 101 99 

Ludność w wieku 
nieprodukcyjnym  

61,3 60,4 59,4 
na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 

Dochody ogółem budżetu gminy  
2988 3244 3307 

na 1 mieszkańca w zł 

Wydatki ogółem budżetu gminy  
2739 2783 3156 

na 1 mieszkańca w zł 

Pracujący a na 1000 ludności 54 58 60 

16% 

63% 

21% 

Ludność gminy Chodów w wieku (dane za 
rok 2014)  

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym
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Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych  

11,7 13,4 12,6 
w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (w %) 

Podmioty w rejestrze REGON  

856 854 851 na 10 tys. ludności w wieku 
produkcyjnym 

a - Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących 
przekracza 9; bez pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie.* 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 

 

 

Tabela przedstawia dane demograficzne za 2014 rok  

Dane demograficzne z 2014 
roku 

Powiat Gmina 
Powiat 

= 100 

Ludność 88 848 3 241 3,6 

       w tym kobiety 45 192 1 609 3,6 

Urodzenia żywe 875 18 2,1 

Zgony 980 55 5,6 

Przyrost naturalny -105 -37 x 

Saldo migracji ogółem -239 -12 x 

Ludność w wieku:       

               przedprodukcyjnym 16 758 529 3,2 

               produkcyjnym 55 561 2 033 3,7 

               poprodukcyjnym 16 529 679 4,1 

Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 

 

Tabela i wykres poniżej przedstawiają poziom dochodów gminy Chodów  
na 1 mieszkańca 

 

  
   2012 

rok 
   2013 

rok 
2014 rok 

Dochody ogółem budżetu gminy 
na 1 mieszkańca w zł 

2988 3244 3307 
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Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 

 

Jak wynika z powyższych danych z roku na rok dochód na 1 mieszkańca wzrasta. 

 

Tabela przedstawia podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON  

w 2014 roku 

Podmioty w rejestrze REGON Powiat Gmina 

Podmioty gospodarki narodowej 
6839 173 

                                    ogółem 

          w tym sektorze: rolniczym 141 5 

                                    przemysłowym 591 14 

                                    budowlanym 880 16 

Podmioty gospodarki narodowej 

770 534 
      na 10 tys. ludności 

Osoby fizyczne 
 
 

  

prowadzące działalność gospodarczą 617 389 

           na 10 tys. ludności 
 

  

       Źródło: Urząd Statystyczny w Poznaniu. 

 

2988 

3244 
3307 

2012 rok 2013 rok 2014 rok

Dochody ogółem budżetu gminy na 
1 mieszkańca w zł 

Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł
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Liczba bezrobotnych mieszkańców gminy Chodów na tle innych gmin: 

Stopa bezrobocia w powiecie kolskim wynosi 8,9%.  

Poniższy wykres przedstawia bezrobocie w gminie Chodów odnoszący  

się do poszczególnych gmin powiatu kolskiego.  

Wykres przedstawia na jakim miejscu plasuje się gmina Chodów w porównaniu  

z poziomem bezrobocia powiatu kolskiego  

 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kole (stan na koniec 2014 rok). 
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Strukturę wiekową bezrobotnych przedstawia poniższy wykres, z którego wynika 

iż większość bezrobotnych stanowią ludzie młodzi – do 34 roku życia  - 50,9 %. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kole (stan na koniec 2014 rok). 

 

Strukturę bezrobotnych w podziale na płeć przedstawia wykres poniżej. 

 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kole (stan na koniec 2014 rok). 

Z wykresu wynika że w gminie Chodów wśród bezrobotnych większość stanowią 

kobiety, 52,92 %. Na ten wynik ma znaczna przewaga bezrobotnych kobiet w grupie 

wiekowej powyżej 25 lat, które stanowią ponad 56 % ogółu bezrobotnych. 
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Gminy mają obowiązek publikowania informacji o wykonaniu budżetu gminy, 

mówi o tym zapis Ustawy o finansach publicznych.   

Poniższa tabela stanowi informację o wykonaniu budżetu gminy Chodów  

za 2014 rok 

Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 

A. DOCHODY 10 721 877,11 10 776 965,88 

A1. dochody bieżące  10 214 703,02 10 270 114,13 

A2. dochody majątkowe 507 174,09 506 851,75 

B. WYDATKI 11 341 877,11 10 286 908,01 

B1. wydatki bieżące 9 491 903,02 8 640 651,17 

B2. wydatki majątkowe 1 849 974,09 1 646 256,84 

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) -620 000,00 490 057,87 

D1. 
Przychody ogółem 

z tego: 
900 000,00 1 349 447,91 

D11 
kredyty i pożyczki 

w tym: 
0 0 

 

na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach 

publicznych 

0 0 

D12 spłaty pożyczek udzielonych 0,00 0,00 

D13 nadwyżka z lat ubiegłych 0,00 0,00 

D16 

 
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 

pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 
900 000,00 1 349 447,91 

D2.  Rozchody ogółem 280 000,00 280 000,00 

D21 spłaty kredytów i pożyczek, w tym: 280 000,00 280 000,00 

 

na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach 

publicznych 

0,00 0,00 

D22 udzielone pożyczki 0,00 0,00 
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Wykres przedstawiający odsetek osób korzystających z pomocy społecznej  

w porównaniu do ogółu mieszkańców Gminy Chodów 

 

 

Wykres przedstawia liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej w 

gminie Chodów 

 

Źródło: Gmina Chodów. 
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Liczbę udzielonych poszczególnych form zasiłków przedstawia wykres 

poniżej.

 

Źródło: Gmina Chodów. 

Tabela przedstawia wyniki % sprawdzianu w gminie Chodów  

w 2015 roku uczniów klas VI 

Obszar 

 

Część 

pierwsza 

 

 

Część 

pierwsza 

– język 

polski 

Część 

pierwsza - 

matematyka 

Część 

druga – 

język 

angielski 

Koło Miasto 66,66 74,60 58,22 82,87 

gmina Chodów 61,78 65,76 57,57 75,32 

Koło gmina 61,93 67,61 56,06 74,04 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. 
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Tabela przedstawia  średnie wyniki % egzaminu gimnazjalnego w 2015 roku 
O

b
sz

a
r 

h
is

to
ri

a
, 

w
o

s 

ję
zy

k
 p

o
ls

k
i 

p
rz

e
d

m
io

ty
 

p
rz

y
ro

d
n

ic
ze

 

m
a

te
m

a
ty

k
a

 

ję
zy

k
 a

n
g

ie
ls

k
i 

– 

p
o

zi
o

m
 p

o
d

st
a

w
o

w
y

 

ję
zy

k
 a

n
g

ie
ls

k
i 

p
o

zi
o

m
 r

o
zs

ze
rz

o
n

y
 

ję
zy

k
 n

ie
m

ie
ck

i 
–

 

p
o

zi
o

m
 p

o
d

st
a

w
o

w
y

 

ję
zy

k
 n

ie
m

ie
ck

i 
–

 

p
o

zi
o

m
 r

o
zs

ze
rz

o
n

y
 

ję
zy

k
 r

o
sy

js
k

i 
–

 

p
o

zi
o

m
 p

o
d

st
a

w
o

w
y

 

Koło 
Miasto 

63,49 60,20 49,97 44,17 68,92 46,90 50,22 - 57,19 

gmina 
Chodów 

62,59 54,74 46,88 49,32 60,86 40,36 43,00 - - 

Koło 
gmina 

60,00 62,60 48,77 48,51 66,15 42,37 69,33 80,00 - 

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. 
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2.2. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

W wyniku zastosowania analizy porównawczej, która będąc źródłem informacji na 

temat sytuacji społeczno-gospodarczej i demograficznej gminy Chodów pozwala 

odnieść się do najbliższych sąsiadów, czyli pozostałych gmin powiatu kolskiego.  

Analizę oparto na danych pochodzących z jednego źródła ( Urzędu 

Statystycznego w Poznaniu) i na nich oparto wszystkie wykresy. Jako rok bazowy 

przyjęto 2014. 

DEMOGRAFIA 

Ludność na 1 m2 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

* w analizie nie ujęto gminy miejskiej Koło. 

Gęstość zaludnienia w gminie Chodów wynosi 201 osób na km2 i jest to poziom 

najwyższy w stosunku do pozostałych gmin wiejskich w powiecie kolskim.                        

W porównaniu nie uwzględniono Miasta Koła ze względu na zupełnie inne kategorie 
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demograficzne jakim podlegają obszary miejskie. Bowiem nie sposób obiektywnie 

porównywać je z terenami wiejskimi czy miejsko-wiejskimi.   

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

 

Analiza ilości ludności ogółem plasuje gminę Chodów jako najmniejszą gminę pod 

względem ilości ludności w powiecie kolskim. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

Jeśli chodzi o ilość mężczyzn gmina Chodów analogicznie kształtuje się jak w 

ogóle ludności. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
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Analogiczna sytuacja jest również w kategorii kobiet. 

Udział kobiet w porównaniu do demografii mężczyzn przedstawia tabela i wykres 

poniżej 

Udział kobiet w porównaniu 

do mężczyzn 

mężczyźni kobiety % 

1 2 2/1 

Babiak 4 034 4 028 99,85 

Chodów 1 632 1 609 98,59 

Dąbie 3 242 3 256 100,43 

Grzegorzew 2 845 2 898 101,86 

Kłodawa 6 492 3 380 52,06 

Koło 3 841 3 789 98,65 

Kościelec 3 404 3 319 97,50 

Chodów 2 313 2 334 100,91 

Osiek Mały 2 990 3 013 100,77 

Przedecz 2 123 2 169 102,17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

Jak można zaobserwować udział kobiet w populacji gminy jest niewiele mniejszy 

od udziału mężczyzn i kształtuje się na poziomie 98,59 %. 
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Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się ludności w gminie Chodów w 

zależności od wieku. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
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Analiza wskazuje że większość mieszkańców stanowią ludzie dorośli powyżej 20 

roku życia. Ich odsetek stanowi 81,33 %. 

Ludności w wieku do 49 lat jest w gminie 60,44%. Natomiast dzieci do 14 roku 

życia jest w gminie 430, co stanowi 13,27 %. 

 

Kształtowanie się przyrostu naturalnego na przestrzeni 10 lat przedstawia wykres 

poniżej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w 

Poznaniu 

Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się przyrostu naturalnego na 

poziomie ujemnym, jedynie rok 2008 zaowocował przyrostem dodatnim. 
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Natomiast kształtowanie się przyrostu naturalnego na tle innych gmin powiatu 

kolskiego przedstawia poniższy wykres. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

Powyższa analiza wskazuje na najniższy przyrost naturalny w roku 2014 w gminie 

na tle powiatu kolskiego. 
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RYNEK PRACY, GOSPODARKA 

Ilość zarejestrowanych bezrobotnych kształtowała się w gminie na poziomie 257 

osób, i była wprawdzie jedną z najniższych w powiecie, jednakże należy zaznaczyć 

iż Chodów jest najmniejszą gminą pod względem ludności w powiecie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze gospodarki 

narodowej REGON przedstawia poniższy wykres. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

Kształtowanie się dochodów budżetu gminy na 1 mieszkańca przedstawia 

poniższe zestawienie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
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Kształtowanie się wydatków budżetu gminy na 1 mieszkańca przedstawia 

poniższe zestawienie. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

Kształtowanie się dochodów własnych gminy Chodów na tle innych gmin powiatu 

kolskiego przedstawia poniższe zestawienie. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu 

 

2.3. ANALIZA SWOT 

Przeprowadzając analizę SWOT, która przeprowadzona  na poziomie ogólnym, 

będąc procedurą analityczną pozwala gromadzić i porządkować dane w przejrzystą 

ich prezentację. Najczęściej analiza SWOT traktowana jest jako narzędzie analizy 

strategicznej służące do określenia najlepszych kierunków rozwoju badanego obiektu 

np. przedsiębiorstwa lub jak w danym przypadku jednostki samorządu terytorialnego.  

Istotą analizy jest identyfikacja czynników, które wpływają na funkcjonowanie 

jednostki i posegregowanie ich na cztery grupy – silne, słabe strony oraz szanse  

i zagrożenia. 
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ANALIZA SWOT 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

 

Analiza SWOT to identyfikacja powiązań pomiędzy czynnikami poprzez 

odpowiedź na pytania: 

Czy określona mocna strona pozwala wykorzystać daną szansę? 

Czy określona mocna strona pozwala ograniczyć dane zagrożenie? 

Czy określona słaba strona ogranicza możliwość wykorzystania danej szansy? 

Czy określona słaba strona potęguje dane zagrożenie? 

 

Analiza SWOT gminy Chodów pozwala na identyfikacji czynników zewnętrznych 

(szans i zagrożeń) i wewnętrznych (mocnych i słabych stron). Ma za zadanie 

wskazać najlepsze rozwiązania oraz kierunki działań dla osiągnięcia przyjętego celu 
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nadrzędnego, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Chodów przy 

minimalizacji zagrożeń, ograniczaniu słabych stron oraz wykorzystaniu szans             

i mocnych stron. 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY 

- czyste środowisko 

- prężnie działające OSP 

- kompetentny i przyjazny urząd 

- atrakcyjne położenie 

- brak przemysłu mającego 

szczególnie uciążliwy charakter dla 

środowiska i życia mieszkańców 

- wysoki stopień utrzymania placówek 

oświatowych 

- działające Koła Gospodyń Wiejskich 

 

 

 

 

- wymagająca poprawy infrastruktura 

drogowa 

- słaba edukacja ekologiczna 

- mała promocja gminy 

- brak budynku i instytucji kultury,  

- brak świetlic wiejskich 

-brak instytucji kulturalnych 

- brak sieć agroturystycznej 

- zła sytuacja na rynku pracy 

- brak ofert aktywizacji osób 

starszych i młodzieży 

- brak ofert opieki dla osób starszych 

- braki w infrastrukturze turystycznej, 

rekreacyjnej i sportowej 
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- słabo zagospodarowane centra wsi 

- brak lokalnego produktu 

identyfikującego gminę 

SZANSE ZAGROŻENIA 

- wykorzystanie środków UE 

- odnawialne źródła energii 

- ekologiczne rolnictwo 

- rozwój turystyki i agroturystyki 

- moda mieszkania na wsi 

- dostępność do Internetu 

- wspieranie tworzenia małych 

gospodarstw ekologicznych 

 

 

 

 

- migracja ludzi młodych do pracy za 

granicę 

- brak terenów inwestycyjnych 

- brak polityki prorodzinnej 

- ujemny przyrost naturalny 

- niewykorzystanie możliwości 

zewnętrznego dofinansowania 

- kryzys gospodarczy 

- biurokratyzacja systemu 

- wysokie koszty dla firm utrzymania 

pracownika 

- wysokie składki ZUS dla osób 

prowadzących działalność gospodarczą 

jednoosobową 

- wysokie koszty pracy 
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WNIOSKI: 

Gmina Chodów ze względu na swoje położenie może być atrakcyjnym miejscem  

dla osób z aglomeracji miejskich poszukujących ciszy i zamierzających osiedlić się 

na wsi. Dodatkowym atutem tego obszaru jest dobrze rozwinięta i utrzymana baza 

oświatowa. Mimo, że gmina jest położona na uboczu połączenie z głównymi szlakami 

komunikacyjnymi przebiegającymi przez teren powiatu nie stanowi większego 

problemu, dzięki czemu nie jest barierą dla mieszkańców zamierzających dojeżdżać 

do pracy poza teren powiatu do większych miast. 

Na terenie gminy oraz w bezpośrednim sąsiedztwie brak jest dużych zakładów 

przemysłowych mających szczególnie negatywny wpływ na środowisko  

oraz uciążliwy wpływ na warunki bytowe mieszkańców, dzięki czemu  

nie stanowią one bariery dla rozwoju agroturystyki i osadnictwa. 

 Chodów jak większość gmin o podobnej charakterystyce w województwie boryka 

się z problemami rynku pracy, braku pracodawców, zidentyfikowana  

w trakcie niniejszej analizy niska przedsiębiorczość – stosunkowo mała ilość 

mikroprzedsiębiorstw. Barierę dla osób o niższych kwalifikacjach wykonujących 

niskopłatną pracę stanowi konieczność dojazdu do pracy poza teren gminy,  

co generuje dodatkowe koszty. Ważną kwestię dla samorządu stanowi  

w tym zakresie wypracowanie kompleksowego planu działania w celu pobudzenia 

postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców poszukujących pracy poza 

rolnictwem. Dodatkowym impulsem może być próba określenia terenów 

inwestycyjnych, co przy wysokiej klasowości gleby może być znacznym problemem. 
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Słabo rozwinięta baza agroturystyczna przy potencjale w tym zakresie,  

jaki posiada gmina Chodów nakazuje zwrócić szczególną uwagę na dany obszar. 

Walory przyrodnicze oraz duża ilość gospodarstw rolnych, a także znaczna ilość 

zabytków stanowi doskonałą bazę pod rozwój danej działalności. Przy odpowiednim 

wsparciu ze strony władz oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich, agroturystyka 

może stać się ważnym elementem gospodarki gminy.  

Gmina Chodów nie posiada obiektu kulturalnego, który skupiałby osoby 

zainteresowane pielęgnowaniem lokalnych tradycji i będącego zarazem siedzibą 

lokalnych organizacji społecznych czy towarzystw kulturalno-oświatowych. Zatem 

powstanie tzw. „domu kultury” powinno być pierwszym krokiem  

do poprawy tej sytuacji, która zaowocowałaby pobudzeniem aktywności społecznej 

mieszkańców.  

 

Podsumowując – gmina Chodów ze względu na swoje walory naturalne  

jest doskonałym miejscem do osiedlania się dla osób poszukujących ciszy i kontaktu  

z naturą. Szansą dla rozwoju gospodarczego gminy jest turystyka, w szczególności 

agroturystyka mogąca być szansą dla osób prowadzących małe, nisko dochodowe 

gospodarstwa rolne. W związku z brakiem większych zakładów pracy w okolicy 

należy zwrócić szczególny nacisk na pobudzenie postaw przedsiębiorczych wśród 

mieszkańców. Ograniczone możliwości budżetowe samorządu gminy nie są w stanie 

sprostać wszystkim potrzebom – konieczne są inwestycje w infrastrukturę 

techniczną, szczególnie w poprawę jakości dróg – sieć kanalizacyjną, infrastrukturę 

społeczną tj. obiekty kultury i obiekty sportowo – rekreacyjne. Szansą poprawy 

sytuacji w w/w obszarach jest aplikowanie o środki Unii Europejskiej. W tym celu 
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należy wzmocnić współpracę z instytucjami wspierającymi samorządy w 

pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich tj. Lokalne Punkty Informacji 

Funduszy Europejskich. 
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WIZJA 

I 

MISJA GMINY 
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3.1. WIZJA GMINY 

Wizja rozwoju gminy ma za zadanie określić stan docelowy, do którego dążyć 

będzie cała wspólnota samorządowa (władze lokalne oraz ich partnerzy), wykorzystując  

przy tym możliwości płynące z posiadanego potencjału własnego i szans 

pojawiających się w najbliższym otoczeniu.  

Zatem wizja gminy jest stanem jaki można osiągnąć w przyszłości, który będzie 

wynikiem działań zaplanowanych przez członków społeczności, ich celów i kierunków 

działań. Ukierunkowana jest prognostycznie, określa cel, do jakiego zmierza gmina, 

oraz wskazuje generalny kierunek jej rozwoju.  

WIZJA ROZWOJU GMINY 

Wizja rozwoju gminy Chodów określa stan docelowy, do którego władze lokalne 

oraz partnerzy będą dążyć. Przewiduje ona stworzenie warunków do trwałego 

rozwoju społecznego i gospodarczego gminy w charakterze wyróżniającej się 

jednostki Wielkopolski Wschodniej. Wizja ma charakter prognostyczny, określa cel, 

do jakiego zmierza gmina Chodów. Nadaje kształt kierunkom działań władz, które to 

realizowane są poprzez wypełnienie celów operacyjnych i strategicznych. 

Gmina Chodów – gmina o wyspecjalizowanym i nowoczesnym rolnictwie, z 

długimi tradycjami, pełna aktywnych, przedsiębiorczych i zintegrowanych 

mieszkańców. To gmina, w której każde działanie jest działaniem partnerskim, 

gdzie czyste środowisko i zapewnione bezpieczeństwo zapewnia dobre 

warunki do pracy i wypoczynku gwarantując wysoką jakość życia 

mieszkańców.  
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To tu możliwość edukacji, opieki zdrowotnej i socjalnej osiąga poziom 

dostępny przeciętnemu mieszkańcowi kraju. 

Ze sformułowanej wyżej wizji rozwoju gminy Chodów wynikają następujące 

obszary kluczowe, które warunkują jej realizację: 

Obszar tematyczny I. Gospodarka  

Obszar tematyczny II. Społeczeństwo 

Obszar tematyczny III. Środowisko 

 

3.2. MISJA GMINY 

MISJA ROZWOJU GMINY 

Gmina Chodów podejmować będzie różnorodne działania na rzecz zwiększenia 

jakości życia mieszkańców gminy Chodów w zakresie unowocześniania infrastruktury 

komunalnej, tworzenia korzystnych warunków dla aktywności społecznej i 

gospodarczej, przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne i zasoby kulturowe. 
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CELE 

STRATEGICZNE 
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CEL GŁÓWNY 

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY CHODÓW 

CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE 

Cele strategiczne, operacyjne oraz odpowiadające im działania skonstruowano  

na podstawie wyników diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Chodów  

oraz materiałów wypracowanych podczas konsultacji społecznych z udziałem 

lokalnej społeczności.  

W dalszej kolejności sporządzono analizę SWOT w celu przybliżenia cech, które 

są mocną stroną gminy oraz wykorzystania pojawiających się szans rozwojowych w 

jej otoczeniu. Analiza SWOT definiuje także słabości i zagrożenia dla gminy,  

aby podjąć działania w celu ich przezwyciężania.  

Opracowane cele i odpowiadające im działania w ramach „Strategii Rozwoju 

Gminy Chodów 2016-2026” zostały rozdzielone na trzy obszary tematyczne:  

Obszar tematyczny I. Gospodarka  

Obszar tematyczny II. Społeczeństwo 

Obszar tematyczny III. Środowisko 

Niżej zaprezentowane cele oraz działania zostały opracowane na podstawie 

diagnozy społeczno-gospodarczej, którą sporządzono w oparciu o udostępnione 

dane z Urzędu Gminy Chodów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Chodowie, dane Głównego Urzędu Statycznego, Powiatowego Urzędu Pracy w Kole 
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oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentach własnych gminy Chodów oraz na 

podstawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych.  

Wyodrębnione cele strategiczne jak i operacyjne, będą realizowane przez Urząd 

Gminy Chodów we współpracy z jednostkami samorządów terytorialnych, a także  

z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi. 

CELE STRATEGICZNE 

GOSPODARKA 

1. Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy i podniesienie jej 

konkurencyjności 

SPOŁECZEŃSTWO 

2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

ŚRODOWISKO 

3. Poprawa stanu środowiska naturalnego 

CELE  OPERACYJNE 

 

 

 

 

 



76 
 

GOSPODARKA 

 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy i podniesienie jej 

konkurencyjności 

                                                                                                            

 

Źródło: Opracowanie własne. 

SPOŁECZEŃSTWO 

 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 

                                                                                                                                   

                                                                                                                                             

 

 

Zwiększenie 

atrakcyjności 

inwestycyjnej 

gminy 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

publicznego 

mieszkańców 

gminy Chodów 

Zapobieganie 

zjawisku 

wykluczenia 

społecznego 

wśród 

mieszkańców 

gminy 

Wzmacni

anie systemu 

edukacyjnego 

oraz 

zwiększenie 

dostępności  

do zajęć 

Wspieranie 

lokalnych 

inicjatyw 

kulturalnych 

Podniesienie 

jakości usług 

w zakresie 

ochrony 

zdrowia            

i pomocy 

społecznej 

 

Inkubacja                                 

przedsiębiorstw 

w tym 

przedsiębiorstw 

w sektorach 

pozarolniczych 

Aktywizacja 

zawodowa 

mieszkańców 

gminy na 

lokalnym rynku 

pracy 

Rozwój 

agroturystyki 

na terenie 

gminy Chodów 
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

ŚRODOWISKO 

 

Poprawa stanu środowiska naturalnego 

                                                                                                                                           

                                                                                            

                                                                                                                      

 

 

                      

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

Zapobieganie 

zanieczyszczenio

m środowiska 

na terenie 

gminy Chodów 

Podniesienie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

gminy 

Chodów 

Usprawnienie 

gospodarki 

odpadami          

w gminie 

Chodów 

Rozwój i 

wykorzystywanie 

odnawialnych 

źródeł energii 
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4.1. CELE STRATEGICZNE I KIERUNKI ROZWOJU 

GOSPODARKA  

Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy i podniesienie  

jej konkurencyjności 

KIERUNKI ROZWOJU: 

1. GOSPODARKA: 

1.1. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Chodów: 

1.1.1. Podjęcie działań promujących gminę w regionie. 

1.1.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez polepszenie stanu 

technicznego dróg i chodników gminy – budowa drogi Wewierz – Dzierzbice oraz 

Pniewo – Szałojady; 

1.1.3. Podejmowanie działań w zakresie infrastruktury drogowej we współpracy z 

powiatem, oraz z instytucjami branżowymi,. 

1.1.4. Modernizacja, rozbudowa i poprawa jakości sieci kanalizacyjno-

wodociągowej (np. stacja uzdatniania wody w Dzierzbicach). 

1.1.5. Podjęcie działań na rzecz lepszego skomunikowania obszarów wiejskich. 

1.1.6. Tworzenie warunków sprzyjających otwieraniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej. Identyfikacja potencjalnych terenów inwestycyjnych. 

1.1.7. Przygotowanie infrastruktury technicznej dla potencjalnych inwestorów. 
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1.1.8. Współpraca z instytucjami branżowymi w zakresie poszukiwania 

inwestorów.  

1.1.9. Rozwój sieci internetowych. 

 

1.2. Inkubacja przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw w sektorach 

pozarolniczych:  

1.2.1. Kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży już na etapie 

edukacji. 

1.2.2. Tworzenie warunków sprzyjających otwieraniu i prowadzeniu działalności 

gospodarczej. 

1.2.3. Wsparcie dla rozwoju rolnictwa, tworzenia i funkcjonowania grup 

producenckich. 

1.2.4. Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność 

gospodarczą w ramach świadczenia usług turystycznych, krótkich łańcuchów dostaw, 

rozwijania rynków zbytu produktów i usług lokalnych; w tym usług turystycznych.  

 

1.3. Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Chodów: 

1.3.1. Przeprowadzenie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe 

mieszkańców.  

1.3.2. Udział w programach aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych. 
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1.3.3. Wspieranie kształcenia osób dorosłych.  

 

1.4. Rozwój agroturystyki na terenie gminy Chodów: 

1.4.1. Tworzenie, wspieranie i rozwój agroturystyki. 

1.4.2. Wykreowanie i promowanie lokalnego produktu dla gminy. 

1.4.3. Rozwój nowoczesnej infrastruktury na cele rozwoju agroturystyki.  

 

2. SPOŁECZEŃSTWO 

2.1. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy 

Chodów: 

2.1.1. Wzmocnienie potencjału służb działających na rzecz bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

2.1.2. Uzupełnienie i modernizacja systemu oświetleniowego w gminie. 

2.1.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę chodników, 

ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych. 

2.1.4. Poprawa bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu monitoringu 

obiektów i obszarów użyteczności publicznej. 

2.1.5. System powiadamiania mieszkańców o niebezpiecznych zjawiskach.  
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2.2. Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego wśród mieszkańców 

gminy: 

2.2.1. Aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2.2.2. Włączenie społeczne, integracja społeczna, międzypokoleniowa 

mieszkańców gminy. 

2.2.3. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji osób starszych poprzez  

m.in. np. tworzenie i prowadzenie Uniwersytetu III wieku oraz wspieranie działań  

Kół Gospodyń Wiejskich. 

2.2.4. Tworzenie lokalnych inicjatyw prospołecznych oraz budowa i modernizacja 

ośrodków i obiektów sportu i kultury.  

2.2.5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem. 

2.3. Wzmacnianie systemu edukacyjnego oraz zwiększenie dostępności do 

zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży: 

2.3.1. Zagwarantowanie wysokiej jakości edukacji i opieki elementarnej dzieci  

i młodzieży w gminie. 

2.3.2. Wzmacnianie infrastruktury edukacyjnej w gminie. 

2.3.3. Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej placówek 

oświaty. 

2.3.4. Wspieranie nowych form prowadzenia jednostek oświatowych. 

2.3.5. Kształcenie ustawiczne mieszkańców.  
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2.4. Wzmacnianie systemu edukacyjnego oraz zwiększenie dostępności do 

zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży: 

2.4.1. Propagowanie czynnych form wypoczynku mieszkańców poprzez 

realizowane przedsięwzięcia sportowe.  

2.5. Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i rekreacyjnych: 

2.5.1. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z placem rekreacyjno-sportowo-

widowiskowym w miejscowości Chodów. 

2.5.2. Budowa oraz modernizacja świetlic wiejskich we wsiach Dzierzbice oraz 

Kocewia Duża. 

2.5.3. Inicjowanie i utrzymywanie podejmowanych działań kulturalnych i innych  

w gminie. 

2.5.4. Motywowanie lokalnej społeczności do identyfikacji i pielęgnowania 

dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy. 

2.6. Podniesienie jakości usług w zakresie ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej: 

2.6.1. Inicjowanie i wspieranie działań profilaktycznych na rzecz zdrowia 

mieszkańców. 

2.6.2. Zainicjowanie działań na rzecz opieki i terapii osób niesamodzielnych, 

starszych, niepełnosprawnych. 

2.6.3. Dbałość o infrastrukturę ochrony zdrowia i pomocy społecznej.  

2.6.4. Aktywizacja postaw prozdrowotnych. 
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3. ŚRODOWISKO: 

3.1. Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska na terenie gminy 

Chodów: 

3.1.1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni, stacji ujęć wody oraz sieci 

sanitarnych i wodociągowych (np. stacja uzdatniania wody w Dzierzbicach). 

3.1.2. Poprawa jakości wody. 

3.1.3. Poprawa zalesienia nieużytków rolnych. 

3.1.4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez termomodernizację obiektów  

w gminie. 

3.1.5. Organizacja, modernizacja terenów zielonych.  

3.2. Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska na terenie gminy 

Chodów: 

3.2.1. Upowszechnienie idei i rozwój instalacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków.  

3.3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Chodów 

oraz usprawnienie gospodarki odpadami: 

3.3.1. Podejmowanie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz selektywnej 

zbiórki odpadami. 

3.3.2. Propagowanie postaw ekologicznych. 
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3.3.3. Wsparcie procesów usuwania, wymiany, składowania i utylizacji, 

szczególnie odpadów azbestowych.  

3.4. Rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii: 

3.4.1. Promocja odnawialnych źródeł energii. 

3.4.2. Wspieranie lokalizacji i budowy instalacji OZE (fotowoltaika, energetyka 

wiatrowa, pompy ciepła, geotermia, solary itd.). 
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PROGRAMY 
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5.1. ZAŁOŻENIA I MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z 

PROGRAMÓW I PROJEKTÓW W OPARCIU O CELE 

STRATEGICZNE 

 

O osiągnięciu określonego celu w Strategii Rozwoju gminy Chodów decyduje m.in. 

skuteczność w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, w tym realizacja projektów 

współfinansowanych przez Unię Europejską. 

Obecna perspektywa finansowa daje szereg możliwości w pozyskiwaniu środków  

na realizację przedsięwzięć pozwalających osiągnąć wizję zawartą w powyższym 

dokumencie. 

Źródłem pozyskiwania środków na realizację założeń Strategii będzie głównie 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014+ i Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 

GOSPODARKA 

W celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej w gminie Chodów pomocna okazać  

się może realizacja projektu polegającego na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych 

(infrastruktura wodno – kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa). 

Projekt zakłada budowę lub modernizację układu komunikacyjnego terenu 

inwestycyjnego. 
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W ramach celu: Inkubacja przedsiębiorstw poprzez inwestycyjne wsparcie 

działalności w początkowym okresie jej funkcjonowania przewidziane jest 

dofinansowanie dla osób, które planują rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej. Obejmuje ono diagnozę kompetencji zawodowych, szkolenia i 

doradztwo przygotowujące do prowadzenia własnego biznesu. 

W rozwoju przedsiębiorczości istotną rolę odgrywa kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród młodzieży uczącej się. Fundusze europejskie dają 

możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów i wychowanków szkół oraz 

placówek systemu oświaty poprzez staże, praktyki, kształcenie dualne. Rozwijanie 

kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku 

pracy. 

Olbrzymią możliwością rozwoju dla przedsiębiorców jest realizacja projektów 

dotyczących rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych poprzez m.in.: 

systemy komunikacji w postaci platform internetowych, 

aktualizację bazy ofert inwestycyjnych, 

uczestnictwo w międzynarodowych imprezach gospodarczych, 

budowanie marki Wielkopolska. 

W tym miejscu należy także wspomnieć o inwestycjach dla firm istniejących już 

dość długo na rynku. Wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP ma podnieść poziom 

innowacyjności, eko - innowacyjność, efektywność energetyczną oraz 

rozpowszechnić wykorzystanie technik informacyjno – komunikacyjnych. 
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W najbliższych latach szeroki wachlarz możliwości - przede wszystkim 

mieszkańcom gminy Chodów - daje przede wszystkim Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 

Program wspiera głównie rolników i działalność rolniczą. Pomoc kierowana jest 

do osób młodych planujących rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

Możliwe do realizacji są projekty polegające na restrukturyzacji małych gospodarstw 

rolnych, płatnościach dla rolników chcących przekazać swoje gospodarstwo innemu 

rolnikowi. 

W realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ważną rolę pełnią Lokalne 

Grupy Działania, do których beneficjenci funduszy będą się zgłaszać po pomoc 

finansową na realizację m.in. projektów turystycznych. Gmina Chodów włączona 

została w obszar działalności Lokalnej Grupy Działania „Solna Dolina“. 

Obszarów wsparcia oferowanego w programie jest wiele; na pomoc mogą liczyć 

rolnicy, których gospodarstwa są zlokalizowane na Obszarze NATURA 2000, 

Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN), a także rolnicy chcący zmodernizować  

swoje gospodarstwa. 

PROW to także wsparcie: 

budowy/modernizacji dróg lokalnych, 

obiektów kulturalnych – odnawianie, poprawa stanu zabytkowych obiektów 

budowlanych służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego, 

inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji 

lokalnych produktów, rolnictwa ekologicznego poprzez przekazywanie płatności na 
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uprawy rolnicze/warzywne/zielarskie/sadownicze lub paszowe w okresie konwersji 

oraz płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego (po okresie konwersji), 

na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego, 

na tworzenie grup i organizacji producentów, 

działań rolno - środowiskowych – klimatycznych, 

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi. 

Wspierane będą także inwestycje odtworzeniowe gruntów rolnych zniszczonych  

w wyniku klęsk żywiołowych. 

 

Na podniesienie konkurencyjności gminy Chodów wpływa poziom aktywności 

zawodowej jej mieszkańców. 

Samorząd gminny w tym celu może wykorzystać instrumenty obejmujące: 

identyfikację potrzeb osób bezrobotnych, 

pośrednictwo pracy, 

poradnictwo zawodowe w tym szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy, 

wsparcie psychologiczno – doradcze osób wchodzących/powracających na rynek 

pracy i na początkowym etapie zatrudnienia, 

staże, praktyki/przygotowanie zawodowe dorosłych, 

podniesienie, uzupełnienie/zmianę kwalifikacji zawodowych, 
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dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, 

subsydiowane zatrudnienia, 

doposażenie stanowiska pracy. 

Odnosząc się w dalszym ciągu do aktywności zawodowej mieszkańców gminy 

Chodów wspomnieć należy o profilaktyce zdrowotnej osób pracujących. 

Szczególny nacisk kładzie się na profilaktykę nowotworową, programy 

rehabilitacji zdrowotnej czy przekwalifikowanie osób długotrwale pracujących w 

warunkach negatywnie wpływających na zdrowie. 

W ramach aktywizacji zawodowej wsparciem objęte zostaną osoby powracające  

na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. 

Gmina może wydłużyć czas pracy żłobków/klubów dziecięcych, dofinansować 

usługi niań, opiekunów dziennych, doposażyć lokal w celu sprawowania opieki  

przez opiekunów dziennych. 

Na tym polu na wsparcie mogą liczyć pracodawcy i przedsiębiorcy. Projekty 

zakładają opracowanie Strategii w zakresie stosowania elastycznych form czasu 

pracy, wdrażania konkretnych form organizacji pracy (telepraca) czy zakup 

wyposażenia. 

Kolejnym ważnym obszarem dla rozwoju gospodarki jest podnoszenie kwalifikacji  

i kompetencji przez mieszkańców gminy Chodów będących w wieku aktywności 

zawodowej. W tym zakresie Fundusze Europejskie proponują szkolenia językowe  

oraz szkolenia dotyczące nabywania umiejętności komputerowych. 
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SPOŁECZEŃSTWO 

Podstawowym celem w obszarze „społeczeństwo“ jest zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Dużą rolę w tej kwestii odgrywają służby 

działające na rzecz mieszkańców; które dzięki środkom zewnętrznym mogą zakupić 

sprzęt specjalistyczny do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych. Samorząd może pozyskać wsparcie na realizację projektów 

dotyczących systemów oceny i zarządzania ryzykiem, wczesnego ostrzegania i 

prognozowania zagrożeń. 

Tak, aby udało się to zrealizować należy poprawić infrastrukturę na terenie gminy  

tzn. wybudować/wyremontować chodniki i przejścia dla pieszych, zadbać                            

o odpowiednie  oświetlenie w tych miejscach, wybudować ścieżki rowerowe. 

 

Istotnym zadaniem dla samorządu jest przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu wśród mieszkańców. Można to osiągnąć poprzez aktywizację 

osób/grup/rodzin czy środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. W tym celu wykorzystać można elementy aktywizacji: zawodowej, 

społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej oraz działania środowiskowe i integracyjne. 

 

Wzmocnienie systemu edukacyjnego oraz zwiększenie dostepności do zajęć 

dodatkowych dla dzieci i młodzieży to kolejny ważny aspekt w obszarze 

„społeczeństwo“. 
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Na wsparcie w tym miejscu mogą liczyć istniejące w gminie przedszkola,  

mogą one rozszerzyć ofertę swojej placówki o zajęcia z psychologiem, logopedą, 

pedagogiem czy terapeutą lub utworzyć nowe miejsca dla dzieci wraz z 

finansowaniem bieżącej działalności placówki przez okres około 12 miesięcy. 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego mogą podnieść swoje kwalifikacje. 

Dofinansowanie obejmuje również poprawę warunków dydaktycznych dla uczniów 

poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wspierając uczniów w rozwoju 

kompetencji kluczowych, realizując dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych. Możliwa jest organizacja 

kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów. Zajęcia specjalistyczne stymulujące 

rozwój poznawczy i zmniejszające trudności w opanowaniu wiadomości przez 

uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. 

Technologie informatyczne są dziś obecne we wszystkich sferach  życia, nie 

brakuje ich także w edukacji. Program Regionalny pozwala rozwijać w uczniach 

kompetencje cyfrowe poprzez realizację wirtualnych eksperymentów, tworzenie i 

wdrażanie wielofunkcyjnych platform edukacyjnych. 

Przeszkodą w edukacji dzieci i młodzieży często jest trudna sytuacja materialna  

ich rodzin. W odpowiedzi na ten problem fundusze oferują pomoc stypendialną  

dla uczniów szczególnie zdolnych. 

Kolejnym krokiem na ścieżce edukacji dzieci i młodzieży jest doradztwo 

zawodowe dla uczniów oraz podnoszenie kwalifikacji uczniów szkół prowadzących 

kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez staże, praktyki, kształcenie dualne. 

Nie można w tym miejscu pominąć możliwości inwestycyjnych z zakresu edukacji  

i szkoleń. Poza projektami dotyczącymi budowy, rozbudowy istniejących placówek 
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oświatowych istnieje także możliwość zakupu wyposażenia z materiałami 

dydaktycznymi, tworzenia obiektów dydaktycznych dla osób uczących się tj. „Małe 

Koperniki" promujące wśród dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgminazjalnych naukę i innowacje. Możliwe jest wyposażenie laboratoriów do 

nauki matematyki, języków obcych czy nauk przyrodniczych. Warto przy 

współfinansowaniu rozważyć możliwość realizacji projektów dotyczących budowy sal 

sportowych i gimnastycznych oraz stadionu. 

Rozwojowi społeczności lokalnej sprzyja obcowanie z kulturą, poprzez 

angażowanie mieszkańców gminy w organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym 

wnoszących trwały wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu wraz ze 

wsparciem niezbędnej infrastruktury. 

Istotny z punktu widzenia społeczności lokalnej jest dostęp do wysokiej jakości 

usług publicznych. W tym zakresie skorzystać można z projektów unijnych 

zakładających dofinansowanie na doposażenie i adaptacje istniejących placówek 

takich jak: ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuńczo – wychowawcze, 

rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze. Fundusze unijne kładą nacisk na 

działania profilaktyczne mające za zadanie ograniczenie umieszczania dzieci w 

pieczy zastępczej. Działania te nie przyniosą efektów dopóki rodzina nie będzie 

funkcjonowała prawidłowo. Rodzinom dysfunkcyjnym pomoże wsparcie asystenta 

rodziny, pomoc psychologa, psychoterapeuty, praca z rodzinami lub inne 

specjalistyczne usługi. Dobrym pomysłem, który podsuwają fundusze jest 

zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektów, które polegają na 

świadczeniu usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi. Usługi te 

świadczone będą w miejscu zamieszkania osób nie mogących funkcjonować 
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samodzielnie lub w mieszkaniach wspomaganych, ewentualnie całodobowych lub 

dziennych ośrodkach opieki. 

W realizacji tego zadania pomocne może się okazać stworzenie wypożyczalni 

sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i medycznego; możliwości przeszkolenia 

wraz z odbyciem praktyk czy wymianę doświadczeń przez opiekunów nieformalnych. 

ŚRODOWISKO 

Gmina Chodów aby zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska może pozyskać 

wsparcie na projekty zakładające budowę, rozbudowę czy modernizację oczyszczalni 

ścieków komunalnych, modernizację systemów kanalizacji zbiorczej czy systemów 

zaopatrzenia w wodę. 

Możliwa jest również realizacja projektów w zakresie małej retencji mająca na 

celu jej zwiększenie lub zachowanie. W zakres wsparcia wchodzi tu m.in. budowa 

sztucznych zbiorników czy podpiętrzanie stawów naturalnych. 

Fundusze kierują swoje środki na tworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W zakresie środowiska i efektywności energetycznej mieszczą się projekty 

polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 

publicznej poprzez ich ocieplenie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę 

oświetlenia, audyt energetyczny czy systemy monitorowania i zarządzania energią,  

a także instalację Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w modernizowanych 

budynkach. 

Pozostając przy OZE należy mieć na uwadze fakt, że fundusze dofinansowują 

projekty polegające na wytwarzaniu energii przy wykorzystaniu energii wiatrowej, 
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słonecznej, geotermalnej, biomasy, biogazu czy energii wodnej. Na wsparcie unijne 

mogą liczyć przedsiębiorcy planujący wykorzystać OZE w swojej działalności na 

rzecz  poprawy efektywności energetycznej  swojej firmy. 

Środki unijne również przychodzą z pomocą w usprawnieniu gospodarki 

odpadami. Dofinansowanie, które można pozyskać obejmuje projekty dotyczące 

selektywnej zbiórki odpadami, budowy zakładów ich zagospodarowania czy 

rekultywację składowisk przewidzianych do zamknięcia. Fundusze unijne wspierają 

także usuwanie  i unieszkodliwianie azbestu. 

Ośrodki zajmujące się edukacją ekologiczną mogą realizować projekty 

inwestycyjne dotyczące rozbudowy, modernizacji czy doposażenia swoich placówek. 

Dopełnieniem inwestycji w obszarze środowiska jest edukacja ekologiczna 

mieszkańców gminy Chodów. Środki można pozyskać na działania informacyjno – 

edukacyjne. 

W zakresie środowiska gmina może korzystać ze wsparcia z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Program ten daje samorządowi możliwość realizacji projektów polegających  

na przebudowie systemów ciepłowniczych i sieci chłodu w celu zmniejszenia strat  

na przesyle i dystrybucji; likwidacji węzłów grupowych poprzez budowę przyłączy  

do istniejących budynków; budowie nowych odcinków sieci cieplnej wraz                   

z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł 

ciepła opalanych paliwem stałym; podłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej 

mających na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. 
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Projekty z zakresu wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii 

elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe zakładają: 

- w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej  

20 MW w paliwie wprowadzonym do instalacji: budowę, przebudowę jednostek 

wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujących biomasę jako paliwo; 

- w przypadku instalacji spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej  

lub równej 20 MW w paliwie wprowadzonym do instalacji: budowę, uzasadnionych 

pod względem ekonomicznym, nowych jednostek wysokosprawnej kogeneracji o jak 

najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza            

(w przypadku paliw pochodzących z OZE lub paliw kopalnych). W przypadku nowych 

jednostek kogeneracji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku 

efektywności energetycznej w porównaniu  do rozdzielonej produkcji energii cieplnej  

i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii; 

- przebudowę istniejących instalacji na instalacje wykorzystujące jednostki 

wysokosprawnej kogeneracji skutkujące redukcją CO2 o co najmniej  

30% w porównaniu do strumienia ciepła w istniejącej instalacji. Dopuszczona jest 

pomoc inwestycyjna dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji spalających paliwa 

kopalne pod warunkiem, że jednostki te nie zastępują urządzeń o niższej emisji,       

a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne; 

- budowę sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy) umożliwiających 

wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; 

- wykorzystanie ciepła odpadowego wyprodukowanego w układach 

wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci 
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ciepłowniczych; budowę sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiających 

wykorzystanie ciepła wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, 

ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE, a także powodujących zwiększenie 

wykorzystania ciepła  wyprodukowanego w takich instalacjach. 

Projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu oraz zabezpieczenia przed 

klęskami żywiołowymi dotyczą: 

1. Opracowania i aktualizacji dokumentów strategicznych/planistycznych dot.:  

a) opracowania lub aktualizacji dokumentów z zakresu gospodarowania wodami. 

2. Opracowane lub aktualizowane mogą zostać następujące dokumenty: 

a) wstępna ocena ryzyka powodziowego, mapy zagrożenia powodziowego i 

mapy ryzyka powodziowego, plany przeciwdziałania skutkom suszy w 

regionach wodnych i na obszarach dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych; plany 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, program wodno – 

środowiskowy kraju. 
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      II.   Realizacji zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód. 

Wspierane będą projekty, których zakres, charakter oraz lokalizacja zapewni 

kompleksowe podejście do realizacji zadań służących osiągnięciu dobrego 

stanu/potencjału jednolitej części wód powierzchniowych. Preferowane będą projekty, 

które wynikają z programu wodno-środowiskowego kraju lub jego aktualizacji. 

Dofinansowane będą w szczególności następujące elementy: 

- renaturyzacja przekształconych cieków wodnych i obszarów od wód zależnych 

przywracanie ciągłości ekologicznej cieków oraz przywracanie zdolności wód  

do samooczyszczania; przywracanie ciągłości ekologicznej cieków tam, gdzie jest 

uzasadniona rozbiórka wałów przeciwpowodziowych; zwiększenie retencji dolinowej 

cieku; realizacja zdań zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód zbiorników 

wodnych położonych na cieku objętym kompleksowym projektem poprawy stanu wód.  

Wsparcie ponadregionalnych systemów małej retencji. 

Wsparcie skierowane na realizację kompleksowych projektów z zakresu budowy 

ponadregionalnych systemów małej retencji.  

Projekty dotyczą: 

- odbudowy, modernizacji, budowy małych urządzeń piętrzących w celu 

wykorzystania wody do nawodnień, spowolnienia odpływu wód powierzchniowych 

oraz ochrony gleb torfowych  (w przypadku obiektów  

o ciekach wodnych z zapewnieniem drożności cieku dla ryb), 

- odbudowy, modernizacji stopni przeciw erozyjnych dla podniesienia poziomu 

wody gruntowej na obszarach przyległych (progi, brody, zastawki, małe zbiorniki, jazy, 
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groble, etc.) pod warunkiem zapewnienia drożności cieku dla ryb  

i z wyłączeniem piętrzeń dla małych elektrowni wodnych. 

Budowa, przebudowa, remont urządzeń wodnych przyczyniających  

się do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.  

Wsparcie przyznawane w momencie spełnienia warunków wynikających z 

Dyrektywy Powodziowej. 

Dopuszczalne będzie realizowanie inwestycji przede wszystkim w zakresie   

następujących urządzeń wodnych: 

- zbiorniki suche służące redukcji fali powodziowej pracujące w reżimie 

chroniącym tereny zurbanizowane i jednocześnie ekosystemy od wody zależne; 

zbiorniki służące magazynowaniu wody na okres suszy (zbiorniki retencjonujące 

wodę do celów zaopatrzenia w wodę), kanały ulgi, poldery przeciwpowodziowe, wały 

przeciwpowodziowe w przypadku braku możliwości zastosowania innych rozwiązań  

alternatywnych, wrota przeciwsztormowe, przeciwpowodziowe, kierownice, ostrogi, 

opaski brzegowe i inne budowle służące realizacji ochrony przed powodzią, 

wyłącznie jako elementy kompleksowego projektu; zakup i montaż mobilnych barier 

przeciwpowodziowych. 

 Zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń. 

Projekty odnoszą się do: 

- rozwoju systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, 

- wsparcia systemu ratowniczo-gaśniczego, 
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- wsparcia w zakresie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, 

- wdrażania metod obserwacji i zakupu sprzętu w celu usprawnienia systemu 

monitoringu środowiskowego; tworzenia bazy wiedzy w zakresie zmian klimatu i 

adaptacji do nich; działania informacyjno – edukacyjne w zakresie zmian klimatu i 

adaptacji do nich; budowy specjalistycznych jednostek pływających do prowadzenia 

czynnej osłony przeciw zatorowej; prac przygotowawczych polegających na 

przygotowaniu lub aktualizacji dokumentów niezbędnych do wnioskowania i realizacji 

projektów. 

Projekty w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi obejmują: 

- projekty z zakresu gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów 

postępowania z  odpadami, w tym instalacje do termicznego przekształcania 

odpadów, 

- projekty, w których wyłączone są instalacje do termicznego przekształcania 

odpadów, 

- projekty dotyczące wyłącznie instalacji do termicznego przekształcania odpadów. 

 

Program Infrastruktura i Środowisko stwarza możliwość realizacji projektów 

mających na celu ochronę przyrody oraz edukację ekologiczną. 

Do wskazanych typów projektów zaliczamy: 

- działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, 
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- wdrażanie działań o zasięgu ogólnokrajowym realizowanych na obszarach 

Natura 2000, 

- wdrażanie kompleksowych koncepcji czynnej ochrony oraz zmniejszenia presji 

na gatunki i siedliska na kluczowych obszarach przyrodniczych o randze 

międzynarodowej, 

- zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu 

lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i 

adaptacji do zmian klimatu, 

- zapewnienie ochrony i drożności sieci lądowych korytarzy ekologicznych  

o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, 

- opracowanie instrumentów planistycznych dla obszarów Natura 2000, 

- wsparcie procesów wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody, 

w tym wykonywanie wielkoobszarowych inwestycji cennych siedlisk przyrodniczych    

i gatunków oraz stworzenie krajowego banku danych o zasobach przyrodniczych; 

rozwój, integracja systemów monitoringu przyrodniczego; prowadzenie działań 

informacyjno – edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego 

wykorzystania jego zasobów; edukacja w obszarze zrównoważonego rozwoju; 

budowanie potencjału i integracja; edukacja społeczności obszarów chronionych; 

budowanie potencjału i integracja na szczeblu ogólnokrajowym; rozwój bazy 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; rozwój bazy 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom 

narodowym. 
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Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów  kultury to następny obszar 

wsparcia w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, na dofinansowanie mogą 

liczyć następujące przedsięwzięcia: 

- prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach  

i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz ich otoczeniu, 

- rozbudowa, przebudowa, remont nie zabytkowej infrastruktury na cele 

działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów, 

- zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej,  

w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich, 

- modernizacja wystaw stałych, 

- ochrona i zachowanie zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, 

starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych, zbiorów 

audiowizualnych oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez proces digitalizacji, 

- zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem, 

- rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem 

na magazyny studyjne. 
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5.2. PROGRAMY I PROJEKTY KOMPLEMENTARNE Z STRATEGIĄ 

ROZWOJU POWIATU I WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

Strategia Rozwoju Gminy Chodów jest kompatybilna ze Strategią Rozwoju 

Powiatu Kolskiego i Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w takich 

obszarach jak: gospodarka, społeczeństwo i środowisko czego dowodem jest 

zbieżność celów operacyjnych w zakresie: 

GOSPODARKI 

Wzmocnienie potencjału gospodarczego gminy i podniesienie jej 

konkurencyjności. 

Cel operacyjny: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Chodów znajduje 

swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego; pole operacyjne  

1.1. Atrakcyjność inwestycyjna, a także w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego w celu operacyjnym 6.8. Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie 

terenów inwestycyjnych. 

Inkubacja przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw w sektorach pozarolniczych  

to kolejny cel Strategii Rozwoju gminy Chodów, który przyczyni się do realizacji 

Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego określonej w polu operacyjnym  

1.2. Konkurencyjne gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa oraz do realizacji Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zawartej w celu operacyjnym 6.1. 

Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. 
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Cel operacyjny: Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy na lokalnym rynku 

pracy znajduje potwierdzenie w Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego,  w  polu 

operacyjnym 1.3. Zatrudnienie i przedsiębiorczość oraz w Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego w celu operacyjnym 8.1. Wzmocnienie aktywności 

zawodowej. 

W zakresie gospodarki pozostaje jeszcze jeden cel a mianowicie Rozwój 

agroturystyki na terenie gminy Chodów, który to wpisuje się w Strategię Rozwoju 

Powiatu Kolskiego, pole operacyjne 2.1. Infrastruktura drogowa i towarzysząca a 

także w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego zapisaną w celu 

operacyjnym 5.2. Rozwój Obszarów Wiejskich. 

II. SPOŁECZEŃSTWO 

Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych. 

Podstawowym celem operacyjnym w powyższym zakresie jest: Zapewnienie 

bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Chodów. Cel ten ma swoje odbicie  

w Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego, w polu operacyjnym 8.1. Ochrona  

przed zagrożeniami i w polu 8.2. Zarządzanie kryzysowe, jak również w Strategii 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego w celu operacyjnym 9.5. Budowa 

regionalnych systemów zabezpieczenia i reagowania na zagrożenia. 

Cel operacyjny: Zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego wśród 

mieszkańców gminy ma swoje odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju Powiatu 

Kolskiego, w dwóch polach operacyjnych 3.3. Infrastruktura włączenia społecznego i 

3.4. Programy włączenia społecznego, a także w Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego, w celu operacyjnym 8.5. Wzmocnienie włączenia społecznego. 
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Wzmocnienie systemu edukacyjnego oraz zwiększenie dostępności do zajęć 

dodatkowych dla dzieci i młodzieży przyczyni się do realizacji Strategii Rozwoju 

Powiatu Kolskiego pola operacyjnego 1.4. Edukacja ponadgimnazjalna i kształcenie 

ustawiczne oraz do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego poprzez 

realizację celu 7.4. Rozwój oraz promocja postaw kreatywnych i innowacyjnych. 

Wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych wpisuje się w Strategię Rozwoju 

Powiatu Kolskiego w pole operacyjne 4.1. Usługi czasu wolnego oraz Strategię 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, cel operacyjny 8.10. Ochrona i utrwalenie 

dziedzictwa kulturowego. 

Ostatnim celem jeśli chodzi o społeczeństwo jest Podniesienie jakości usług w 

zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Cel ten znajduje potwierdzenie aż w 

trzech polach operacyjnych Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego, mianowicie w polu  

3.1. Infrastruktura ochrony zdrowia; 3.2. Aktywne i zdrowe społeczeństwo;  

3.3. Infrastruktura włączenia społecznego, a także w celu operacyjnym 8.3. Poprawa 

stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej oraz 8.6 Wzmocnienie systemu usług  

i pomocy społecznej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. 

 

III. ŚRODOWISKO 

Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

Pierwszym celem na tej płaszczyźnie jest Zapobieganie zanieczyszczeniom 

środowiska na terenie gminy Chodów. Cel ten ma swoje odzwierciedlenie w polu 

operacyjnym 5.3 Dziedzictwo przyrody Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego oraz w 
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celu operacyjnym 2.1. Wsparcie ochrony przyrody strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego. 

Podobnie jak poprzedni, cel: Podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców gminy Chodów także odnosi się do pola 5.3. Dziedzictwo przyrody 

Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego, dodatkowo do celu operacyjnego 2.10. 

Promocja postaw ekologicznych. 

Cel operacyjny: Usprawnienie gospodarki odpadami w gminie Chodów to kolejny 

obszar przyczyniający się do realizacji pola 5.3. Dziedzictwo przyrody Strategii 

Rozwoju Powiatu Kolskiego oraz do realizacji celu operacyjnego 2.6. 

Uporządkowanie gospodarki odpadami Strategii Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego. 

Cel operacyjny dotyczący Rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

zawarty w niniejszym dokumencie odnosi się do pola operacyjnego 5.2. Odnawialne 

Źródła Energii Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego oraz celu operacyjnego 3.2 

Rozwój produkcji i wykorzystania alternatywnych źródeł energii Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego. 
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Opracowanie, a następnie zatwierdzenie przez Radę Gminy w Chodowie 

dokumentu Strategii, to dopiero pierwszy etap cyklu zarządzania Strategicznego 

gminą.  

Kolejne jego elementy to:  

wdrażanie zapisów Strategii, 

monitorowanie wdrażania Strategii, 

ewaluacja (ocena) skutków realizacji działań, 

ewentualne korekty planu i jego aktualizacja.  

6.1. WDRAŻANIE ZAPISÓW STRATEGII  

Wspólny wysiłek wielu osób (włodarzy gminy, radnych i mieszkańców), które 

przyczyniły się najpierw do opracowania szczegółowej diagnozy stanu gminy, a 

następnie Strategii jej rozwoju na następnych kilkanaście lat, pójdzie na marne, jeżeli 

zaproponowane w niniejszym dokumencie projekty nie będą realizowane. Niestety, 

często zdarza się, że Strategia po uchwaleniu staje się martwym dokumentem, do 

którego nigdy więcej już się nie sięga. Strategia powinna być dokumentem żywym – 

powinna być po prostu podstawowym planem działania, wyznaczającym kluczowe 

kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i wskazującym sposoby ich osiągania. 

Właśnie po to, w pracach nad opracowywaniem Strategii, wiele czasu poświęcono na 

rozpisanie każdego projektu Strategicznego na zadania, czas wykonania, 

wykonawców i podmioty współpracujące.  
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Aby zaakceptowane przez Radę Gminy zapisy Strategii były realizowane, 

potrzebny jest organ, który będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, śledzenie 

postępów w ich wdrażaniu, okresową ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz 

wprowadzanie do dokumentu nowych propozycji. W przypadku gminy Chodów 

organem tym będzie Wójt Gminy Chodów, realizujący powyższe zadania w dużej 

mierze poprzez Zespół ds. wdrażania strategii. Zespół ten będzie corocznie (do 

końca marca) przygotowywał sprawozdanie z realizacji Strategii w poprzednim roku, 

zawierające informacje o zadaniach ukończonych, zadaniach będących w trakcie 

wykonywania oraz zadaniach nierozpoczętych wraz z wyjaśnieniem przyczyn 

ewentualnych opóźnień. Konsekwencją wniosków zawartych w sprawozdaniu, może 

być propozycja nanoszenia zmian w dokumencie, polegających na przykład na 

zmianach terminów, usuwaniu, czy też dodawaniu określonych zapisów. W następnej 

kolejności sprawozdanie będzie prezentowane przez Wójta na absolutoryjnym 

posiedzeniu Rady Gminy. 

 6.2. MONITORING REALIZACJI STRATEGII 

Monitoring to proces regularnego zbierania i analizowania informacji, dotyczących 

wdrażania Strategii, prowadzony w trakcie jej realizacji.  

Ma on odpowiedzieć na pytanie czy coś, co zostało zaplanowane, faktycznie zostało 

zrobione. Monitoring jest rodzajem alarmu, który informuje, gdy wdrażanie przebiega 

niezgodnie z planem.  

Dzięki niemu można:  

Podjąć działania zaradcze, 

Skorygować plany, 
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Zminimalizować skutki nieprzewidzianych zdarzeń.  

Proces monitorowania powinien objąć następujące etapy:  

Zdobycie wiedzy na temat tego, co w danym momencie powinno zostać  

już osiągnięte, 

Sprawdzenie, co faktycznie już zrobiono,  

Porównanie obydwu informacji i przygotowanie wniosków, czy możliwa jest 

terminowa realizacja planów, 

W zależności od osiągniętych wyników – przygotowanie propozycji korekt, 

Dokonanie zmian w planach.  

Planując system monitoringu należy pamiętać, że plany to tylko prognozy  

i nie gwarantują one pełnego wykonania. Trzeba zdawać sobie sprawę, że mogą  

się zdarzyć odchylenia i określić jaka skala tych odchyleń będzie dla gminy 

akceptowalna. Monitoringiem w przypadku gminy Chodów zajmować się będzie 

Zespół ds. wdrażania strategii. W przypadku identyfikacji poważnych problemów w 

realizacji któregoś z projektów (mogących skutkować całkowitym lub częściowym 

niezrealizowaniem, albo opóźnieniem), Koordynator Zespołu ds. wdrażania strategii 

będzie zgłaszał ten fakt Wójtowi w celu omówienia zaistniałej sytuacji i podjęcia 

środków zaradczych.  

Dokument Strategii, aby pełnił faktyczną rolę podstawowego narzędzia 

zarządzania gminą, powinien on być zaopatrzony w mierniki, za pomocą których 

będzie można śledzić czy realizowane zadania faktycznie przyczyniają się do 

osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju, zapisanego w wizji gminy. Dla gminy 
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Chodów sporządzono indywidualny zestaw mierników, będących odzwierciedleniem 

zmian poziomu życia na jej terenie.  

Są to:  

1) Liczba mieszkańców gminy.  

2) Poziom dochodów gminy na 1 mieszkańca.  

3) Udział wydatków majątkowych w łącznych wydatkach gminy.  

4) Długość utwardzonych dróg gminnych.  

5) Odsetek środowisk, korzystających z pomocy społecznej.  

6) Liczba przestępstw.  

7) Liczba wykroczeń.  

8) Liczba podmiotów gospodarczych (REGON). 

9) Liczba bezrobotnych mieszkańców.  

10) Wyniki sprawdzianu uczniów klas VI. 

11) Wyniki egzaminu gimnazjalnego.  

Oceniając w kolejnych latach skutki realizacji Strategii, należy wziąć pod uwagę 

to, że: 

Wartości mierników 1, 2, 3, 4, 8 powinny się sukcesywnie zwiększać.  

Wartości mierników 5, 6, 7 i 9 powinny się sukcesywnie zmniejszać.  
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Jeżeli chodzi o mierniki 10 i 11, czyli wyniki testów uczniów klas VI szkół 

podstawowych i III klas gimnazjalnych, to nie powinny one być gorsze niż średnia dla 

województwa wielkopolskiego.  

6.3. OCENA SKUTKÓW REALIZACJI STRATEGII (EWALUACJA)  

Ocena (ewaluacja) to spojrzenie na realizację Strategii z punktu widzenia 

osiągnięcia rezultatów, wpływów i potrzeb, które miały być osiągnięte.  

Ma ona odpowiedzieć na pytanie, czy coś zostało zrobione dobrze? Ocena powinna  

być prowadzona przez cały okres wdrażania Strategii. Konsekwencjami negatywnej 

oceny w trakcie realizacji Strategii może być: 

zakończenie danego zadania wcześniej, 

zmiana celów, 

zmiana sposobów realizacji. Z kolei ocena końcowa nie wpływa na Strategię w 

trakcie jej realizacji, ale może skutkować nowymi projektami w nowej Strategii. Służy 

ona zbieraniu doświadczeń i wyciąganiu wniosków  

na przyszłość.  

W trakcie dokonywania oceny należy odpowiedzieć na poniższe pytania:  

Czy poszczególne zadania zostały wdrożone na czas, w ramach założonego 

budżetu i czy zostały osiągnięte zaplanowane efekty? Jeżeli nie, to:  

- Dlaczego tak się stało?  

- Co możemy zrobić w przyszłości, aby uniknąć błędów? 
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- Czy osiągnęliśmy zaplanowane rezultaty (efekty)? Czy beneficjenci  

są zadowoleni? Jeżeli nie, to:  

- Dlaczego tak się stało?  

- Co możemy zrobić, aby zapewnić lepszą realizację w przyszłości?  

- Co możemy zrobić, aby zwiększyć skuteczność naszych działań? Jeżeli tak, to 

czy mogliśmy to zrobić bardziej efektywnie (niższy koszt przy takim samym efekcie)? 

- Czy realizacja Strategii przyczyniła się do osiągnięcia naszych celów 

Strategicznych? Czy osiągnięte rezultaty i ich wpływ na cele Strategiczne mają 

długoterminowy charakter? Jeżeli nie, to:  

- Dlaczego tak się stało?  

- Co możemy zrobić, aby osiągnąć bardziej długoterminowy charakter wyników i 

lepszą ocenę ich wpływu?  

- Co możemy zrobić, aby zwiększyć długoterminowy charakter osiągniętych 

rezultatów?  

Za ewaluację skutków wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Chodów będzie 

odpowiadać Zespół ds. wdrażania strategii, przekazując Raport Wójtowi Gminy, a 

następnie Radzie Gminy.  

6.4. EWENTUALNE KOREKTY PLANU I JEGO AKTUALIZACJA 

Zapisane w Strategii zadania nie powinny być zatwierdzone raz na zawsze – co 

jakiś czas powinny być one przeglądane i ewentualnie korygowane bądź uzupełniane 

stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. 
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Równocześnie do dokumentu Strategii powinny być wprowadzane nowe projekty, 

wynikające z pojawiających się możliwości (na przykład pozyskanie dodatkowych 

środków), bądź zgłaszanych potrzeb.  

Przesłankami aktualizacji dokumentu Strategii mogą być:  

1. Czas – należy na bieżąco dokonywać aktualizacji Strategii. 

2. Nastąpiły istotne zmiany wewnątrz gminy, a szczególnie w jej otoczeniu, które 

należy uwzględnić w dokumencie Strategii, np. nowa perspektywa budżetu unijnego, 

kryzys gospodarczy. 

3. Początek kolejnej kadencji samorządu. Niniejszy dokument planistyczny 

powinien mieć charakter kroczący. Najrzadziej na początku każdej kolejnej kadencji 

Rady Gminy powinien być dokonany jego gruntowny przegląd i aktualizacja wraz z 

przesunięciem okresu programowania. Rolę koordynatora procesu aktualizacji 

Strategii Rozwoju gminy Chodów do szefów poszczególnych pionów Urzędu Gminy, 

przewodniczących komisji Rady Gminy oraz szefów jednostek gminnych, a następnie 

przedstawiać je Wójtowi Gminy.  

6.5. INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA 

Naczelnym celem przygotowania, a następnie wdrażania Strategii jest, zapisane 

w wizji i misji, zapewnienie mieszkańcom gminy Chodów jak najwyższej jakości 

życia, rozwoju gospodarczego i wypoczynku. Realizacja Strategii ma służyć lokalnej 

społeczności i wobec tego powinna ona zostać powiadomiona o jej kluczowych 

zapisach, bowiem uchwalony przez Radę Gminy dokument jest nie tylko 

„przewodnikiem” dla działań samorządu, ale pełni również funkcję informacyjną dla 

mieszkańców. Powinni oni dowiedzieć się z niej jakie działania będą podejmowane 
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przez Urząd Gminy i podległe jednostki w perspektywie kolejnych kilkunastu lat. 

Oprócz publikacji pełnej wersji Strategii w Biuletynie Informacji Publicznej, 

najważniejsze tezy Strategii zostaną zaprezentowane poprzez stronę internetową 

gminy. Ważne jest także cykliczne informowanie lokalnej społeczności o postępach 

we wdrażaniu Strategii, przede wszystkim poprzez publikację syntetycznych 

sprawozdań. 
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