Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością oddaję w Państwa ręce drugi numer
Informatora Grodzieckiego – Biuletynu Informacyjnego Gminy
Grodziec, za pośrednictwem którego w sposób syntetyczny prezentujemy to, co wydarzyło się na terenie naszej gminy (choć
nie tylko) w ostatnim półroczu.
A działo się dużo. Zakończenie postępowania w sprawie uregulowania prawnego zespołu pałacowo-parkowego w Grodźcu, rozbudowa oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody
w Grodźcu, rozbiórka kompleksu budowli po byłym SKRz-e, rozpoczęcie prac związanych z przebudową remiz w Grodźcu, Lipicach
i Wielołęce, realizacja Projektu pn. „Przedszkole marzeń w Gminie Grodziec”, budowa Otwartych Stref Aktywności w Królikowie
i Łagiewnikach, remont lokali pod wynajem, zakup komputerów
dla uczniów, ustalenie stawek za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, włączenie się
w akcję udzielenia pomocy rzeczowo-finansowej dla szpitala
w Koninie – to tylko niektóre
z wyzwań, którym musieliśmy
sprostać w ostatnim czasie. Dodajmy, że w czasie bardzo trudnym, szczególnie w obliczu panującej pandemii.
Życząc zdrowia, zapraszam Państwa do zapoznania się
z naszymi dotychczasowymi działaniami, przedstawionymi na
łamach niniejszego Informatora.
Z pozdrowieniami
/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec

Współpraca – popłaca! Podsumowanie inwestycji partnerskich
Na zakończenie minionego roku władze lokalne wraz z przedstawicielami Nadleśnictwa Grodziec oraz Powiatu Konińskiego dokonanały wizytacji w terenie i podsumowania dotychczasowych działań partnerskich.
W ostatnim roku udało się wspólnymi siłami zakończyć
budowę chodnika i kanalizacji deszczowej w Biskupicach,
ścieżki edukacyjnej wraz z odwodnieniem przy ul. Leśnej
w Grodźcu oraz wykonać kolejny etap budowy drogi LipiceStara Ciświca. Wartość całkowita przedmiotowych zadań
wyniosła blisko 1 milion 300 tys. zł.
Zrealizowane inwestycje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz zapewnią lepszą
jakość życia mieszkańcom gminy Grodziec.
Wierzymy, że ta owocna współpraca będzie kontynuowana, a jej efekty widoczne w kolejnych latach!
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Wyjątkowi Jubilaci w Gminie Grodziec
Ostatni czas był szczególnie wyjątkowy dla trzech par z terenu
gminy Grodziec, które obchodziły żelazne i diamentowe gody.
Pierwszą z nich byli Państwo Wiesława i Marian Zawodni
z Lądku.
Szanowni Jubilaci 1 marca 1954 roku wypowiedzieli uroczyście
przysięgę małżeńską. Całe swoje życie poświęcili sobie i rodzinie, którą wspólnie stworzyli. Byli ze sobą w zdrowiu i w chorobie,
w szczęściu i w kłopotach. Niezmiennie od 65. lat szanują się
i obdarzają bezgraniczną miłością. Państwo Zawodni są rodzicami
trójki synów oraz dziadkami dla siedmioro wnuków i ośmioro prawnuków.
W tę wyjątkową rocznicę ślubu Państwa Wiesławę i Mariana
Zawodnich odwiedził z bukietem kwiatów włodarz gminy Grodziec
Mariusz Woźniak, który w imieniu samorządu lokalnego złożył małżonkom serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych pięknych jubileuszy.
Sakramentalne „tak” 65 lat temu (31 grudnia
1954 roku) wypowiedzieli sobie również Państwo
Maria i Bolesław Balcerzakowie z Janowa. Jak sami
przyznają był to czas wzlotów i upadków, ale miłość
i wzajemne wsparcie jakim darzyli się przez te wszystkie lata, pozwoliły im uporać się z przeciwnościami losu
i doczekać wielu szczęśliwych chwil.
Państwo Balcerzakowie są rodzicami czwórki dzieci (trzech synów i córki) oraz dziadkami dla jedenastu
wnuków i aż siedemnastu prawnuków!
W tym wyjątkowym dla Jubilatów i ich rodziny dniu
nie mogło zabraknąć wójta gminy, który w imieniu samorządu lokalnego złożył małżonkom serdeczne gratulacje, życząc wszystkiego co najlepsze oraz kolejnych
jubileuszy. Nie obyło się też bez kwiatów, listu gratulacyjnego oraz okolicznościowego upominku.
Państwo Irena i Tadeusz Basińscy z Nowej Ciświcy mogą
poszczycić się w tym roku wspaniałym jubileuszem jakim jest
60-lecie ślubu.
Tak długie pożycie małżeńskie zasługuje na wielkie uznanie
i nie bez powodu 60. rocznicę ślubu nazywa się diamentową.
Jubilaci zawarli związek małżeński 7 kwietnia 1960 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Grodźcu.
Państwo Irena i Tadeusz Basińscy wychowali pięcioro dzieci,
doczekali się ośmioro wnuków oraz ośmioro prawnuków.
Ślub to jedno z największych wydarzeń w życiu każdego
człowieka i nie może ono ulec zapomnieniu. Dlatego doceniając trwałość i zgodność małżeństwa Państwa Ireny i Tadeusza
Basińskich Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewa
Brzęcka w imieniu Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka
złożyła Jubilatom serdeczne życzenia i gratulacje dołączając bukiet kwiatów i skromny upominek.

G ratulujemy !
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Rekordowa kwota zbiórki podczas 28. Finału WOŚP w Grodźcu!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy otwiera nasze serca i sprawia, że pragniemy pomagać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Tak też było i w tym roku.
12 stycznia Sztab WOŚP w Grodźcu na czele z Panią Iwoną Borowską zaprosił mieszkańców naszej gminy na imprezę finałową do Szkoły Podstawowej
w Grodźcu. Akcję rozpoczęto od rozgrywek w halową piłkę nożną. W tym samym czasie na scenie dla zgromadzonej publiczności wystąpiły dzieci ze szkół w
Grodźcu i Królikowie. Tego popołudnia można było również obejrzeć piękną wystawę malarską autorstwa Pani Joanny Domagały oraz skorzystać z praktycznych
warsztatów udzielania pierwszej pomocy przeprowadzonych przez ratowników
z OSP Grodziec. Każdy znalazł coś dla siebie. Dla dzieci przygotowano salę zabaw,
a dorosłych zaproszono na giełdę darów WOŚP oraz licytacje. Nie zabrakło kawiarenki z pysznymi wypiekami i ciepłymi napojami. Na zakończenie grodziecki Chór
Męski porwał wszystkich do wspólnej zabawy tanecznej, którą zakończyło wspólne
,,światełko do nieba”.
Grodziecki Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas 28. finału
zebrał rekordową kwotę 15 200,62 zł. Wszystkie pieniądze zebrane przez wolontariuszy oraz podczas imprezy finałowej zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla szpitali.

Aktywnie i kreatywnie. Ferie 2020 w gminie Grodziec
Podczas tegorocznych ferii zimowych zorganizowanych przez samorząd lokalny oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec dzieci nie
miały czasu się nudzić. Przygotowano dla nich wiele atrakcji i niespodzianek.

W pierwszym tygodniu ferii zaproszono dzieci i młodzież wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy Grodziec
do udziału w wyjazdach na basen do Aquaparku w Kaliszu. Z oferty skorzystało 136
uczniów klas I-VIII. Zajęcia prowadzone
były w trzech grupach dostosowanych
do umiejętności pływackich dzieci. Poza
nauką pływania był także czas na zabawę
i relaks poprzez możliwość skorzystania
z innych atrakcji basenu rekreacyjnego.
Drugi tydzień również obfitował
w ciekawe wydarzenia, bowiem Biblioteka Publiczna zaprosiła dzieci w wieku 6-12
lat na Bibliotekoferie. W pierwszym dniu
Odlotowe planszogranie nie zabrakło
gier planszowych i zabaw integracyjnych.
Uczestnicy mogli nie tylko skorzystać
z pokaźnego zbioru gier udostępnionego
przez bibliotekę, ale także przynieść swoje
ulubione planszówki.
W kolejnym dniu Szach i Mat dzieci pod czujnym okiem instruktora Pana
Adama Białkowskiego – założyciela Klubu
Szachowego Hetman Konin – uczyły się
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nauki gry w szachy. Uczestnicy dowiedzieli się jak poruszać się po szachownicy, co
to są bierki oraz jaki jest cel gry. Odbył się
również szachowy Miniturniej o Puchar
Wójta Gminy Grodziec, który miał otwartą formułę. Najlepszy szachista otrzymał
puchar, a pozostali uczestnicy pamiątkowe złote medale i dyplomy wręczone
przez Wiesławę Szeflińską – sekretarz
gminy Grodziec w asyście kierownika
biblioteki – Katarzyny Gromali. Dodatkową
atrakcją dla zwycięzców była rozgrywka
z zaproszonymi gośćmi.
Zwieńczeniem tegorocznych ferii były
zajęcia literacko-plastyczne pod hasłem
A co jeśli śniegu nie będzie?, na których
uczestnicy mogli wykazać się kreatywnością i oryginalnością. Za pomocą farb,
papierowych talerzy czy folii bąbelkowej
wspólnie stworzyli ocean pełen kolorowych morskich stworzeń.
To były niezwykle udane i aktywne
ferie. Dziękujemy wszystkim za pomoc
w ich organizacji i zapraszamy za rok!

Solidarni w działaniu!
Współpraca – popłaca! Realizacja 5 projektów na łączną kwotę ponad 380 tys. zł to efekt dotychczasowej współpracy
między Gminą Grodziec a Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” z siedzibą w Starym Mieście. Ponad 237 tys. zł z tej
puli stanowiło dofinansowanie. Dzięki temu na terenie naszej gminy udało się zrealizować następujące zadania:
1. ,,Wielołęka wieś integrująca
mieszkańców" – całkowita wartość projektu 77 066.79 zł (dofinansowanie – 48 123,00 zł).
2. ,,Mokre – wieś przyjazna
mieszkańcom – zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w
m. Mokre” – całkowita wartość
projektu 63 701,70 zł (dofinansowanie – 40 533,00 zł).
3. ,,Mieszkać w Lądku jest w porządku – zagospodarowanie
przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno
-wypoczynkowego w miejscowości Lądek" – całkowita wartość
projektu 105 841,08 zł (dofinansowanie – 63 629,00 zł).
4. ,,Rekreacją Grodziec Stoi" – zagospodarowanie przestrzeni
publicznej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Grodziec – całkowita wartość projektu 79 950,00 zł (dofinansowanie – 48 328,40 zł).

5. „W Grodźcu lubimy aktywnie
spędzać czas" – budowa rekreacyjnego placu zabaw (plac zabaw przy Szkole Podstawowej
w Grodźcu) – całkowita wartość
projektu 60 270,00 zł (dofinansowanie – 36 399,25 zł).
20 lutego 2020 r. w Starym
Mieście odbyło się podsumowanie dotychczasowych przedsięwzięć, które jednocześnie
było także okazją do omówienia osiągnięć, problemów, szans
i zagrożeń dotyczących zarówno zrealizowanych inwestycji, jak
i planów na przyszłość. W ramach podsumowania owocnej
współpracy ze Stowarzyszeniem otrzymaliśmy z rąk prezesa
stowarzyszenia Ireneusza Ćwieka oraz dyrektor biura Iwony
Bańdosz tablice informacyjne dotyczące działań realizowanych
w latach 2017-2019. Tablice zostały zamontowane na obiektach wybudowanych w ramach projektów.

Marzenia przedszkolaków spełnione. Przedszkole marzeń otwarte!
Dzięki pozyskanemu przez Gminę Grodziec dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w kwocie ponad 320 tysięcy złotych, z dniem 1 marca br. Przedszkole Samorządowe w Grodźcu rozpoczęło długo wyczekiwaną
przez wielu rodziców i ich dzieci realizację projektu pn. ,,Przedszkole marzeń w Gminie Grodziec".
Projekt umożliwia:
• bezzmianowość;
• zwiększenie bazy placówki o nowe sale z przeznaczeniem
dla 3,4-latków;
• zwiększenie miejsc dla dzieci w przedszkolu o 25, co łącznie
da 125;
• podniesienie kompetencji dzieci w ramach całej palety zajęć
dodatkowych – gimnastyki, logorytmiki, motoryki, zajęć muzycznych, teatralnych i wielu innych;
• podniesienie kompetencji nauczycieli przedszkola w ramach
specjalistycznych szkoleń;
• zatrudnienie dodatkowych pracowników;
• wyposażenie nowych łazienek i sanitariatów;
• doposażenie placówki w nowe sprzęty, meble, materiały
i pomoce dydaktyczne,
• wyposażenie placu zabaw w nowe elementy zabawowe.

Całkowita wartość projektu
– 377 175,00 zł,
przy wkładzie własnym Gminy Grodziec
w wysokości 56 576,25 zł.
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Aktywna Gmina. Aktywne Biskupice! Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi
,,Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi" to cykl spotkań informacyjnych dla rolników i mieszkańców wsi, który organizowany jest
już po raz czwarty na terenie województwa wielkopolskiego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka.
Spotkanie adresowane do mieszkańców powiatów: konińskiego, tureckiego i kolskiego tym razem odbyło się 24 lutego 2020 r.
w sali OSP w Biskupicach.
Podczas konferencji poruszono najbardziej aktualne tematy
w rolnictwie. Szczegółowo przedstawiono kwestie dotyczące
m.in. harmonogramu naboru wniosków PROW na lata 2014-2020,
możliwości uzyskania wsparcia przez hodowców krów i świń,
zmian w obszarze świadczeń i rehabilitacji rolników ubezpieczonych w KRUS, wybranych zagrożeń dla funkcjonowania rolnictwa
i gospodarki leśnej, bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych
i podczas prac polowych, innowacji w doradztwie rolniczym.
Dodatkowo przybliżono zebranym działalność wszystkich
prezentowanych instytucji: Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Państwowych – Nadleśnictwa Grodziec, Zarządu Okręgowego
Społecznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, Woje- Polskiego Związku Łowieckiego, przedsiębiorstwa Elewarr oraz
wódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Okrę- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
gowej Stacja Chemiczno-Rolniczej, Regionalnej Dyrekcji Lasów
Wykłady podzielono na trzy bloki tematyczne, po których
przeprowadzono panel dyskusyjny. Uczestnicy mieli również
możliwość zgłębienia wiedzy na dany temat w bezpośredniej
rozmowie ze specjalistą. W obrębie sali zlokalizowano punkty
informacyjne, w których na zainteresowanych czekali eksperci
z poszczególnych instytucji.
Organizatorami spotkania były prezentowane instytucje
okołorolnicze przy współpracy z Wójtem Gminy Grodziec i OSP
w Biskupicach.

Zespół parkowo-pałacowy w Grodźcu ma nowego właściciela!
Trwające od wielu lat postępowanie w sprawie uregulowania prawnego zespołu pałacowo-parkowego w Grodźcu dobiegło końca.
W dniu 12 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się pierwsze spotkanie z nowym właścicielem grodzieckiego majątku, którym została
Pani Ede Cassia Segnini Brandao Sapieha. W spotkaniu z włodarzem gminy,
podczas którego omówiono sprawy związane z dalszymi losami zespołu
pałacowo-parkowego Grodźcu, uczestniczyła również była spadkobierczyni
majątku Pani Anna Kwilecka-Krzyżanowska.
Wierzymy, że to owocne spotkanie, już niebawem przełoży się na realne przedsięwzięcia, wpisujące się w oczekiwania mieszkańców naszej
gminy.

Współpraca uskrzydla!
Gmina Grodziec wyróżniona podczas uroczystej Gali podsumowującej realizację Programu „Razem dla bezpieczeństwa”!
Program „Razem dla bezpieczeństwa” jest realizowany przez
Komendę Miejską Policji w Koninie wspólnie z samorządami powiatu konińskiego. „Współpraca uskrzydla” – takie hasło towarzyszyło
ubiegłorocznej edycji programu, mającej na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa w mieście i regionie. Podczas uroczystej Gali
poświęconej podsumowaniu realizacji Programu Policja statuetkami
podziękowała włodarzom miast i gmin powiatu konińskiego, osobom,
jednostkom i firmom, za okazane wsparcie. Podziękowanie otrzymała
także Gmina Grodziec.

6

7

Gminny Dzień Kobiet 2020
w rytmie greckich melodii

Po raz szósty w gminie Grodziec mieszkanki mogły wspólnie obchodzić Dzień Kobiet zorganizowany przez lokalny samorząd. Po wcześniejszych sukcesach organizacyjnych (w Lipicach, Grodźcu, Janowie, Królikowie) po raz trzeci impreza odbyła się
w Wiejskim Dworze w Janowie.

Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu przyjęło około 260 mieszkanek gminy, które przywitali wójt Mariusz Woźniak oraz przewodniczący
rady Zenon Olejniczak. W rolę konferansjerów wcielili się Radosław Perczyński – zastępca wójta gminy i Krzysztof Nowicki – dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu.
Tegoroczny Dzień Kobiet, zgodnie z tradycją, rozpoczęto od wręczenia słodyczy, złożenia paniom życzeń i wzniesienia toastu. Życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości na co dzień oraz wirusa miłości złożyli w imieniu
męskiej społeczności gminy – wójt i przewodniczący rady gminy. Dobrze znany i ceniony przez wszystkich Chór Męski z Grodźca pod kierunkiem Krzysztofa
Kaniewskiego wyśpiewał paniom życzenia 100. lat oraz zapewnił tego wieczoru wiele atrakcji muzycznych. Wszystkie obecne w sali kobiety otrzymały od
panów po pięknej róży. Męska część rady i pracowników urzędu gminy oraz
sołtysi z gracją obsługiwali przybyłe panie. Niespodzianką wieczoru oprócz
słodkości były pięknie podane udźce.

Zaproszeni goście – KGW „Jutrzenka” z zaprzyjaźnionej
śląskiej gminy Popów z wójtem Janem Kowalikiem na czele
przygotowali dla zgromadzonych pań występ wokalny oraz
niezapomniany pokaz mody. Przewodnicząca KGW Teresa
Żurawska przekazała również na ręce wójta Mariusza Woźniaka oraz Chóru Męskiego z Grodźca kosz z przetworami
oraz pamiątkowe fotografie z ubiegłorocznej wizyty wójta
i przedstawicieli naszej gminy podczas „Jesiennej Biesiady”
w Popowie.
Tego wyjątkowego wieczoru do krainy Greka Zorby zaprosił uczestniczki spotkania grecki zespół Mythos. Melodyjny
śpiew i oryginalne brzmienie buzuki przeniosły zgromadzone

panie do słonecznej Grecji, czego zwieńczeniem była nauka
tanecznych kroków Zorby. Atrakcją wieczoru było również
losowanie niespodzianek ufundowanych przez sponsorów
oraz humorystyczny quiz. Wiele z pań mogło wrócić do domu
z kolejnym, miłym prezentem. Do dyspozycji świętujących
była także fotobudka, w której można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.
Składamy serdecznie podziękowania wszystkim, którzy
pomogli w zorganizowaniu tej wyjątkowej imprezy. Dzięki
państwa zaangażowaniu i hojności możliwe było przygotowanie tak wielu atrakcji i niespodzianek.

Gmina Grodziec zmienia swój krajobraz
Niegdyś miejsca pracy, nauki i życia lokalnej społeczności. Obecnie w zdecydowanej większości ruiny, które straszą wyglądem i stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców i przyjezdnych. Mowa o kompleksie obiektów po byłej Spółdzielni Kółek
Rolniczych w Grodźcu, budynku gospodarczym przy Ośrodku Zdrowia w Grodźcu oraz zdewastowanej siedzibie nieistniejącej już
Szkoły Podstawowej w Starym Borowcu.

Biurowiec SKR-u przed rozbiórką

Budynki gospodarcze SKR-u po pożarze

Stan pozostałych budynków SKR-u
przed rozbiórką

Prace rozbiórkowe przy SKR

Budynek gospodarczy
przy Ośrodku Zdrowia w Grodźcu

Budynek po byłej Szkole Podstawowej
w Starym Borowcu

Wraz z początkiem roku obiekty te zostały przeznaczone
do rozbiórki, przez co bezpowrotnie zniknęły z krajobrazu
gminy. W ich miejsce – zgodnie z planami samorządu lokalnego – mają powstać odpowiednio: siedziba urzędu gminy,
parking i plac rekreacyjny.

spółmierna do kosztów poniesionych w przypadku budowy
nowych. Na to wszystko nakłada się także problem ich dostosowania do obowiązujących, zdecydowanie bardziej restrykcyjnych niż kilkadziesiąt lat temu, przepisów budowlanych
i przeciwpożarowych, przewidzianych dla budynków użyteczności publicznej. O wielkości tego problemu najlepiej świadczy chociażby tegoroczna sytuacja w przedszkolu w Grodźcu,
w którym mieliśmy problemy z uzyskaniem pozytywnej opinii
ppoż. dla części modernizowanych sal dla dzieci.

Jak podkreśla Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak –
mam świadomość tego, że dla wielu naszych mieszkańców
miejsca te stanowiły olbrzymią wartość sentymentalną.
Ale jednocześnie pragnę zwrócić uwagę też na to, że z pewnością był niejeden moment w historii tej gminy, gdzie można
było chociażby w części uratować tę niszczejącą infrastrukturę. Te niewykorzystane szanse dziś się mszczą. Z perspektywy
czasu nie zamierzam nikogo oceniać, ale proszę też zrozumieć,
że na pewne kroki w kontekście ratowania tego co zostało,
jest już za późno. Czas bowiem na tyle odcisnął swoje piętno,
że nie pozostawił nam innego wyjścia. Na potwierdzenie tych
słów, zwracam uwagę na niektóre zapisy aktu notarialnego
przenoszącego na Gminę Grodziec prawo własności nieruchomości należących do kompleksu po SKRz-e, w którym napisane jest wprost, że niektóre z tych nieruchomości kwalifikują się tylko i wyłącznie do wyburzenia.

- Trzeci aspekt przemawiający za podjęciem decyzji o rozbiórce to plany samorządu na przyszłość. Jak zostało to już
wcześniej zasygnalizowane – na placu należącego do byłego SKR-u powstanie w przyszłości urząd gminy, przy ośrodku zdrowia zamierzamy powiększyć parking dla pacjentów,
natomiast w Starym Borowcu stworzyć plac rekreacyjny.
W ten sposób też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wielu
naszym mieszkańcom, którzy od wielu lat zgłaszali zapotrzebowanie na te inwestycje. Myślę też, że nie bez znaczenia dla
całości sprawy jest sam fakt uporządkowania tych terenów,
które przez wiele lat były zaniedbane, a to co na nich zostało
było obiektem postępującej dewastacji.

- Nie ukrywam, że mimo wszystko była to decyzja trudna.
Długo zastanawialiśmy wraz z radnymi, także poprzedniej
kadencji, nad przeznaczeniem tych obiektów. Ale po dłuższej
analizie – zarówno wtedy jak i dziś – doszliśmy do tego samego wniosku, a mianowicie, że obecnie wartość potencjalnego remontu czy modernizacji tych obiektów byłaby niew-

To zrozumiałe, że mimo wszystko taki obrót sprawy może
nie wszystkim odpowiadać, natomiast jestem głęboko przekonany, że idziemy w dobrym kierunku. Idziemy bowiem
w kierunku rozwoju, gdzie stare co prawda musi ustąpić nowemu, ale to wcale nie oznacza, że to nowe będzie gorsze.
Myślę, że wręcz przeciwnie.
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Stare remizy w nowoczesnej formie
Koronawirus wpływa na nasze życie, ale na szczęście nie na prowadzone przez gminę Grodziec inwestycje. Już niebawem
wznoszone kilkadziesiąt lat temu budynki ochotniczych straży pożarnych w Grodźcu, Lipicach i Wielołęce dostaną drugie życie.
W dalszym ciągu będą służyły lokalnej społeczności, ale w zmienionej formie, bardziej dopasowanej do aktualnych potrzeb
mieszkańców. A wszystko to dzięki zaangażowaniu budżetu samorządu gminnego i pozyskaniu na ten cel środków zewnętrznych.
Gmina Grodziec w dalszym ciągu zmienia swój krajobraz.
Po rozbiórkach kompleksu obiektów po SKR-ze w Grodźcu,
gdzie w niedalekiej przyszłości stanie nowy urząd gminy,
ruin budynku gospodarczego przy ośrodku zdrowia dla powiększenia parkingu dla pacjentów oraz zdewastowanej siedzibie nieistniejącej już szkoły w Starym Borowcu, w miejscu
której ma powstać docelowo plac rekreacyjny – nowy rok
w gminie Grodziec przyniósł także szereg nowych inwestycji
budowlanych.
Po wyburzeniu obiektów przeznaczonych do rozbiórki,
tym razem gmina ratuje budynki, których ząb czasu oszczędził na tyle, że można było dać im drugie życie. Mowa tu o
remizach ochotniczych straży pożarnych w Grodźcu, Lipicach
i Wielołęce, które w ramach realizowanego przez naszą gminę zadania pn. „Razem dla kultury – przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne
na terenie Gminy Grodziec” – staną się niebawem kulturalnym centrum poszczególnych wsi. A wszystko to dzięki wy-

Przebudowa remizy OSP w Grodźcu na potrzeby
Biblioteki Publicznej wyniesie ponad 980 tysięcy złotych
gospodarowaniu na ten cel środków z budżetu gminy Grodziec w kwocie około 930 tysięcy złotych oraz pozyskanemu
dofinansowaniu w wysokości ponad 960 tysięcy złotych
z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach
PROW 2014-2020.
Grodziecka remiza strażacka zostanie zaadoptowana na
dostępną dla wszystkich bibliotekę publiczną, spełniającą
nowe funkcje kulturalne. Do tej pory było to mocno utrudnione właśnie ze względu na ograniczenia architektoniczne
uniemożliwiające nieskrępowany dostęp do biblioteki osobom z problemami kończyn dolnych oraz na metraż siedziby,
w której mieściła się książnica wiedzy. Trudno bowiem
wymagać od instytucji kultury, aby na 80m2 powierzchni (wliczając w to biuro i sanitariaty) realizowała wszystkie swoje zadania, których ciągle przybywa. Zmienia się
świat i zmienić się musi też biblioteka. W nowym obiekcie,
w którym będzie miała do dyspozycji ponad 280 m2 powierzchni, na nowo rozwinie skrzydła swojej działalności.
Wartością dodaną jest też sama lokalizacja. Podkreślić bo10

wiem należy, że przy nowej bibliotece znajduje się duży parking, a w jej najbliższym sąsiedztwie szkoła podstawowa i
przedszkole, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ
na dostępność i bezpieczeństwo dzieci korzystających z biblioteki.
Przebudowa remizy OSP w Grodźcu na potrzeby Biblioteki Publicznej wyniesie ponad 980 tys. zł. Zakres prac związanych z adaptacją remizy OSP w Grodźcu na bibliotekę publiczną
obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji obiektu, przebudowę
konstrukcji dachu z wymianą pokrycia i orynnowaniem, wymianę instalacji elektrycznej, wodociągowej, wentylacyjnej,
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, wykonanie instalacji OZE oraz
zagospodarowanie terenu w elementy małej infrastruktury,
dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W nowej bibliotece będzie znajdować się nowoczesna wypożyczalnia, czytelnia, sala spotkań, zaplecza administracyjno-biurowe i socjalne oraz szatnia i sanitariaty.

Zakończenie wszystkich robót w OSP Grodziec
planuje się na koniec sierpnia br.
Swój wizerunek zmieni też diametralnie remiza OSP w Lipicach. Jej przebudowa obejmuje m.in. wymianę dachu, orynnowania, stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania,
termomodernizację obiektu, modernizację kuchni, zaplecza
socjalnego, sali głównej oraz zagospodarowanie terenu.

Wartość inwestycji w Lipicach to ponad 440 tysięcy złotych

Gruntowny remont tego obiektu sprawi, że zyska on nie
tylko dawny blask, ale będzie mógł także spełniać nowe funkcje
kulturalne.
Przez pryzmat niemalże identycznego zakresu inwestycji, kulturalnym centrum wsi stanie się też wkrótce remiza
OSP w Wielołęce, która podobnie jak ta w Lipicach zostanie
zaadoptowana na nowoczesną świetlicę wiejską, spełniającą
nowe funkcje kulturalne.
Dzięki modernizacji obiekty te staną się miejscem nowoczesnym, przyjaznym i otwartym dla wszystkich. To też przykład
na to, że jeśli tylko wykorzysta się odpowiedni czas, to można
uratować wiele, jednocześnie nadając temu bardziej współczesną formę, dopasowaną do aktualnych potrzeb społeczności
lokalnej.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 450 tysięcy złotych

Z myślą o rozwoju. Trwa rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grodźcu
Inwestycje budowlane czy drogowe są widoczne gołym okiem i trudno ich nie dostrzec. Ale są też takie, których nie widać,
a dla mieszkańców mają czasem dużo większe znaczenie. Zaliczamy do nich m.in. przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną. Jedno z nich jest właśnie obecnie realizowane na terenie naszej gminy.

To realizowana obecnie rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grodźcu. Polega ona na budowie i zainstalowaniu drugiego reaktora typu SBR o przepustowości 300
m3/d oraz włączenie go w ciąg technologiczny istniejącej
oczyszczalni.
Alternatywa w postaci budowy dodatkowego SBR-u
pozwoli nie tylko na zwiększenie ogólnej przepustowości
oczyszczalni do poziomu 600 m3/d, ale także na zachowanie ciągłości funkcjonowania instalacji w przypadku nieprzewidzianych usterek i awarii. A wszystko to także z myślą
o rozbudowie w przyszłości kanalizacji sanitarnej i włączeniu w nią kolejnych gospodarstw domowych.
Rozbudowa oczyszczalności ścieków w Grodźcu to największa inwestycja realizowana w tym roku przez Gminę
Grodziec. Wartość zadania to blisko 2 mln 150 tys. zł, z czego ponad 500 tys. zł stanowią środki unijne, które udało
się pozyskać z Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w ramach PROW 2014-2020 na operacje typu: „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie
energii”.
Zakończenie wszystkich prac planuje się na koniec
sierpnia bieżącego roku.
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Z wizytą u Leśników
Z okazji 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Wójt Gminy
Grodziec Mariusz Woźniak wraz z Starostą Konińskim Stanisławem Bielikiem oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec Waldemarem Cierniakiem w dniu 1 lutego 2020 złożyli
na ręce Dyrekcji gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz ochrony środowiska i naszego klimatu.

Obecność samorządowców i nadleśniczego była wyrazem uznania dla pracy i zaangażowania wszystkich pracowników wielkopolskich
nadleśnictw oraz potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy między Lasami Państwowymi
a samorządem.

Z myślą o najbardziej potrzebujących – remont lokali pod wynajem
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy pozostającym bez prawa do własnego mieszkania w okresie
wiosennym zostało wyremontowanych kilka lokali komunalnych, będących w zasobach Gminy Grodziec.
Do tej pory oddano „pod klucz” mieszkania w Nowych Grądach, Starym Borowcu oraz w Grodźcu przy ulicy Głównej. Prace
remontowe zostały wykonane w zakresie własnym ze środków pochodzących z budżetu gminy.

Budynek i lokal w Grodźcu

Budynek i lokal w Nowych Grądach
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GRODZIEC – MAŁA GMINA Z WIELKIM SERCEM!
Akcja zorganizowana przez jednostkę OSP Biskupice wraz z lokalnym samorządem pn. „Mieszkańcy Gminy Grodziec dla
Szpitala w Koninie! #COVID-19” zakończyła się ogromnym sukcesem. Dzięki wpłatom dokonanym podczas zbiórki internetowej,
przez mieszkańców Gminy Grodziec, zakupiono materiały o łącznej wartości 22.714,00 zł.
Dary w postaci: 6.000 sztuk rękawiczek jednorazowych, 2.700 sztuk certyfikowanych maseczek chirurgicznych, 200 przyłbic ochronnych, 1000 par ochraniaczy na obuwie, 500 sztuk bezlateksowej stazy oraz 10 sztuk bezdotykowych termometrów zostały przekazane konińskiemu szpitalowi. Dostarczyli je w imieniu
lokalnej społeczności: Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak, Przewodniczący
Rady Gminy Grodziec Zenon Olejniczak oraz inicjatorzy akcji – druhowie z OSP
w Biskupicach z Prezesem dh. Tomaszem Sobczakiem na czele.
Ponadto, z myślą o pracownikach grodzieckiego ośrodka zdrowia, 150 sztuk
maseczek i 200 sztuk rękawiczek przekazano również do przychodni „Medicus”
w Grodźcu.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli akcję!

Jest dofinansowanie! Są komputery dla uczniów
Zamknięcie szkół przez pandemię koronawirusa Covid-19 na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia
zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach, zostali zobligowani do zasiadania przed monitorami komputerów.
W trakcie jednak okazało się, że nie wszyscy mają taką możliwość. Ze względu na brak sprzętu komputerowego albo jego niewystarczającą ilość (szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych) niektórzy uczniowie mieli dostęp do nauki bardzo utrudniony.

Wychodząc naprzeciw tej trudnej sytuacji Gmina Grodziec
postanowiła wspomóc najbardziej potrzebujących uczniów.
Korzystając z programu „Zdalna Szkoła” pozyskała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w kwocie 59.940,00
zł, które umożliwiło zakup 18 laptopów wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem i innymi dodatkami ułatwiającymi zdalne nauczanie.

5 maja doszło do oficjalnego przekazania sprzętu dyrektorom szkół podstawowych w Grodźcu i Królikowie, dla których
Gmina Grodziec jest organem prowadzącym.
Zakupiony sprzęt ułatwi proces zdalnej nauki w czasie pandemii, pozwoli na wyrównanie szans edukacyjnych oraz ograniczy wykluczenie cyfrowe uczniów.

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
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Rusza modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu. Powstanie trzecia studnia
W trosce o lepszą jakość wody i zapobieganie jej niedoborom w czasie suszy rozpoczęto w gminie Grodziec realizację zadania
pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grodźcu”.

Istniejącą obecnie na terenie hydroforni Grodziec jedną ze
studni głębinowych, zaopatrującą mieszkańców gminy w wodę
pitną, wykonano 46 lat temu – w 1974 roku, drugą w 1980 roku.
Dlatego też, poza trwającą właśnie rozbudową oczyszczalni
ścieków, przystąpiono w ostatnim czasie także do modernizacji
stacji.
Modernizacja SUW w Grodźcu będzie polegać na dokonaniu
całkowicie nowego odwiertu otworu studziennego nr 3 i wykonaniu nowej pompowni wody głębinowej wraz z infrastrukturą

Stacja Uzdatniania Wody – budynek technologiczny

towarzyszącą oraz kompleksowym podłączeniem do istniejącej
instalacji.
Inwestycja ta w przyszłości zapewni wszystkim mieszkańcom
dostęp do lepszej jakościowo wody i będzie skuteczną odpowiedzią na zagrożenia w postaci radykalnego spadku poziomu
wód gruntowych i coraz częstszych okresów suszy. Całkowita
wartość inwestycji to około 200 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy Grodziec. Zakończenie realizacji
zadania planowane jest na koniec września 2020 roku

Niebawem w tym miejscu powstanie trzecia studnia głębinowa

OSA 2! Tym razem w Królikowie i Łagiewnikach

Dzięki pozyskanemu przez Gminę Grodziec dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w maju rozpoczęto budowę
kolejnych Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie naszej gminy.
Z takiego miejsca aktywnego wypoczynku, od zeszłego roku,
mogą korzystać mieszkańcy miejscowości Mokre. Cieszy się
ono ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, jak
i dorosłych.
Przedsięwzięcie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w wariancie rozszerzonym, zakończono także w Królikowie i Łagiewnikach.
W ramach OSA w obu miejscowościach zostały wybudowane:
plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna oraz strefa relaksu.
OSA w Łagiewnikach

OSA w Królikowie
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Zagospodarowanie terenu obejmowało także tereny zielone,
elementy małej infrastruktury pomocniczej oraz ogrodzenie
obiektu.
Wartość całkowita obu inwestycji to ponad sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych, z czego około dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
złotych stanowiło dofinansowanie.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu rozwoju
małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Nowe udogodnienia dla czytelników grodzieckiej biblioteki
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników Biblioteka Publiczna w Grodźcu od 2 stycznia 2020 roku uruchomiła kolejny moduł systemu informatycznego ELEKTRONICZNĄ WYPOŻYCZALNIĘ KSIĄŻEK, która zautomatyzowała wszystkie procesy
i czynności biblioteczne. Kompletny, wysokiej jakości system daje czytelnikowi możliwość korzystania z wielu nowoczesnych
i innowacyjnych rozwiązań.
System informatyczny zapewnia użytkownikom możliwość rezerwowania egzemplarzy, zamawiania
książek i innych dokumentów, sprawdzania stanu konta czytelniczego (wypożyczeń, rezerwacji, zamówień), prolongowania egzemplarzy. Posiada możliwości automatycznego powiadamiania czytelników
za pośrednictwem poczty elektronicznej o zbliżających się terminach zwrotu książek, tytułach książek
przetrzymanych oraz o możliwości odbioru egzemplarzy, które wcześniej zostały zamówione.
W związku z powyższym pracownicy biblioteki proszą czytelników przy pierwszej wizycie
w bibliotece o cierpliwość i wyrozumiałość, a nowe osoby – które nie korzystały jeszcze ze zbiorów
– o przygotowanie numeru PESEL koniecznego do rejestracji czytelnika w systemie.

Serdecznie zapraszamy do Biblioteki oraz do odwiedzania katalogu on-line, na stronie www.bibliotekagrodziec.pl

XVIII sesja Rady Gminy Grodziec – z myślą o przedsiębiorcach
W dniu 22 maja 2020 roku na XVIII sesji Rady Gminy Grodziec radni, na wniosek wójta, podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Celem uchwały jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom,
których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu w związku
z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Terminy płatności rat podatku od nieruchomości przedłużono do dnia 30 września 2020
roku.
Na tej samej sesji – na wniosek wójta – podjęto również
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu
położonego w obrębie geodezyjnym Grodziec PGR. Celem stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
jest ułatwienie potencjalnym inwestorom uzyskania pozwolenia
na budowę na terenie naszej gminy, co w konsekwencji może
w przyszłości przynieść korzyści dla samorządu lokalnego z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości z działalności gospodarczej. Jest to pierwsza taka uchwała, która stwarza możliwości
rozwoju przedsiębiorczości na terenie naszej gminy.

Sesja odbyła się w Szkole Podstawowej w Grodźcu
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Setna rocznica urodzin Ojca Świętego
18 maja minęło sto lat od narodzin św. Jana Pawła II. Z tej okazji wójt gminy Mariusz
Woźniak wraz z w wiceprzewodniczącym rady gminy Kazimierzem Kaźmierskim, w imieniu
samorządu lokalnego, uczcili pamięć Ojca Świętego, składając kwiaty pod pomnikiem wielkiego Polaka w Grodźcu.
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku
w Wadowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał
w 1946 roku, po ukończeniu studiów teologicznych.
W wieku 38 lat otrzymał sakrę biskupią, zostając tym
samym najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
5 lat później został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, w 1967 r. został kardynałem, a po 2 latach
objął funkcję wiceprzewodniczącego Konfederacji Episkopatu Polski. 16 października 1978 roku decyzją 111-osobowego konklawe został wybrany papieżem i przybrał
imię Jan Paweł II. Rok później odbył pierwszą podróż do
Ojczyzny. Podczas swojego prawie 27-letniego pontyfikatu odwiedził ponad 100 krajów na wszystkich zamieszkałych kontynentach, niejednokrotnie jako pierwszy papież
w historii. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku.
W 2011 r. został beatyfikowany, a 3 lata później – uznany
za świętego kościoła katolickiego.

Joker'S Grodziec – najmłodsze „dziecko” w gminie
W naszej gminie, od ubiegłego roku, prężnie działa utworzona grupa motocyklowa. Joker'S Grodziec – bo taką nazwę nosi
nowo powstałe stowarzyszenie – zrzesza obecnie 24 członków. Tworzą je ludzie, których połączyło nie tylko zamiłowanie do
prędkości i pasja do dwóch kółek, ale przede wszystkim chęć niesienia pomocy i dawania radości innym.
7 kwietnia 2019 r. na terenie Nadleśnictwa Grodziec odbyło się
pierwsze spotkanie organizacyjne stowarzyszenia, na którym omówiono plan działalności grupy oraz możliwości finansowania przyjętych do
realizacji przedsięwzięć.
Jednym z pierwszych była organizacja Pikniku Motocyklowego, który odbył się września 2019 r., podczas którego naszą gminę odwiedziło
ponad 130 motocyklistów (szerzej na ten temat w 1 wydaniu Informatora Grodzieckiego).

ZARZĄD TWORZĄ:

Zbigniew Larek
Prezes
Zdzisław Kwaśniewski
Zastępca Prezesa
Wioletta Martyna
Skarbnik
Damian Smelczyński
Protokolant

W ostatnim czasie Joker'Si zaangażowali się także w pomoc konińskiemu szpitalowi. Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji w służbie zdrowia, związanej z epidemią koronawirusa, zorganizowali zbiórkę funduszy na zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla ratowania zdrowia
i życia pacjenta. Uroczyste przekazanie sprzętu nastąpiło 5 maja br.
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Damian Michalak z Królikowa wicemistrzem Wielkopolski w Oyama Karate!
Śladami naszej byłej mieszkanki Mai Gierałki – mistrzy- - zdobycie III miejsca w IX rankingu na najwszechstronniejszego zawodnika Turkowskiego Klubu Karate 2018;
ni Polski w Oyama Polskiej Federacji Karate w Kata – podąża
Damian Michalak – młody i wybitnie uzdolniony sportowiec, - zajęcie II miejsca w III otwartych Mistrzostwach Makroregionu Centralnego Oyama PFK w Kumite – Ślesin 2018;
który zamieszkuje gminę Grodziec. Obecnie uczeń technikum
Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie. Przygodę - zdobycie I miejsca w I Mistrzostwach Miasta i Gminy Rychwał
ze sportem rozpoczął jako zawodnik Turkowskiego Klubu Oy- Oyama Karate i Kata i Kumite – 2018.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych sukcesów
i trzymamy kciuki za kolejne!
ama Karate we wrześniu 2012 roku. Pasję i wspaniałe wyniki
sportowe potwierdzają m.in.:
- udział w zawodach Pucharu Polski w Kata – Turek 2019;
- zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski Oyama Karate w Kumite – Koło 2019;
- zdobycie II miejsca w IV Otwartych Mistrzostwach Makroregionu Centralnego w Oyama PFK w Kumite – Ślesin 2019;
- zajęcie I miejsca w IV Otwartym Pucharze Makroregionu Centralnego Oyama Karate Kumite – Kłodawa 2018;

Obecnie zawodnik posiada stopień 4 Kyu (zielony pas)
i jest sportowcem, który może być wzorem do naśladowania dla innej młodzieży. Osiągnięcia Damiana zostały zauważone przez samorząd gminny. W listopadzie 2019 roku na
wniosek Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka młody
sportowiec został zgłoszony do „Nagrody za działalność na
rzecz powiatu konińskiego” w dziedzinie Sport i Turystyka.

Joanna Domagała – malarka dostrzegająca głębie
Z wielką dumą i nieprzejednaną radością prezentujemy Państwu wycinek rzeczywistości nakreślony pędzlem Pani Joanny
Domagały – mieszkanki gminy Grodziec!
„Rusałki i pazie” – bo taką nazwę nosi cykl portretów ciężarnych kobiet autorstwa Pani Joanny – absolwentki poznańskiego
Uniwersytetu Artystycznego – to wynik ponad 4-letniej pracy malarki, który można było podziwiać w ubiegłym roku na wernisażu
w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Artystka łączy w nich lekkość motyla z ciężarem początkowej fazy macierzyństwa. Ulotność rusałki a dziewięć miesięcy
z życia kobiety. Barwy skrzydeł a szary dzień. Dwa światy ściśle ze
sobą korespondują. To portrety kobiet odważnych, które podejmują wyzwanie bycia matką, a autorka tych prac obdarza je siłą
i pięknem natury. Jak sama podkreśla: „Kobiety ciężarne zawsze
mnie fascynowały. Wydawały mi się piękne, atrakcyjne, choć
większość z nich czuła się zupełnie inaczej. Dla mnie jednak były
symbolem niezwykłości. Stąd połączenie trudu i brzemienności
z lekkością i pięknem motyla, które ma kobietę unieść i dodać jej
blasku".
W ostatnim czasie prace malarki pod wdzięcznym tytułem
„Róż po osiemdziesiątce” mogliśmy podziwiać m.in. podczas
28. Finału WOŚP w Grodźcu.
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Odpady komunalne – warto wiedzieć!
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 2019 roku nałożyła na gminy obowiązek
wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone są środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Mieszkańcy gminy Grodziec od 1 stycznia 2020 r. opłatę za
konta nie należy również udostępniać innym podmiotom ani
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszą na indywi- posługiwać się tym numerem przy innych wpłatach.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza
dualny numer rachunku bankowego. Indywidualny numer
konta bankowego przypisany został do konkretnej nierucho- się bez dodatkowych decyzji, faktur, czy upomnień, z góry co
mości – deklaracji, na który wpłaca się wyłącznie opłaty za go- dwa miesiące zgodnie z harmonogramem.
spodarowanie odpadami komunalnymi. Przypisanego numeru

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można
uiszczać w banku, na poczcie lub przelewem, każdorazowo posługując się indywidualnym numerem rachunku bankowego.
Ustalenia dotyczące indywidualnego numeru konta banko-

wego, należności, nadpłat oraz ewentualnych zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą uzyskać w Urzędzie Gminy Grodziec.

Nowe stawki opłat za odpady komunalne – od września 2020 roku!
Zgodnie z uchwałą nr XIX /142/2020 Rady Gminy Grodziec podjętą w dniu 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty obowiązującej na terenie Gminy Grodziec, od 1 września 2020 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosić:
• 17,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne
są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• 38,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona
w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.

Dla właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wyposażonymi w przydomowy kompostownik, ustalono zwolnienie z części opłaty w wysokości 1,00 zł od osoby miesięcznie – zgodnie z uchwałą nr XIX/143/2020 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 czerwca 2020 roku
– po złożeniu nowej deklaracji.
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Ruszył program „Czyste Powietrze” 2.0
Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”,
w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych
kotłów oraz ocieplenie domów, działa od 15 maja
2020 r.

W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono
m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie
niezbędnych załączników.

Nowy program „Moja Woda”
– 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji
Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe
lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”.
To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł na łagodzenie
skutków suszy w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu br.

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU KONSULTACYJNEGO GKRPA W GRODŹCU
Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu działa przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 38, 62-580 Grodziec. Osoby, które chciałyby otrzymać wsparcie ze strony specjalisty
z zakresu uzależnień mogą uzyskać pomoc w godzinach pracy punktu tj. od 13:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem
pracy.

Harmonogram pracy:

• 25 czerwca 2020 roku
• 09 lipca 2020 roku
• 23 lipca 2020 roku
• 13 sierpnia 2020 roku
• 27 sierpnia 2020 roku
• 10 września 2020 roku

• 24 września 2020 roku
• 08 października 2020 roku
• 22 października 2020 roku
• 12 listopada 2020 roku
• 26 listopada 2020 roku
• 10 grudnia 2020 roku

Potrzebujesz wsparcia i porady
– przyjdź lub zadzwoń

(tel. nr 667-951-678)
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Targowica. Obiekt monitorowany!
Plac targowy „ Mój Rynek” w Grodźcu został wyposażony w monitoring wizyjny. Zainstalowano 12 kamer, które w sposób
systematyczny i ciągły monitują wszystko to, co dzieje się na targowicy.
Zastosowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich korzystających z placu oraz zapobieganie aktom
wandalizmu. Łączny koszt zakupu i montażu kamer wyniósł 18 350,00 zł.

Uwaga! Zmiana godzin pracy kasy urzędu

Jesteśmy dostępni on-line!
W celu ułatwienia kontaktu z daną instytucją, bieżącego śledzenia jej działalności oraz zapewnienia zdalnego dostępu do wielu ważnych
informacji, w tym wniosków i dokumentów, od nowego roku
wszystkie jednostki organizacyjne gminy posiadają swoje własne strony internetowe.

▪ URZĄD GMINY GRODZIEC:
http://grodziec.pl/
▪ BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRODZIEC:
https://bibliotekagrodziec.pl/

Kasa

Urzędu Gminy Grodziec
od 19 maja 2020 roku
czynna w godzinach:
PONIEDZIAŁEK:
9.00 – 13.00
WTOREK – PIĄTEK:
7.30 – 12.00

▪ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:
http://www.grodziec.gopsinfo.pl/
▪ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M.DĄBROWSKIEJ W GRODŹCU:
https://zsgrodziec.edupage.org/
▪ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GRODŹCU:
http://www.przedszkolegrodziec.szkolnastrona.pl/
▪ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO
W KRÓLIKOWIE

http://spkrolikow.szkolnastrona.pl/

