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    W tym roku obchodziliśmy 103. rocznicę urodzin Ks. Abpa Bro-
nisława Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu Polski. W niedzielę,  
21 czerwca br. społeczność naszej gminy wspominała postać pocho-
dzącego z Grodźca kapłana. 
     Coroczną uroczystość gminno-parafialną ku czci jego pamięci rozpoczę-
ła msza święta odprawiona przez proboszcza parafii ks. kan. dr. Władysła-

wa Piechotę w kościele parafialnym pw. św. 
Wojciecha w Grodźcu. 
     Tradycyjnie po mszy złożono symbolicz-
ną wiązankę kwiatów i zapalono znicze pod 
obeliskiem na Placu Ks. Abpa Bronisława Dą-
browskiego. Wójt Gminy Grodziec Mariusz 
Woźniak podziękował przybyłym za obec-
ność i pamięć o wybitnym grodziecczaninie. 
      W uroczystości uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych, szkół, przed-
szkola samorządowego, poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Grodźcu  
i Lipicach oraz mieszkańcy gminy.

Kapłan wielkiej wiary, skromności i kultury –
wspominamy postać Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego

       Szanowni Państwo,
    ostatni numer Informatora Grodzieckiego rozszedł się w bli-
sko 700 egzemplarzach! A to oznacza, że przyjęta w ostatnim 
czasie polityka informacyjna zyskała Wasze uznanie i należy  
ją kontynuować. Wychodząc zatem naprzeciw tym oczekiwa-
niom oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Infor-
macyjnego Gminy Grodziec, w którym prezentujemy najważniej-
sze wydarzenia minionego półrocza. 
      Był to czas niezwykle intensywny. Bogaty zarówno w nowe 
inwestycje, jak i przedsięwzięcia o charakterze społecznym.  
W ostatnim czasie m.in. wyremontowaliśmy i zaadoptowali-
śmy stare remizy w Lipicach, Wielołęce i Grodźcu – odpowied-
nio na świetlice wiejskie i Bibliotekę Publiczną Gminy Grodziec, 
zakupiliśmy nowe komputery dla uczniów szkół podstawowych  
w Lipicach i Biskupicach, przeprowadziliśmy rekultywację stadio-
nu piłkarskiego w Grodźcu, pozyskaliśmy nowy samochód pożar-
niczy dla OSP Królików, wymieniliśmy dach na szkole w Biskupi-
cach, wybudowaliśmy nową drogę asfaltową wraz chodnikiem 
w Janowie oraz pierwszą w historii sołectwa drogę asfaltową  
w sołectwie Stary Borowiec. Na bieżąco inwestujemy w infra-
strukturę oświetleniową wymieniając stare, rtęciowe i sodowe 
lampy uliczne na oświetlenie energooszczędne typu LED (Bisku-
pice, Biała Kolonia, Królików, Łagiewniki, Grodziec) oraz w nowy 
sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP (Królików, Lądek). 
       Osobny akapit należy poświęcić uchwalonemu w tym roku 
Lokalnemu Programowi Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzie-
ci i Młodzieży, dzięki któremu po raz pierwszy w historii naszej 
gminy zostały przyznane stypendia i nagrody finansowe Wójta 
Gminy Grodziec za wybitne wyniki w nauce i szczególne osią-
gnięcia pozaszkolne.
     Jesteśmy aktywnym samorządem, który podejmuje wciąż 
nowe inicjatywy. W ostatnim czasie wprowadziliśmy m.in.  

samorządowe wyprawki dziecięce 
dla nowo narodzonych dzieci, dar-
mowe kalendarze dla mieszkańców 
gminy, e-kurendę – specjalną, in-
ternetową platformę informacyjną, 
zakupiliśmy również specjalny po-
jemnik w kształcie serca na nakrętki,  
z których dochód ze sprzedaży zosta-
nie przeznaczony na cele charytatywne. Poprzez jednostki orga-
nizacyjne wspieramy rozwój dzieci i młodzieży (konkursy z nagro-
dami) oraz dbamy o osoby starsze (program „Wspieraj seniora”). 
     Współpracujemy z partnerami zewnętrznymi – Nadleśnic-
twem Grodziec, Powiatem Konińskim, Samorządem Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz każdym, któremu dobro Gminy 
Grodziec leży na sercu. Dzięki temu w ostatnim czasie możliwa 
stała się m.in. realizacja inwestycji polegająca na przebudowie 
pobocza drogi Grodziec-Wielołęka oraz wcześniej – przebudowa 
drogi w Starej Ciświcy i budowa ścieżki edukacyjnej z kanalizacją 
sanitarną przy ul. Leśnej w Grodźcu. 
         Cały czas korzystamy z możliwości jakie daje Unia Europejska 
i instytucje rządowe. Dzięki temu pozyskujemy środki finansowe 
na realizację kolejnych przedsięwzięć służących lokalnej społecz-
ności. A wszystko to w duchu współpracy i wzajemnej życzliwości, 
którego i Państwu życzę! 
   

Z najlepszymi życzeniami z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego 2021 Roku

Wójt Gminy Grodziec
/-/ Mariusz Woźniak
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     Dzięki pozyskaniu przez Gminę Grodziec kolejnego do-
finansowania (w ramach programu „Zdalna Szkoła+")  
w kwocie 74.405,00 zł udało się zakupić 23 dodatkowe 
zestawy komputerowe ułatwiające naukę. 30 czerwca br. 
sprzęt został oficjalnie przekazany dyrektorom Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Biskupicach (10 szt.) oraz Społecznej 
Szkoły Podstawowej w Lipicach (13 szt.). Łącznie, dzięki po-
zyskanemu dofinansowaniu w kwocie 134 345,00 zł, Gmina 
Grodziec zakupiła 41 zestawów komputerowych dla wszyst-
kich szkół z terenu gminy.

     Po Grodźcu i Królikowie, od nowego roku szkolnego, 
także uczniowie szkół stowarzyszeniowych z terenu naszej 
gminy mogą cieszyć się z nowego sprzętu komputerowego. 

Zakup sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła +  wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 

1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnić w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

     Pani Kinga ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika, specjalność: praca so-
cjalna oraz wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej o specjalno-
ści profilaktyka i resocjalizacja sądowa. Ponadto posiada specjalizację z zakresu orga-
nizacji pomocy społecznej. Dodatkowo pani kierownik pracowała jako asystent osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Starym Mieście. Od 2009 roku była zatrudniona jako pracownik 
socjalny, a następnie inspektor do spraw świadczeń wychowawczych GOPS w Rychwale.  
W ostatnim czasie zajmowała stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Rozalinie. W międzyczasie angażowała się w realizację wielu projek-

tów unijnych i akcji niesienia pomocy. Ponadto pełniła rolę wychowawcy w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym  
w Rychwale – TPD w Koninie, asystenta rodziny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz funkcję Sądo-
wego Kuratora Społecznego.

Kinga Krysiak nowym kierownikiem GOPS w Grodźcu 
        W wyniku otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Grodźcu – z dniem 1 lipca br. stanowisko to objęła Pani Kinga Krysiak.

      Przedmiotem operacji jest zaprojektowanie i budowa kanalizacji sani-
tarnej grawitacyjnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu wraz z odgałęzieniami ka-
nalizacyjnymi (13 szt.) do granicy posesji oraz zaprojektowanie i budowa 
pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym prowadzącym ścieki do 
istniejącej kanalizacji. W ramach zadania wykonane zostaną także 2 nitki 
wodociągu (przyłączy), który umożliwią podłączenie przyszłych budynków 
do sieci wodociągowej bez ingerencji w zaprojektowaną drogę. 
     Zakładany koszt całkowity operacji to 570 013,01 zł, z czego 50%  
tj. 285 020,00 zł stanowi dofinansowanie pochodzące ze środków euro-
pejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Zrealizo-
wane przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców 
poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miej-
scowości Grodziec. Przewidywany termin realizacji inwestycji to rok 2021.

Kolejne pieniądze na gospodarkę wodno-ściekową

      W poniedziałek, 6 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Grodziec Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w towarzystwie 
Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Musiałowskiej podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysz-
tofem Grabowskim umowę o dofinansowanie na operację z zakresu „Gospodarki wodno-ściekowej” pn. „Zaprojektowanie  
i wybudowanie kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiejska”.

Szkoły społeczne z nowymi komputerami
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Stadion piłkarski zyskał drugie życie

Jednomyślnie! Wójt z absolutorium

       Dzięki temu możliwa stała się od wielu lat wyczekiwana przez miłośników piłki noż-
nej rekultywacja stadionu piłkarskiego w Grodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu.  
Na realizację projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Grodziec” 
samorząd gminny otrzymał dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. 
      17 lipca 2020 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Koninie Wójt Gminy 
Grodziec Mariusz Woźniak w towarzystwie Skarbnika Gminy Grodziec Aleksandry Mu-
siałowskiej podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem 
Grabowskiem umowę dotacyjną.  
       W ramach projektu został zrekultywowany teren boiska sportowego przy Szkole Pod-
stawowej w Grodźcu oraz wyposażony w nowe bramki do gry w piłkę nożną.

    Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy 
Grodziec o stanie gminy za 2019 rok, po czym jednogło-
śnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania  
Wójtowi Gminy Grodziec.
    W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem 
został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet 
został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy 
Grodziec. W związku z powyższym za udzieleniem absolu-
torium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi 
opowiedzieli się wszyscy radni, podejmując w tym wzglę-
dzie stosowną uchwałę.
    Pan Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufa-
nia i udzielenie absolutorium. Podkreślił, że mimo trudnych 
początków jednomyślność radnych w tak kluczowej kwe-
stii świadczy o dobrej współpracy organów gminy i dobrze  
wróży na przyszłość. Dotychczasowe sukcesy są efektem 
pracy bardzo wielu osób – pracowników Urzędu Gminy 
Grodziec oraz wszystkich jednostek podległych. Swój udział 

     W dniu 22 lipca 2020 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Grodźcu uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której po raz kolejny 
radni dokonali pozytywnej oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.

        Gmina Grodziec po raz pierwszy pozyskała dofinansowanie w X edycji konkursu pn. „Pięknieje Wielkopolska Wieś” organizo-
wanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. 

w tym dziele mają także sołtysi, którzy jako organ pomocniczy 
wójta działają bezpośrednio na terenie każdego sołectwa.
     Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i wspólna fotografia.

Całkowita wartość zadania wyniosła 142 610,00 zł, z czego:
•  30  000,00 zł –  dotacja Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
•  11  000,00 zł –  wkład własny mieszkańców;
• 101 610,00 zł –  wkład własny gminy. 
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50 lat RAZEM! Na dobre i na złe!

Panie zastąpiły panów. 
Nowi dyrektorzy szkół podstawowych w Lipicach i Biskupicach

      W dniu 30 lipca 2020 roku w Sali Bankietowej w Grodźcu 10 par z terenu gminy Grodziec świętowało „Złote Gody”, czyli 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

     Nowy rok szkolny 2020/2021 przyniósł zmiany kadrowe w społecznych szkołach podstawowych w Lipicach i Biskupi-
cach. Po 28 latach prowadzenia placówki ze stanowiskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipicach pożegnał się Pan  
Andrzej Wysocki.  Po 31 latach „dyrektorowania” na zasłużoną emeryturę przeszedł także Pan Ryszard Kaczmarek – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Biskupicach. 

      W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Wójt Gminy 
Grodziec Mariusz Woźniak w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy dokonał uroczystego aktu dekoracji Jubilatów Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Z tej okazji na ręce Jubilatów 
złożono również pamiątkowe listy gratulacyjne oraz kwiaty. Następnie 
Złote Gody uczczono lampką szampana oraz tortem. Nie zabrakło także 
wspólnie odśpiewanego „Sto lat”! 
      Zakończenie uroczystości uwieczniono wspólnym, pamiątkowym 
zdjęciem. 

     Z dniem 1 września 2020 r. stanowiska dyrektorów społecznych szkół w 
Lipicach i Biskupicach objęły odpowiednio: Pani Ewa Pałubicka oraz Pani Ewa 
Staszak. 
    Z tej okazji 2 września br. w Urzędzie Gminy Grodziec odbyło się spo-
tkanie, podczas którego Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak wraz  
z Przewodniczącym Rady Gminy Grodziec Zenonem Olejniczakiem symbo-
licznie podziękowali ustępującym dyrektorom za lata pracy i trud włożony 
w prowadzenie placówek oświatowych na terenie gminy – a ich następcom 
złożyli serdeczne gratulacje z okazji objęcia tak zaszczytnej funkcji.

Drodzy Jubilaci,
 z okazji tak pięknych rocznic ślubu,

 składamy serdeczne życzenia. 
Długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha 

i doczekania się kolejnych jubileuszy!

Genowefa i Ireneusz Choderni 
z Nowych Grądów

Maria i Wojciech Dudkiewiczowie
z Grodźca

 
Izabela i Zenon Gęsikiewiczowie 

z Królikowa
 

Janina i Rafał Gęsikiewiczowie 
z Królikowa

Barbara i Władysław Kowalscy 
z Tartaka

Maria i Franciszek Marcinkowscy 
z Biskupic

Zofia i Lech Miliccy 
z Grodźca

Janina i Czesław Nowiccy 
z Wielołęki

 
Zuzanna i Zdzisław Sowińscy 

z Nowej Huty
 

Krystyna i Sławomir Stasikowscy 
z Białej.

Domicela i Zdzisław Wysoccy z Białej 
Marianna i Józef Cegielscy z Łagiewnik 

Zdzisława i Czesław Urbaniakowie z Królikowa 
a Jubileuszem 60-lecia Państwo: 

Alina i Józef Sapikowscy z Grodźca 
Teresa i Kazimierz Janiakowie z Janowa.

Złote Gody w tym roku obchodzili
 Państwo: 

Ponadto w ostatnim czasie wspaniałym Jubileuszem 
55-lecia ślubu 

mogą poszczycić się Państwo:
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      Wydarzenie rozpoczęła uroczysta msza św., po której chleb z tegorocznych zbóż 
na ręce Starosty Konińskiego Stanisława Bielika oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Ślesin Mariusza Zaborowskiego przekazali starostowie dożynek. Podczas doży-
nek wyłoniono także zwycięzców konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.  
Do konkursu zostało zgłoszonych 13 wieńców wykonanych przez delegacje z po-
wiatu konińskiego. Za najpiękniejszy uznano kompozycję przygotowaną przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Sławsku (gm. Rzgów). Wieniec reprezentujący gminę 
Grodziec wykonany przez członków Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Gro-
dzieszczanki” otrzymał wyróżnienie. 
       Dalsza część obchodów odbyła się w Sali Całunu Turyńskiego, gdzie nastąpiło 

Grodziecki akcent podczas dożynek powiatowych w Licheniu Starym 

     Ukoronowanie całorocznego trudu i pracy rolników z powiatu konińskiego odbyło się 6 września br. w Licheniu Starym (gm. 
Ślesin). Uroczystość odbyła się w Bazylice Najświętszej Marii Panny Licheńskiej. Gminę Grodziec podczas dożynek reprezento-
wali przedstawiciele władz samorządowych oraz Stowarzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”.   

rozstrzygnięcie konkursu „Powiato-
wy Rolnik Roku 2020”. Do konkursu 
nominowano 9 gospodarstw z na-
stępujących gmin: Kazimierz Biskupi, 
Rychwał, Kleczew, Ślesin, Sompo-
lno, Kramsk oraz Grodziec. Wśród 
zwycięzców konkursu, którzy otrzy-
mali statuetkę Żniwiarza znaleźli 
się Państwo Maria i Sebastian Sta-
szakowie z Biskupic (gm. Grodziec).  
                     Gratulujemy!

     Nowa strategia zakłada:
1) sukcesywną wymianę przestarzałych opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED z wykorzystaniem infrastruktury 
istniejącej; 
2) budowę oświetlenia typu LED przy ul. Wiejskiej w Grodźcu;
3) budowę oświetlenia ulicznego typu LED Królików-Łagiewniki;
4) budowę oświetlenia ulicznego typu LED Królików-Kolonia Biała;
5) wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.
• budowa oświetlenia ulicznego typu LED Grodziec-Wielołęka; 
• budowa oświetlenia ulicznego typu LED Grodziec-Lipice; 
• budowa oświetlenia ulicznego typu LED w m. Aleksandrówek; 
• budowa oświetlenia ulicznego typu LED w m. Janów; 
• budowa oświetlenia ulicznego typu LED w m. Grodziec – ul. Młyńska i Parkowa; 
• budowa oświetlenia ulicznego tylu LED Królików.
     Pierwsze efekty prac widać już m.in. w Biskupicach, Grodźcu, Lipicach, Łagiewnikach i Królikowie. Docelowo zadaniem zo-
staną objęte kolejne miejscowości. 

Będzie taniej i bezpieczniej. Inwestujemy w LED-y!  

     W ostatnim czasie w celu zwiększenia bezpieczeństwa nocą i jednocześnie ograniczenia wydatków związanych z utrzymaniem 
przestarzałej infrastruktury oświetleniowej Gmina Grodziec zrezygnowała z nocnej przerwy oświetleniowej i zainwestowała  
w lampy energooszczędne typu LED. Udało się to dzięki wygospodarowaniu na ten cel środków z budżetu gminy oraz współpracy  
ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
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 Najlepsi w województwie!

 Sołectwo Junno z dotacją 

       Junno w gm. Grodziec to jedno z dwóch sołectw z powiatu konińskiego, które znalazło się wśród zwycięskich projektów  
w konkursie „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, zorganiowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

   Laureatami konkursu zostali:  
Sandra Stępińska – 1 miejsce, 
Jakub Wykrętowicz – 2 miejsce 
oraz Szymon Szpitalny, który 
otrzymał wyróżnienie w kon-
kursie. 
     Podsumowanie zmagań kon-
kursowych odbyło się 23 wrze-
śnia br. przed siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu. 
Uroczystego aktu wręczenia 
nagród laureatom dokonał 
Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Gra-

    Konkurs jest skierowany do uczestników programu „Wielko-
polska Odnowa Wsi 2013 - 2020”, a jego celem jest aktywizacja 
mieszkańców wsi, podniesienie standardów i jakości życia na 
terenach wiejskich. Tegoroczna edycja cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, o czym świadczą 133 złożone projekty. Po oce-

bowski. Skromne upominki dla 
zwycięzców ufundowała rów-
nież Gmina Grodziec. 
     Poza listami gratulacyjnymi 
i nagrodami rzeczowymi dla 
uczniów Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego przeznaczył też 
nagrodę finansową w łącznej 
kwocie 2 500,00 zł dla Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Dąbrowskiej  
w Grodźcu, która wykształciła 
laureatów. 

nie formalnej i merytorycznej, do realizacji wybrano 47 projek-
tów, które otrzymały dofinansowanie. W powiecie konińskim 
dotację otrzymały dwa sołectwa, w tym sołectwo Junno na za-
danie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Junno” 
w wysokości 4100 zł. Gratulujemy!

 Alicja i Kamil z medalami!

      W turnieju wzięło udział ponad 80 zawodników z 10 Oddziałów Regionalnych 
Olimpiad Specjalnych z całego kraju. Każdy zawodnik mógł startować w dwóch kon-
kurencjach: indywidualnej i do wyboru: podwójnej lub drużynowej (4 zawodników). 
Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych: 8-11 lat, 12-15 lat, 16-21 lat  
i w grupie powyżej 22 lat. Do turnieju zakwalifikowało się dwoje mieszkańców 
Gminy Grodziec; Alicja Szeflińska i Kamil Stasiak – uczniowie SOSW w Rychwa-
le. Zarówno Alicja jak i Kamil odnieśli duży sukces na tym turnieju. W konkuren-
cji indywidualnej w kategorii wiekowej powyżej 22 lat Alicja zdobyła złoty me-
dal, natomiast Kamil może pochwalić się srebrem. Ponadto oboje wystartowali  
w rywalizacji podwójnej i wspólnymi siłami wywalczyli złoty medal. Gratulujemy!

    Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu znaleźli się wśród laureatów i wyróżnionych w konkursie 
ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującym Odnawialne Źrodła Energii pt. „CZTERY PORY ROKU Z OZE”, zorganizowanym 
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskich Dni Energii (WDR). 

     W dniach 17 do 19 września w Skarżysku-Kamiennej odbył się VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjal-
nych. Był on szczególnie udany dla mieszkańców Gminy Grodziec. 



 OSP Królików z nowym wozem bojowym

       Po 103. latach funkcjonowania jednostki,  strażacy z OSP w Królikowie doczekali się fabrycznie nowego wozu strażackiego. 
To już trzeci w ostatnich latach nowy samochód strażacki na terenie gminy.

       Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 
13.290 kosztował 788 tysięcy złotych. Tak dużą kwo-
tę na zakup auta udało się zebrać dzięki zaangażo-
waniu środków własnych gminy (380 tys. zł), uzyska-
nemu dofinansowaniu z NFOŚiGW/WFOŚiGW (230 
tys. zł), MSWiA (150 tys. zł), Powiatu Konińskiego 
(10 tys. zł), a także przeprowadzonej przez druhów  
z Królikowa zbiórki internetowej wśród mieszkań-
ców gminy. 
     Z tej okazji w dniu 30 września br. w Restauracji 

„Madera” w Królikowie odbyło się uroczyste przyję-
cie, poświęcenie i symboliczne przekazanie kluczy-
ków do auta. Były przemówienia, podziękowania  
i gratulacje. Całość tej radosnej chwili dopełnił wy-
stęp Orkiestry Dętej Parafii Królików i wspólny po-
częstunek. 

       W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe i powiatowe, przed-
stawiciele KM PSP w Koninie oraz Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  
w Poznaniu, druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek straży oraz zaproszeni 
goście. 

8



9

    Na kanwie wprowadzonego w tym roku Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, najlepsi 
uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec odebrali pierwsze w historii naszej gminy stypendia i nagrody Wójta 
Gminy Grodziec za najlepsze wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia pozaszkolne.    

Najlepsi z najlepszych odebrali stypendia i nagrody!

     Do uzyskania Stypendium Wójta Gminy Grodziec byli upraw-
nieni uczniowie, którzy uzyskali w ostatnim roku szkolnym 
średnią z ocen nie mniejszą niż 5,3 w klasach IV-VI i 5,2 w kla-
sach VII-VIII. Ostatecznie, na liście znalazło się 23 uczniów.

       Uroczyste wręczenie stypendiów i nagród odbyło się 23 paź-
dziernika 2020 r. w poszczególnych placówkach oświatowych 
oraz 26 października w Urzędzie Gminy Grodziec. 
     Wszystkim nagrodzonym stypendystom gratulujemy osią-
gniętego sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne! 

Ponadto za wybitne osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, 
indywidualne nagrody finansowe otrzymali: 

Sandra Stępińska (SP w Grodźcu) 
– za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie ekologicznym

Jakub Wykrętowicz (SP w Grodźcu)  
– za zajęcie II miejsca w wojewódzkim konkursie ekologicznym

 Szymon Dziurdziński (SP w Królikowie) 
– za zajęcie I miejsca w wojewódzkim konkursie plastycznym.

Stypendium w wysokości 1000,00 zł otrzymali uczniowie: 

Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Grodźcu
Nadia Kaczmarek 

Magdalena Czapczyk 
Bartosz Szmajdka 
Julia Dziubarczyk 
Julia Orkowska 

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Królikowie
Szymon Dziurdziński 
Bartosz Skowroński 
Dominika Woźniak 
Maja Szczepaniak 

Społecznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Lipicach
Seweryn Brzęcki 
Kinga Budzińska 

Magdalena Pałubicka 
Klaudia Trafna 
Kacper Trafny 

Społecznej Szkoły Podstawowej im. gen. E. Taczanowskiego
 w Biskupicach

Sebastian Cieślak 
Paweł Czuma 
Oliwia Filipiak 

Maria Struszczyk 
Mikołaj Struszczyk 
Kornelia Woźniak

Igor Mateusz Kawala 
Jan Marczak 

Sylwia Bednarek 
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  Wyróżnieni! Nagrodzeni! Dzień Edukacji Narodowej 

 W trosce o lokalne dziedzictwo kulturowe i bezpieczeństwo uczniów

              W celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa uczniom oraz ochrony zabytku w sierpniu br. rozpoczęto realizację zadania  
pn. „Modernizacja budynku szkolnego w m. Biskupice”. Inwestycja obejmowała gruntowny remont dachu budynku Zespołu 
dworskiego, w którym obecnie działalność statutową prowadzi Społeczna Szkoła Podstawowa im. gen. Edmunda Taczanowskie-
go w Biskupicach. 

      Czworo nauczycieli z placówek oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Grodziec, wyróżniających się w swojej pra-
cy zawodowej odebrało nagrody i gratulacje od Wójta Gminy 
Grodziec Mariusza Woźniaka.
      Podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej, które odbyło się 15 października br. w Urzędzie Gmi-
ny Grodziec, wójt złożył nagrodzonym nauczycielom życzenia 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej i twórczego zapału do 
podejmowania nowych wyzwań.
          Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowaw-
czej Nagrodę Wójta Gminy Grodziec otrzymali: Pani Mariola  
Józefowicz z Przedszkola Samorządowego w Grodźcu, Pani 
Sławomira Nowicka i Pan Leszek Sapikowski ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu oraz Pani Urszula  
Gęsikiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  
w Królikowie. Gratulujemy!

     Zespół dworski w Biskupicach jest obiektem zabytko-
wym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 328/70  
z dnia 21 maja 1984 roku. Sam dwór to obiekt z pierwszej po-
łowy XIX wieku. Składa się z dwóch części – starszej i nowszej. 
Obecnie jest własnością Gminy Grodziec. W latach 70., dzięki 
staraniom ówczesnej Pani 
Dyrektor Marii Reder, dach 
był częściowo naprawiany, 
a potem również częścio-
wo wymieniony. Niestety 
od kilku lat wymagał pilnie 
gruntownego remontu.
      W ramach zadania zo-
stały wykonane m.in.: cał-
kowita wymiana pokrycia 
dachowego, więźby da-
chowej, orynnowania oraz 
montaż instalacji odgromo-
wej.
      Roboty budowlane za-

kończono w październiku br. Wartość całkowita inwestycji to 
kwota ponad 481 tysięcy złotych, z czego 100 tysięcy złotych 
pozyskała gmina ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu ,,Ochrona zabytków". 
Na ten cel mieszkańcy Biskupic przeznaczyli również część 

funduszu sołeckiego. 
    W związku z realizowa-
ną inwestycją Gmina Gro-
dziec przeznaczyła także 
dodatkowe środki na wy-
cinkę starych, schorowa-
nych drzew w parku oraz 
ogrodzenie kompleksu.
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     W ramach inwestycji polegającej na przebudowie drogi 
gminnej nr G 027P w miejscowości Janów została wykonana 
droga o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 828,20 
mb i szerokości 4,5 m z jednostronnym chodnikiem o szero-
kości 2,0 m, poboczem o szerokości 1,0 m wraz ze zjazdami.
   Początek drogi znajduje się w obrębie skrzyżowania  
z drogą wojewódzką nr 433, a koniec na skrzyżowaniu dróg 

Janów. Nowa droga, nowe perspektywy

       Po wielu latach oczekiwań marzenia mieszkańców Janowa związane z budową nowej drogi asfaltowej zostały speł-
nione. A wszystko to dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego i pozyskaniu na ten cel dofinansowania z Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

gminnych. Nowy odcinek w połączeniu z drogą Janów-Ja-
roszewice Grodzieckie nie tylko ułatwi komunikację mię-
dzy miejscowościami i gminami, ale stanowić będzie także 
bezpieczną alternatywę dla drogi wojewódzkiej. Ostatecz-
nie wartość inwestycji wyniosła ponad 727 tysięcy złotych,  
z czego założona kwota dofinansowania ze środków unijnych 
to ponad 447 tysięcy złotych.   

Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G027P w miejscowości Janów” 
mająca na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności współfinansowana 

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania 
 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną 

i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
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Kolejne środki na nowości wydawnicze

Współpraca – popłaca! 
Samorząd gminny i powiatowy w służbie bezpieczeństwu uczestników 

ruchu drogowego 

      Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec uczestniczy w Programie Wieloletnim ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", 
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z budżetu państwa.     

W trosce o bezpieczeństwo 
uczestników ruchu drogo-
wego, szczególnie dzieci  
i młodzieży uczęszczającej 
do grodzieckiej szkoły, Po-
wiat Koniński przy współ-
pracy z Gminą Grodziec 
zrealizował zadanie pole-
gające na przebudowie po-
bocza przy drodze powia-
towej nr 3240P na odcinku 
Grodziec-Wielołęka. 

Wartość wspólnie sfinan-
sowanej inwestycji to bli-
sko 750 tysięcy złotych. 
Przebudowa pobocza, po-
zwoliła na połączenie obu 
miejscowości i poprawę 
bezpieczeństwa uczestni-
ków ruchu drogowego. 

       Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wzmocnienie aktywno-
ści czytelniczej w bibliotekach oraz budowanie nawyków czytelniczych poprzez 
stały dopływ nowości wydawniczych. Celem Priorytetu jest zwiększenie atrak-
cyjności oferty czytelniczej bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału 
nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek i czaso-
pism. W tym roku w ramach Programu grodziecka książnica pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 8 658,00 zł. Środki zostały w całości przeznaczone na zakup 
nowości wydawniczych.

       Informujemy, że Gmina Grodziec pozyskała grant w łącznej kwocie 50 040,00 zł na wsparcie: Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Grodźcu w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdro-
wotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe  w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
      Projekt zakłada wsparcie instytucji pomocy społecznej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 i ma na celu doposażenie stanowisk pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w środki ochrony 
indywidualnej, wyposażenie w sprzęt zapobiegający COVID-19, a także wsparcie opiekunek środowiskowych pracujących  
w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami Gminy Grodziec.  

GOPS z grantem!
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Konkurs plastyczny „Zabytki Gminy Grodziec” rozstrzygnięty !!!

   Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Zabytki Gminy Grodziec”. Na konkurs wpłynęło  
69 prac dzieci w wieku 7-14 lat z terenu gminy Grodziec.
     W imieniu organizatorów: Wójta Gminy Grodziec, Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec oraz Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Koninie dziękujemy wszystkim za przesłane prace. Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonej oceny wyłoniła 
następujących laureatów:

w kategorii klasy V-VIII szkoły podstawowej

Ponadto komisja ustaliła następujące wyróżnienia: 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!
Rodzicom i nauczycielom gratulujemy tak wspaniałych i uzdolnionych pociech, a laureatom życzymy 

powodzenia w dalszym rozwijaniu swoich pasji. 

Tytus Panomarew

Maja Dziubek

Lena Głowacka

Julia Dziubarczyk

Ada Malinowska

Maja Szpitalna Bartosz Olejniczak

w kategorii klasy I-IV szkoły podstawowej

Liliana Dziublewska

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko Zabytek

I Lena Głowacka Kościół p.w. św. Wojciecha w Grodźcu

II Maja Szpitalna Zespół Dworski w Biskupicach

III Bartosz Olejniczak Kościół św. Michała Archanioła w Królikowie

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko Zabytek

I Maja Dziubek Ruiny Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Grodźcu

II Ada Malinowska Kościół p.w. św. Wojciecha w Grodźcu

III Julia Dziubarczyk Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu

Imię i Nazwisko Zabytek

Tytus Ponomarew Kościół Ewangelicko-Augsburski w 

Grodźcu

Liliana Dziublewska Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko Zabytek

I Lena Głowacka Kościół p.w. św. Wojciecha w Grodźcu

II Maja Szpitalna Zespół Dworski w Biskupicach

III Bartosz Olejniczak Kościół św. Michała Archanioła w Królikowie

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko Zabytek

I Maja Dziubek Ruiny Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Grodźcu

II Ada Malinowska Kościół p.w. św. Wojciecha w Grodźcu

III Julia Dziubarczyk Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu

Imię i Nazwisko Zabytek

Tytus Ponomarew Kościół Ewangelicko-Augsburski w 

Grodźcu

Liliana Dziublewska Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu

Konkurs plastyczny „Zabytki Gminy Grodziec” rozstrzygnięty !!!

w kategorii klasy I-IV szkoły podstawowej

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko Zabytek

I Lena Głowacka Kościół p.w. św. Wojciecha w Grodźcu

II Maja Szpitalna Zespół Dworski w Biskupicach

III Bartosz Olejniczak Kościół św. Michała Archanioła w Królikowie

w kategorii klasy V-VIII szkoły podstawowej

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko Zabytek

I Maja Dziubek Ruiny Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Grodźcu

II Ada Malinowska Kościół p.w. św. Wojciecha w Grodźcu

III Julia Dziubarczyk Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu

Imię i Nazwisko Zabytek

Tytus Ponomarew Kościół Ewangelicko-Augsburski w Grodźcu

Liliana Dziublewska Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu



     „Przebudowa wraz z wyposażeniem Sali OSP Grodziec na potrzeby Biblioteki Publicznej” to inwestycja zakończona  
w sierpniu tego roku. Budynek mieszący się przy Placu ks. abp. Bronisława Dąbrowskiego 6A przeszedł generalny remont.
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    Prace polegały na: termomodernizacji obiektu, wzmoc-
nieniu konstrukcji budynku, wymianie dachu wraz z oryn-
nowaniem, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, a także  
instalacji elektrycznej, wodociągowej, wentylacyjnej, kanali-
zacyjnej i centralnego ogrzewania. Na budynku dodatkowo 
zainstalowano panele fotowoltaiczne, które pokryją mini-
mum 50% zapotrzebowania na energię elektryczną biblioteki. 
Obiekt został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. 
      Na ponad 280 m2 będzie do dyspozycji nowoczesna wypo-
życzalnia, mieszcząca około 17 000 tysięcy woluminów, czy-

Gminna Biblioteka Publiczna w Grodźcu w nowej siedzibie

Operacja pn. „Razem dla kultury - przebudowa i wyposażenie obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec”  
mająca na celu podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych i społecznych  oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców wsi poprzez przebudowę, zagospodarowanie 

otoczenia i wyposażenie trzech ogólnodostępnych obiektów budowlanych pełniących funkcje kulturalne na terenie Gminy Grodziec współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach  poddziałania  „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, 

kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

telnia wraz salą spotkań oraz sześciostanowiskową pracow-
nią komputerową z dostępem do Internetu, a także zaplecze 
administracyjno-biurowe i socjalne połączone z szatnią i sa-
nitariatami.  
     Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 960 000,00 zł,  
z czego ponad połowę stanowiły środki unijne pozyskane 
przez Gminę Grodziec w ramach PROW 2014-2020.
   Obecnie trwają intensywne prace związane z przepro-
wadzką ze starej siedziby biblioteki przy ul. Targowej 2a  
w Grodźcu. 
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       Mieszkańcy sołectwa Junno mogą już w pełni korzystać z komplek-
sowo przebudowanej świetlicy wiejskiej w Lipicach.
      Dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Gminę Grodziec możli-
wym było wykonanie konkretnych prac remontowych, takich jak: ter-
momodernizacja ścian budynku, wymiana dachu wraz z orynnowaniem, 
stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji elektrycznej, wodociągo-
wej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. W budynku wyremonto-
wano także korytarz, szatnię i sanitariaty. Obiekt został przystosowany 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
     Dodatkowo budynek wyposażono w wysokiej klasy sprzęt kuchen-
ny oraz audio-video. Główną salę zaopatrzono w odbiornik TV, zestaw 
gier planszowych, krzesła, stoły świetlicowe. Zaplecze kuchenne zyskało 
nowe meble i blaty robocze, profesjonalny piec konwekcyjno-parowy, 
lady chłodnicze, a także sprzęt AGD i komplet garnków. 
     W ramach zadania zagospodarowano także teren wokół świetlicy: 
wykonano nasadzenia roślin zimozielonych, założono kostkę brukową, 
zamontowano bramę i ogrodzenie. 
     Dzięki modernizacji budynek zyskał „nowe życie”. W świetlicy za-
planowano na przyszły rok do realizacji wiele ciekawych, bezpłatnych 
warsztatów i zajęć animacyjnych. 
    Wartość całkowita inwestycji wyniosła ponad 440 tysięcy złotych,  
z czego blisko 200 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach 
poddziałania: ,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub 
kształtowanie przestrzeni publicznej”. Pozostałą kwotę stanowiły środki 
pochodzące z budżetu Gminy Grodziec oraz funduszu sołeckiego sołec-
twa Junno.

     Oprócz prac stricte budowlanych, obiekt został wyposażony w profesjonalną 
kuchnię wraz z zapleczem magazynowym oraz chłodnią. 
     Zadanie obejmowało także zagospodarowanie terenu wokół budynku: obiekt 
wyposażono w rampy i pochylnie dla osób mających trudności z poruszaniem się, 
utwardzono i wybrukowano parking przed świetlicą. Teren ogrodzono oraz uboga-
cono o nasadzenia z roślin liściastych i zimozielonych. 
       Dzięki modernizacji obiekt stał się miejscem nowoczesnym, przyjaznym i otwar-
tym dla wszystkich. To też kolejny przykład na to, że jeśli wykorzysta się odpowiedni 

Od remizy do świetlicy – nowe życie budynku w Lipicach 

Świetlica wiejska w Wielołęce  miejscem integracji społecznej

        Przez pryzmat niemalże identycznego zakresu inwestycji jak w Lipicach, kulturalnym centrum wsi  stała się również 
remiza OSP w Wielołęce. Dzięki wykonanym pracom budowlanym, takim jak: termomodernizacja ścian budynku, wymiana 
dachu wraz z orynnowaniem, stolarki okiennej i drzwiowej, a także instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
obiekt stał się ogólnodostępnym i przyjaznym miejscem dla mieszkańców wsi.

czas i możliwości, można uratować wie-
le, jednocześnie nadając temu bardziej 
współczesną formę, dopasowaną do ak-
tualnych potrzeb społeczności lokalnej. 
      Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła ponad 450 tysięcy złotych, z czego 
blisko 265 tysięcy złotych stanowiło 
dofinansowanie ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 w ramach poddziałania: 
,,Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne lub kształtowanie przestrzeni 
publicznej”. Pozostałą kwotę stanowi-
ły środki pochodzące z budżetu Gminy 
Grodziec oraz funduszu sołeckiego so-
łectwa Wielołęka.
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Zbierali kasztany, aby pomóc małej dziewczynce 

11 listopada – pamięć ta sama, obchody inne niż zawsze

     Ponad 4 tony kasztanów zebrali radni z klubów Rady Gminy Grodziec („Samorządowa Ini-
cjatywa", „Razem dla Rozwoju") oraz uczniowie ze szkół i mieszkańcy, aby wesprzeć zbiórkę 
pieniędzy w ramach akcji niesienia pomocy dla 10-miesięcznej  Sandry Wolniak spod Kalisza. 

     Dziewczynka cierpi na rdzeniowy zanik mięśni (SMA) i potrzebuje środków na specjalistycz-
ne leczenie genowe, które kosztuje około 10 milionów złotych. Inicjatorką akcji była radna 
Aneta Dąbek, która zachęciła do wsparcia innych. Akcja, podobnie jak wcześniejszy ,,Gaszyn 
Challenge", spotkała się z bardzo wielkim odzewem. W ramach zbiórki zebrano ponad 4 tony 
kasztanów, które przekazano rodzinie dziewczynki. 

        Tegoroczne obchody tego wy-
darzenia, tak ważnego dla wszyst-
kich Polaków, miały wyjątkowo 
skromny przebieg ze względu na 
obostrzenia związane z epidemią 
COVID-19. Obchody Święta Nie-
podległości w gminie Grodziec 
również wyglądały inaczej niż 
zwykle. W imieniu lokalnej spo-
łeczności, wójt Mariusz Woźniak 

        Corocznie, 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości w 1918 roku. 

i przewodniczący Rady Gminy Zenon 
Olejniczak, oddali hołd wdzięczności 
bohaterom poległym za wolność Ojczy-
zny zapalając znicze i składając wiązanki 
kwiatów pod pomnikiem upamiętnia-
jącym bohaterów poległych podczas  
II wojny światowej na placu ks. Abp. 
Bronisława Dąbrowskiego oraz pod po-
mnikiem Powstańców Styczniowych na 
cmentarzu w Grodźcu. Na tym obchody 
zakończono.
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     To już kolejne zadanie realizowane w ramach tego projektu.  
W zeszłym roku za kwotę blisko 250 tysięcy złotych została wy-
budowana ścieżka edukacyjna przy ulicy Leśnej w Grodźcu, oraz 
w ramach współpracy z Powiatem Konińskim – kanalizacja desz-
czowa na tym odcinku za blisko 350 tysięcy złotych. 

    Wybudowany odcinek drogi o długości ok. 1050 mb jest drugim etapem inwestycji, który docelowo pozwoli na połączenie drogą 
asfaltową miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Stara Huta, Stary Borowiec, Mokre. Wartość przedsięwzięcia to ponad 460 tysięcy złotych.

    Dzięki temu Gmina Grodziec pozyskała środki na łączną 
kwotę 24 000 zł, które pozwoliły na zakup 6 kompletów ubrań 
specjalnych i 6 sztuk hełmów strażackich dla jednostek OSP 
Królików i Lądek. Oficjalnie sprzęt zostanie przekazany do koń-

   W ramach wspólnie realizowanego przez Gminę Grodziec, Powiat Koniński i Nadleśnictwo Grodziec projektu  
pn. „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” powstaje na terenie Nadleśnictwa Grodziec olbrzymia 
wiata, stanowiąca element rozbudowy istniejącego Ośrodka Edukacji Leśnej. Wiata edukacyjna pomieści docelowo nawet 
500 osób i służyć będzie realizacji celów edukacyjnych oraz wielu lokalnych wydarzeń. Wartość przedsięwzięcia to blisko 
750 tysięcy złotych.  

Będą kolejne hełmy i mundury

Razem dla grodzieckiej przyrody – etap 2

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 

4.5 Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

    Przed nami jeszcze wyposażenie ścieżki edukacyjnej  
w elementy małej architektury oraz budowa terenowych punk-
tów edukacyjnych i wyposażenie ścieżek spacerowych na terenie 
gminy. Projekt zakłada także organizację wycieczek oraz warszta-
tów dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej. Głów-
nym celem projektu jest promowanie zasad zrównoważonego 
rozwoju poprzez organizację przestrzeni publicznej wpisującej 
się w lokalny krajobraz oraz podnoszenie poziomu świadomości 
ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców 
gminy Grodziec i powiatu konińskiego.

Pierwsza droga asfaltowa w sołectwie Stary Borowiec

       Złożony przez Gminę Grodziec wniosek o dofinansowanie jednostek OSP z terenu naszej gminy zyskał po raz kolejny aprobatę 
Ministerstwa Sprawiedliwości.

,,Współfinansowano ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem 

jest Minister Sprawiedliwości”

     Gmina Grodziec pozyskując dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w kwocie 150 tysięcy 
złotych zakończyła w grudniu długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję polegającą na przebu-
dowie drogi gruntowej w sołectwie Stary Borowiec. 

ca grudnia br. 
       Do tej pory dzięki podobnemu dofinansowaniu udało się 
zakupić także 8 ubrań specjalnych i 10 hełmów strażackich za 
kwotę 34 300 zł dla jednostek OSP Grodziec i Biskupice.
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Wspieramy seniorów

Przypominamy o segregacji odpadów !

        Celem programu jest pomoc osobom starszym powyżej 70. 
roku życia w zakresie dostarczenia do domu artykułów pierw-
szej potrzeby tj. artykułów spożywczych i środków higieny  
a także pomoc w załatwieniu spraw urzędowych. Koszty zaku-
pów ponosi Senior, usługa- pomoc w sprawach urzędowych jest 
bezpłatna. Za realizację programu na terenie Gminy Grodziec 
odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu. 
 
Potrzebę wsparcia można zgłaszać dzwoniąc na ogólnopolską 
infolinię uruchomioną  w ramach programu Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów pod nr telefonu: 22 505 11 11  lub 
bezpośrednio:

       Uprzejmie informujmy, iż na mocy umowy podpisanej z Wojewodą Wielkopolskim nasza gmina bierze udział w ogólno-
polskim programie "Wspieraj seniora".

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Grodźcu

 (63) 246 31 40 lub 733-404-252.
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Jak uzyskać wyższe świadczenie pielęgnacyjne? – pomagamy i wspieramy

,,Czyste powietrze" 2.0 – nowe zasady

Nowe nabory wniosków w ARiMR

    Uzyskanie wyższego świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu 
opieki nad osobą niepełnosprawną jest CAŁKOWICIE BEZ-
PŁATNE!
   Warunkiem jego otrzymania jest posiadanie orzeczenia  
o niepełnosprawności w stopniu znacznym i złożenie odpo-
wiednich dokumentów w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec.  
W celu uzyskania szczegółowych informacji o procedurze 
związanej z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji należy 
skontaktować się z Referatem Świadczeń Socjalnych Urzędu 
Gminy Grodziec pod nr tel. 63 2485500 wew. 35.

    Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu rozpoczął nabór wniosków o dofinansowa-
nie do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji domu w ramach 
części 2 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze skierowanego  
do Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinan-
sowania.

    • INWESTYCJI W NAWADNIANIE GOSPODARSTW 
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutka-
mi suszy, mogą ubiegać się o dotację na inwestycje w nawad-
nianie gospodarstwa. Od 30 listopada 2020 r. do 28 stycznia 
2021 r. trwał będzie nabór wniosków o przyznanie tego rodza-
ju wsparcia. 

    • USŁUG DLA ROLNIKÓW Z DOFINANSOWANIEM
Propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy pracu-
ją już na rzecz rolników i chcą rozwijać swoją działalność  
w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną lub 
chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, czy też usług świad-
czonych po zbiorach. Od 30 listopada 2020 r. do 13 stycznia 
2021 r. mogą oni składać wnioski o pomoc na „Rozwój przed-
siębiorczości – rozwój usług rolniczych”.

    • INWESTYCJI NA OBSZARACH NATURA 2000
Od 1 do 30 grudnia 2020 r. rolnicy gospodarujący na obsza-

     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Programy dotyczą:

Ponad 1 milion 620 tysięcy – tyle w ostatnim 
czasie trafiło do opiekunów osób niepełno-
sprawnych z terenu gminy Grodziec! Dzięki 
temu udało się pomóc blisko 60 niepełno-
sprawnym mieszkańcom naszej gminy! Obec-
nie procedujemy kolejne wnioski. Możemy 
pomóc i Tobie!

    Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest corocznie wa-
loryzowana. Obecnie wynosi 1830 zł, a od 1 stycznia 2021 r. 
wzrośnie do kwoty 1971 zł miesięcznie.

rach cennych przyrodniczo będą mogli składać w ARiMR wnio-
ski o przyznanie wsparcia na „Inwestycje w gospodarstwach 
położonych na obszarach Natura 2000”.

    • ZABEZPIECZENIA WÓD PRZED AZOTANAMI
Rolnicy, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować 

„Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszcze-
niem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”, mogą 
od 29 grudnia 2020 r. do 26 lutego 2021 r. składać w ARiMR 
wnioski o dotacje na ten cel.  

    Wnioski we wszystkich naborach przyjmują oddziały regio-
nalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektronicz-
ną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Więcej informacji 
można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl

Szczegółowych informacji udziela: 
Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego 

Urzędu Gminy Grodziec, 
pod nr tel. 63 248 55 00 wew. 25.

Nowa wersja Programu dostępna jest na stronie 
WFOŚiGW:
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-prioryte-
towy-czyste-powietrze/



   W obchodzonym 3 grudnia Międzynarodowym Dniu Osób Niepełno-
sprawnych przed Urzędem Gminy Grodziec stanął metalowy pojemnik  
w kształcie serca na nakrętki. 

     Serce zostało ufundowane przez Radnych i Sołtysów 
Gminy Grodziec. 
     Można do niego wrzucać plastikowe nakrętki po na-
pojach, sokach, szamponach, pastach do zębów, płynach 
do płukania itp. Dochód uzyskany ze sprzedaży nakrętek 
będzie przekazywany na cele charytatywne. Pojemnik na 
nakrętki to nie tylko dbałość o segregację odpadów, ale 
także podanie pomocnej dłoni potrzebującym.
 
                        Zapełniajmy go wspólnie!

Mają inni, mamy i My. Akcja prosto z serca!

    Wychodząc naprzeciw obecnej sytuacji 
w kraju, jako pierwszy samorząd w powie-
cie konińskim, zdecydowaliśmy o wdrożeniu  
w życie e-kurendy – specjalnej platformy za po-
średnictwem której będziemy informować Pań-
stwa o najważniejszych sprawach związanych  
z gminą lub sołectwem, w którym zamieszkujecie 
(terminy zebrań sołeckich, komunikaty, ostrzeże-
nia, itp.). 
    W ten sposób też nie tylko ograniczymy  
w obecnym czasie ryzyko zakażenia Covid-19 
wśród sołtysów, ale przede wszystkim rozwiąże-
my problemy związane z kurendą tradycyjną, któ-
ra nie zawsze docierała do wszystkich mieszkań-
ców gminy. Wszystko co należy zrobić, aby móc 
korzystać z nowego rozwiązania, to zainstalować 
aplikację na swoim telefonie/smartfonie i wpisać 
nazwę swojego sołectwa. 
Aplikacja jest bezpłatna do pobrania na stronie 

www.ekurenda.pl

UWAGA! 

Przechodzimy 
na kurendę on-line!


