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By płacić mniej i chronić środowisko. OSP w Lipicach z fotowoltaiką 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
       Za nami okres szczególny, podyktowany sytuacją epidemicz-
ną w kraju i na świecie. Sytuacją, która miała wpływ zarówno 
na życie gospodarstw domowych, jak i działalność samorządu 
lokalnego. W tych wyjątkowych okolicznościach musieliśmy 
stawić czoła wielu nowym problemom, nierzadko dotąd nie-
znanym. Wprowadzone na terenie Polski obostrzenia odcisnęły 
swoje piętno przede wszystkim na dostępie do usług publicznych 
oraz harmonogramie zadań zaplanowanych do realizacji. Mimo 
wszystko jako samorząd pozostaliśmy aktywni na obu tych po-
lach.  
    W tym trudnym czasie, z zachowaniem reżimu sanitarnego, 
podjęliśmy  szereg działań społeczno-kulturalnych. Zaangażowa-
liśmy się w pomoc sołectwom w opracowaniu swoich strategii 
rozwoju, umożliwiających aplikowanie o środki zewnętrzne. We 
współpracy z Bankiem Żywności w Koninie przeprowadziliśmy 
akcję pomocy żywnościowej, z której skorzystało ponad 500 
mieszkańców naszej gminy. Ponadto za  pośrednictwem GOPS 
w Grodźcu zorganizowaliśmy darmowe szkolenia komputerowe 
dla seniorów 65+, a za sprawą inicjatywy biblioteki publicznej 

– szereg konkursów z nagrodami dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
Oprócz tego, wprowadziliśmy dla mieszkańców kilka uspraw-
nień: 1) W celu ułatwienia dostępu do pomocy społecznej od 
stycznia br. wszystkie świadczenia (rodzinne, wychowawcze, 
opiekuńcze, „500+”), będą realizowane przez jeden podmiot tj. 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu, zlokalizowany 
przy ul. Główna 38; 2) Na kanwie podpisanego w lutym br. poro-
zumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu – Gmina Grodziec została współre-
alizatorem ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. Dzięki 
temu wszelkie formalności związane z aplikowaniem o środki  
w ramach Programu można od tej pory załatwić w Urzędzie Gmi-
ny Grodziec, bez konieczności wyjazdu do WFOŚiGW w Poznaniu.
      W kontekście polityki inwestycyjnej – kluczowej dla rozwoju 
naszej wspólnoty gminnej – również nie zrezygnowaliśmy z żad-
nego z wcześniej założonych planów. W trosce o zdrowie i życie 
naszych mieszkańców zakupiliśmy kolejny, fabrycznie nowy sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy. Dzięki niemu druhowie z Grodźca 
mogą nie tylko szybciej reagować na pożary i miejscowe zagro-
żenia, ale także służyć lokalnej społeczności poprzez bezpłatny 
dowóz na szczepienia przeciwko SARS-CoV-2. Rozpoczęliśmy pra-
ce związane z modernizacją dachu na hali sportowej w Grodź-
cu oraz kolejnym etapem rekultywacji stadionu piłkarskiego  

w Grodźcu. Poza tym do końca 
roku na terenie gminy są przyjęte 
do realizacji następujące przedsię-
wzięcia: przebudowa drogi wraz  
z odwodnieniem w miejscowości Bia-
ła ; budowa chodnika w m. Łagiew-
niki; przebudowa drogi powiatowej  
w m. Stara Ciświca (etap 3); budowa 
chodnika w m. Lipice (etap 1); prze-
budowa drogi Lipice-Nowa Huta-
Junno-Stara Huta-Stary Borowiec-Mokre (etap 3); zakończenie 
realizacji wieloletniego programu unijnego „Samorządy i Lasy 
Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody” i inne. 
    Nasze samorządowe starania przyniosły również efekty  
w postaci pozyskania środków zewnętrznych na kolejne inwe-
stycje zaplanowane do realizacji na ten rok, m.in. 400 000,00 
zł na remont i rozbudowę budynku OSP w Lądku; 400 000,00 zł  
na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP  
w Lądku; 800 000,00 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ście-
kową na terenie gminy.
     Ostatnie dni przyniosły także pierwsze, pozytywne informa-
cje dotyczące środków na budowę nowej siedziby urzędu gmi-
ny. W efekcie wielu naszych, wspólnych działań (bardzo dobrze 
napisanemu i umotywowanemu wnioskowi o dofinansowanie, 
zaangażowaniu pracowników urzędu w akcję happeningową 
nagłaśniającą trudną sytuację samorządu oraz zebraniu przez 
sołtysów ponad 2500 podpisów mieszkańców pod wnioskiem 
popierającym ideę budowy urzędu gminy) udało się pozyskać 
1 200,000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych (RFIL) dedykowanego dla gmin popegeerowskich. Była to 
najwyższa kwota udzielona gminie w województwie wielkopol-
skim i druga – pod względem wielkości – w Polsce. Otrzymane 
dofinansowanie pozwoli na wykonanie dokumentacji technicz-
nej i rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych. 
      W obliczu tych wszystkich wyzwań, przed którymi stoi nasza 
gmina, zapraszam Państwa do lektury niniejszego Informatora 
w celu poznania szczegółów i oceny naszych dotychczasowych 
działań.
                    
                                                                              Z życzeniami zdrowia

     Było to możliwe dzięki pozyskanemu przez OSP dofinansowaniu 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fo-
towoltaicznej o mocy 3 kWp na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipicach gmina Grodziec”. 
     W ramach zadania na budynku świetlicy wiejskiej w Lipicach za-
montowano 10 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,15 

kWp.Łączna wartość zadania wyniosła 17 000,00 zł, z czego dofinan-
sowanie wyniosło 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 15 300,00 
zł. Wkład własny w wysokości 1 700,00 zł stanowiły środki własne 
jednostki OSP Lipice. 
    Montaż instalacji fotowoltaicznej był doskonałym dopełnieniem 
kompleksowej modernizacji budynku, która miała miejsce w ubie-
głym roku. 

     W obliczu rosnących cen energii elektrycznej, z końcem grudnia 2020 roku na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipicach zamon-
towano instalacje fotowoltaiczną. 

/-/ Mariusz Woźniak 
 Wójt Gminy Grodziec
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Sołecka strategia rozwoju szansą dla aktywnych sołectw 

Taki ważny, zwykły dzień – Dzień Sołtysa 

        Zwycięstwo w zeszłorocznej edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska 
Wieś” stało się bakcylem do jeszcze większej aktywności mieszkańców 
gminy, czego najlepszym przykładem był ich udział w szkoleniach po-
święconych tworzeniu strategii rozwoju sołectw. Dzięki nim nasi miesz-
kańcy poznali nie tylko słabe i mocne strony swoich sołectw, szanse  
i zagrożenia dla ich rozwoju, ale – co szczególnie istotne – będą mogli 
za ich pomocą aplikować o kolejne środki zewnętrzne na realizację pla-
nowanych przedsięwzięć. 
            Do tej pory w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi pozyskano 
blisko 45 tysięcy złotych. Środki te przeznaczono na zagospodarowanie 
terenu i rekultywację stadionu piłkarskiego w Grodźcu, zakup 4 ławek  
i 20 koszy na śmieci do Grodźca oraz 100 krzeseł do sali wiejskiej  
w Lipicach.  
     Swoje strategie rozwoju w ramach programu „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+” opracowały sołectwa: Junno, Grodziec i Królików Czwarty. 
Deklarując przystąpienie do Programu stworzyły sobie możliwość apli-
kowania o kolejne środki.   

    Z tej okazji, z zachowaniem wymogów sa-
nitarnych związanych z Covid-19, w Bibliotece 
Publicznej Gminy Grodziec, Wójt Gminy Gro-
dziec Mariusz Woźniak spotkał się z gospoda-
rzami wsi, by podziękować im za pełną zaanga-
żowania pracę na rzecz lokalnej społeczności.   
     Obok życzeń i podziękowań skierowanych 
do sołtysów, omówiono także bieżące sprawy 
związane z funkcjonowaniem sołectw. Spotka-
nie zakończyła wspólna dyskusja na temat pla-
nów rozwoju gminy Grodziec.

Szkolenia były prowadzone w sali wiejskiej w Lipicach 
przez moderatorów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

      Zachęceni polityką Samorządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącą wspierania inicjatyw oddolnych służących lokal-
nej społeczności, coraz więcej sołectw w gminie Grodziec opracowuje swoje strategie rozwoju.  

      Jak co roku, 11 marca obchodzony jest 
Dzień Sołtysa. 
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Pomoc Żywnościowa w gminie Grodziec. Edycja 2021 

  Zgodnie z wytycznymi Programu, 
wsparcie rzeczowe mogli uzyskać ci 
wnioskodawcy, których dochód na oso-
bę w rodzinie nie przekroczył 1161,60 zł, 
a w przypadku osób samotnie gospoda-
rujących kwoty 1542,20 zł. Po analizie 
wniosków, ostatecznie pomoc przyzna-
no 467 mieszkańcom gminy Grodziec.

   8 kwietnia br. pracownicy GOPS  
w Grodźcu przy wsparciu radnych, 
sołtysów, strażaków, KGW w Biskupi-
cach oraz innych wolontariuszy spa-
kowali łącznie ok. 12 ton żywności, 
które następnie w postaci 960 paczek 
żywnościowych trafiły do najbardziej 
potrzebujących. Wszystkie działania 
odbywały się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego.
   Oprócz tego, w związku z umową 
zawartą w dniu 07.04.2021 r. po-
między Bankiem Żywności a Gmi-
ną Grodziec, z Programu POPŻ 
dodatkowo skorzystało 41 osób. 
Paczki żywnościowe obejmujące  
8 produktów zostały przekazane po-
trzebującym w dniu 09.06.2021 r. Łącz-
na waga 41 paczek to 1049,6 kg.

   Dzięki nawiązaniu współpracy Wójta Gminy Grodziec z Bankiem Żywności w Koninie, pracownicy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Grodźcu przyjmowali w okresie od dnia 5 do 12 marca 2021 r. wnioski o pomoc żywnościową w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 
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Kolejne nowe auto dla strażaków z Gminy Grodziec
    Po wielu latach starań druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu doczekali się kolejnego nowe-
go samochodu pożarniczego. 23 kwietnia 2021 r. w bramy remizy strażackiej w Grodźcu wjechał lekki samochód  
ratowniczo-gaśniczy na podwoziu marki MAN 3.180 z napędem 4x4. 

      Jest to już czwarty fabrycznie nowy pojazd strażacki w Gmi-
nie Grodziec, a trzeci zakupiony w ostatnich 3 latach. Nowe 
auto zastąpi wysłużonego Forda Transita z roku 1998 pozyska-
nego przez jednostkę OSP z Komendy Miejskiej Policji w Ko-
ninie. Należy wspomnieć, że jest to pierwszy taki pojazd lekki  
w województwie wielkopolskim. 
    Koszt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wyniósł 
ogółem 274 tys. zł. Gmina Grodziec z własnego budżetu prze-
znaczyła na ten cel 235 tys. zł. Pozostałe środki to dotacje  
z nadleśnictw Grodziec i Konin (po 2 tys. zł), zasoby własne jed-
nostki (30 tys. zł) oraz darowizny przekazane przez sponsorów.  
    Oprócz wykorzystania auta od akcji ratowniczo-gaśniczych, 

służy on dziś do dowózu mieszkańców na szczepienie prze-
ciwko wirusowi SARS-CoV-2. Z dowozu mogą skorzystać oso-
by niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie  
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub 
N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, bądź oso-
by mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia 
we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu 
do najbliższego punktu szczepień. Chęć dowozu można 
zgłosić w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
ul. Główna 38. Zapisy są prowadzone od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy urzędu i GOPS. 

 Osoby zainteresowane transportem 
powinny zgłaszać taką potrzebę 
pod numerem telefonu infolinii 

570 005 303
 lub 63 246-31-40 (GOPS), 

63 248-55-00 (UG Grodziec)
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RFIL – nabór wniosków rozstrzygnięty 

CYFROWA WIELKOPOLSKA – darmowe szkolenia komputerowe 
dla seniorów 65+ 

OSP Lądek z promesą na zakup nowego auta strażackiego 

      31 marca 2021 r. został rozstrzygnięty drugi nabór wnio-
sków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Na trzy złożone przez Gminę Grodziec wnioski, akceptację 

     Z tej okazji, 31 maja druhny i druhowie z całego województwa ode-
brali promesy w Szamotułach. Uroczysty apel odbył się na terenie Mu-
zeum Zamek Górków.

     Dzięki zaangażowaniu samorządu gminnego jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku znalazła się wśród 32 jednostek 
OSP z woj. wielkopolskiego, którym udało się pozyskać rządowe wsparcie finansowe na zakup wozów bojowych. 

      Z inicjatywy Gminy Grodziec w ostatnim czasie zorganizo-
wano kurs kompetencji cyfrowych dofinansowany z Funduszy 
Europejskich. 

uzyskały dwa: na remont i rozbudowę budynku OSP w Ląd-
ku w kwocie 400 000,00 zł oraz na inwestycje w gospodarkę 
wodno-ściekową na terenie gminy w kwocie 800 000,00 zł.

     Promesa, którą otrzymali strażacy  
z Lądku opiewa na kwotę 400 tys. zł,  
co stanowi ok. 50% wartości zamówie-
nia. Odbiór nowego wozu strażackiego 
jest planowany na koniec października br.,  
a poprzedzi go rozbudowa budynku OSP 
w Lądku.

     Projekt pn. Cyfrowa Wielkopolska był skierowany dla osób 
powyżej 65. roku życia posiadających niskie kompetencje 
cyfrowe, niewielkie doświadczenie lub brak doświadczenia  
zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń teleinforma-
tycznych. Głównym celem projektu był rozwój kompeten-
cji cyfrowych w wymiarze informatycznym, informacyjnym  
i funkcjonalnym.     
  Uczestnicy projektu poszerzali swoją wiedzę oraz naby-
wali umiejętności związane z obsługą komputera, telefonu,  
Internetu. Na zakończenie kursu każdy z uczestników otrzymał 
certyfikat udziału w szkoleniu oraz na własność tablet wraz  
z ochronnym etui. 



 

7

Historia Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”

     Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” łączy w sobie powołanie i pasję wielu wspaniałych ludzi, 
seniorów i emerytów, którzy poświęcają swój czas i energię na podejmowanie nowych wyzwań, tym samym udowadnia-
jąc, że życie na emeryturze nie musi być nudne i pozbawione radości życia.

   Cele Stowarzyszenia są realizowane m.in. poprzez: pracę  
w formie wolontariatu i promocję zachowań prospołecz-
nych, organizowanie: warsztatów (wielkanocnych, bożona-
rodzeniowych, origami, rękodzieła artystycznego, innych), 
wystaw, zebrań dyskusyjnych, kursów, szkoleń, wycieczek 
i wypoczynku. Aktywność Naszych Seniorów zawsze jest 
widziana podczas dożynek oraz innych wydarzeń o zasięgu 
gminnym i powiatowym. Sami też są współorganizatorami 
takich wydarzeń jak „Senior dla Seniora” czy Powiatowy Pik-
nik Seniorów. 
    Seniorzy spotykają się zazwyczaj raz w miesiącu w Biblio-
tece Publicznej Gminy Grodziec. Jednakże ich marzeniem 
jest posiadanie własnej siedziby, w której mogliby nadal roz-
wijać swoje pasje i zainteresowania. 

ZARZĄD TWORZĄ: 
Pelagia Serafińska

Prezes 
Kazimierz Olejniczak

Zastępca Prezesa
 Danuta Dąbek

Skarbnik
 Grażyna Szpitalna

Sekretarz

     Nie ulega wątpliwości, że Klub Seniorów stał się sposo-
bem na życie. Jest miejscem, gdzie osoby starsze mogą spę-
dzać czas, rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności 
oraz dzielić się doświadczeniami.
    Pomysłodawczynią i inicjatorką powstania Klubu była 
kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec – Katarzy-
na Gromala. Głównym motywem jaki skłonił Inicjatorkę do 
podjęcia działań w kierunku utworzenia Klubu, była chęć 
aktywizacji i zintegrowania osób starszych z terenu gminy 
Grodziec, których łączą wspólne zainteresowania i podob-
ne spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Miało się to 
przełożyć na ich czynny udział w życiu społecznym, zebra-
nie potencjału jaki drzemie w wielu emerytach i rencistach,  
a także stworzenie możliwości miłego spędzania czasu oraz 
szansa na doskonalenie swoich talentów i umiejętności.
     Z tym zamiarem oficjalnie w dniu 27 maja 2015 roku 
przy Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec  powołano do ży-
cia Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczan-
ki”. Obecnie Klub liczy 50 członków. Głównym celem Stowa-
rzyszenia jest współdziałanie członków Stowarzyszenia oraz 
zaproszonych do współpracy osób, instytucji i podmiotów  
w zrównoważonym rozwoju społeczności lokalnej, dążąc 
tym samym do budowy społeczeństwa obywatelskiego.
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Biblioteka to nie tylko nowy budynek
     Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec istnieje już ponad 73 lata. Jako  instytucja kultury na terenie gminy wspiera dostęp  
do wiedzy, informacji i spełnia wiele ważnych funkcji społecznych. Odgrywa  istotną rolę w tworzeniu i zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego poprzez zainteresowanie kulturą w ramach różnych form pracy.

     W grodzieckiej książnicy pracujemy nad unowocześnieniem 
naszych usług i dostosowaniem oferty do potrzeb współcze-
snych odbiorców, dlatego organizujemy wydarzenia kulturalne, 
popularyzujemy kulturę czytania, edukujemy i wykorzystujemy 
nowe media. Stwarzamy przestrzeń dla działalności czytelników 
i wspieramy inicjatywy oddolne, ponieważ biblioteka jest miej-
scem integrującym lokalną społeczność.
          Posiadamy bogaty księgozbiór liczący około 16 tyś. woluminów 
i w celu zaspokojenia potrzeb czytelniczych corocznie zakupuje-
my około 700 nowych pozycji książkowych dla dzieci i dorosłych. 
Biblioteka oferuje użytkownikom darmowy dostęp do e-booków i 
audiobooków dzięki  współpracy  z  Biblioteką  Cyfrową „Wolne Lek-
tury”. W roku ubiegłym zarejestrowano ponad 1 000 czytelników  
w tym 280 osób to dzieci w wieku do lat 15. Czytelnicy mogą 
korzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem 
do Internetu.
       Nasza biblioteka to nie tylko regały z książkami. Oprócz groma-
dzenia, opracowywania udostępniania księgozbioru i czasopism, 
angażujemy się w wiele innych przedsięwzięć. Organizujemy cy-
kliczne wydarzenia i uroczystości m.in. Biblioferie – zajęcia edu-
kacyjne skierowane do dzieci podczas ferii zimowych, „Randka  
w ciemno… w bibliotece” - akcja promująca czytelnictwo z okazji 
Walentynek czy warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe. Bi-
blioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach, takich jak „Cała 
Polska czyta dzieciom”, „Narodowe Czytanie”, „Noc w Bibliotece” 
czy „Światowy Dzień Poezji”. 
    Biblioteka nie zapomina o najmłodszych, rozbudzając ich za-
interesowania czytelnicze poprzez  zabawę. Temu  służą zajęcia 
i warsztaty dla dzieci i grup zorganizowanych, m.in. przedszko-
laków i uczniów – „Czytanie na dywanie”, „Zostań bystrzakiem”, 

„Teatr Ilustracji Kamishibai”. Mamy także ofertę skierowaną spe-
cjalnie do seniorów. Organizujemy dla nich kursy komputerowe, 

Dzień Babci i Dziadka oraz cykliczne spotkania w ramach działają-
cego przy bibliotece Klubu Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. 
Dzięki zaangażowaniu biblioteki w różne projekty  pozyskaliśmy 
środki finansowe z zewnątrz.           
    W roku bieżącym otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 6 230,00 
zł na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną, 
udostępniając bezpłatne kody do platformy Legimi, na której 
można czytać najnowsze e-booki. 
    Kolejny w tym roku realizowany przez nas projekt to „Partner-
stwo dla książki”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 
11 500,00 zł na zadanie pn. „KSIĄŻKI nie gryzą… one POŁYKAJĄ  
w całości!”. W ramach tego przedsięwzięcia organizujemy zaję-
cia promujące  czytelnictwo na terenie Gminy Grodziec – spo-
tkania autorskie z Panem Poetą, Zofią Stanecką, Marzeną Pałasz 

– dietetyk, teatr ilustracji kamishibai, konkursy plastyczne – „Ma-
lowane bajki”, „Mój lapbook”. Już niebawem w murach naszej 
placówki będziemy też gościć Ewę Woydyłło-Osiatyńską – psy-
cholog, Małgorzatę Strękowską-Zaremba oraz Michała Zawadkę 

– pisarza, trenera personalnego, człowieka wielu talentów. Nie 
zabraknie działań dedykowanych dzieciom oraz seniorom m.in. 
warsztaty, Noc w Bibliotece, wystawy i konkursy.
     Po raz kolejny biblioteka włączyła się w Ogólnopolską kampa-
nię „Mała książka – wielki człowiek”. Dzięki temu każde dziecko, 
które przychodzi do biblioteki otrzymuje w prezencie wyjątkową 
Wyprawkę Czytelniczą w postaci książki i Karty Małego Czytel-
nika. 
     BPG Grodziec to miejsce nowoczesne i przyjazne, gdzie można 
zdobyć wiedzę, spotkać się z ulubionymi pisarzami, rozwijać swo-
ją kreatywność oraz miło i ciekawie spędzić czas. 
    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej 
oferty na stronie internetowej www.bibliotekagrodziec.pl.
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Narodowy Spis powszechny

Rachmistrzami spisowymi na terenie gminy Grodziec są:
Daria Stasikowska

Łukasz Siek
Marcin Nowakowski

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Więcej na spis.gov.pl

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!  
Spis trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. 

Spis Powszechny to:

Obowiązkowe badanie 
realizowane raz na 10 lat 
przez Główny Urząd 
Statystyczny

Ustawowa
gwarancja 
ochrony Twoich 
danych

Nowoczesna
i bezpieczna 
formuła spisu 
on-line
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Gmina Grodziec z perspektywy ostatnich 30 lat 

     Gmina Grodziec jest położona we wschodniej części Wielkopolski, w południowej części powia-
tu konińskiego. Po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie z 1394 r. 
     Historycznie związana z rodem Kwileckich, dla których Grodziec stanowił od 1872 roku jedną  
z siedzib Rodziny. Obszar o powierzchni 117 km2 zamieszkuje obecnie około 5200 mieszkańców. Jest 
to miejsce przyjazne dla mieszkańców i turystów. Urokliwe zakątki przyrodnicze i zabytki kulturalne 
oraz sukcesywnie rozbudowywana infrastruktura rekreacyjno-sportowa zachęcają do odwiedzenia 
i zamieszkania. Największym lokalnym bogactwem jest nieskażona przyroda i lasy zajmujące 37,8 % 
powierzchni. Od 27 maja 1990 roku, daty pierwszych wyborów samorządowych, zmieniało i nadal 
zmienia się zarówno oblicze gminy jak i jej włodarze.

  Ostatnie 30 lat to dla gminy Grodziec czas permanentnego rozwoju.  
Pomimo niełatwych początków związanych z odradzeniem się samorządu lo-
kalnego, na terenie gminy realizowano wiele inwestycji i podejmowano szereg 
działań, które wpłynęły na rozwój gminy i poprawę jakości życia mieszkańców. 
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło gminie drogę do jeszcze bar-
dziej intensywnego rozwoju, związanego z możliwością dofinansowania inwe-
stycji z funduszy europejskich. To właśnie dzięki nim i odpowiedzialnej polityce 
samorządu lokalnego diametralnie zmienił się obraz gminy.
     W latach 1990-2002 priorytetem działań samorządowych były m.in. budo-
wa szkoły i przedszkola w Grodźcu, remonty i rozbudowa budynków szkolnych 
w Lipicach, modernizacja szkoły w Biskupicach, budowa kotłowni i remonty  
w szkole w Królikowie, budowa dróg gminnych i infrastruktury telefonicznej 
oraz zwodociągowanie gminy. 
    W latach 2003-2014 inwestowano m.in. w rozbudowę sieci wodociągo-
wej oraz budowę dróg gminnych, budowę hali sportowej i boiska Orlik 2012  
w Grodźcu oraz modernizację istniejących budynków szkolnych. Poza tym  

Oczyszczalnia ścieków w Grodźcu

Przebudowa drogi w miejscowości Janów

Stacja Uzdatniania Wody w Grodźcu

Zespół dworski w Biskupicach

Zespół pałacowo-parkowy w Grodźcu

Instalacja fotowoltaiczna
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rozbudowano stację uzdatniania wody w Grodźcu, rozpoczęto budowę gmin-
nej oczyszczalni ścieków w Grodźcu oraz rekultywację składowiska odpadów  
w Białej, przeprowadzono roboty remontowo-budowlane obejmujące moder-
nizacje Placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego w Grodźcu.   
     W latach 2015-2018 m.in. rozbudowano i doposażono w niezbędny sprzęt 
gminną oczyszczalnię ścieków w Grodźcu, kontynuowano budowę kanalizacji 
sanitarnej w Grodźcu, przebudowywano drogi gminne i powiatowe oraz most 
na rzece Bawół w miejscowości Stary Borowiec. Zrekultywowano stawy gminne  
i zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Lądek oraz po-
budowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)  
w Grodźcu. Wówczas powstały pierwsze ogólnodostępne place zabaw (Gro-
dziec, Stara Ciświca, Biała Kolonia, Lądek) i Otwarta Strefa Aktywności (OSA)  
w m. Mokre. W ramach modernizacji jednostek OSP – zakupiono pierwszy  
w historii gminy fabrycznie nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gro-
dziec oraz pozyskano dofinansowanie na modernizację remiz w Grodźcu, Lipi-
cach i Wielołęce.  Największą inwestycją realizowaną przez Gminę Grodziec  
w tym okresie była instalacja systemów odnawialnych źródeł energii w ra-
mach WRPO na lata 2014-2020. Na przełomie 2018/2019 r. zamontowano na 
terenie gminy 176 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,58 MWh oraz  
45 instalacji solarnych o łącznej mocy 0,1700 MWt.
    Nowa kadencja samorządu przyniosła realizację zapoczątkowanych wcze-
śniej projektów dotyczących budowy placu targowego w Grodźcu, przebudo-
wy i adaptacji remiz OSP w Lipicach i Wielołęce z przeznaczeniem na świe-
tlice wiejskie oraz remizy OSP w Grodźcu na Bibliotekę Publiczną oraz nowe 
inwestycje w postaci: rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji 
sanitarnej; budowy dróg i chodników; budowy kolejnych, gminnych placów 
zabaw i otwartych stref aktywności (Królików, Łagiewniki); doposażenia jed-
nostek OSP w kolejne, fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze  
(OSP Biskupice, Królików, Grodziec i Lądek); modernizacji i rozbudowy oświe-
tlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED, remontu obiektów 
szkolnych. Ponadto działania władz samorządowych skupiły się wokół ure-
gulowania statusu prawnego Zespołu pałacowo-parkowego w Grodźcu oraz 
przygotowania terenu i dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. 

„Budowa Urzędu Gminy Grodziec”. W tym czasie, we współpracy z lokalnymi 
stowarzyszeniami (kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożar-
nymi, Klubem Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, Gminnym Klubem Spor-
towym „Piast” Grodziec) oraz partnerami zewnętrznymi (np. Nadleśnictwo 
Grodziec, Bank Żywności w Koninie) zrealizowano także wiele projektów mięk-
kich. Zmieniło się też samo podejście do polityki społecznej i informacyjnej. 
Dzieci i młodzież szkolna może korzystać z wprowadzonego przez samorząd lo-
kalny programu stypendialnego, motywującego do uzyskiwania coraz lepszych 
wyników w nauce i zajęciach pozaszkolnych, a najbardziej potrzebujący m.in. 
z wsparcia w postaci paczek żywnościowych. Od 2019 roku Urząd Gminy Gro-

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec

OSA w Łagiewnikach

Otwarcie placu targowego w Grodźcu

Samochód strażacki dla OSP Królików

Panorama Grodźca

dziec wydaje bezpłatny Informator Gro-
dziecki (zarówno w wersji tradycyjnej jak  
i elektronicznej), dla którego wsparciem jest 
wprowadzona pod koniec 2020 roku e-ku-
renda – specjalna platforma za pośrednic-
twem której Urząd informuje mieszkańców 
o najważniejszych sprawach związanych  
z ich sołectwem. Jednocześnie gmina po-
dejmuje wciąż nowe inicjatywy. 
       Ostatnie 30 lat był to dla Gminy Gro-
dziec czas niezwykle intensywny. Bogaty za-
równo w inwestycje infrastrukturalne, jak  
i różnego rodzaju przedsięwzięcia o cha-
rakterze społeczno-kulturalnym. Jesteśmy 
gminą aktywną, otwartą na rozwój i po-
trzeby drugiego człowieka. 
          Jednym słowem  �  ZAPRASZAMY!
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Pierwsze środki na budowę  nowego Urzędu Gminy Grodziec 

        Jego historia sięga czasów międzywojennych. Zanim stał się 
siedzibą lokalnych władz, mieściły się w nim: powszechna szko-
ła podstawowa i posterunek policji. Po wojnie wielokrotnie re-
montowany i dostosowywany do aktualnych potrzeb. Obecnie, 
wiek budowli a co za tym idzie trwałość materiałów użytych 
do budowy obiektu, nie pozwalają na jego modernizację ani 
tym bardziej przebudowę. Poza tym byłoby to ekonomicznie 
nieuzasadnione. 
      W chwili obecnej budynek nie spełnia szeregu przepisów  
i norm związanych z zapewnieniem odpowiedniego środowi-
ska pracy. Wobec powyższego stanowi jawne zagrożenie za-
równo dla pracowników urzędu jak i petentów.   
W kontekście opisanej wyżej sytuacji Gmina Grodziec poczy-
niła z sukcesem w 2018 roku starania związane z nabyciem od 
Skarbu Państwa działki (po dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych 
w Grodźcu) pod budowę nowej siedziby urzędu gminy.  W 2019 
r. wykonano na tym terenie niezbędne prace rozbiórkowe i po-
rządkowe umożliwiające realizację przedsięwzięcia. Obecnie 
trwają prace koncepcyjne i projektowe związane z inwestycją. 
Ten rok przyniósł także pierwsze pozytywne informacje doty-
czące pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowego 
obiektu. A wszystko to dzięki dobrze napisanemu wnioskowi  
o dofinansowanie, zaangażowaniu pracowników urzędu w ak-
cję happeningową nagłaśniającą trudną sytuację samorządu 
oraz zebraniu przez sołtysów ponad 2500 podpisów mieszkań-
ców pod wnioskiem popierającym ideę budowy urzędu gminy.  
     W efekcie tych działań udało się pozyskać 1 200,000 zł 
(słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) w ramach Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) dedykowanego 
dla gmin popegeerowskich. Była to najwyższa kwota udzielona 
gminie w województwie wielkopolskim i druga – pod wzglę-
dem wielkości – w Polsce. 11 czerwca br. symboliczny czek na 
kwotę 1,2 mln zł wręczył Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi 

Woźniakowi osobiście Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Ryszard Bartosik, który po raz kolejny odwiedził naszą gminę. 
Pozyskane środki pozwolą m.in. na wykonanie niezbędnej do-
kumentacji technicznej i rozpoczęcie pierwszych prac budow-
lanych.

       Siedziba Urzędu Gminy Grodziec to najgorszy pod niemal każdym względem tego typu budynek użyteczności publicznej na 
terenie nie tylko gminy, ale całego powiatu konińskiego (a można nawet zaryzykować tezę, że na obszarze województwa wiel-
kopolskiego). 
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Profilaktyczny konkurs plastyczny 
„Twój wybór – realizuj marzenia, nie ryzyko” rozstrzygnięty!!!

   Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji 
obrazującej negatywne skutki uzależnienia oraz promującej 
zdrowy styl życia bez stosowania używek. Na konkurs wpłynęły  
34 prace uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec, 
w wieku 8-14 lat.

Komisja konkursowa w wyniku przeprowadzonej oceny 
wyłoniła następujących laureatów:

w kategorii klasy  IV-VIII szkół podstawowych

w kategorii klasy I-III szkół podstawowych

     Organizatorzy konkursu: Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Grodźcu, Biblioteka Publiczna Gminy 
Grodziec, Wójt Gminy Grodziec.

Ada MalinowskaFranciszek Woźniak

Mikołaj Grygiel Oliwia Sobczak

Lilianna Dziublewska

Weronika Najkowska

     8 czerwca br. podczas uroczystego podsumowania konkursu 
laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe zakupio-
ne ze środków uzyskanych z tytułu wydawanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Lilianna Dziublewska

II Mikołaj Grygiel 

III Franciszek Woźniak 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Weronika Najkowska

II Oliwia Sobczak

III Ada Malinowska 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Lilianna Dziublewska

II Mikołaj Grygiel 

III Franciszek Woźniak 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Weronika Najkowska

II Oliwia Sobczak

III Ada Malinowska 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Lilianna Dziublewska

II Mikołaj Grygiel 

III Franciszek Woźniak 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Weronika Najkowska

II Oliwia Sobczak

III Ada Malinowska 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Lilianna Dziublewska

II Mikołaj Grygiel 

III Franciszek Woźniak 

Zdobyte miejsce Imię i Nazwisko

I Weronika Najkowska

II Oliwia Sobczak

III Ada Malinowska 

    Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki profilaktycznego konkursu plastycznego pn. „Twój wybór – realizuj marzenia,  
nie ryzyko”. 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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Ku pamięci Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego

      W tym roku obchodziliśmy 104. rocznicę urodzin Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego (ur. 2 listopada 1917 r. w Grodźcu, zm. 
25 grudnia 1997 r. w Warszawie) – polskiego duchownego rzymskokatolickiego, orionisty, biskupa pomocniczego warszawskiego 
w latach 1962–1993, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1969–1993, od 1982 r. arcybiskupa tytular-
nego pro hac vice, a od 1993 r. pełniącego także funkcję biskupa pomocniczego seniora archidiecezji warszawskiej.

      W niedzielę, 13 czerwca społeczność naszej gminy wspominała postać pocho-
dzącego z Grodźca kapłna. Tradycyjnie uroczystość gminno-parafialną ku czci jego 
pamięci rozpoczęła msza święta celebrowana przez proboszcza parafii ks. Karola 
Zająca w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Grodźcu. Homilię poświęconą 
wybitnemu grodziecczaninowi wygłosił ks. kanonik senior dr Władysław Piechota. 
     Po mszy udano się w procesji pod obelisk wzniesiony przez społeczność gmin na 
cześć Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego, przy którym odmówiono modlitwę w in-
tencji zmarłego, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze. 
        W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, szkół, przed-
szkola samorządowego, ochotniczych straży pożarnych z Lipic, Grodźca i Wielołęki 
oraz mieszkańcy gminy.

Nowa Rada Seniorów Powiatu Konińskiego

    Przewodniczącą ponownie została Halina 
Rogowska z gminy Kramsk, wiceprzewod-
niczącą – Teresa Ignaszczak z gminy Rzgów,  
a sekretarzem Teresa Mazurek z gminy 
Wierzbinek. 
  W nowej kadencji Gminę Grodziec na 
forum Rady będzie ponownie reprezento-
wać Pani Pelagia Serafińska – Prezes Klubu 
Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. 
                  
                Gratulujemy! 

      Z początkiem czerwca br. ukonstytuowała się nowa Rada Seniorów Powiatu Konińskiego, która rozpoczęła prace w kadencji 
2021-2025. W jej skład wchodzi 14 przedstawicieli wyznaczonych przez wójtów i burmistrzów gmin powiatu konińskiego, a także 
dwóch reprezentantów Rady Powiatu Konińskiego. 
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     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał kolejne środki za realizację swoich statutowych działań. Tym razem z myślą  
o pomocy w szerszym zakresie osobom niepełnosprawnym.

Wszyskie świadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Zapobiegaj powstawaniu odpadów, a te które wytworzyłeś – SEGREGUJ! 

GOPS z kolejnym dofinansowaniem

     Wszystkie wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych tj. zasiłek 
rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,  
świadczenia opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, świadczenia rodzi-
cielskie, świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, wnioski z pro-
gramu Dobry Start 300+ przyjmowane są w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul. Główna 38 (wejście od ulicy Polnej).

UNIKAJ –  produktów jednorazowego użytku, kupo-
wania rzeczy w zbędnych/nadmiernych opakowa-
niach i w związku z tym korzystaj z pojemników wielo-
krotnego użytku.

PLANUJ – przede wszystkim zakupy, najbliższe posił-
ki oraz przygotowuj potrawy wykorzystując produkty, 
które masz już w lodówce.

WYKORZYSTUJ – sprawdzaj czy odpad, który chcesz 
wyrzucić można jeszcze wykorzystać, czy można go 
sprzedać, oddać lub wykorzystać na nowo.

SEGREGUJ – odzyskuj surowce wtórne. Kiedy nie je-
steśmy w stanie uniknąć wytworzenia odpadu, zadbaj 
o to, aby trafił do odpowiedniego worka lub pojem-
nika.

KOMPOSTUJ – bioodpady stanowiące odpady komu-
nalne w przydomowym kompostowniku, z których 
można uzyskać cenny nawóz organiczny wspomaga-
jący wzrost roślin, jak również poprawiający jakość 
gleby, a dodatkowo kompostując zapłacisz mniej za 
odbiór odpadów. 

     Dzięki prawidłowo sporządzonemu i wysoko ocenionemu wnioskowi złożonemu 
przez GOPS w Grodźcu, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON) przyznał stuprocentowe finansowanie w kwocie 56 600,00 zł  na realizację 
na terenie gminy Grodziec Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodo-
wanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźny-
mi” Moduł IV. 
       Dzięki temu ośrodek będzie mógł realizować takie zadania jak: świadczenie pomo-
cy psychologicznej, organizację opieki domowej w miejscu zamieszkania osoby nie-
pełnosprawnej, paczki żywnościowe oraz zakup środków ochrony osobistej.

     Zgodnie z Zarządzeniem nr OR.0050.148.2020 Wójta Gminy 
Grodziec od stycznia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Grodźcu przejmuje zadania związane z obsługą spraw do-
tyczących świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+ oraz 
świadczeń opiekuńczych. 
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„Czyste Powietrze” – nowe reguły, nowe możliwości

ZMIANA NR 1: Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzy-
mać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste 
Powietrze”.

       Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste 
Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co ozna-
cza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło cie-
pła. Warunek ten nie dotyczy wniosków złożonych przed datą 
wejścia w życie zmian w programie (planowanych od 1 lipca 
2021 r.).
Kotły na węgiel będą dofinansowane jedynie pod warunkiem:
• złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł  
na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.
 
ZMIANA NR 2: Od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie 
obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyż-
szonego poziomu dofinansowania, tj. do uzyskania do 37 ty-
sięcy złotych bezzwrotnej dotacji.

• zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych pro-
gramów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, dzięki czemu wię-
cej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania  
w „Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł;
• dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzro-
śnie do 175 proc. najniższej emerytury, czyli do 2 189,04 zł  
(o ok. 229 zł wyżej niż obecnie);

• dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie 
ustalony na poziomie 125 proc. najniższej emerytury na osobę, 
czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie);
• planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie 
obowiązywało od 1 lipca 2021 r., czyli po wprowadzeniu odpo-
wiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.

ZMIANA NR 3: Od 25 maja br. funkcjonują nowe numery in-
folinii WFOŚiGW w Poznaniu dla Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze: 
• WFOŚiGW w Poznaniu, tel. 61 4499 254; 61 4499 255.
• Ogólnokrajowa infolinia Programu Czyste Powietrze, 
tel. 22 340 40 80.

ZMIANA NR 4: Na kanwie podpisanego w lutym br. poro-
zumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Gmina Grodziec została 
współrealizatorem ogólnopolskiego programu „Czyste Powie-
trze”. 
     W praktyce oznacza to, że wszelkie formalności związane  
z aplikowaniem o środki w ramach Programu można od tej pory 
załatwić w Urzędzie Gminy Grodziec, bez konieczności wyjazdu 
do WFOŚiGW w Poznaniu. Po stronie beneficjenta pozostaje 
tylko formalne rozliczenie dofinansowania. 
 
    Pomocy w tym zakresie (łącznie z wypełnieniem wniosku 
o dofinansowanie) udzielają: Agnieszka Szczecińska i Aleksan-
dra Brzęcka pod nr tel. 63 24855 00 wew. 25.
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Trwa modernizacja dachu na hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Grodźcu

Plany inwestycyjne na 2021 rok

        Oddana do użytku w 2007 roku hala sportowa w Grodźcu 
była już wielokrotnie remontowana. 
      Jednak największe problemy przysparzał coraz bardziej prze-
ciekający dach. Źródłem tego problemu było pogłębiające się 
rozwarstwienie membrany dachowej. W celu zapobieżenia dal-
szej degradacji obiektu, zdecydowano w tym roku o kosztownej, 
ale jakże potrzebnej naprawie pokrycia dachowego. Prace już 
się rozpoczęły i będą trwać do końca wakacji. 
     Modernizacja dachu na hali sportowej obejmuje m.in. ro-
boty rozbiórkowe, roboty budowlano-montażowe, montaż no-
wych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych, mon-
taż nowych obróbek blacharskich ścianek attykowych z blachy 
stalowej ocynkowanej i wykonanie nowych odcinków instalacji 
odgromowej, wykonanie czyszczenia powierzchni dachu i apli-

kacji płynnej membrany poliuretanowej w dwóch warstwach 
oraz montaż kominów wentylacyjnych. Całkowity koszt inwe-
stycji to ponad 300 tysięcy złotych. Całość zadania zostanie sfi-
nansowana ze środków własnych Gminy Grodziec.   

► przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Biała;
► rozbudowa budynku OSP Lądek; 
► zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla OSP Lądek;
► budowa chodnika w miejscowości Łagiewniki;
► przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stara Ciświ-
ca (etap 3);
► budowa chodnika w miejscowości Lipice (etap 1);

       W najbliższych miesiącach na terenie gminy Grodziec są planowane do realizacji m.in. następujące przedsięwzięcia:

► przebudowa drogi Lipice-Nowa Huta-Junno-Stara Huta Sta-
ry Borowiec-Mokre (etap 3);
► zakończenie realizacji wieloletniego Programu unijnego 

„Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przy-
rody”. 
      W związku z realizacją niektórych inwestycji mogą wystąpić 
czasowe utrudnienia w ruchu drogowym. Dlatego też prosimy 
o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzo-
nych robót i wyrozumiałość.  
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Grodziecki akcent podczas święta wielkopolskiego rolnictwa

Z myślą o rozwoju lokalnej przesiębiorczości — spotkanie informacyjne 

   Obchody rozpoczęły się w Archikatedrze Gnieźnieńskiej 
mszą świętą w intencji wielkopolskich rolników. Nabożeństwo 
odprawione zostało z udziałem pocztów sztandarowych Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej oraz organizacji rolniczych. Na placu 
katedralnym uroczystościom towarzyszyła wystawa pt. „Ak-
tywna wielkopolska wieś”, gdzie swój dorobek prezentowało 
kilkadziesiąt powiatów z terenu Wielkopolski oraz przegląd 
twórczości artystycznej wielkopolskich zespołów ludowych. 
     W jubileuszowych obchodach  swoją obecność zaznaczyli 
również reprezentanci powiatu konińskiego, w tym gminy Gro-
dziec z przewodniczącym rady gminy Zenonem Olejniczakiem 
na czele. O promocję gminnego potencjału kulinarnego zadba-
ło Koło Kobiet z Biskupic.

    Szkolenie było skierowane dla osób planujących założyć 
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców zainteresowa-
nych pozyskiwaniem środków z PROW. 
      W sali konferencyjnej  BPG Grodziec, spotkali się mieszkań-
cy z gmin Grodziec i Rzgów zainteresowani udziałem w nabo-

        Jubileusz 125-lecia istnienia izb rolniczych i 25 lat działalności Wielkopolskiej Izby Rolniczej świętowano 20 czerwca w Gnieź-
nie. Podczas uroczystości z okazji tego podwójnego święta nie zabrało akcentu z naszej gminy.

„Łączą nas drzewa” 

    Z tej okazji wielkopolscy leśnicy 1 czerwca zaprosili 
parlamentarzystów oraz samorządowców do wspólnego 
sadzenia pamiątkowej alei lipowej przy klasztorze oo. Ka-
medułów w Bieniszewie oraz odsłonięcia pamiątkowego 
kamienia z tablicą upamiętniającą to wydarzenie. 
      W akcji będącej wyrazem troski o środowisko naturalne 
uczestniczył również wójt gminy Grodziec Mariusz Woź-
niak, który w imieniu Gminy Grodziec zasadził też nasze 
drzewko. Jak sam podkreśla – Spośród trzydziestu dwóch 
zasadzonych lip, nasza jest dwudziesta ósma. Zachęcam do 
odwiedzin tego pięknego miejsca łączącego piękno przy-
rody z działalnością człowieka. Wierzę, że nasze drzewko 
będzie rosło co najmniej w takim tempie, w jakim rosną 
Nasze gminne oczekiwania! 
     Gospodarzem wydarzenia był Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Konin Waldemar Kubiak.

     Kampania „Łączą nas drzewa” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Lasów Państwowych, która 
została zainaugurowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 21 marca  bieżącego roku. 

      W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w dniu 23 czerwca br. w Bibliotece Publicznej Gminy 
Grodziec odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”, którego Gmina 
Grodziec jest członkiem.

rze wniosków o dofinansowanie. Podczas prelekcji omówione 
zostały założenia Programu, zasady przyznawania pomocy 
oraz przygotowania biznesplanu. Szkolenie przeprowadzi-
li pracownicy biura Stowarzyszenia – Iwona Bańdosz i Anna 
Lendzioszek.
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HARMONOGRAM PRACY PUNKTU KONSULTACYJNEGO GKRPA W GRODŹCU

Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Gminy Grodziec

     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. 12:30 do 15:30 zgodnie z harmonogramem pracy.

      Mieszkańcy Gminy Grodziec mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane w każdą środę w Urzędzie 
Gminy Grodziec.

• 24 czerwca 2021 roku
• 08 lipca 2021 roku
• 22 lipca 2021 roku
• 12 sierpnia 2021 roku
• 26 sierpnia 2021 roku
• 09 września 2021 roku
• 23 września 2021 roku
• 14 października 2021 roku
• 28 października 2021 roku
• 04 listopada 2021 roku
• 25 listopada 2021 roku
• 09 grudnia 2021 roku

Dzielnicowi w gminie Grodziec

Obszar: 
Biała Panieńska, Gliny, Grodziec (południowa  granica biegnie 
po trasie W-443 wraz z ulicami: Leśna, Lipowa, Młyńska, Ol-
chowa, Parkowa, Spacerowa, Targowa, Wiatraki, Wierzbowa,  
Zwierzyniecka), Lubiny, Junno, Konary, Królików (część połu-
dniowa od trasy W-443), Lądek, Lądek-Kolonia, Lipice, Mokre, 
Nowa Ciświca, Nowa Huta, Nowe Grądy, Nowy Borowiec,  Stara 
Ciświca, Stara Huta, Stare Grądy, Stary Borowiec, Zaguźnica.

Obszar:
Aleksandrówek, Biała, Biała Kolonia, Biskupice, Biskupice-Kolo-
nia, Bystrzyca, Czarnybród, Grodziec (północna część miejsco-
wości wraz z ulicami: Główna, Kwiatowa, Łąkowa, Mickiewi-
cza, Ogrodowa, Pogodna, Polna, Sosnowa, Słoneczna, Szkolna, 
Świerkowa, Wiejska, Wrzosowa), Janów, Jaroszewice Grodziec-
kie, Królików (część północna), Królików Czwarty, Kuchary Boro-
we, Łagiewniki, Tartak, Wielołęka, Wycinki.

Potrzebujesz wsparcia i porady
 – przyjdź lub zadzwoń 

 
(tel. nr 667-951-678)

st. asp. Sławomir Majkowski
   tel.  47-77-52-660
 kom. 786-936-141

dzielnicowy.rychwal3@po.policja.gov.pl

 sierż. szt.  Karol Dryjer
tel.  47-77-52-660
kom. 786-936-140

dzielnicowy.rychwal4@po.policja.gov.pl

    Punkt bezpłatnych porad prawnych został utworzony przez 
Powiat Koniński na podstawie ustawy o nieodpłatnym porad-
nictwie prawnym, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 
i edukacji prawnej. Z bezpłatnych porad prawnych mogą sko-
rzystać wszyscy mieszkańcy, którzy oświadczą, że nie stać ich 
na prywatne usługi prawnicze. Poradę prawną można uzyskać  
w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego, spadkowego, karnego 
oraz prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą.
      Porady udzielane są w każdą środę w godzinach 10.00-14.00  
w Urzędzie Gminy Grodziec po wcześniejszej rejestracji pod nr te-
lefonu 63 240 32 24. Porady można uzyskać również w innych gmi-
nach, zgodnie z harmonogramem, który jest dostępny na stronie 
internetowej www.powiat.konin.pl lub www.grodziec.pl.  

  Harmonogram pracy:




