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Parafialnie znaczy wesoło

Czytali narodowo
ZACHARZYN
Ci którzy przyszli na pewno 
się nie zawiedli. Wystawę koni 
w Zacharzynie wraz z rodziną 
odwiedziła m. in. wójt gminy 
Chodzież Kamila Szejner. Or-
ganizatorem imprezy byli Po-
wiatowy Związek Hodowców 
Koni, Powiatowe Koło w Cho-
dzieży z prezesem Stefanem 
Rakoczym na czele oraz Gmina 
Chodzież. Prezentowano konie 
z całego regionu, a specjalna 
komisja wybierała zwycięz-

ców w poszczególnych katego-
riach. Zainteresowanie wśród 
widzów wzbudził konkurs 
powożenia bryczek, szczegól-
nie eksponującymi końską 
siłę i elegancję, który wygrał 
Kazimierz Żądło z Rataj. Na 
koniec właściciele najlepszych 
zdaniem komisji egzemplarzy 
nagrodzeni zostali pucharami 
i dyplomami. Wypada dodać iż 
czempionem wystawy został 
ogier Dekret ze stajni Bartosza 
Szejnera z Laskowa. 

NASI W MARGONINIE
Udział Gminy Chodzież 
w przygotowaniu i uroczy-
stym spotkaniu z mieszkańca-
mi w Margoninie był większy 
niż mogło się było wydawać. 
Szczególną pomocą i wspar-
ciem w oprawie strony wizu-
alnej, wizyty pana prezydenta 
Andrzeja Dudy służyły panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich w  
Nietuszkowie, Milczu i Rata-
jach. Wszyscy (nie tylko pa-

nie), przebrani w kolorowe 
stroje inspirowane folklorem 
Pałuk stanowili szczególnie 
barwny element żywej sce-
nografii i tła podczas prze-
mówienia głowy państwa. 
W rewanżu, po zakończeniu 
oficjalnej części uroczystości 
prezydent nie odmówił udzia-
łu w krótkiej sesji zdjęciowej. 
Niektórym z pań udało się na-
wet zrobić kilka prywatnych 
selfie…  

STRZELCE
W przeddzień Narodowego Czy-
tania na placu Szkoły Podstawo-
wej im. H. Sienkiewicza w Strzel-
cach zebrała się cała społeczność 
uczniowska, by przyłączyć się do 
tej wielkiej akcji. Wybór szkoły 
padł na nowelę Sachem, której 
autorem jest nie kto inny, tyl-
ko sam mistrz Sienkiewicz. Do 
wspólnego czytania strzelecka 
szkoła zaprosiła przedstawi-
ciela Gminy Chodzież, którą re-
prezentowała Przewodnicząca 

Rady Gminy Ewa Śliwińska oraz 
Przewodniczącą Rady Rodziców 
Ewę Czekalską. Przed szkołą 
zasiedli wszyscy obecni w piąt-
kowe przedpołudnie uczniowie. 
Młodych słuchaczy szybko wcią-
gnęła opowieść zza „wielkiej 
wody” o trudnych uwarunko-
waniach ciągle kształtującego 
się państwa. A skomplikowane 
relacje i stosunki między napły-
wającymi z Europy emigrantami, 
a rdzennymi mieszkańcami do 
łatwych nie należały.

Konie i amazonki

aktualne

KRÓTKO I NA TEMAT

NIETUSZKOWO 
Wiele atrakcji czekało na tych, 
którzy w Święto Wniebowzięcia 
NMP odwiedzili okolice boiska 
i kościoła filialnego w Nietusz-
kowie. 10 Festyn organizowa-
ny przez Parafię w Ujściu przy 
wsparciu Rady Sołeckiej przy-
ciągnął zarówno mieszkańców 
jak i przyjezdnych. Władze 
gminy reprezentowała zastęp-
ca wójta Gminy Chodzież - Ewa 
Kubiś. Imprezę w bardzo profe-

sjonalnie i z poczuciem humoru 
poprowadził Tomasz Śróda, do 
którego dołączył sołtys i radny 
gminy Zenon Flitta. Po wspólnym 
otwarciu imprezy czas do licyta-
cji wypełniły występy lokalnych 
artystów, a także przedstawi-
cieli Studia Piosenki - Krystyny 
Świniarskiej z Budzynia. Festyn 
uświetnił również wspólny wy-
stęp chórów Złoty Liść i Sonata. 
Całość dopełniła zabawa w odga-
dywanie tradycyjnych tematów.

Uśmiech panie prezydencie!

Gorące lato, gorąca jesień
DLA WAS I O WAS…

Drodzy mieszkańcy! Za nami go-
rący okres lata. Gorący w praktyce 

i w przenośni. Rolnicy w du-
żym trudzie i przy wielkiej 
mobilizacji sił zebrali tego-
roczne plony. Niestety aura 
w tej części Wielkopolski 

dotkliwie nas doświadczyła - susza spowodowa-
ła iż plony są dużo niższe niż należało by się spo-
dziewać. Samorządowcom los rolników tej gminy 
leży szczególnie na sercu. Obiecuję, będziemy ze 
wszystkich sił Was wspierać, tak by państwo choć 
częściowo zrekompensowało poniesione straty. 
Tego też m. in dotyczyły moje wątpliwości i pry-
watne rozmowy z ministrem rolnictwa i rozwoju 

wsi Janem Ardanowskim podczas pamiętnych od-
wiedzin prezydenta Dudy na gospodarstwie pań-
stwa Pietruszków… A propos, choć finałowa część 
wizyty prezydenta dotyczyła Margonina, to jednak 
dwie ważne składowe odwiedzin, które nie ukry-
wam podniosły temperaturę w Urzędzie, miały 
miejsce właśnie w naszej gminie.
 Okres letni to czas wypoczynku i zabawy. Choć 
wielu mieszkańców wyjechało na urlopy, ci co po-
zostali nie mieli powodów do narzekań. Dowodem 
może być świetnie zorganizowany festyn w Oleśni-
cy czy udział naszych reprezentantów w kulinar-
nych zmaganiach na zakończenie lata w towarzy-
stwie nieco kontrowersyjnej Magdy Gesller.
 Jak z pewnością zauważyliście dzieci po po-

wrocie z wakacji rozpoczęły rok szkolny w od-
świeżonych szkołach, a w przypadku Strzelec 
w radykalnie odmienionych warunkach. Ale 
o tym wkrótce… Gorącym, przynajmniej dla 
nas okresem były też niedawno zakończone 
zebrania dotyczące funduszy sołeckich. Pie-
niądze zostały podzielone zgodnie z Państwa 
sugestiami. Jak? wystarczy zajrzeć do naszej 
gazety. 
 Zachęcam także do lektury dotyczącej 
dwóch ogromnie ważnych tematów: składo-
wania i selekcji śmieci oraz płacenia podatków. 
Niestety w tej ostatniej materii lokalny patrio-
tyzm rozjeżdża się z rzeczywistością. W wielu 
przypadkach podatki zasilają budżety innych 
gmin. Czy to jest uczciwe? Tą kwestię pozosta-
wiam otwartą.

Kamila Szejner
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Została Pani nominowana przez radę do 
pełnienia tej zaszczytnej funkcji stosun-
kowo niedawno, zaledwie kilka miesięcy 
temu. Czy ten wybór był dla pani zasko-
czeniem?
 - Nie spodziewałam się, że zostanę prze-
wodniczącą, a tym bardziej nie spodziewałam 
się tak dużego kredytu zaufania, którym ob-
darzyli mnie radni powierzając mi tę funkcję. 
Jestem za to bardzo wdzięczna. Nie ukrywam, 
że to duże wyzwanie i ogromna odpowiedzial-
ność. Przewodniczę 14 radnym i przyznam, 
że nie jest to łatwe zadanie. Będę się starała 
wykonywać swoje obowiązki należycie szanu-
jąc zdanie pozostałych radnych. Jak wiadomo 
jako przewodnicząca odpowiadam za organi-
zowanie pracy rady oraz prowadzenie jej ob-
rad. Deklaruję, iż dołożę wszelkich starań, aby 
obrady rady przebiegały sprawnie zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Liczę że łącząc 
moje doświadczenia z inspiracją sprawdzę się 
jako przewodnicząca rady gminy.
Bycie przewodniczącą to nie tylko prestiż, 
ale też wiele obowiązków. Choćby repre-
zentowanie Gminy na spotkaniach i im-
prezach …
 - Tak, to prawda. Bycie przewodniczącą to 
nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wiele 
z tym związanych obowiązków, które staram 
się wykonywać bardzo sumiennie. Nie ukry-
wam, że czasami jest to bardzo trudne, po-
nieważ jadę z jednego spotkania na drugie. 
Zdaję sobie jednak sprawę, że jest to funkcja, 
która zobowiązuje. Jest to na pewno praca 
polegająca na wykonywaniu zadań o szcze-
gólnym charakterze z punktu widzenia reali-
zacji interesu publicznego. Te uwarunkowa-
nia mają bardzo duży wpływ na postrzeganie 
mojej pracy, mojej osoby i stawiają wysoko 
poprzeczkę. Funkcja jest więc mocno powią-
zana zarówno z prestiżem jak i z zaufaniem, 
jakim obdarzyło mnie społeczeństwo.
Przewodnicząca musi sobie radzić także 
z bardziej prozaicznymi sprawami takimi 
jak przygotowanie i podpisywanie doku-
mentów czy prowadzenie obrad rady. Była 
trema podczas pierwszego posiedzenia?
 - Gdybym powiedziała że nie, byłoby to 
niezgodne z prawdą. Tak, była trema i jest 
przed każdą kolejną sesją. Podczas mojego 
debiutu nieocenioną pomoc okazali mi nie 
tylko pracownicy urzędu, ale przede wszyst-

kim moi koledzy i koleżanki radni dzięki 
którym przebrnęłam to pierwsze posiedze-
nie rady. Z każdą następną czuję się dużo 
pewniej. Dodam, że moja przygoda z samo-
rządem nie rozpoczęła się w 2018 roku lecz 
znacznie wcześniej, bo już 2010 roku, a każ-
dy dzień to nauka i intensywna praca.
Czy w praktyce perspektywa postrzega-
nia przez przewodniczącego problemów 
i rozmaitych aspektów funkcjonowania 
Gminy różni się od tej prezentowanej 
przez władzę i wójta?
  - Jako Rada staramy się konfrontować 
wyobrażenia z rzeczywistością, czyli dopa-
sować suche zapisy ustaw, statutów, etc. do 
dynamicznego organizmu, jakim jest gmina. 
Każdy z nas radnych ślubował, że będzie su-
miennie wykonywał swoje obowiązki dla po-
myślności naszej gminy i dobra jej mieszkań-
ców, tworzących tą naszą piękną samorządo-
wą wspólnotę. Dla mnie oznacza to, że rada 
będzie wspierać wójta, by ten mógł sprawnie 
i efektywnie realizować postanowienia rady. 
Wszystko w atmosferze wzajemnego szacun-
ku, odpowiedzialności, zgodnie z prawem 
i oczekiwaniami naszego społeczeństwa. 
Jako radni jesteśmy otwarci na problemy 
mieszkańców, nie możemy przecież funkcjo-
nować w oderwaniu od rzeczywistości. Pra-
gniemy służyć mieszkańcom i spełniać ich 
oczekiwania w miarę posiadanych możliwo-
ści finansowych. Po to nas wybrano. Jestem 
przekonana, że pomimo różnych poglądów, 
udaje nam się wspólnie osiągnąć porozu-
mienie w kluczowych kwestiach, związanych 
z rozwojem gminy. W sprawach spornych 
prowadzimy z Panią Wójt konstruktywny 
dialog, wypracowując wspólne, jak najlepsze 
rozwiązanie dla naszych mieszkańców.
Na co szczególnie chciałaby zwrócić uwa-
gę Ewa Śliwińska podczas pełnienia swo-
jej funkcji? 
 - Przede wszystkim moim celem jest 
kierowanie wysiłku rady w stronę zgodnej, 
efektywnej i transparentnej pracy dla dobra 
mieszkańców gminy. Mam nadzieję, iż ko-
ledzy i koleżanki znajdą we mnie wsparcie 
w każdej, nawet najbardziej błahej sprawie. 
Będę się starała, aby radni nigdy nie tracili 
z oczu także celu nadrzędnego, czyli intere-
su gminy jako całości. Zdaję sobie sprawę, że 
nie będzie łatwo, bowiem oczekiwania rad-

  ROZMOWA NA CZASIE

warto przeczytać

Służyć mieszkańcom, 
spełniać ich oczekiwania…

Rozmowa z Ewą Śliwińską, przewodniczącą Rady Gminy Chodzież

nych są duże i będziemy musieli nauczyć się 
trudnej sztuki kompromisu.
Udaje się Pani godzić życie prywatne 
z obowiązkami przewodniczącej?
 - Nie ukrywam, że czasami bywa to bar-
dzo trudne, tym bardziej, iż moja praca za-
wodowa również polega na kontakcie z ludź-
mi. W takich momentach bardzo dużym 
wsparciem dla mnie jest przede wszystkim 
moja rodzina, przyjaciele i znajomi. 
 Jest Pani już osobą rozpoznawalną w Gmi-
nie Chodzież. Ale proszę przedstawić się 
i powiedzieć parę słów o sobie  mieszkań-
com z miejscowości, którzy mniej Panią 
znają….
 - Mogę powiedzieć, że z gminą Chodzież, 
a w szczególności z miejscowością Strzelce 
jestem związana  od 1980 roku. Natomiast 
z samorządem, jak już wspomniałam wcze-
śniej od  2010 roku, ponieważ w tymże roku 
wystartowałam w wyborach samorządowych 
i dzięki poparciu wyborców uzyskałam man-
dat radnego. Od tego momentu staram się 
aktywnie działać na rzecz naszego lokalne-
go społeczeństwa, jako jego przedstawiciel. 
W ciągu minionych 2 kadencji zdobywałam 
doświadczenie pracując, między innymi 
w Komisjach, co pozwoliło mi poznać wie-
le problemów mieszkańców. Zawodowo je-
stem Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Strzelcach. Prywatnie matką i babcią, która 
w wolnych chwilach pomiędzy praca zawodo-
wą, społeczną a życiem rodzinnym lubi czytać 
książki. Aktywnie działam w niedawno powo-
łanym Kole Gospodyń Wiejskich w Strzelcach. 
 Dziękuję za rozmowę                                 k
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Na co przeznaczymy pieniądze?
  FUNDUSZ SOŁECKI 2020

Zaczęło się od Poloneza

 KONSTANTYNOWO, RATAJE

 Czym jest fundusz sołecki?
Fundusz sołecki to wyodrębnione 
w budżecie gminy środki przezna-
czone dla sołectw. Gmina nie ma 
obowiązku tworzenia funduszu 
sołeckiego - decyzja ta należy wy-
łącznie do rady gminy. W Gminie 
Chodzież Rada Gminy zdecydo-
wała, iż realizacja zadań w ramach 
Funduszu Sołeckiego zwiększy 
udział mieszkańców w budowaniu 
przede wszystkim  pozytywnego 
wizerunku swoich sołectw, a tak-
że będzie miała większy wpływ 
na wydatkowanie części środków 
z budżetu gminy. Fundusz sołecki 
działa w oparciu o ustawę z dnia 
21 lutego 2014 r. o funduszu so-
łeckim.
 Na co można wydać pienią-
dze z funduszu sołeckiego?
Pieniądze z funduszu sołeckiego 
można wydać na przedsięwzięcia 
służące poprawie warunków życia 
mieszkańców. Muszą to być przed-
sięwzięcia w ramach zadań wła-
snych gminy i zgodne ze strate-
gią rozwoju gminy. Muszą być też 
zgłoszone we wniosku złożonym 
przez sołectwo do wójta. Fundusz 
sołecki można też wykorzystać na 

działania zmierzające do usunię-
cia skutków klęski żywiołowej.
 Środki w funduszu sołeckim 
są przyznawane na konkretny 
rok budżetowy. Środki funduszu 
niewykorzystane w roku budże-
towym wygasają z upływem roku. 
Sołectwo więc straci niewydane 
pieniądze. Wynika to z art. 3 ust. 
6 ustawy o funduszu sołeckim. 
Fundusz sołecki to część budżetu 
gminy, za który odpowiada wójt. 
Środkami nie dysponuje więc soł-
tys i to nie sołtys zawiera umowy 
czy realizuje przelewy. 
 Czy w trakcie roku sołectwo 
może chcieć zmienić zakres 
przedsięwzięcia lub przesunąć 
przyznane środki na coś innego. 
Jak to zrobić?
 - konieczne jest złożenie wnio-
sku do wójta o zmianę przedsię-
wzięć lub ich zakresu przewidzia-
nych do realizacji w ramach fun-
duszu;
 - wniosek można złożyć 
w trakcie roku budżetowego, ale 
nie wcześniej niż po uchwaleniu 
budżetu gminy na dany rok;
 - wniosek należy złożyć nie 
później niż do 31 października da-

nego roku budżetowego;
 - wniosek nie może prowa-
dzić do przekroczenia pierwotnie 
przyznanych środków.
Przy składaniu takiego wniosku 
stosuje się odpowiednio zasady 
dotyczące wniosku o przyznanie 
środków z funduszu sołeckiego 
(art. 5 ust. 2, 3 oraz 5-11 ustawy).
 Zakończone zostały zebra-
nia wiejskie w sprawie ustale-
nia zakresu zadań do realiza-
cji w 2020r. Jak zdecydowali 
mieszkańcy? 
 Sołectwo Oleśnica – przezna-
czy pieniądze w wysokości 28 
840,84 zł na doposażenie świetli-
cy wiejskiej, zagospodarowanie 
terenu Oleśnicy oraz doposażenie 
placu zabaw,
 Sołectwo Podanin – w wysoko-
ści 33 647,64 – zagospodarowanie 
terenu przy świetlicy wiejskiej
 Sołectwo Pietronki – w wy-
sokości 15 787,06 – doposażenie 
świetlicy wiejskiej,
 Sołectwo Milcz - w wysokości 
47 125,55 – budowa oświetlenia 
na ul. Zacisznej w Studzieńcu, 
 Sołectwo Nietuszkowo – w wy-
sokości 24 740,92 zł – zagospo-

darowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej oraz doposażenie świe-
tlicy wiejskiej,
 Sołectwo Konstantynowo – wy-
sokości 22 149,01 – budowa oświe-
tlenia we wsi Konstantynowo,
 Sołectwo Rataje – w wysokości 
47 125,55 – budowa chodnika na 
osiedlu Dębowym i Wierzbowym,
 Sołectwo Strzelce – w wyso-
kości 47 125,55 – zakup i mon-
taż monitoringu na cmentarzu 
i zagospodarowanie terenu wraz 
z oświetleniem,
 Sołectwo Zacharzyn – w wyso-
kości 47 125,55 – zakup strojów 
ludowych oraz doposażenie świe-
tlicy wiejskiej i budowa ścieżki 
edukacyjnej wraz z zagospodaro-
waniem terenu,
 Sołectwo Stróżewice – w wy-
sokości 20 735,24 – remont ła-
zienki w świetlicy wiejskiej
 Sołectwo Stróżewo – wysoko-
ści 31 008,61 – zagospodarowanie 
terenów zielonych, rozbudowa 
systemu monitoringu, zakup fon-
tanny na staw, zakup przenośnego 
głośnika, zakup masztu na flagi, 
zakup ławek 

UG

W Konstantynowie frekwencja 
była spora, do sali wiejskiej przy-
szło kilkadziesiąt osób. Już na po-
czątku sołtys Barbara Kin mimo 
kilku pomysłów na co wydatkować 
pieniądze, zaapelowała o kolejne 
propozycje. W międzyczasie głos 
zabrała wójt gminy Kamila Szej-
ner, która wręczyła adresownik 
z podziękowaniami dla pani sołtys 
i społeczników za dobrą współpra-
cę przy organizacji gminnych doży-
nek. - Są jeszcze ludzie, którzy się 
nie tylko deklarują, ale po prostu 
to robią. Tutaj udało wam się stwo-
rzyć niezapomnianą atmosferę… 
- stwierdziła. Dalej pani wójt omó-
wiła najbliższe inwestycje dotyczą-
ce funduszy sołeckich i nie tylko. M. 
in wspomniała o powstaniu placu 
zabaw do końca października oraz 
o dalszej modernizacji świetlicy 
w Konstantynowie. Gmina wygra-
ła również 3 granty: na wigilię dla 
osób starszych, babski comber i na 
książkę kulinarną związaną tema-
tycznie z rybami. Do świetlicy będą 
zakupione nowe krzesła. Wójt zleci-
ła także projekt na przygotowanie 
nowej drogi ułatwiającej dojazd do 

gruntów rolnych. Jednak najważ-
niejszą była decyzja na co przezna-
czyć pieniądze z funduszu sołec-
kiego, Tutaj większość była zgodna 
- całe 22.149 zł., przeznaczone zo-
stanie na budowę oświetlenia.
 W Ratajach gospodarz spotka-
nia sołtys Teresa Soch zakomuniko-
wała iż tegoroczny fundusz w wy-
sokości 47. 125 zł przeznaczony zo-
stanie na budowę chodnika na osie-
dlu Dębowym i Wierzbowym. Wójt 
podobnie jak i w pozostałych sołec-
twach podziękowała za pomoc przy 
dożynkach i podkreśliła społeczne 
zaangażowanie oraz bezinteresow-
ność mieszkańców. Wójt zapowie-
działa także dalsza rozbudowę dróg 
i chodników na osiedlach, ponieważ 
mieszkańców przybywa w szybkim 
tempie. Przewiduje się, że w ciągu 
najbliższych 10 lat Rataje podwoją 
liczbę mieszkańców. Na sugestie, by 
w związku z coraz większym zain-
teresowaniem ziemią pod budowę, 
ograniczyć produkcję rolniczą wójt 
stwierdziła jednoznacznie - nie mo-
żemy wymusić blokady rozwoju 
rolnictwa. To jest teren wiejski i rol-
nicy mają do tego prawo.

Cykl zebrań zakończony
W zebraniach wiejskich w Konstantynowie podobnie jak i w Ra-
tajach wzięła udział wójt Gminy Kamila Szejner oraz sekretarz 
gminy Katarzyna Staśkowiak.

Fundusz sołecki działa w Gminie Chodzież od początku jego powstania. Można z niego finansować wszystko to, co mieści 
się w zadaniach własnych gminy. Z budżetu państwa zwracana jest część wydatków w ramach funduszy sołeckich. 

W sali wiejskiej Konstantynowa mieszkańcy aktywnie 
uczestniczyli w dyskusji
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ZACHARZYN

Zniknęli bez śladu… 
Uczcili pamięć 
pomordowanych

Gmina Chodzież przy wsparciu Szkoły Podstawowej zorga-
nizowała wzruszającą uroczystość upamiętniającą rocznicę 
tragicznych wydarzeń z września 1939 roku, wydarzeń ciągle 
żywych wśród lokalnej społeczności. Nic dziwnego - zginęli sy-
nowie, bracia, mężowie tylko dlatego, że urodzili się Polakami. 

W sobotę 21 września przy 
Pomniku Pomordowanych 
w centrum wsi w Zacha-

rzynie zgromadzili się mieszkańcy 
i przedstawiciele władz Gminy Cho-

dzież z Kamilą Szejner, wójtem Gminy 
Chodzież, jej zastępczynią Ewą Kubiś 
oraz przewodniczącą rady - Ewą Śli-
wińską na czele. Nie zabrakło obu 
starostów oraz reprezentantów orga-
nizacji społecznych, służb munduro-
wych i szkół podstawowych powiatu. 
Okazja była tyle uroczysta, co tragicz-
na… Na ten dzień właśnie wyznaczo-
no obchody 80-rocznicy hitlerow-
skiego mordu na siedmiu Polakach 
- mieszkańcach tej ziemi. Pod pomni-
kiem nie było żadnych przemówień. 

Po odśpiewaniu hymnu państwowe-
go zgromadzeni w ciszy złożyli wień-
ce i kwiaty oraz zapalili znicze. 
 W pierwszej kolejności cześć 
pomordowanym oddali przedstawi-

ciele rodziny Jagiełło, która podczas 
tych tragicznych wydarzeń straciła aż 
dwóch swoich członków. Obok Leona 
i Adama Jagiełło (18 i 20 lat – syno-
wie rolnika z Konstantynowa), na 
tablicy widnieją jeszcze następujące 
nazwiska: Bernard Rutkowski (16 
lat) i Stanisław Karniszewski (38 lat  -  
robotnicy rolni ze wsi Słomki), którzy 
zostali zamordowani w szczególnie 
bestialski sposób przez podcięcie gar-
deł i żył na rękach. Dokonał tego oso-
biście Emil Heyn samozwańczy „bur-

mistrz”, po wkroczeniu Wermachtu 
na teren powiatu chodzieskiego. Dalej 
w piwnicy Fritza Tischnera zostali 
dotkliwie pobici, a potem wywlecze-
ni i zamordowani kolejni mężczyźni 
- Paweł Grzegorzewski (18 lat, robot-
nik rolny z Zacharzyna), Paweł Kier-
man (24 lata - robotnik sezonowy 
z Zacharzyna), Feliks Kunkiel (robot-
nik rolny z Zacharzyna). Wszystkie te 
nazwiska widnieją na pamiątkowej 
tablicy pomnika, który został odsło-
nięty w 1978 roku, w 33 rocznicę wy-
zwolenia Ziemi Chodzieskiej. 
 Krótką choć przejmującą uro-
czystość pod pomnikiem zakończył 
przemarsz pod przewodnictwem 
orkiestry dętej z Budzynia do pobli-
skiego kościoła, gdzie zaplanowano 
mszę św. w intencji pomordowanych 
Polaków. Nabożeństwo wspólnie 
z miejscowym proboszczem konce-
lebrowali dziekan dekanatu chodzie-
skiego, proboszcz parafii św. Floriana 

w Chodzieży ks. Ireneusz Szypura 
oraz oo. Eustachy Rakoczy - Paulin 
z Częstochowy, honorowy obywatel 
Chodzieży. - Zniknęli bez pożegnania, 
nie wiadomo gdzie, jak i kiedy. Została 
tylko cisza – mówił proboszcz pod-
czas kazania.
 Obchody rocznicy tragedii zakoń-
czyła patriotyczna inscenizacja przy-
gotowana przez uczniów i nauczycieli 
z SP w Zacharzynie oraz dwójkę so-
listów z Budzynia. Za udział w przy-
gotowaniach podziękowała dyrektor 
szkoły Ewa Rozmarynowska-Żądło 
oraz wójt gminy Chodzież Kamila 
Szejner, która przywołała krople rosy 
z nadnoteckich łąk i torfowisk, gdzie 
zakopano zabitych Polaków porów-
nując je do łez… Słowa uznania wy-
raził też starosta chodzieski Mirosław 
Juraszek. Dodajmy, iż z okazji rocznicy 
mordu w szkole przygotowano także 
wystawę historyczną zdjęć i doku-
mentów.                                              k

Nazwiska pomordowanych Polaków na pomniku w Zacharzynie  

Wieniec od przedstawicieli samorządu i władz gminy Chodzież

Kwiaty złożyli członkowie Stowarzyszenia Socius

Całość zakończyło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego

Całość zakończyło odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego
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Choć mowa jest o ścieżce, w rze-
czywistości Milcz zyska mały 
kompleks rekreacyjny i wy-

poczynkowy, który może stać się 
wyróżnikiem tej miejscowości i jej 
znakiem rozpoznawczym. Bardzo 
możliwe, iż do Milcza zaczną  przy-
bywać grupy uczniów pod opieką 
nauczycieli. Będzie co oglądać… 
 Praktycznie zakończone zosta-
ło zadanie p.n. „Rybolandia – bu-
dowa ścieżki rekreacyjno-tury-
stycznej w Milczu”. Zadanie współ-
finansowane jest z działania Reali-

zacja Lokalnych Strategii Roz-woju 
kierowanych przez społeczność 
w ramach priorytetu 4 – „Zwiększa-
nie zatrudnienia i spójności teryto-
rialnej i objętego programem ope-
racyjnym „Rybactwo i morze”. Na 
zapytania ofertowe odpowiedziało 
9 podmiotów. Najkorzystniejszą 
przedstawiła Pracownia Plastycz-
na „Studio 22” z Połczyna Zdroju. 
Wartość inwestycji to 98.412,20 
zł., z czego kwota pozyskana ze źró-
deł zewnętrznych to 59.372,00 zł. 
Ścieżka będzie wysypana grysem 

z bramą na wejściu. Planuje się, iż 
efektownym dopełnieniem całości 
będą tzw. gry edukacyjne – w dużej 
części złożone z konstrukcji i ele-
mentów drewnianych (dopuszczo-
nych na placach zabaw). Przykła-
dem może być „Brama na rybacką 
ścieżkę edukacyjną” - jak zapew-
niają oferenci z możliwym herbem, 
logo i nazwą ścieżki. Przewidziano 
9 sztuk gier edukacyjnych m. in. 
„Sprawność ichtiolog”, „Fotościan-
ka” „Nad wodą”-  do pamiątkowych 
fotografii, gra - Światowid - „Płazy, 

gady i ryby” lub „Mieszkańcy jezio-
ra”, gry terenowe - „Morskie zagad-
ki”, tablica do rysowania i pisania 
- „Wodne opowieści”, „Ryby słodko-
wodne”, gry edukacyjne - „Wodne 
puzzle sandacz, sum/karp i płoć, 
lub „Wodne puzzle „szczupak, lin/
leszcz, okoń”, czy gra plenerowa - 
„Jaka to ryba” - wrzutki. Wszystkie 
gry przeznaczone są dla edukato-
rów i nauczycieli, jako doskonałe 
uzupełnienie zaplecza dydaktycz-
nego ścieżki. 

UG

„Rybolandia – budowa ścieżki 
rekreacyjno-turystycznej w Milczu„ ukończona

Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu naszej gazety w Milczu właśnie finali-zowana jest  budowa ścieżki, która 
usatysfakcjonuje zarówno miłośników przyrody, ichtiologii jak i rekreacji. Dodatkowo po wybudowaniu umożliwi ona  ko-
rzystanie z całego spektrum gier edukacyjnych.

Powstała „Stanica w Trójmieście 
– miejsce obsługi turystyki 

pieszej i rowerowej 

Wnętrze odnowionej świetlicy w Słomkach

Zgodnie z terminami zawar-
tymi w umowie zakończono 
realizację operacji pn. „Stanica 
w Trójmieście – miejsce obsługi 
turystyki pieszej i rowerowej 
poprzez remont i moderni-za-
cję istniejącej Sali wiejskiej”. 
Przedsięwzięcie miało na celu 
rozszerzenie wykorzystania 
istniejącej sali o funkcję tury-
styczną wykorzystując walory 
terenu, na którym jest usytu-
owana świetlica w Słomkach. 
Zadanie zrealizowane zostało 
przez Gminę Chodzież, która 
jest członkiem Stowarzyszenia 
Nadnotecka Grupa Rybacka.  

W ramach Operacji wyko-
nano remont sali głów-
nej, tj. wymieniono in-

stalację elektryczną i oświetlenie 
w sali, podwieszony został sufit, 
dokonano wymiany podłogi, zain-
stalowano parapety wewnętrzne, 
pomalo-wano ściany oraz zmo-
dernizowana została scena i wej-
ście główne do budynku. Przed 
wejściem zainstalowany został 
podjazd dla osób z niepełnospraw-
nością ruchową oraz usytuowana 

została tablica informacyjna zawiera-
jąca mapę ścieżek rowerowych, zdję-
cia z gatunkami zwierząt żyjącymi 
w wodach i nad wodami gminy Cho-
dzież oraz nazwę projektu i źródła 
jego finansowania.    
 Zadanie współfinansowane jest  
z działania „Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność” w ramach Priorytetu 4 
„Zwiększenie zatrudnienia  i spójno-
ści terytorialnej” objętego  Program  
Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.  

Wartość zadania wyno-
si 138.780,65 zł, z tego 
w ramach umowy zawar-
tej przez Gminę z Woje-
wództwem Wielkopolskim  
dofinansowanie  wynosi 
113.159 zł, której środki Unii Eu-
ropejskiej w ramach   EFMR  to 
96.185,15 zł.       
 Cel głównym projektu jest stwo-
rzenie miejsca obsługi turystyki pie-
szej i rowerowej poprzez rozszerza-
nie charakteru użytkowania obec-

nego budynku świetlicy wiejskiej 
w Słomkach o funkcję rekreacyj-
no-turystyczną. Cel ten  wpisuje się 
w Cel Ogólny II LSR, tj. Zwiększenie 
atrakcyjności i konkurencyjności tu-
rystycznej obszaru  NGR  oraz zdefi-
niowane dla niego cele szczegółowe. 

Przybyły zawsze przydatne tablice informacyjne
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Podanin: Staw rekreacyjny i reprezentacyjny

W Podaninie powstał urokliwy zakątek      

Mieszkańcy mogą się cieszyć
Gmina Chodzież zakończyła zadania dot. przebudowy dróg 
w Stróżewku za 170 000 zł i w Kamionce za 200 000 zł. Inwe-
stycje zostały dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umowami na prze-
budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Nowe drogi poprawią infrastrukturę Gminy Chodzież

Zadania zrealizowano ze środ-
ków Województwa Wielko-
polskiego w łącznej kwocie 

163225 zł. Ogółem wykonano ro-
boty w ciągach drogowych na łącz-
nej długości 255 mb w Stróżewku 
i 217 mb w Kamionce oraz szero-
kość 4 metry każda. 

 Zakres przebudowy dotyczył 
następujących elementów:
 - roboty przygotowawcze tj. po-
miarowe, inwentaryzacja powyko-
nawcza, roboty ziemne
 - tymczasowy projekt organiza-
cji ruchu zapewniający dojazd do 
posesji
 - nawierzchnie z kostki betono-
wej gr. 8 cm na podsypce cemento-
wo piaskowej 
 - roboty rozbiórkowe warstwy 
ziemnej i  tłuczniowej wraz z wywo-

zem na drogi gruntowe
 - wykonanie koryta oraz pod-
budowy z mieszanki związanej ce-
mentem
 - roboty uzupełniające i wykoń-
czeniowe tj. wjazdy, oporniki drogo-
we, itd.
 Sukcesywna budowa dróg do-
jazdowych do pól w wybranych lo-
kalizacjach poprawia infrastrukturę 
drogową Gminy Chodzież i znako-
micie wpisuje się w ofertę poprawy 
warunków życia jej mieszkańców. 
Corocznie znaczna część budżetu 
przeznaczana jest na inwestycje 
służące poprawie warunków byto-
wych z troską o środowisko natu-
ralne człowieka. W przebudowie 
w/w dróg wykorzystano materiały 
budowlane pochodzące z Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

UG

Zakończono i odebrano prace budowlano-montażowe doty-
czące operacji pod nazwą „Odnowa zagospodarowania skweru            
i stawu w Podaninie”.     

Operacja obejmowała m.in.: 
przygotowanie terenu, ko-
rektę i wyrównanie linii 

brzegowej  istniejącego zbiornika  
w miejscu kaskady,  budowy wo-
dotrysku z kaskadą, wykonanie 
chodnika z kostki betoanowej wraz 
z podejściami i wyjściem z przejść 
dla pieszych, oświetlenia skweru, 
trawników i przejść dla pieszych 
ustawienie kładki, ławek, koszy na 
śmieci, tablic informacyjno-ostrze-
gawczych.    
 Przedsięwzięcie wykonano 
w centrum wsi z wykorzystaniem 
naturalnych walorów istniejącego 
stawu i jego otoczenia co jest do-
datkową zaletą również w popra-
wie i wyeksponowaniu walorów 

wizualnych tego miejsca.
 W wyniku zrealizowania ww. 
operacji osiągnięty został  cel,  tj.  
stworzenie miejsca rekreacji we wsi 
Podanin poprzez odnowę zagospo-
darowania stawu i skweru w Po-
daninie. Cel ten wpisuje się w Cel 
Ogólny II Zwiększenie atrakcyjności 
i konkurencyjności turystycznej ob-
szaru NGR oraz zdefiniowane dla 
niego cele szczegółowe Rybackiej 
Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność realizo-
wanej przez Nadnotecką Grupę Ry-
backą z siedzibą w Pile. Gmina Cho-
dzież jest członkiem Stowarzyszenia 
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.  
 Zadanie współfinansowane 
jest z działania „Realizacja lokal-

Dobiegają końca prace bu-
dowlane zadania „Budowa 
drogi – Rataje Os. Dę-

bowe”. Rezultatem przeprowa-
dzonego przedsięwzięcia będzie 
zmiana nawierzchni drogi na 

utwardzoną wraz z częściowym 
jej poszerzeniem i wyposaże-
niem w brakującą infrastruktu-
rę  drogową: chodniki,  skrzy-
żowania,  przejścia dla pieszych, 
oznakowanie pionowe i poziome,  

oświetlenie drogowe i kanalizacja 
deszczowa. Nowa droga posia-
dać będzie połączenie (początek) 
z drogą gminną oraz z drogą wo-
jewódzką nr 191 Chodzież-Szmo-
cin-Lipa  (koniec) w ramach no-

Droga już prawie jest… wego włączenia do tej drogi. 
 Zadanie objęte jest dofinan-
sowaniem z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości 
50% kosztów kwalifikowalnych, 
co stanowi kwotę 842 703 zł. 
W umowie o dofinansowanie na-
zwane jest „Budowa drogi w Ra-
tajach, gm. Chodzież”.  

nych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność” w ramach Prio-
rytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej” objętego 
Program Operacyjnym „Rybactwo 
i Morze”. Wartość zadania wyno-
si 79 298,88 zł, z tego w ramach 

umowy zawartej przez Gminę 
z Województwem Wielkopolskim 
dofinansowanie  wynosi  85 %  co 
stanowi kwotę  60 651,00 zł z której 
środki Unii Europejskiej w ramach   
EFMR  to  51 553,35 zł.

UG



8 Nasza Gmina Chodzieżz jedynki

Było z szacunkiem dla tradycji, ale odrobinę inaczej.  Choć każde dożyn-
ki przygotowywane są według podobnego klucza, w Oleśnicy nowator-
skich pomysłów nie brakowało. I tak już sporą ofertę konkursową dodat-

kowo uatrakcyjniła rywalizacja kulinarna. A to nie wszystko.

Atrakcji moc czekała wszyst-
kich którzy przybyli w sobo-
tę 31 sierpnia do Oleśnicy. 

Gminno-Parafialne Dożynki prze-
ciągnęły się do głębokiej nocy. Na 
brak wrażeń i emocji nie mogli na-
rzekać nawet ci najbardziej wyma-
gający - zarówno duzi jak i mniejsi 
mieszkańcy okolicznych wsi.
 Sobotnie Święto Plonów gminy 
Chodzież zainaugurowano trady-
cyjnym korowodem. Kiedy uczest-
nicy dotarli na boisko szkolne, 
odprawiona została Msza Święta 
Dziękczynna, którą w warunkach 
polowych koncelebrowali kapłani 
pod przewodnictwem ks. Irene-
usza Szypury, proboszcza parafii 
pw. św. Floriana w Chodzieży. Pod 
koniec proboszcz poświęcił zapre-
zentowane przez poszczególne 

sołectwa wieńce - niektóre praw-
dziwe dzieła sztuki zachwycające 
przybyłych precyzją i wkładem 
pracy. W dalszej części przed-
stawiono sylwetki tegorocznych 
starostów dożynkowych - Joanny 
Głód i Łukasza Miazgi. Wkrótce 
potem rozpoczął się obrzęd dożyn-
kowy przeplatany tańcami i scen-
kami z życia wsi w wykonaniu 
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca 
Ludowego „Modraki”.
 Gości powitała wójt Gminy 
Chodzież Kamila Szejner. W swo-
im przemówieniu przedstawiła 
bilans zalet i wad profesji rolnika. 
Jej zdaniem zwłaszcza tych pierw-
szych nie brakuje. - Wiemy, że życie 
na wsi nie jest usłane różami. Ale 
nic nie zastąpi kontaktu z naturą… 
Na pewno bycie rolnikiem kształ-

Proboszcz poświęcił… Będzie pamiątka

Chlebem dzielono się z mieszkańcami i gośćmi Prawie finał

Ponieśli plon
OLEŚNICA. Gminne Dożynki 2019. Mimo wszystko radośnie…

Oby go nie zabrakło
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tuje charakter człowieka, choć na 
ten temat funkcjonuje wiele ste-
reotypów. A zwracając się wprost 
do zainteresowanych życzyła im 
dużo satysfakcji i szczęścia, tak by 
w przyszłym roku mogła znowu 
im podziękować za chleb. 
 Na wniosek pani wójt odzna-
kę „Zasłużony dla rolnictwa” wrę-

czono czterem osobom z terenu 
gminy. Otrzymali je: Angelika Py-
tel, Elżbieta Szczepanik, Jarosław 
Szefer i Olga Pisarek.”
 Z trzech ważnych rywalizacji 
dożynkowych zaintere-
sowanie wzbudził 
konkurs kuli-
narny - forma 

eliminacji do imprezy pn. „Smaki 
Regionu - Zakończenie lata z Mag-
dą Gesler” zaplanowanej w Mar-
goninie. Poprowadziła go dwójka 
finalistów programu Master Chef 
- Mateusz Krojenka i Krzysztof 
Bigus. I tak cztery „bilety” na spo-
tkanie z panią Magdą zapewnili 
sobie reprezentanci sołectw: Milcz, 
Strzelce, Nietuszkowo i Rataje. 
 Oto wyniki pozostałych kon-
kursów… 
 - Konkurs na najpiękniejsze 
stoisko dożynkowe: I miejsce – 
Rataje, II - Konstantynowo, III – 
Milcz, IV – Stróżewice, V – Strzel-
ce, VI - Oleśnica i Nietuszkowo, 
VII – Zacharzyn, VIII – Podanin, 

IX – Stróżewo, X – Pietronki. 
 - Konkurs na najład-
niejszy wieniec dożynkowy 
w kategorii wieniec tradycyj-
ny: I miejsce – Strzelce, II – Po-
danin, III – Konstantynowo, 
IV – Nietuszkowo, V – Rataje, 
VI – Pietronki, VII – Stróżewo.
 - Najładniejszy wieniec 
dożynkowy w kategorii wie-
niec współczesny: I miejsce 
– Milcz, II – Zacharzyn i Stró-
żewice, III – Oleśnica. 
 Dodajmy jeszcze, iż impre-
zę zakończył koncert zespołu 
B-QLL oraz trwająca do godz. 1 
zabawa pod chmurką.

K

Uśmiechnięty stragan dożynkowy

Kurczak dożynkowy

I jak tu wybrać najładniejszy?

Grunt to dobra zabawa Zasłużeni dla rolnictwa

Chleba naszego 
powszedniego

Sołtys Milcza 
i wolontariusz

Ponieśli plon
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STRZELCE

   OLEŚNICA

Czas na pracę, nowe pasje i przyjaźnie

Pierwszy dzwonek 
w (prawie) nowej szkole

warto przeczytać

W poniedziałek 2 września w odnowionej Szkole Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Strzelcach uroczyście rozpoczęto 
nowy rok szkolny. W inauguracji wzięli udział samorządowcy 
z wójtem gminy Kamilą Szejner i przewodniczącą rady gminy 
Ewą Śliwińską na czele. Towarzyszyli jej radny gminy Adam 
Nochowicz oraz sołtys wsi Strzelce Ewa Kozera.

Główne uroczystości na pla-
cu szkolnym rozpoczęły się 
od wprowadzenia sztandaru 

i odśpiewania hymnu państwowego. 
Gości powitały wspólnie, społeczny 
zastępca dyrektora SP w Strzelcach 
Marta Gryl oraz przewodnicząca 
Samorządu Uczniowskiego Nikola 
Pufalska. Szczególnie ciepło przyję-
to grupę uczniów klas pierwszych 
dopiero wstępujących na swoją edu-
kacyjną ścieżkę. Marta Gryl życzyła 
nauczycielom, ale także rodzicom 

i dzieciom m. in. zdrowia i ochoty 
do pracy. Bo jak stwierdziła „bez wa-
szego udziału nasze wysiłki nie mają 
sensu” zaś wypowiedź zakończyła 
apelem - zadbajmy by wszyscy do-
tarli do celu.
 Wójt Gminy Kamila Szejner przy-
pomniała, iż nie przypadkowo spo-
tkaliśmy się w niemal nowym zmo-
dernizowanym budynku szkolnym. 
A to dopiero pierwszy etap i jak za-
powiada włodarz gminy będzie ciąg 
dalszy remontów. Zwracając się do 

uczniów dodała - Zadaniem szkoły 
jest zapewnienie wam dobrych wa-
runków nauki. Będziemy się starać 
żebyście byli jak najlepiej przygoto-
wani do kolejnych etapów edukacji. 
Życzę wam wielu pogodnych dni, 
nowych przyjaźni, dużo możliwo-
ści. Dziękuję również nauczycielom, 
z nadzieją, że ta praca jest dla was 
nie tylko wyzwaniem, ale też pasją… 
 Uroczystość zakończyło sym-
patyczne powitanie pierwszaków 

przez drugoklasistów. Po odśpie-
waniu hymnu szkolnego uczniowie 
rozeszli się do klas na spotkania ze 
swoimi wychowawcami. Natomiast 
samorządowcy z zastępującą dy-
rektor szkoły Martą Gryl, udali się 
na lustrację wyremontowanych klas 
i pomieszczeń. Szczególne wrażenie 
sprawia sala gimnastyczna, ale także 
nowe łazienki szatnie i ogólny wy-
gląd szkoły, który dzięki kolorystyce 
już z daleka rzuca się w oczy. 

Wszystko co dobre wszystko się kiedyś kończy… Po wakacjach w poniedziałek 2 września wypoczęci i w dobrych nastrojach 
uczniowie szkoły im. Marii Skłodowskiej-Curie stawili się na pierwszym w tym roku apelu szkolnym.

W uroczystości z okazji 
rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego obok 

uczniów, ich rodziców i grona 
nauczycieli wzięły udział panie 

Katarzyna Staśkowiak - sekretarz 
Gminy Chodzież oraz radna gmi-
ny Iwona Fudała. Z krótkim pro-
gramem artystycznym wystąpiły 
uczennice klasy siódmej. Szcze-

gólnie uroczyście szkolna 
społeczność powitała kla-
sę pierwszą. 
 W dalszej części dyrek-
tor szkoły Joanna Mać-
kowiak dokonała paso-
wania najmłodszych na 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Oleśnicy, a wycho-
wawczyni klasy Barbara 
Danilewicz obdarowała 
maluchy upominkami. 

Szczególnie znaczącym 
momentem dla pierw-
szoklasistów okazało 
się ślubowanie złożone 
na szkolny sztandar. 
Dyrektor przypomnia-
ła iż szkoła to miej-
sce szczególne, gdzie 
można rozwijać swoje 
pasje, zainteresowa-
nia, nawiązywać nowe 
przyjaźnie, zdobywać 
wiedzę i umiejętności. 
Zaś wykształcenie to 
dobro, którego nikt nie 
jest w stanie nas po-
zbawić. Po apelu uczniowie roze-

szli się do klas, aby spotkać się ze 
swoimi wychowawcami.

Podoba się ciekawa kolorystyka całości

     Starsi (o rok) koledzy, pierwszakom 

Kamila Szejner: To nie koniec modernizacji i remontów

Uroczystość w Oleśnicy odbyła się 
na szkolnym boisku

Pierwszaki na uczniów pasowała 
osobiście dyr. Joanna Maćkowiak
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 Czy wiesz że...
GOSPODARKA ODPADAMI 

warto wiedzieć

W wyniku przeprowadzonej 
w kwietniu bieżącego roku 
mobilnej zbiórki zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego (lodówki, pralki, telewizory, 
komputery, telefony komórkowe, 
lampy, itp.) zebrano 1,620 Mg (tony) 
odpadów. Natomiast podczas prze-
prowadzonej w lipcu i sierpniu tego 
roku mobilnej zbiórki zebrano:
 -   54,820 Mg odpadów wielko-
gabarytowych (meble, kanapy, dy-
wany)
 -   5,500 Mg zużytych opon,
 - 1,700 Mg odpadów niebez-
piecznych (farby, lakiery). 
 Niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych zebra-
no - 717,940 Mg., Odpady segrego-
wane: metale, opakowania z metali, 
tworzywa sztuczne, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowanio-
we wielomateriałowe to wielkość 
- 86,160 Mg. Odpady segregowane: 
szkło, opakowania ze szkła - 58,700 
Mg. Odpady segregowane: papier 
i tektura, opakowania z papieru 
i tektury - 9,640 Mg. Odpady ulega-
jące biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów - 
65,020 Mg.
 Koszty związane z odbiorem i za-
gospodarowaniem w/w ilości odpa-
dów wyniosły 622 910,85 zł.
 Niestety pomimo wystawia-
nych podatnikom zadłużonym 
i upomnień, kwota zadłużenia  
w opłacie za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na dzień 31 sierp-
nia 2019 roku wynosiła 127.082,62 
zł, co stanowiło 12% należności.
 Z każdym rokiem wzrasta masa 

wytwarzanych niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunal-
nych, co obrazują poniższe dane.
 I tak ilości odebranych niesegre-
gowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Cho-
dzież w latach 2012 – 2018 (mg) wy-
niosły: w 2012 r. - 1 100,600, w 2015 
r. - 1 336,800, w 2018 r. - 1 462,580!
 Gmina apeluje „SEGREGUJ 
Z NAMI WALCZ Z ODPADAMI”
 Ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach wraz  
z kolejnymi zmianami określa nie 
tylko zadania gminy jak również 
obowiązki właścicieli nieruchomo-
ści, dotyczące utrzymania czystości 
i porządku. Ustawodawca ma na 
celu zintensyfikowanie selektywnej 
zbiórki odpadów. Zatem wszyscy po-
winniśmy segregować u źródła od-
pady i nie zapominać o powadzeniu 
prawidłowej ich segregacji.
 W rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 19), określony został szczegóło-
wy sposób selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów.
 Na prośbę mieszkańców przed-
stawiamy obowiązujące zasady se-
gregacji odpadów komunalnych.

PAPIER - do pojemnika lub worka 
koloru niebieskiego należy wrzu-
cać:
• opakowania z papieru lub tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;

• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy.
 Nie wolno wrzucać: papieru 
powlekanego folią i kalką; kartonów 
po mleku i napojach; pieluch jedno-
razowych i podpasek; pampersów 
i podkładek; worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach bu-
dowlanych; tapet; innych odpadów 
komunalnych (w tym niebezpieczne).

TWORZYWA SZTUCZNE I META-
LE - do pojemnika lub worka koloru 
żółtego należy wrzucać:
• butelki po napojach;
• opakowania po chemii gospodar-
czej, kosmetykach (np. szamponach, 
proszkach; płynach do naczyń itp.);
• opakowania po produktach spo-
żywczych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, rekla-
mówki i inne folie;
• plastikowe koszyczki po owocach 
i innych produktach; 
• styropian;
• puszki po napojach, sokach;
• puszki z blachy stalowej po żywno-
ści (konserwy);
• złom żelazny i metale kolorowe;
• metalowe kapsle z butelek, zakręt-
ki słoików i innych pojemników;
• folia aluminiowa;
• kartoniki po mleku i napojach - 
wielomateriałowe odpady opakowa-
niowe.
 Nie należy wrzucać: strzyka-
wek, wenflonów i innych artykułów 
medycznych; odpadów budowla-
nych i rozbiórkowych; nieopróżnio-

W tym roku właściciele nieruchomości dostarczyli do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
w Kamionce 1,980 Mg odpadów remontowo-budowlanych. Ponadto gmina wzorem lat po-
przednich przeprowadziła mobilne zbiórki określonych rodzajów odpadów sprzed zamiesz-
kałych nieruchomości.

Gmina zadbała by pojemników na śmieci nigdzie nie zabrakło

nych opakowań po lekach i farbach, 
lakierach i olejach; zużytych baterii 
i akumulatorów; zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; 
innych odpadów komunalnych 
(w tym niebezpiecznych). Zale-
ca się zgnieść tworzywa sztuczne 
przed wyrzuceniem.

SZKŁO - do pojemnika lub worka 
koloru zielonego należy wrzucać:
• butelki i słoiki szklane po napo-
jach i żywności;
• butelki po napojach alkoholo-
wych;
• szklane opakowania po kosmety-
kach.
 Nie należy wrzucać: szkła sto-
łowego – żaroodpornego; ceramiki, 
doniczek; zniczy z zawartością wo-
sku; żarówek i świetlówek; szkła 
kryształowego; reflektorów; nie-
opróżnionych opakowań po lekach, 
olejach, rozpuszczalnikach; termo-
metrów i strzykawek; monitorów 
i lamp telewizyjnych; szyb okiennych 
i zbrojonych; szyb samochodowych; 
luster i witraży; fajansu i porcelany; 
inne odpady komunalne (w tym nie-
bezpieczne). Zaleca się wrzucać opa-
kowania opróżnione z produktu, bez 
zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

BIO - ODPADY ULEGAJĄCE BIO-
DEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM BIOODPA-
DÓW  - do pojemnika lub worka 
koloru brązowego należy wrzucać:
• odpadki warzywne i owocowe;
• resztki roślin doniczkowych;
• gałęzie drzew i krzewów;
• liście, kwiaty i skoszona trawa;
• trociny z obróbki i cięcia drewna;
 Nie należy wrzucać: kości zwie-
rząt; mięsa i padliny zwierząt; oleju 
jadalnego; drewna impregnowane-
go; płyt wiórowych i pilśniowych 
MDF; leków; odchodów zwierząt; 
popiołu z węgla kamiennego; ziemi 
i kamieni; innych odpadów komu-
nalnych (w tym niebezpiecznych).
 W okresie Świąt Bożego Naro-
dzenia razem z odpadami BIO od-
bierane będą choinki.

ODPADY NIEBEZPIECZNE – można 
oddać w specjalnie wyznaczonych 
punktach: w sklepach i aptekach, 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych w Kamionce,  
zorganizowanym przez gminę:
• zużyte baterie i akumulatory,
• przeterminowane lekarstwa,
• zużyte świetlówki,
• odpady po żrących chemikaliach 
(np. środkach ochrony roślin),
zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elek-
trośmieci).
 Pozostałe odpady trafią do po-
jemnika na niesegregowane (zmie-
szane) odpady komunalne. Pamię-
tajmy, że jeśli będzie ich mniej, to 
obniżymy koszty i przyczynimy się 
do poprawy stanu środowiska.

UG
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W gminie gościł 
prezydent RP!

STUDZIENIEC, STRZELCE

warto przeczytać

Podczas swojej wizyty na początku lipca prezydent Andrzej 
Duda odwiedził w Studzieńcu gospodarstwo państwa Mariu-
sza, Aleksandry oraz Beniamina Pietruszka - laureatów kon-
kursu Wielkopolski Rolnik Roku. Zachwycił go także pałac 
w Strzelcach…

Gospodarzom i rodzinie pod-
czas wizyty w gospodar-
stwie towarzyszyły - wójt 

Gminy Chodzież, Kamila Szejner 
oraz przewodnicząca Rady Gmi-
ny Ewa Śliwińska. Serdeczność, 
rodzinna atmosfera, a także ja-
kość i smak owoców z miejsca 
„kupiły” całą prezydencką ekipę. 
Sam Andrzej Duda od momen-
tu opuszczenia limuzyny okazał 
się osobą niezwykle kontaktową 
interesując się nie tylko charak-
terem produkcji, ale także szcze-
gółami technicznymi tej jedynej 
w swoim rodzaju uprawy pod 
szkłem. 
 Dostojnemu gościowi 
towarzyszył sekretarz sta-
nu w kancelarii prezydenta 
Andrzej Dera, wojewoda 
wielkopolski Zdzisław 
Hoffman, a także przybyły 
wcześniej minister rolnic-
twa i rozwoju wsi Jan Arda-
nowski. Po wymianie wza-
jemnych uprzejmości prezydent 
przyjął zaproszenie do zwiedzania 
tuneli, wypełnionych dojrzewa-
jącymi truskawkami i malinami. 
Łatwo dostępne owoce okazały 
się propozycją niezwykle kuszącą. 
Prezydent prowadząc konwersa-
cje szybko uzbierał pełen koszyk. 
Z podobnym zaciekawieniem go-
ście zwiedzili plantacje malin.
 Podsumowaniem obchodu 
było zaproszenie przez właści-
cielkę do letniego pawilonu, gdzie 
czekała kawa i słodkie wypieki, 
przygotowane w większości na 
bazie uprawianych w gospodar-
stwie owoców. Wydaje się że 
szczególnymi względami głowy 
państwa cieszył się tort bezowy 
z malinami… 
 Toczące się w niezobowią-
zującej atmosferze, momentami 
niepozbawione humoru rozmo-

wy, obok tematów rolniczych doty-
czyły również sfery socjalnej. M. in. 
prezydent z satysfakcją podkreślał 
znaczenie „zastrzyku” związanego 
z 500+ szczególnie dla rodzin wie-
lodzietnych. Natomiast wójt gminy 
Chodzież Kamila Szejner dopytywa-
ła ministra Ardanowskiego o dopła-
ty dla rolników związane ze strata-
mi wynikłymi z trwającej suszy. Ten 
problem - tłumaczyła - szczególnie 
palący jest u nas, w Wielkopolsce.       
 Po trwającej godzinę, nie-
co przedłużonej przez Andrzeja 
Dudę wizycie, przyszedł moment 
pożegnania. Kolumna samocho-
dów udała się w kierunku pałacu 
w Strzelcach, gdzie na prezyden-

ta oczekiwali już właściciele 
obiektu państwo Adam i Anna 
Jagiełło. Po przywitaniu go-
ściom, którym towarzyszyła 
wójt gminy Kamila Szejner 
w prawdziwie rodzinnej at-

mosferze podano obiad. Krótki 
pobyt uatrakcyjniło zwiedzanie 

kompleksu pałacowego, któremu 
przewodził senior rodu Jagiełłów, 
pan Ryszard. Po chwili wypoczynku 
limuzyna prezydencka obrała kurs 
na Margonin, na od dawna zaplano-

wane spotkanie  z mieszkańcami 
regionu. Dodajmy, iż częściowe-
go wsparcia uroczystej oprawy 
spotkania zapewnili  mieszkań-
cy sołectw chodzieskiej gminy  
w ludowych strojach. Ostatnim 
punktem prezydenckiej wizyty 
w naszym powiecie było spo-
tkanie w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy Margonin z samo-
rządowcami. W tym przypadku 
obok wójt Kamili Szejner Gminę 
Chodzież reprezentowała rów-
nież jej zastępczyni Ewa Kubiś. 
Na koniec przedstawicielki na-
szego samorządu obdarowały 
prezydenta Dudę prawdziwym 
lokalnym rarytasem - kilkoma 
gatunkami miodu rodem z  nad-
noteckich łąk i pól.                      k

Prezydent obdarowany naszymi miodami

Nasza polska rodzina

Pamiątka do końca życia

Co za owoce

Wójt i przewodnicząca rady z głową państwa
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Jak mówi, w każdej sferze 
swojego życia kładzie nacisk 
na współpracę, czego wyni-

kiem powinna być efektywność. 
Ale jak podkreśla, do tych dzia-
łań przykładają swoją cegiełkę 
również inni, wystarczy wy-
mienić Dominikę Gruszczyńską 
z całą ekipą „SOCIUSA” oraz Joan-
nę Maćkowiak - dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Marii Skłodow-
skiej-Curie w Oleśnicy na czele… 
Jak dalej dodaje nie wypada nie 
wspomnieć o pani wójt Kamili 
Szejner i przewodniczącej Rady 
Gminy Ewie Śliwińskiej. - Z per-
spektywy czasu, mogę powie-
dzieć, że zmieniła się mentalność 
społeczna. Zamiast wzajemnych 
oczekiwań i roszczeń dotyczą-
cych tylko „własnego podwórka”, 
stawiamy na współpracę i na 
działalność idącą w dwie strony: 
dajemy, ale też oczekujemy. 
 Szczególną uwagę i troskę 
stara się poświęcać dzieciom 

a także najstarszym mieszkań-
com Oleśnicy. Wierzy, że jeśli uda 
się zaszczepić u najmłodszych 
potrzebę wspólnego altruizmu, 
„podejmowania działań na rzecz 
Małej Ojczyzny”, to ze spokojem 
może patrzeć w przyszłość. - Nie 
chciałabym też, by ktokolwiek 
pozostawał poza nawiasem na-
szej małej społeczności, a takie 
wykluczenia często grożą oso-
bom starszym. Zwykły brak do-
jazdu do Chodzieży, nierówne 
drogi, za mała ilość ławek, porę-
czy, schodów i chodników może 
sprawić ogromne problemy 
i ograniczenia. Dlatego też stale 
monitoruję podejmowane inicja-
tywy samorządowe i staram się 
myśleć z perspektywy każdego 
mieszkańca Oleśnicy - także tego 
w jesieni życia.
 Jest przekonana, że okolice 
miejscowości mogą stanowić zie-
loną enklawę powiatu chodzie-
skiego. Bo jak podkreśla natura 

szczodrze obdarowała te tereny, 
które zamieszkują np. nietuzin-
kowe i  rzadko spotykane gatunki 
ptaków. W czasach kiedy tak waż-
ny jest każdy skrawek zieleni, te-
reny wokół Oleśnicy mają szansę 
stać się zielonymi płucami powia-
tu. Dziękując za zaangażowanie 
przy ankietach dotyczących S-11 
dodaje, iż nacisk jaki kładzie się 
na ekologię, wiąże się też z do-
datkowymi środkami finansowy-
mi, przeznaczanymi na ochronę 
zasobów. A to może wyznaczać 
jeden z kierunków rozwoju Ole-
śnicy.
 Iwona Fudała postawiła sobie 
wiele ambitnych celów. Podczas 
tej kadencji zamierza doprowa-
dzić do: stworzenia koncepcji 
ścieżki pieszo-rowerowej, upo-
rządkowania spraw związanych 
z wymianą rur azbestowych 
w sieciach wodociągowych, pozy-
skania środków na remont Szko-
ły Podstawowej wraz z zagospo-

darowaniem terenu przy szkole 
oraz przestrzeni parku i stawu, 
poprawy oświetlenia na terenie 
sołectwa, poprawy nawierzchni 
dróg gminnych i powiatowych, 
pomoc przy rozwiązaniu zakupu 
nowego pieca do kotłowni, po-
szukiwania możliwości budowy 
przyłączy gazu w Oleśnicy.
 - Musimy wypracować taki 
model współpracy, by wszyst-
ko grało jak w jednej orkiestrze 
- by ta współpraca była budują-
cym elementem rozwoju i naszej 
przyszłości. Dziękując za do-
tychczasową współpracę proszę 
o dalsze współdziałanie i pomoc 
w realizacji założonych zadań. 

Iwona Fudała - Jak w jednej orkiestrze…
Mija  rok od wyborów samorządowych, podczas których mieszkańcy kolejny raz obdarzyli ją 
zaufaniem i powierzyli jej mandat radnej. Iwona Fudała pełni w radzie Gminy Chodzież funkcję 
przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jest również aktywną członkinią Stowa-
rzyszenia „SOCIUS”, ekonomistą pracującym na stanowisku głównej księgowej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży oraz dumną mamą dwóch córek.

Urodził się w 1965 roku 
w Chodzieży. Do szkoły 
podstawowej uczęszczał 

najpierw w Nietuszkowie a póź-
niej w Chodzieży. Dalej uczył się 
zawodu wulkanizatora w szkole 
zawodowej. Ale młody Zenek miał 
też swoją pasję - piłkę nożną. Od 
1980 roku grał i trenował w cho-
dzieskiej Polonii. Później do głosu 
doszła wrażliwość społecznika. 
Karierę samorządową rozpoczął 
w 1998 roku i z przerwą (w latach 
2006-2010),  jest radnym gmi-
ny do dzisiaj. W obecnej kadencji 
radni powierzyli mu godność wi-
ceprzewodniczącego Rady Gminy 
Chodzież. Ale to nie wszystko. Od 
dwóch kadencji pełni też funkcję 

sołtysa we wsi Nietuszkowo. - 
Współpraca z samorządem i pra-
cownikami Gminy układa się nam 
wzorowo. Mam to szczęście, iż 
w mojej wsi mieszkają wspaniali 
ludzie i możemy wspólnie działać 
na rzecz naszej małej społeczno-
ści…
 Zenon Flitta wie co mówi. 
W 2010 roku powstał zespół Rytm 
Nietuszkowa. Razem z probosz-
czem parafii  ujskiej i radą sołec-
ką organizuje festyny parafialne 
z okazji odpustu MBW, z które-
go dochód przeznaczany jest na 
upiększanie kościoła i cmentarza. 
Dodajmy, że kościół wybudowany 
został czynem społecznym w 2002 
roku. Nietuszkowo może się też 

pochwalić nowo wybudowanym 
przedszkolem i świetlicą. We wsi 
jest też boisko trawiaste, oraz bo-
isko wielofunkcyjne typu orlik. - 
Bardzo się cieszymy z nowego as-
faltu w centrum wsi oraz ze wspa-
niałego trawiastego placu zabaw… 
Jak podkreśla radny, mieszkańcy 
mają piękny widok z osiedla na 
dolinę Noteci, a na skarpie ozdobą 
jest pałac z parkiem, którym przed 
wojną zarządzała arystokratka 
Francuzka Maria Juan. 
 Choć wiele jeszcze przed nimi 
już sporo udało się zrobić. - Mamy 
zadbany cmentarz, pod który 
w 1879 roku ziemię za darmo 
ofiarowali Frantz, Joachim, Vik-
tor Kaja. Dbamy również o grób 

przy boisku, gdzie  w 1869 roku 
został pochowany polski nauczy-
ciel Paweł Wróblewski. Wszyst-
kim mieszkańcom - wspaniałym 
i pracowitym ludziom, serdecznie 
dziękuję za wsparcie i pomoc.

Zenon Flitta – mam szczęście do ludzi
Od tego wydania, co kwartał w kolejnych wydaniach naszej gazety przedstawiać będziemy 
radnych, którzy w ostatniej kadencji Państwa decyzją wybrani zostali do Rady Gminy. Jak to 
w życiu bywa, niektórzy dali się poznać już wcześniej jako społecznicy, sołtysi, ludzie aktyw-
ni… inni znani są nieco mniej. Na pierwszy ogień nieobcy wielu Zenon Flitta z Nietuszkowa.

POZNAJ SWOJEGO RADNEGO
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Organizator Urząd Miasta 
i Gminy Margonin zaprosił 
do rywalizacji (i zabawy) 

Gminę Chodzież, a całe przedsię-
wzięcie oceniała prowadząca pro-
gram „Kuchenne Rewolucje” Mag-
da Gessler. Lubianą choć kapryśną 
gwiazdę wspierali dwaj znani już 
na naszym terenie uczestnicy Ma-
ster Chefa - Mateusz Krojenka 
i Krzysztof Bigus. Cała ta trójka 

nieźle się bawiąc zaprosiła wi-
dzów do konkursu gotowa-

nia, w którym naprzeciwko 
siebie stanęły dwie druży-
ny - reprezentacja gospo-
darzy czyli Margonina 
i wiejskiej gminy Cho-
dzież. Niespodziewanie 
dla reszty uczestników 
w turniejowe szranki sta-
nęły też dwie pary, które 

nie brały udziału we wcze-
śniej rozstrzygniętych elimi-

nacjach. 

I tak byliśmy 
lepsi…

Na stadionie w Margoninie przy znaczącym udziale przed-
stawicieli Gminy Chodzież z przytupem pożegnano lato. Było 
aromatycznie i smacznie. Jak można było się spodziewać im-
preza pn. „Smaki Regionu” przyciągnęła tłumy. Nic dziwne-
go, przyjechała bowiem największa kulinarna celebrytka III 
RP, Magda G.Byłyście the best

Nasi medaliści – Milcz

Co my tu mamy?

 GMINA CHODZIEŻ W MARGONINIE

 Koniec końców na margoniń-
skim stadionie zobaczyliśmy w wer-
sji „na żywo” kolejną odsłonę coraz 
popularniejszych na rozmaitych 
platformach teleturniejów o charak-
terze kulinarno-rozrywkowym. To, 
czy rzeczywiście prowadząca show 
celebrytka wywiązała się z zadania 
w sposób perfekcyjny, niech odpo-
wiedzą już sami uczestnicy.
 Przybyłych widzów i uczest-
ników powitała życząc wszystkim 
dobrej zabawy wójt gminy Cho-
dzież Kamila Szejner, która wraz 
z zastępcą Ewą Kubiś, a także z Ewą 
Śliwińską przewodniczącą rady 
gminy uczestniczyły w otwarciu 
i dalej aktywnie dopingowały re-
prezentantów swojej gminy. 
 Wreszcie przyszła chwila praw-
dy. Jury dowodzone przez Magdę 
Gessler uznało, że najlepiej z wy-

znaczonym zadaniem (przygoto-
wanie dania z makaronu i wraz 
z przystawką), poradziła sobie 
para spoza grupy uczestników 
biorących udział w eliminacjach. 
Sama Magda Gessler nie szczę-
dziła słów uznania i pochwał 
przedstawicielom naszej repre-
zentacji. I choć połowę skreśliła 
uważając że to „ukryci profesjo-
naliści” i tak Gmina Chodzież 
wyszła z tej konfrontacji „z tar-
czą”. 
 Miło nam bowiem zakomuni-
kować, że kolejne miejsca zajęli 
przedstawiciele naszej gminy. 
Tak więc drugie miejsce w kon-
kursie Pożegnanie lata – Sma-
ki Regionu zajęło sołectwo 
Milcz, a trzecie miejsce sołec-
two Rataje…                                                
          K

Zaczęło się

W imieniu samorządu Gminy 
Chodzież widzów i gości 

pozdrowiła wójt Kamila Szejner

Wspólne zdjęcie? 
Czemu nie
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Panie z Klubu Senio-
ra w Milczu, rozwi-
jają swoje talenty 

artystyczne, uczestnicząc 
w projekcie „Chcę, więc 
mogę - wsparcie osób 
niesamodzielnych i nie-
pełnosprawnych z gminy 
wiejskiej Chodzież”. reali-
zowanym w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego 

Aktywnie działają… chcą , więc mogą!

W skład świadczeń rodzin-
nych wchodzą: zasiłki ro-
dzinne wraz z dodatkami 

do zasiłku rodzinnego, świadczenia 
opiekuńcze: świadczenie pielęgnacyj-
ne, zasiłek pielęgnacyjny oraz specjal-
ny zasiłek opiekuńczy, jednorazowa 
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 
tzw. Becikowe, świadczenie rodziciel-
skie. Ponadto GOPS realizuje zadania 
z zakresu ustawy o zasiłku dla opie-
kuna.
 Zasiłek rodzinny ma na celu 
częściowe pokrycie wydatków na 
utrzymanie dziecka. Prawo do zasił-
ku rodzinnego i dodatków do zasiłku 
rodzinnego przysługuje: rodzicom, 
jednemu z rodziców albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, opiekunowi fak-
tycznemu dziecka, osobie uczącej się 
(pełnoletniej osobie uczącej się, nie-
pozostającej na utrzymaniu rodziców 
w związku z ich śmiercią lub w związ-
ku z ustaleniem wyrokiem sądowym 
lub ugodą sądową prawa do alimen-
tów z ich strony). Zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę w rodzi-
nie nie przekracza kwoty 674 zł lub 
764 zł, jeśli członkiem rodziny jest 
dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności. Okres 
zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 
i trwa do 31 października następnego 
roku.
 Jednorazowa zapomoga przy-
sługuje matce lub ojcu dziecka, opie-
kunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka, jeżeli dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1922,00 zł. Wnio-
sek o wypłatę jednorazowej zapomogi 
składa się w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka, a w przypadku 
gdy wniosek dotyczy dziecka obję-
tego opieką prawną, opieką faktycz-
ną albo dziecka przysposobionego 
- w terminie 12 miesięcy od dnia ob-
jęcia dziecka opieką albo przysposo-
bienia nie później niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia. Wniosek 
złożony po terminie organ właściwy 
pozostawia bez rozpoznania.
Jednorazowa zapomoga przysługuje, 
jeżeli kobieta pozostawała pod opie-
ką medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu - nie doty-
czy osób będących prawnymi lub fak-
tycznymi opiekunami dziecka, a także 
osób, które przysposobiły dziecko.
 Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje 
się w celu częściowego pokrycia wy-
datków wynikających z konieczności 
zapewnienia opieki i pomocy innej 
osoby w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji. Zasiłek pie-
lęgnacyjny przysługuje w wysokości 
184,42 zł  miesięcznie. Jeżeli w okre-
sie trzech miesięcy, licząc od dnia wy-
dania orzeczenia o niepełnospraw-
ności lub orzeczenia o stopniu nie-
pełnosprawności, zostanie złożony 
wniosek o ustalenie prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego, prawo to ustala się 
począwszy od miesiąca, w którym 
złożono wniosek o ustalenie niepeł-
nosprawności lub stopnia niepełno-
sprawności. Zasiłek pielęgnacyjny 

przysługuje: niepełnosprawnemu 
dziecku, osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli 
legitymuje się orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności, 
osobie, która ukończyła 75 lat, osobie 
niepełnosprawnej w wieku powyżej 
16 roku życia legitymującej się orze-
czeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepeł-
nosprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia.
 Przyznaje się także świadczenie 
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji 
z zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej. 
 Specjalny zasiłek opiekuń-
czy przysługuje osobom, na których 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 
i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) cią-
ży obowiązek alimentacyjny, a także 
małżonkom, jeżeli: nie podejmują 
zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej lub rezygnują z zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej - w celu 
sprawowania stałej opieki nad oso-
bą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem o niepełno-
sprawności łącznie ze wskazaniami. 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje w wysokości 620 zł miesięcz-
nie i przyznaje się go na okres od 1 
listopada do 31 października roku 
następnego.
 Zasiłek dla opiekuna przysłu-
guje osobie, jeżeli decyzja o przyzna-
niu jej prawa do świadczenia pielę-

gnacyjnego wygasła z mocy prawa 
na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy 
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) 
z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla 
opiekuna przysługuje od dnia wejścia 
w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia 
warunki do otrzymania świadczenia 
pielęgnacyjnego określone w ustawie 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych w brzmieniu obo-
wiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.
 Od stycznia 2016 r. poszerzony 
zostaje katalog świadczeń rodzin-
nych o świadczenie rodzicielskie. 
Kwota świadczenia wynosi 1000,00 
zł miesięcznie z wyjątkami wskaza-
nymi w ustawie  W odniesieniu do 
świadczenia rodzicielskiego nie jest 
stosowane żadne kryterium docho-
dowe. O świadczenie pielęgnacyjne 
można ubiegać się gdy nie posiada się 
innego tytułu do pobierania zasiłku 
macierzyńskiego.
 W okresie od 01.01.2019 do 
31.08.2019 r. złożono 313 wniosków, 
oraz wydano: 98 decyzji dotyczących 
zasiłku rodzinnego wraz z dodatka-
mi do zasiłku rodzinnego, 52 decyzje 
dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego, 7 
decyzji  w sprawie świadczenia rodzi-
cielskiego, 24 decyzje w sprawie jedno-
razowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecko, 9 decyzji w sprawie świadcze-
nia pielęgnacyjnego. W w/w okresie 
wypłacono świadczenia w łącznej wy-
sokości: 1 626 946,78 zł.

GOPS

GOPS w pigułce

Co, ile, jak.  Wspieramy, pomagamy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży w ramach zadań zleconych realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych. Oto 
garść informacji. Szczegóły w siedzibie GOPS, który ma siedzibę w Urzędzie Gminy Chodzież.

Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa 7 Usługi spo-
łeczne, Działanie 7.2 Usłu-
gi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałanie 7.2.2. Usługi 
społeczne i zdrowotne – 
projekty konkursowe. Pro-
jekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.
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tu gminy wraca 74,96 zł (199 zł x 
37,67 % = 74,96 zł). Rocznie daje 
to kwotę 899,56 zł (74,96 zł x 12 
m-cy = 899,52 zł). W skali całej 
gminy są to ogromne pieniądze na 

realne inwestycje, które podniosą 
standard życia wszystkich miesz-
kańców gminy.
  Twój podatek wróci do Ciebie!

UG

warto wiedzieć
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Gmina Chodzież, naszą Małą Ojczyzną

Tu mieszkam 
tu płacę podatki

W Gminie Chodzież na 
stałe jest zameldowa-
nych ponad 5 922 osób, 

jednakże szacujemy, że liczba 
faktycznych mieszkańców gminy 
jest znacznie większa. Niestety, 
podatki tych osób często zasilają 
budżety innych gmin. - Jeżeli gmi-
na Chodzież jest miejscem, w któ-
rym mieszkacie i gdzie chcecie żyć 
bardziej komfortowo oraz bez-
piecznie, w imieniu władz gminy 
zachęcamy wszystkich do wzięcia 
udziału w akcji „Gmina Chodzież, 
tu mieszkam, tu płacę podatek do-
chodowy„
 Apelujemy i prosimy - każ-
dy, kto składając swoje roczne 
rozliczenie PIT jako miejsce za-
mieszkania wskaże naszą gminę 
będzie miał udział w jej rozwoju. 
Wystarczy tylko zaktualizować 

swój adres zamieszkania w zezna-
niu rocznym. Jeśli ktoś jednak nie 
zdąży zmienić danych adresowych 
w zeznaniu rocznym, może to zro-
bić w formularzu ZAP-3 (to nowy 
formularz, który od 1 stycznia 
2012 zastąpił formularz aktuali-
zacyjny NIP-3).
  Zgłoszenie aktualizacyjne nie 
podlega opłacie skarbowej i na-
leży je złożyć  po zmianie danych 
osobowych, np. miejsca zamiesz-
kania, we właściwym urzędzie 
skarbowym. Formularz można 
m.in. przekazać osobiście lub wy-
słać pocztą.
Przykład: 
Z miesięcznego wynagrodzenia 
w wysokości 3.000,00 zł brutto 
do urzędu skarbowego odprowa-
dzany jest podatek dochodowy 
w kwocie 199 zł a więc do budże-

Nie jest tajemnicą, że jednym 
z głównych źródeł dochodów 
miast i gmin są podatki płaco-
ne przez mieszkańców z tytu-
łu podatku dochodowego od 
osób fizycznych. Pieniądze 
z rocznych rozliczeń podatko-
wych PIT w ponad 37 % trafia-
ją do budżetu tej gminy, którą 
podatnik wskaże jako swoje 
miejsce zamieszkania. Fundu-
sze te są przeznaczane mię-
dzy innymi na finansowanie 
szkół i przedszkoli, na inwe-
stycje (drogi, chodniki, oświe-
tlenie uliczne), na działalność 
kulturalną i sportową.

Stróżewo. Powstał piękny zakątek m. in. z Twoich podatków

Siłowni, placów zabaw – może być w gminie jeszcze więcej

Takich sal może być więcej

Szkoły doposażane są w nowoczesny sprzęt, 
także dzięki naszym podatkom


