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KOLEJNE BLISKO 5 MLN ZŁ NA INWESTYCJE NA TERENIE GMINY GRODZIEC!

/-/ Mariusz Woźniak

Wójt Gminy Grodziec

        Szanowni Państwo,

      za nami kolejny rok działalności. Czas ten był wyjątkowo 
trudny ze względu na pandemię Covid-19, wichurę, która 
przeszła przez teren naszej gminy oraz sytuację geopolitycz-
ną (wojna w Ukrainie), skutkującą m.in. galopującą inflacją  
i ograniczeniami w dostępie do węgla i innych nośników 
energii. Pracy nie ułatwiały niejednolite i wciąż zmieniają-
ce się przepisy prawa, co najbardziej odczuli beneficjenci 
dodatku węglowego, a w ślad za nimi pracownicy Urzędu 
Gminy Grodziec i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
      Mimo licznych utrudnień i ogólnie dość niesprzyjającej 
aury jaka towarzyszyła nam przez większość roku, wykona-
liśmy rekordową liczbę inwestycji o wartości blisko 15 mi-
lionów złotych. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP  
w Królikowie, rekultywacja stadionu i budowa zaplecza 
sanitarno-szatniowego przy SP w Grodźcu, budowa dzie-
więciu odcinków dróg gminnych na „Działkach” w Grodźcu, 
budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu,  
budowa pierwszego etapu drogi asfaltowej w Nowej Ciświ-
cy, doposażenie placów zabaw w Lądku i Królikowie Czwar-
tym, zakup nowego samochodu specjalnego do przewozu 
osób niepełnosprawnych, budowa wiat przystankowych  
w Starej Ciświcy i Nowej Ciświcy, wymiana oświetlenia 
ulicznego na lampy typu LED w Białej i Białej Kolonii – to 
tylko niektóre przykłady naszej działalności w ostatnim 
półroczu. Do nich bowiem należy dodać wiele innych, po-
mniejszych zadań, ale nie mniej ważnych z punktu widzenia 
zgłaszających. Kluczowa dla prowadzonych przedsięwzięć 
na terenie gminy była też współpraca samorządu gmin-
nego i wojewódzkiego, czego najlepszy przykład stanowi 
długo wyczekiwana przez mieszkańców budowa chodnika 
przy drodze wojewódzkiej nr 443 na odcinku Grodziec-Tar-
tak.

       Z radością informujemy, iż w wyniku naboru w ramach trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych dedykowane-
go gminom popegeerowskim – zarówno wniosek złożony bezpośrednio przez Gminę Grodziec jak i wniosek złożony przez 
Powiat Koniński – zostały zaakceptowane.

     W praktyce oznacza to, że Gminie 
Grodziec przyznano 2 miliony 790 tys. 
zł na przebudowę drogi Grodziec-Stare 
Grądy (etap 1), a Powiatowi Konińskie-
mu 2 mln zł na dokończenie przebudo-

    Miniony rok był rekordowy również pod względem pozy-
skanych środków finansowych, które w 2022 roku wyniosły 
ponad 13 milionów złotych. Z dużą satysfakcją przyjąłem tak-
że wiadomość o tym, że Gmina Grodziec awansowała odpo-
wiednio na 3 i 2 miejsce w powiecie konińskim pod względem 
wartości zrealizowanych inwestycji oraz pozyskanych na ten 
cel funduszy unijnych per capita. 
     Na szczególną uwagę zasługuje aktywność lokalnych sto-
warzyszeń (w tym KGW, OSP) działających na terenie naszej 
gminy. To one w ostatnim czasie były obok gminy główny-
mi organizatorami różnego rodzaju wydarzeń o charak-
terze społeczno-kulturalnym, krzewiąc w ten sposób idee 
dobroczynności i integracji społecznej. Cieszy zatem fakt,  
że ich działalność zostaje nie tylko zauważana, ale coraz czę-
ściej wyróżniana i nagradzana. 
    Gratulując osiągniętych sukcesów, życzę wszystkim Pań-
stwu zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia, aby 
ciepło rodzinnego ogniska trwało jak najdłużej a Gwiazda 
Betlejemska przyniosła pokój i radość z narodzin Zbawiciela. 
Niech zaś 2023 rok będzie czasem realizacji zakładanych pla-
nów i spełnionych marzeń.

wy drogi powiatowej w Starej Ciświcy 
oraz budowę chodnika przy drodze po-
wiatowej relacji Lipice-Mokre.
    Planowany termin realizacji obu in-
westycji: rok 2023.
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XII EDYCJA ODNOWY WSI WIELKOPOLSKI WSCHODNIEJ

      Spośród ponad 250 wniosków jakie wpłynęły do Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu, w powiecie konińskim dofi-
nansowanie otrzymało 7 gmin (Grodziec, Skulsk, Sompolno, 
Golina, Kazimierz Biskupi, Rzgów, Rychwał) na realizację  
11 projektów. 
  Gmina Grodziec otrzymała środki w wysokości  
14 068,0 zł na remont i doposażenie pomieszczeń po byłej 
bibliotece publicznej w celu ich adaptacji na siedzibę stowa-
rzyszenia Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. 
     Oprócz tego nasza gmina – tym razem w ramach PROW 
2014-2020 - Poddziałania 19.2 Leader – otrzymała 58 524,00 
zł na doposażenie placów zabaw w Lądku i Królikowie Czwar-
tym. 
      Na tę okoliczność, oprócz podpisania stosownych umów 
przedstawiciele sołectw odebrali z rąk wicemarszałka woje-
wództwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego okolicz-
nościowe czeki. 

     8 lipca br. w wiacie edukacyjnej Ośrodka Edukacji Leśnej w Grodźcu odbyła się uroczystość poświęcona podpisaniu 
umów o dofinansowanie na kanwie Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” i realizowanej w jego ramach 12. edycji kon-
kursu dotacyjnego „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. 

      Wizyta marszałka była też okazją do wizytacji w terenie  
– a dokładnie w miejscach, które w ostatnim czasie najbar-
dziej ucierpiały w wyniku przejścia orkanu Dudley. Należy 
wyraźnie podkreślić, że marszałek na bieżąco śledził nasze sa-
morządowe poczynania w walce z żywiołem i jego skutkami,  
a na podstawie wcześniejszych rozmów na temat sytuacji, 
w której się znaleźliśmy – zadeklarował pomóc finanso-
wo zarówno w kontekście odbudowy małej infrastruktury,  
w tym wiat przystankowych w Starej Ciświcy, jak i przebu-
dowy drogi w Nowej Ciświcy. Jak pokazał czas – obietnice 
zostały spełnione, o czym przekonacie się Państwo w dalszej 
części Informatora. 
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KOLEJNE ŚRODKI NA INWESTYCJE DROGOWE 

NOWY DYREKTOR W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRÓLIKOWIE 

        Gmina Grodziec pozyskała kolejne środki finansowe na przebudowę drogi w Nowej Ciświcy. Tym razem w łącznej kwo-
cie 579 tysięcy złotych. 

       Na tę okoliczność, 25 lipca w siedzibie UMWW w Poznaniu wójt gminy Grodziec 
Mariusz Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie inwestycji z wicemarszał-
kiem województwa wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim, który niedawno 
gościł na ziemi grodzieckiej i zapoznał się z aktualną sytuacją na terenie gminy.                                                                                                                                           
       Warto podkreślić, że w ostatnim czasie Samorząd Województwa Wielkopolskie-
go pozytywnie rozpatrzył również wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 
Ochrony Gruntów Rolnych na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól, 
przyznając na ten cel kwotę 137 250,00 złotych. Całość środków w łącznej kwocie 
716 tysięcy złotych zostanie przekazana na budowę drogi w miejscowości Nowa 
Ciświca – etap 1.

    Po analizie złożonych dokumentów 
i spełnieniu wymogów formalnych,  
a następnie ocenie prezentacji koncep-
cji rozwoju szkoły komisja konkursowa 
w 12-osobowym składzie zdecydowaną 
większością głosów podjęła decyzję, że 
stanowisko to od 1 września 2022 roku 
objęła Agnieszka Duszyńska, która bę-
dzie pełniła docelowo tę funkcję do  
31 sierpnia 2027 roku.
    Pani Agnieszka jest nauczycielem 
dyplomowanym z tytułem magistra pe-
dagogiki w zakresie nauczania począt-
kowego i wychowania przedszkolnego.                                                                                                                                  

        Ponadto posiada uprawniania m.in. 
do nauczania przyrody, zajęć logope-
dycznych i kierowania placówkami 
oświatowymi.

   Swoją karierę nauczycielską rozpoczę-
ła w 1991 roku jako nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego w Szkole Podsta-
wowej w Osieczy (gm. Rzgów). W 2007 
roku została mianowana dyrektorem 
szkoły w Osieczy, którą zarządzała do 
2020 roku. W trakcie kierowania pla-
cówką szkoła przeszła generalny re-
mont, a ponadto wzbogaciła się m.in. 
o nową salę gimnastyczną, dodatkowe 
sale lekcyjne, przedszkole i plac zabaw.
     Gratulując nowej dyrektor wierzy-
my, że katalog osiągnięć będzie równie 
bogaty w przypadku kierowania Szkołą 
Podstawową w Królikowie!

    Uprzejmie informujemy, iż do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  
w Królikowie przystąpił jeden kandydat. 

KUPILIŚMY ZA DARMO!

       Warto przy tym dodać, że obrany przez gminę montaż 
finansowy sprawił, że zakup nowego auta mógł się odbyć  
z zerowym obciążeniem dla budżetu gminy.
    Renault Trafic Grand PACK CLIM Blue 2.0 dci o war-
tości 172 tysięcy złotych zastąpił zakupionego w 2018 
roku Volkswagena Transportera, który został przeka-
zany bezpłatnie OSP w Biskupicach w celu zwiększenia 
gotowości operacyjnej jednostki.

    Na kanwie pozyskanego przez Gminę Grodziec dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych w wysokości 105 000,00 zł oraz środkom ze specjalnego Funduszu przeciwdziałania Covid-19 zakupiono kolejny 
(drugi w tej kadencji), fabrycznie nowy specjalny samochód do przewozu osób niepełnoprawnych, w tym pacjentów za-
grożonych Covid-19 i 22. 
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WAKACYJNE REMONTY W GRODZIECKICH SZKOŁACH 

OSP LĄDEK WICEMISTRZEM POWIATU KONIŃSKIEGO! 

ROLNICY DZIĘKOWALI ZA TEGOROCZNE PLONY

       Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, a dla samorządu okres pozwalający na przygotowanie placówek oświatowych 
do nowego roku szkolnego. 

    24 września na stadionie miejskim w Rychwale odbyły się XII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych 
Straży Pożarnych w grupie A i C.

      W zeszłym roku za kwotę ponad 323 tysięcy 
złotych została przeprowadzona moderniza-
cja dachu na hali sportowej w Grodźcu. W tym 
roku skupiono się na pracach wewnątrz szko-
ły. Roboty polegały na wymianie dwóch ko-
tłów olejowych oraz remoncie hali wewnątrz 
wraz z pomieszczeniami przyległymi. Przy 
okazji zmodernizowano także pion kuchenny  
w Przedszkolu Samorządowym w Grodźcu, 
który pozwoli na sprawniejsze przygotowa-
nie posiłków dla większej liczby dzieci. 
      Wartość prac ogółem wyniosła blisko 600 
tysięcy złotych, z czego ponad 308 tysięcy 
złotych stanowiło pozyskane przez gminę do-
finansowanie z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych a 170 tysięcy złotych środki  
z Funduszu Covid-19.

    Do zmagań stanęło 12 drużyn mę-
skich i 3 drużyny kobiece z gmin powia-
tu konińskiego. Umiejętności strażac-
kie kobiet i mężczyzn oceniano podczas 
ćwiczeń bojowych oraz sztafety pożar-
niczej z przeszkodami.
 Gminę Grodziec podczas zawo-
dów reprezentowali druhowie z OSP  
w Lądku – bezkonkurencyjni od wielu 

     Zainaugurowała je msza święta dziękczynna w kościele parafialnym pw. 
Świętej Trójcy. Po mszy barwny korowód dożynkowy przeszedł do Parku 
Miejskiego, gdzie miały miejsce kolejne obrzędy dożynkowe z tradycyjnym 
przekazaniem chleba. Gminę Grodziec podczas dożynek reprezentowali 
przedstawiciele władz samorządowych oraz sołectw: Królików i Królików 
Czwarty. 

   Po raz dwudziesty rozstrzygnięto konkurs „Powiatowy Rolnik Roku”.  
W tegorocznej edycji nominowano dziesięć gospodarstw z powiatu ko-
nińskiego, a statuetki „Żniwiarza” powędrowały do pięciu z nich. Wśród 
zwycięzców konkursu znaleźli się Państwo Monika i Piotr Czajczyńscy  
z Łagiewnik. Podczas obchodów wyłoniono także zwycięzców konkursu 

„Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. Wieniec reprezentujący gminę 
Grodziec wykonany przez Sołectwo Królików i Sołectwo Królików Czwarty 
otrzymał wyróżnienie. Gratulujemy!

     Ukoronowanie całorocznego trudu i pracy rolników z powiatu konińskiego odbyło się 21 sierpnia 2022 roku w Rychwale.

lat w gminnych zawodach pożarni-
czych. Profesjonalne przygotowanie  
i wysokie umiejętności druhów z Lądku 
przełożyły się także na wynik uzyskany 
podczas zawodów powiatowych. Po 
zaciętej walce OSP w Lądku ostatecznie 
zajęło drugie miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej. Gratulujemy!
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mianego bezpieczeństwa i profilakty-
ki. Uczestnicząca w rajdzie OSP Lądek 
zapraszała na prezentację udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W namiocie profilaktycznym pro-
mowano profilaktykę przez zabawę. 
Animatorzy zapraszali do warsztatów 
kreatywnych, zabaw oraz konkurencji 
ruchowo-sprawnościowych w tematy-
ce promocji zdrowego stylu życia wol-
nego od uzależnień. 
    O bezpieczeństwo na drodze pod-
czas rajdu zadba-
ła OSP Grodziec  
i funkcjonariusze Ko-
mendy Miejskiej Poli-
cji w Koninie, opiekę 
medyczną zapewniła 
Pani Wanda Latańska,  
a profesjonalne na-
głośnienie Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Dą-
browskiej w Grodźcu.  

     Pełen niezapomnianych wrażeń profilaktyczny rajd rowerowy już za nami. W sobotę, 27 sierpnia br. miłośnicy jazdy ro-
werowej spotkali się na placu targowym w Grodźcu, aby pokonać wytyczony szlak liczący około 23 km. 

     Sprzyjająca aura pogodowa zachę-
ciła do udziału w rajdzie rekordową 
liczbę 160 uczestników. Na starcie ro-
werzyści otrzymali opaski odblaskowe 
oraz napoje. Było warto wyruszyć w 
drogę, bo na mecie rajdu w Nadleśnic-
twie Grodziec czekało na wszystkich 
wiele atrakcji i niespodzianek.
    Cykliści, podążając wytyczonym 
szlakiem przebiegającym przez atrak-

cyjnie przyrodniczo tereny gminy Gro-
dziec, zatrzymali się w Szkole Podsta-
wowej w Królikowie. Tam czekały na 
nich lody i chwila wytchnienia przed 
dalszą trasą.  
    Na mecie rajdu natomiast pyszną 
zalewajkę oraz kiełbaski i kaszanki  
z grilla serwowało Koło Gospodyń 
Wiejskich w Królikowie Czwartym 

„K4”. W stoisku promocyjnym „DOBRE  
Z LASU” Koło Gospodyń Wiejskich 
Sołectwa Królików przygotowało dla 
zgromadzonych bigos z grzybami le-
śnymi i dziczyzną, wędliny i przetwory 
runa leśnego, ciasta z owocami leśny-
mi oraz ciepłe napoje.
    Dla uczestników rajdu przewidzia-
no także liczne atrakcje pozakulinarne 
m.in. konkurs profilkatyczny  z atrakcyj-
nymi nagrodami w postaci akcesoriów 
rowerowych oraz zabawy taneczne  
i edukacyjne (tor przeszkód z alkogo-
glami). 

   Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” 
działające przy Komendzie Miejskiej 
Policji w Koninie w ramach realizacji 
zadania publicznego o charakterze 
gminnym w zakresie przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom społecz-
nym w Gminie Grodziec w roku 2022 
przekazywało na starcie gadżety od-
blaskowe, a w swym stoisku cenne 
informacje na temat szeroko rozu-

     W stoisku PISOP w ramach współ-
pracy partnerskiej Pan Hubert Łaga-
nowski – doradca Stowarzyszenia Cen-
trum PISOP – „Wielkopolska Wiara” 
udzielał bezpłatnych konsultacji dla 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych. 
  Każdy przekraczający linię mety 
otrzymał numerek, który pozwolił na 
wzięcie udziału w losowaniu roweru 
ufundowanego przez firmę BUD-AN 
Sp. z o.o. z Kalisza. Odjechała nim 
szczęśliwa mieszkanka Białej Kolonii. 
    Organizatorami rajdu byli: Wójt Gmi-
ny Grodziec i Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  
w Grodźcu. Partnerem wydarzenia 
było Nadleśnictwo Grodziec. 

„STAWIAMY NA ZDROWIE I EDUKACJĘ!”
 – RAJD ROWEROWY NA ZAKOŃCZENIE WAKACJI
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LOKALNIE JEST FAJNIE! – fotograficzny przegląd ostatnich wydarzeń

„Biskupickie wianki 2022”  –  Stowarzyszenie „Koło Kobiet” w Biskupicach

„II Dzień Grądeckich Łobuziaków” – KGW w Starych Grądach

„Powitanie lata w Królikowie Czwartym” – KGW w Królikowie Czwartym „K4”

„4 Piknik Motocyklowy” – Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa Joker’S Grodziec

„Cały Twój – Matko … koncert piosenek i pieśni maryjnych, patriotycznych” – 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji „Aktywni Grodziec”

Zadania publiczne o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społecznej  
oraz rozwoju społeczności lokalnej zostały zrealizowane przez lokalne stowarzyszenia i KGW

 dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec.
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GRODZIECKA PARAFIA Z DOFINANSOWANIEM!

KGW SOŁECTWA JUNNO WŚRÓD NAGRODZONYCH

KGW STARE GRĄDY NAJLEPSZE W POWIECIE KONIŃSKIM! 

SOŁECTWO GRODZIEC
 LAUREATEM KONKURSU „AKTYWNA WIEŚ WIELKOPOLSKA” 

     Dzięki temu, 2 października br. w Marszewie k. Pleszewa, reprezen-
towało powiat koniński i gminę Grodziec w finale na szczeblu woje-
wódzkim II Pikniku Wielkopolskich Kobiet Gospodarnych.

Serdecznie gratulujemy!

     - Po raz kolejny najlepsi w powiecie! Dwa lata 
temu wyróżnienie, dziś ex aequo z gminą Stare Mia-
sto – laureaci konkursu. 
   Dziękujemy. To dla nas ogromne wyróżnienie  
i docenienie naszych starań! To też wyraźne potwier-
dzenie tego, że to co robimy (nie tylko w sołectwie 
Grodziec) – robimy bardzo dobrze i możemy być przy-
kładem dla innych! – podkreśla wójt Mariusz Woź-
niak. 

    8 listopada br. podczas uroczystej gali finałowej w Poznaniu przedstawiciele so-
łectwa odebrali nagrodę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych oraz pamiątkowy 
grawerton. Gratulujemy!

Ogółem dofinansowanie 
otrzymało 118 podmiotów  

w całej Polsce, 
w tym grodziecka parafia jako jedyna 

w powiecie konińskim.

     Podczas uroczystej gali w Ostrowitem przedstawiciele gminy i sołectwa Grodziec (zwycięzcy konkursu) odebrali rąk pana 
wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego – pamiątkowy grawerton oraz nagrodę finansową. 

    Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Grądach zajęło pierwsze 
miejsce w powiecie konińskim w konkursie „Skarby Wielkopolskiej 
Spiżarni” zorganizowanym przez Wielkopolski Oddział Regionalny 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

    Z radością informujemy, iż w ramach konkursu pn. „Drewno jest z lasu” ogłoszonego przez Lasy Państwowe – Parafia 
Rzymsko-Katolicka pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Grodźcu otrzymała 100 tys. zł dofinansowania na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na renowacji drewnianej ambony w grodzieckim kościele. 

     Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Junno (reprezentujące miejscowości: 
Lipice, Junno, Stara Huta, Mokre) za realizację akcji pomocowej dla poszkodo-
wanych mieszkańców gminy Grodziec w ostatniej nawałnicy – zostało jednym  
z laureatów konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach stra-
tegii rozwoju województwa wielkopolskiego" zorganizowanego przez Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego.
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NAGRODY DLA NAUCZYCIELI Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

NARODOWE CZYTANIE 2022 W GRODŹCU 

„ENERGIA POKOLEŃ – NA LUDOWO” Z GMINĄ GRODZIEC  

     Podczas tegorocznego turnieju Gminę Gro-
dziec reprezentowały dzieci ze Społecznej Szko-
ły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipi-
cach, Orkiestra Dęta Parafii Królików pod batutą  
Piotra Bartosika oraz przedstawiciele lokalnego 
samorządu. Reprezentacja gminy Grodziec bra-
ła udział w barwnym korowodzie gmin powiatu 
konińskiego i występach artystycznych. Na gro-
dzieckim stoisku własnoręcznie wykonane rę-
kodzieła prezentowała Marta Goździk – uzdol-
niona artystka z gminy Grodziec.  

    To niezwykłe wydarzenie rozpoczęto odczyta-
niem listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 
Andrzeja Dudy. W role lektorów wcielili się 
uczniowie SP w Grodźcu oraz zaproszeni goście. 
Poza „Świtezianką” i „Romantycznością” od-
czytano m.in. „Panią Twardowską” oraz „Ręka-
wiczkę”. Interpretacje były różne: bardzo udra-
matyzowane i spokojne, refleksyjne – wszystkie 
niebanalne.
    Uznaniem wśród widzów cieszył się film krót-
kometrażowy pt. „Świteź” w reżyserii Kamila 
Polaka, który zabrał widzów w podróż do skry-
tego pod taflą jeziora, średniowiecznego miasta.
    Na okoliczność Narodowego Czytania została 
również przygotowana specjalna, pamiątkowa 
pieczęć do wbicia w prywatne, przyniesione na 

      Wójt Mariusz Woźniak za szczególne 
osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej wyróżnił: Panią Elżbietę 
Gibowską ze Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Królikowie 

       1 października 2022 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji ,,Rondo” w Koninie po raz 28. odbył się turniej kulturalno-rekre-
acyjny ,,Energia Pokoleń – na ludowo” pod patronatem Starosty Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina. 

     27 września br. w grodzieckiej książnicy, w specjalnie przygotowanej scenografii czytano „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza. W jedenastej edycji ogólnopolskiego wydarzenia literackiego, jakim jest Narodowe Czytanie, przypomniano 
na nowo poezję naszego narodowego wieszcza.

      Uprzejmie informujemy, iż w tym roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie wręczono pracownikom oświaty 
liczne nagrody dyrektorskie, a nauczycielom wyróżniających się w swojej pracy zawodowej nagrody Wójta Gminy Grodziec.

oraz Pana Roberta Rybickiego ze Szko-
ły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  
w Grodźcu. Wcześniej nagrody wójta za 
2022 rok odebrali również: Pani Iwona 
Borowska ze SP w Grodźcu oraz Pani 

Beata Matusiak ze SP w Królikowie. 
   Gratulując wyróżnionym, życzymy 
dalszych sukcesów w pracy zawodowej  
i twórczego zapału do podejmowania 
nowych wyzwań!

   Dziękujemy wszystkim za udział w tej niezwykłej akcji Narodowego 
Czytania.

wydarzenie egzemplarze poezji Adama Mickiewicza. 
    Grodzieckie Narodowe Czytanie 2022 zorganizowali: Wójt Gminy Gro-
dziec, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec oraz Szkoła Podstawowa im. 
Marii Dąbrowskiej w Grodźcu.
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GMINA GRODZIEC Z NOWYM ZAPLECZEM SPORTOWYM 

      Inwestowanie w sport rozpoczęto 
od modernizacji płyty boiska stadio-
nu gminnego w Grodźcu. W ramach 
projektu pn. „Zagospodarowanie 
terenu w miejscowości Grodziec”  
dokonano rekultywacji terenu boiska 
sportowego przy Szkole Podstawo-
wej w Grodźcu oraz wyposażono je 
w nowe bramki piłkarskie. Całkowita 
wartość zadania wyniosła ponad 142 
tysiące złotych, z czego: 30 tysięcy 
złotych stanowiła dotacja z Samorzą-
du Województwa Wielkopolskiego  
w ramach programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”,  11 tysięcy 
złotych – wkład własny mieszkańców  
a pozostałą część środki z budżetu 
gminy. Ponadto dla skutecznego na-
wadniania nowej murawy wybudowa-
no profesjonalną studnię głębinową  
o wartości 48 tysięcy złotych. 
    W dalszej kolejności, podjęto się 
wykonania projektu obejmującego 
przebudowę boiska wielofunkcyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Króliko-
wie oraz budowę zaplecza sanitarno-
szatniowego przy Szkole Podstawowej  
w Grodźcu. Na tę okoliczność,  
w marcu 2021 roku, złożono wniosek 
o dofinansowanie inwestycji do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w ramach 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

- Ze względu na skromny budżet gmi-
ny realizacja przedsięwzięcia była 
uwarunkowana pozyskaniem dofi-
nansowania. Było to zadanie niezwy-
kle trudne, o czym świadczy fakt, że  
w ostatnich latach żadnej gminie  
w powiecie konińskim ta sztuka się nie 
udała. Dlatego, gdy w lipcu zeszłego 
roku otrzymaliśmy informację z Mi-

       Infrastruktura sportowa na terenie gminy Grodziec od wielu lat pozostawiała wiele do życzenia. W odpowiedzi na 
liczne zgłoszenia dzieci i młodzieży, a w ślad za tym również rodziców i nauczycieli, grodziecki samorząd postanowił wyjść 
naprzeciw tym oczekiwaniom. 

Stadion w Grodźcu

Boisko wielofunkcyjne 
przy Szkole Podstawowej w Królikowie

Nowe zaplecze sanitarno-szatniowe 
przy Szkole Podstawowej w Grodźcu
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nisterstwa Sportu o pozytywnym rozpatrzeniu naszego 
wniosku – radość była podwójna  – podkreśla wójt Mariusz 
Woźniak. 
       Zakres prac związany z budową nowego boiska w Kró-
likowie był bardzo szeroki: od wymiany podbudowy przez 
wybór najlepszej warstwy poliuretanowej, kostkowanie  
i ogrodzenie, a skończywszy na montażu oświetlenia  
w technologii LED oraz elementów małej infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej. Dzięki temu boisko może służyć 
organizacji różnych zajęć sportowych z grą w piłkę nożną, 
ręczną, koszykową i siatkową. Oprócz tego szkoła zyskała 
nowy plac parkingowy oraz chodnik z podjazdem dla osób 
niepełnosprawnych, stanowiący bezpośredni łącznik mię-
dzy wyjściem z szatni szkolnej a nowym boiskiem. Całość 
inwestycji wyniosła 900 tysięcy złotych, z czego 612 tysięcy 
złotych stanowiło dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

       Oprócz boiska w Królikowie, projekt obejmował tak-
że budowę nowego zaplecza socjalno-szatniowego przy 
Szkole Podstawowej w Grodźcu. Z myślą o korzystających  
z Orlika i rozwoju drużyn sportowych skupionych wokół 
GKS Piast Grodziec – wybudowano nowe zaplecze wyposa-
żone w osobne szatnie, sanitariaty, magazyny i biuro. Kom-
pleks, na który składa się pięć zwartych ze sobą kontenerów, 
jest dostosowany do obowiązujących przepisów bhp, ppoż, 
sanepidu oraz osób niepełnosprawnych. Wartość tego 
przedsięwzięcia wyniosła ogółem blisko 700 tysięcy złotych,  
z czego 474 tysięcy złotych stanowiły środki ministerialne. 
       Wartość projektu obejmująca oba zadania wyniosła 
ogółem 1,6 mln zł, z czego niespełna 1,2 mln zł stanowi-
ły środki pozyskane przez Gminę Grodziec z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 
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NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH PO RAZ KOLEJNY 
Z NAGRODAMI WÓJTA GMINY GRODZIEC!

     25 października 2022 roku w oparciu o założenia przyjętego dwa lata temu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży najlepsi uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec odebrali stypendia  
i nagrody Wójta Gminy Grodziec za najlepsze wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia.

     Zgodnie z regulaminem do uzyskania Stypendium Wójta 
Gminy Grodziec byli uprawnieni uczniowie, którzy uzyska-
li w roku szkolnym 2021/2022 średnią z ocen nie mniejszą 
niż 5,3 w klasach IV-VI i 5,2 w klasach VII-VIII. Stypendium  
w wysokości od 600,00 zł do 1000,00 zł, w zależności  
od wysokości uzyskanej średniej, otrzymali uczniowie:

• Społecznej Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Tacza-
nowskiego w Biskupicach – Roksana Piętka, Julia Sobańska, 
Paweł Czuma.
• Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kró-
likowie – Dominika Woźniak, Mikołaj Grygiel, Jagoda Kło-
dzińska, Martyna Bartczak. 
• Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Lipicach – Kinga Budzińska, Miłosz Brzęcki, Seweryn 
Brzęcki, Szymon Grzegorz Brzęcki, Magdalena Grażyna Pa-
łubicka, Magdalena Sowińska, Gracjan Domagała, Amelia 
Mijalska, Kacper Trafny. 
• Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu 
– Julia Orkowska, Maja Dziubek, Bartosz Szmajdka, Julia 
Wolniewicz, Monika Wysocka, Filip Martyna, Miron Kacper 
Matłoka, Adam Szmajdka, Julia Piaseczna, Gabriela Szcze-
cińska, Nikola Dziarmaga, Artur Fabisiak, Julia Dziubarczyk, 
Julia Płochowska, Gabriela Wróblewska, Ada Malinowska, 
Tatiana Ogórek, Klaudia Choderna.

   Ponadto indywidualne nagrody finansowe otrzymali 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej  
w Grodźcu: Martyna Pawlak – za zajęcie 2. miejsca w kon-
kursie wojewódzkim pn. „Cztery pory roku z OZE” oraz: 
Magdalena Andrzejewska, Hanna Fic, Oliwia Gierałka, Iga 
Jóźwiak, Barbara Kaszuba, Daria Kopaczewska, Iga Kostrzew-
ska, Zuzanna Malczyk, Tatiana Ogórek, Daria Szynkiewicz, 
Weronika Teresa Włodarkiewicz, Patrycja Wolniewicz – za 
zajęcie 1. miejsca w Finale Mistrzostw Powiatu Konińskiego 
w Piłce Ręcznej Dziewcząt 2021/2022. 
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NIEZWYKŁE SPOTKANIA Z HISTORIĄ
 – POTOMKAMI SŁYNNEGO RODU KWILECKICH

        W ostatnich tygodniach listopada do Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec przybyli potomkowie rodu Kwileckich na za-
proszenie wójta gminy Grodziec Mariusza Woźniaka i kierownik Biblioteki Publicznej Katarzyny Gromali. Powodem tej nieco-
dziennej wizyty była realizacja projektu „Mój region-moja historia Dzieje rodu Kwileckich” oraz obchody Narodowego Święta 
Niepodległości. 

    Cykl spotkań stał się niezwy-
kłą okazją do zgłębienia wiedzy  
o słynnej rodzinie Kwileckich, która od-
grywała ważną rolę w dziejach naszej 

„małej ojczyzny”. Historia lokalna to 
ważny element budowania tożsamości 
i popularyzacji wiedzy o regionie. Licz-
ne grono mieszkańców gminy Grodziec  
i okolicznych miejscowości przybyło, 
by spotkać się z Anną Kwilecką-Krzy-
żanowską, córką Stanisława Kwilec-
kiego – ostatniego właściciela majątku 
Grodziec oraz Michałem Kwileckim, 
wnukiem Mieczysława Kwileckiego  
z Malińca.
      Rodzina Kwileckich przez kilkadzie-
siąt lat kształtowała życie gospodarcze 
mieszkańców Grodźca oraz powia-
tu konińskiego. Talent organizacyjny  
i gospodarność rodziny Kwileckich 
przyczyniły się do uzyskania silnej po-
zycji wśród wielkopolskiego ziemiań-
stwa. Ostatnim zarządcą grodzieckiej 
posiadłości był Stanisław Kwilecki, któ-
ry administrował majątkiem po śmier-
ci ojca Kazimierza Kwileckiego. Jego 
pozycja społeczna i szacunek wśród 
mieszkańców pozwalały mu propagować wartości patrio-
tyczne, a za swoją wzorową postawę zapłacił najwyższą cenę. 
Po wybuchu II wojny światowej został pozbawiony wolności 
przez Niemców, którzy rozpoczęli akcje masowych areszto-
wań wśród polskiej inteligencji. Stanisław Kwilecki, jako waż-
na postać w powiecie konińskim ostrzegał miejscową ludność 
przed skutkami ewentualnej wojny w wyniku czego znalazł się 
na niemieckiej liście proskrypcyjnej. Po kilku dniach zwolnio-
no go z aresztu po wstawiennictwie znajomego gestapowca. 
Nie zdecydował się jednak na wyjazd z grodzieckiej posiadło-
ści, pomimo iż wiedział jakie to niesie konsekwencje. Swoją 
decyzję tłumaczył: ,,gdybym uciekł z rodziną, to mieszkańców 
Grodźca czekałaby śmierć i prześladowania, a więc zostałem”.  
30 października ponownie został osadzony w celi przy  
ul. Wodnej w Koninie. Stanisław Kwilecki, a także kilkadziesiąt 
innych osób z ościennych miejscowości zostali rozstrzelani 
w masowej egzekucji na cmentarzu żydowskim w Koninie                                                                                                                                          
      10 listopada 1939 roku. W tym roku, w 83. rocznicę be-
stialskiej zbrodni odsłonięto tablicę upamiętniającą nazwiska 
zidentyfikowanych ofiar. W uroczystości udział wzięli potom-

kowie rodu Kwileckich z Grodźca  
i Malińca.
    4 listopada odbyło się pierwsze 
spotkanie poświęcone historii na-
szego regionu z udziałem potom-
ków rodu Kwileckich. W murach 
grodzieckiej książnicy gościł Michał 
Kwilecki – założyciel i kanclerz Sto-
warzyszenia Potomków Sejmu Wiel-
kiego. Gość opowiadał o rodzinie 
Kwileckich z Malińca a w szczegól-
ności o dziadku Mieczysławie Kwi-
leckim. Mit (jak mówiono na Mie-
czysława) to starszy brat Stanisława 
Kwileckiego. 
    10 listopada w Bibliotece Pu-
blicznej Gminy Grodziec odbyło się 
również spotkanie z Anną Kwilec-
ką-Krzyżanowską, córką Stanisława 
i Elizy Kwileckich. Córka hrabiego 
przywołała wiele interesujących 
faktów i wydarzeń o smutnych lo-
sach rodziny Kwileckich. Spotkanie 
to, było także niesamowitą okazją 
dla zaproszonych gości, mieszkań-
ców Grodźca i okolicznych miej-
scowości, by podzielić się z innymi 

swoimi wspomnieniami, anegdotami o rodzie Kwileckich oraz 
dawnymi, niepublikowanymi fotografiami. Stanisław Kwilecki 
odznaczył się odwagą, męstwem, a także heroizmem w walce 
o wolną i demokratyczną Rzeczpospolitą – o czym mieszkańcy 
gminy Grodziec nigdy nie zapomnieli. Pani Anna Kwilecka-Krzy-
żanowska wielokrotnie podkreślała, że jej ojciec troszczył się  
o grodziecczan i bezwarunkowo poświęcił swoje życie ojczyź-
nie. Za swoją pracę społeczną otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 
Potomkowie rodu Kwileckich po dziś dzień są z serdecznością 
przyjmowani przez mieszkańców Grodźca. 
      Anna Kwilecka-Krzyżanowska w swojej rozmowie zaznacza-
ła, że jest ogromnie wdzięczna mieszkańcom jej ukochanego 
Grodźca za okazaną pomoc, gdy wspólnie z mamą i siostrami 
wróciły do rodzinnego miejsca w 1945 roku. Grodziecka spo-
łeczność okazała żonie i córką hrabiego nieocenioną pomoc  
i wsparcie w trudnych chwilach. - Robili to z potrzeby serca,  
a także z wdzięczności i szacunku do moich rodziców  – wspo-
minała Anna.
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      Podczas wizyty w gmachu sejmowym uczestnicy poznali jego struk-
turę oraz zasady funkcjonowania. Mogli też poczuć niezwykłą specyfikę 
miejsca oraz odczuć na własnej skórze istniejące w nim procedury bez-
pieczeństwa. Grodziecka grupa miała także okazję zasiąść w ławach sali 
posiedzeń i obserwować odbywające się w tym czasie obrady. 
    Poseł Ryszard Bartosik opowiadając o pracach najwyższego organu 
władzy ustawodawczej w Polsce tylko utwierdził wszystkich w przekona-
niu, że to co widzimy często na ekranach telewizorów, to tylko niewielki 
fragment rzeczywistości sejmowej. Niezwykle miłym akcentem, wartym 
podkreślenia, był też fakt powitania grodzieckiej delegacji w trakcie pro-
wadzonych obrad przez wicemarszałka sejmu – Piotra Zgorzelskiego. 
      Zwiedzono także gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w którym 

    27 października 2022 roku reprezentanci Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenu gminy Grodziec wraz  
z przedstawicielami grodzieckiego samorządu i KRUS Oddział w Koninie uczestniczyli w zorganizowanym przez wójta 
gminy Grodziec Mariusza Woźniaka wyjeździe do sejmu i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wizyta ta była odpowie-
dzią na zaproszenie posła, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszarda Bartosika.

     Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 
roku, po 123 latach zaborów. W 104. rocznicę tego wydarzenia, bohaterom, którzy oddali życie za Ojczyznę, społecz-
ność gminy Grodziec złożyła hołd wdzięczności. 

Z WIZYTĄ W SEJMIE I KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

GMINNE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2022

   W ramach tegorocznych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości  
w Bibliotece Publicznej Gminy Gro-
dziec odbyło się spotkanie z Anną Kwi-
lecką-Krzyżanowską, córką Stanisła-
wa Kwileckiego, rozstrzelanego przez 
gestapowców 10 listopada 1939 roku  
w masowej egzekucji na cmentarzu ży-
dowskim w Koninie.
     Obchody 11 listopada rozpoczęła 
msza święta w intencji Ojczyzny, od-
prawiona w kościele pw. św. Wojciecha 
w Grodźcu przez proboszcza parafii 
Grodziec ks. Karola Zająca. Uroczystą li-
turgię mszy świętej wzbogaciła oprawa 
muzyczna Chóru Męskiego z Grodźca. 
     Po mszy, w uroczystym przemarszu 
prowadzonym przez poczty sztandaro-
we jednostek OSP oraz szkół, zgroma-
dzono się pod pomnikiem upamiętnia-
jącym bohaterów poległych podczas 
II wojny światowej, gdzie dokonano 
uroczystej inauguracji podniesienia 
flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt  
w ramach projektu „Pod biało-czerwo-
ną”. 

odbywają się posiedzenia Rady Ministrów, a pre-
mier przyjmuje delegacje krajowe i zagraniczne.     
     Pobyt w Warszawie zakończono wspólnym 
obiadem na Krakowskim Przedmieściu.

      Następnie głos zabrał wójt Mariusz 
Woźniak, który podkreślił, że „Wywal-
czona niepodległość nie jest nam dana 
raz na zawsze. Jest darem, którego 
powinniśmy cały czas strzec, a o ak-
tualności tych słów najlepiej świadczą 

współczesne wydarzenia na Ukrainie. 
Jednocześnie pamiętajmy, że wolność 
została nam zadana, byśmy ja budowali  
w ramach narodowej wspólnoty. Jest 
tym co powinno nas łączyć, a nie dzie-
lić”. 
  Obchody zakończono złożeniem 
wiązanek kwiatów oraz zapaleniem 
zniczy pod grodzieckim pomni-
kiem poległych za Ojczyznę. Wcze-
śniej, hołd poległym bohaterom  
i kwiaty złożono także pod pomnikiem 
Powstańców Styczniowych na cmenta-
rzu w Grodźcu.
   W obchodach uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych i po-
wiatowych, szkół, przedszkola samo-
rządowego, biblioteki i GOPS, poczty 
sztandarowe szkół i ochotniczych stra-
ży pożarnych (Grodziec, Lipice, Króli-
ków, Biskupice), harcerze z konińskiej 
Jednostki Strzeleckiej ZS „Strzelec” oraz 
mieszkańcy gminy. Organizatorami wy-
darzenia byli: Wójt Gminy Grodziec, 
Proboszcz Parafii Grodziec oraz Biblio-
teka Publiczna Gminy Grodziec.
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OSP ŁAGIEWNIKI Z FOTOWOLTAIKĄ 

OSP KRÓLIKÓW Z NOWYM SPRZĘTEM

      Z myślą o nowym nabytku oraz oszczędnościach w zakresie ogrzewania za kwo-
tę 35 000,00 zł wykonano termomodernizację części budynku garażowego. Środki 
na ten cel pochodziły z funduszu sołeckiego sołectwa Biskupice, dotacji z Powiatu 
Konińskiego i budżetu Gminy Grodziec.

      Na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Grodziec, Szkoła Podstawowa im. 
Marii Dąbrowskiej w Grodźcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł 
w ramach „Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 
na zakup nowości wydawniczych dla  dzieci i młodzieży, elementów wyposażenia 
biblioteki szkolnej oraz realizację działań mających na celu promocje czytelnictwa. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł, w tym wkład własny z budżetu 
gminy 3 000,00 zł.

     Wartość całej instalacji wraz z mon-
tażem wyniosła 30 200,00 zł, z czego 
27 180,00 zł stanowiło dofinansowa-
nie z WFOŚiGW w Poznaniu. Pozostała 
kwota to wkład własny jednostki. 

    Za kwotę 21 301,18 zł zakupiono 4 hełmy, 2 szt. szelek bezpieczeństwa, 2 szt. 
linek strażackich, pilarkę ratowniczą, 2 aparaty powietrzne oraz sygnalizator bez-
ruchu.

OSP BISKUPICE Z NOWYM SAMOCHODEM
 I ZMODERNIZOWANYM GARAŻEM 

SP W GRODŹCU Z NOWYM WYPOSAŻENIEM

Inwestujemy w przyszłość! SP Grodziec z nowym wyposażeniem  

Na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Grodziec,  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej 
w Grodźcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł w ramach „Narodowego  Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych dla  dzieci i 
młodzieży, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań mających na celu 
promocje czytelnictwa. Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł, w tym wkład własny z 
budżetu gminy 3 000,00 zł.  

 

 

W Szkole Podstawowej w Grodźcu powstała  nowoczesna  PRACOWNIA STEAM  wyposażona  
w najnowszą  technologię – drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, kamery, mikroskopy i inne. 
Wartość zakupionych urządzeń to kwota 77 400,00 zł. Nowoczesna pracownia jest dedykowana 
wszystkim grupom wiekowym uczniów zainteresowanych rozwijaniem kreatywności w dziedzinie 
programowania, elektroniki, robotyki, mechatroniki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponadto w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w 2022 roku grodziecka szkoła zakupiła 
pomoce dydaktyczne, narzędzia   terapeutyczne i laptop, które znajdują zastosowanie w diagnozie, 
terapii i kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 43 750,00 zł, z czego 80% stanowi wsparcie rządowe, a 20 % wkład własny gminy.  
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  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie pozyskała środki  
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Inwestujemy w przyszłość! SP Grodziec z nowym wyposażeniem  

Na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Grodziec,  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej 
w Grodźcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł w ramach „Narodowego  Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych dla  dzieci i 
młodzieży, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań mających na celu 
promocje czytelnictwa. Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł, w tym wkład własny z 
budżetu gminy 3 000,00 zł.  

 

 

W Szkole Podstawowej w Grodźcu powstała  nowoczesna  PRACOWNIA STEAM  wyposażona  
w najnowszą  technologię – drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, kamery, mikroskopy i inne. 
Wartość zakupionych urządzeń to kwota 77 400,00 zł. Nowoczesna pracownia jest dedykowana 
wszystkim grupom wiekowym uczniów zainteresowanych rozwijaniem kreatywności w dziedzinie 
programowania, elektroniki, robotyki, mechatroniki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponadto w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w 2022 roku grodziecka szkoła zakupiła 
pomoce dydaktyczne, narzędzia   terapeutyczne i laptop, które znajdują zastosowanie w diagnozie, 
terapii i kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 43 750,00 zł, z czego 80% stanowi wsparcie rządowe, a 20 % wkład własny gminy.  
 

Inwestujemy w przyszłość! SP Grodziec z nowym wyposażeniem  

Na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Grodziec,  Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej 
w Grodźcu otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 000,00 zł w ramach „Narodowego  Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” na zakup nowości wydawniczych dla  dzieci i 
młodzieży, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizację działań mających na celu 
promocje czytelnictwa. Całkowita wartość projektu wyniosła 15 000,00 zł, w tym wkład własny z 
budżetu gminy 3 000,00 zł.  

 

 

W Szkole Podstawowej w Grodźcu powstała  nowoczesna  PRACOWNIA STEAM  wyposażona  
w najnowszą  technologię – drukarki 3D, laptopy, aparaty fotograficzne, kamery, mikroskopy i inne. 
Wartość zakupionych urządzeń to kwota 77 400,00 zł. Nowoczesna pracownia jest dedykowana 
wszystkim grupom wiekowym uczniów zainteresowanych rozwijaniem kreatywności w dziedzinie 
programowania, elektroniki, robotyki, mechatroniki. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ponadto w ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” w 2022 roku grodziecka szkoła zakupiła 
pomoce dydaktyczne, narzędzia   terapeutyczne i laptop, które znajdują zastosowanie w diagnozie, 
terapii i kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowita wartość projektu 
wyniosła 43 750,00 zł, z czego 80% stanowi wsparcie rządowe, a 20 % wkład własny gminy.  
 

   Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łagiewnikach to kolejna strażnica 
(po Lipicach, Wielołęce, Królikowie  
i Lądku), na której dachu zamontowa-
no instalacje fotowoltaiczną.

     W celu zwiększenia gotowości operacyjnej jednostka OSP Biskupice otrzymała 
bezpłatnie od Gminy Grodziec 5-letni samochód typu bus, który służył dotych-
czas w UG Grodziec. 
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     KGW czynnie uczestniczy w życiu gminy i regionu. Do tej 
pory brało udział  m.in. w 22. Gali Powiatu Konińskiego, Gali 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi czy tegorocznym wyjeździe stu-
dyjnym do sejmu i KPRM. Za nimi również pierwsza wspólna 
wycieczka krajoznawcza do Wrocławia.
     Mimo tak krótkiego czasu funkcjonowania Koło pozysku-
je środki zewnętrzne i realizuje wiele  ciekawych projektów,  
a wśród nich: 
• „Jagodowe Lato w Królikowie” – projekt dofinansowany  
w wysokości 4 364,00 zł w ramach programu „Wielkopolska 
Wiara” organizowanego przez Centrum PISOP. W ramach 
zadania zrealizowano cykl warsztatów kulinarnych dla dzieci  
i dorosłych. 
• „Piknikowe przekąski” – dzięki realizacji projektu zakupiono 
namiot gastronomiczny, a także wyposażenie kuchenne. Kul-
minacyjnym punktem jego realizacji była organizacja stoiska 
gastronomicznego podczas tegorocznego gminnego rajdu ro-
werowego. Dzięki programowi „Działaj Lokalnie” we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem "Solidarni w Partnerstwie" pozy-
skano dofinansowanie w kwocie  3 000,00 zł.
• „Dobre z Lasu” – przygotowano wystawę promującą zdrową 
żywność pochodzącą z lasu. Na stoisku, które zorganizowano 

      Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Królików jest „najmłodszym” ze stowarzyszeń, które funkcjonuje na terenie gminy 
Grodziec. Zostało zarejestrowane 21 marca 2021 roku, a jego siedziba mieści się w budynku OSP w Królikowie. Obecnie liczy 
134 członków. Tworzy je grupa osób, która podejmuje się realizacji wielu projektów i  działań na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnej.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH SOŁECTWA KRÓLIKÓW

w ramach wydarzenia gminnego można było spróbować kieł-
bas i kabanosów z mięsa dzikich zwierząt oraz przetworów  
z wykorzystaniem runa leśnego. Za uzyskany grant w wysoko-
ści 5 000,00 zł doposażono siedzibę w stoły bankietowe.
     Działalność KGW skupia się wokół życia rodzinnego po-
przez organizację warsztatów kulinarnych oraz familijnych 
spotkań integracyjnych. Pielęgnują tradycje i obrzędy ludowe 
oraz przybliżają dzieciom lokalną kulturę. – Jako mieszkańcy 
Królikowa braliśmy czynny udział w przygotowaniach ołtarzy 
na Boże Ciało i dożynek parafialnych. Koordynowaliśmy de-
korację wsi z okazji peregrynacji obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Parafii Królików. Współpracujemy ze Szkołą 
Podstawową w Królikowie – wraz ze Szkolnym Klubem Wo-
lontariatu w ostatnim czasie zorganizowaliśmy akcję charyta-
tywną dla Tymka Juszczaka – mówi przewodnicząca Agniesz-
ka Szczecińska. 

Zarząd tworzą:
Agnieszka Szczecińska – Przewodnicząca 

Aneta Torczyńska – Zastępca 
Wioletta Kaczmarek – Skarbnik 
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    Tematem tegorocznej edycji były działania podjęte na rzecz 
wsparcia i integracji osób uciekających przed wojną w Ukra-
inie.
    Jak podkreśla wójt: – To wyjątkowe wyróżnienie jest zwień-
czeniem wysiłków całej kadry pracowniczej oraz najlepszą 
oceną zrealizowanych przez Gminę Grodziec i Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Grodźcu inicjatyw. A były to m.in.: przy-
gotowanie i wyposażenie mieszkań dla obywatelek Ukrainy, 
zbiórka artykułów pierwszej potrzeby, organizacja spotkań 
integracyjnych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom  
i młodzieży szkolnej, udzielanie pomocy finansowej. Jak doda-
je kierownik GOPS w Grodźcu Kinga Krysiak: – Organizacja tak 
wielu przedsięwzięć nie byłaby możliwa bez udziału mieszkań-
ców gminy. W związku z powyższym dziękuję wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którzy pomogli nam wesprzeć uchodźców 

       Kim jest, wiedzą wszystkie malu-
chy, ich rodzice i dziadkowie. To starsza 
siostra Nunusia, bohaterka serii książek 
autorstwa Anity Głowińskiej. Zdoby-
ła serca i umysły grodzieckich dzieci,  
a było ich ponad 200, które spotkały 
się z przeuroczą kotką. Na spotkanie  
z dziećmi z oddziałów przedszkolnych 
z Biskupic, Lipic i Królikowa Kicia Kocia 
wraz z kierownik BPG Grodziec wybrała 
się osobiście. Podczas spotkań nie za-
brakło dobrej zabawy, głośnego czyta-

       W ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem Żywności w Koninie 
a Gminą Grodziec po raz trzeci uprawnieni mieszkańcy gminy Grodziec mogli skorzystać 

z pomocy w postaci produktów żywnościowych. W tym roku paczki żywnościowe 
trafiły do 617 osób z terenu naszej gminy.

BAJKOWE SPOTKANIA Z KICIĄ KOCIĄ

GRODZIECKIE PRZEDSZKOLAKI ODWIEDZĄ WIOSKĘ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

nia książeczki o „Kici Koci” oraz wspólnych tańców przy piosence. Każdy mógł, choć 
na chwilę przytulić się do swojej ulubienicy i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
    Na zakończenie Kicia Kocia wręczyła przedszkolakom kolorowankę i balony,  
a  laureatom i wyróżnionym w konkursie plastycznym „Magiczna przygoda Kici Koci” 
dyplomy oraz drobne upominki. Gratulujemy!

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu za swoje dotychczasowe działania podjęte na rzecz wsparcia i integracji 
osób uciekających przed wojną w Ukrainie został wybrany laureatem konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej” 
zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

z Ukrainy w tak trudnych dla nich chwilach. Oczywiście, nasza 
praca tak jak wojna w Ukrainie jeszcze się nie kończy. Przed 
nami kolejne wyzwania.  

          W ostatnim czasie na specjalne zaproszenie grodzieckiej książnicy do naszej gminy zawitał wyjątkowy i niecodzienny 
gość – Kicia Kocia.

     Przedszkole Samorządowe w Grodźcu wzięło udział w konkursie 
organizowanym przez Wioskę Świętego Mikołaja w Skansen Bicz.
   Warunkiem wygrania głównej nagrody było uzbieranie jak najwięk-
szej ilości kasztanów i żołędzi. Dzieci wspólnie z rodzicami uzbierały aż 
1,5 tony. Dzięki temu przedszkole zajęło I miejsce, za które otrzyma-
ło bon o wartości 2 000 zł do zrealizowania podczas wizyty w Wiosce 
Świętego Mikołaja. 

Gratulujemy!

NAJLEPSI W WIELKOPOLSCE!  GOPS W GRODŹCU LAUREATEM KONKURSU



18

NOWA CIŚWICA Z PIERWSZĄ, NOWĄ DROGĄ ASFALTOWĄ!

Z MYŚLĄ O NAJMŁODSZYCH DOPOSAŻONO PLACE ZABAW

       Informujemy, że po wielu latach oczekiwań mieszkańcy Nowej Ciświcy doczekali się w końcu drogi asfaltowej.  

     W listopadzie 2022 roku zakończono realizację zadania pn. „Prze-
budowa drogi nr G047P w Nowej Ciświcy”. Dzięki temu w miejsce do-
tychczasowej drogi gruntowej została wykonana droga z nawierzchni 
bitumicznej o długości 998,00 m i szerokości 4,50 m z obustronnymi 
poboczami. 
      Do pierwszego kilometra asfaltu w sołectwie ma dziś bezpośredni 
dostęp ze swojej posesji 99% gospodarstw. Oprócz budowy drogi zo-
stał wymieniony przepust pod drogą, zamontowane bariery ochronne  
oraz wybudowany nowy przystanek autobusowy. 
   Wartość inwestycji wyniosła ogółem 1 487 000,00 złotych, z czego  
736 250,00 złotych stanowiło dofinansowanie ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego. 

     Jak podkreśla wójt – przedmiotowa inwestycja to przede wszyst-
kim kolejny przykład na to, że marszałek dostrzega problemy i dociera 
ze swoją pomocą nawet do najbardziej zapomnianych zakątków wo-

    Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 70 000,00 zł, z czego wartość dofinansowania stanowi kwota 44 508,00 zł. 

jewództwa. Dzięki temu, takie tereny wiejskie 
jak Nowa Ciświca mogą zmieniać swoje oblicze.  
          Panie marszałku, dziękujemy!  

Inwestycja współfinansowana ze środków EFRROW w ramach Poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.

Plac zabaw w Lądku Plac zabaw w Królikowie Czwartym

    Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. „Do-
posażenie placów zabaw w miejscowościach Lądek i Królików Czwarty sposobem na odpoczynek i rekreację w Gminie 
Grodziec”, miejsca rekreacji w obu sołectwach zostały doposażone w kolejne urządzenia zabawowe i elementy małej  
architektury.
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GMINA GRODZIEC NA PODIUM! 

OŚWIETLENIE LED W KOLEJNYCH MIEJSCOWOŚCIACH 

RANKING GMIN POWIATU KONIŃSKIEGO

     Dzięki przekazanemu na ten cel fundu-
szowi sołeckiemu oraz współpracy Gminy 
Grodziec ze Spółką Oświetlenie Uliczne  
i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu udało się za-
stąpić przestarzałe i energochłonne opra-
wy rtęciowe i sodowe na znacznie tańsze  
w utrzymaniu oświetlenie typu LED. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 40 tysięcy złotych. 

     Jak podkreśla wójt gminy – Liczby nie kłamią. Oficjalne 
dane niezależnych ekspertów po raz kolejny potwierdzają, że 
coraz częściej to z gminy Grodziec należy brać przykład. Po 
wielu latach bycia „w ogonie” właściwie wszystkiego – awans 
do pierwszej trójki w powiecie konińskim pod względem war-
tości inwestycji prowadzonych na terenie gminy a następnie 
na drugie miejsce pod kątem pozyskanych na ten cel środ-
ków unijnych per capita – z pełną odpowiedzialnością można 

      Biała i Biała Kolonia to kolejne dwa so-
łectwa, które zdecydowały się na inwesty-
cje w energooszczędne oświetlenie uliczne.

nazwać sukcesem. Tym bardziej, że ten skok jakościowy miał 
miejsce na terenie najbiedniejszej pod względem dochodów 
podatkowych gminy (a więc najmniej obciążających miesz-
kańców) w Województwie Wielkopolskim. Oczywiście nie 
oznacza to, że nie ma lepszych od nas, ale my też nie spoczy-
wamy na laurach i będziemy walczyć o więcej. A wszystko to 
z myślą o rozwoju gminy i naszych mieszkańcach.

Źródło: https://wspolnota.org.pl 



ZWYCIĘSTWO MA SŁODKI SMAK 

MOTOMIKOŁAJKI W GRODŹCU

     Podczas I Jarmarku Bożonarodze-
niowego w Kramsku, zorganizowanego 
przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego i Gminę Kramsk, w konkursie 
kulinarnym „Wielkopolskie Smaki Wi-

     Niedziela, 4 grudnia w Grodźcu upłynęła pod znakiem radości z od-
wiedzin około 50. motocyklowych Mikołajów. Tego dnia bowiem od-
była się trzecia edycja MotoMikołajek zorganizowanych przez Grupę 
Motocyklową Joker'S Grodziec. 
    Motocykliści na placu ks. abp. B. Dąbrowskiego spotkali się z dziećmi 
sprawiając im ogromną radość i rozdając paczki ze słodkościami. Dzie-
ci pozowały do zdjęć z Mikołajem na saniach, a dorośli mogli zakupić 
ozdoby i stroiki świąteczne.

gilijne” wzięło udział 70 KGW z całej 
Wielkopolski. Z radością informujemy, 
że piernik staropolski – dojrzewający 
przygotowany przez KGW w Królikowie 
Czwartym „K4” – zwyciężył w katego-

rii „Potrawa na słodko”. KGW za zajęcie  
1. miejsca w konkursie otrzymało na-
grodę finansową w kwocie 1 500 zł. 

ZBIERALI NA OPERACJĘ KILKUMIESIĘCZNEGO TYMKA

oddziałów przedszkolnych. Udało się 
zebrać 1.929,60 zł. W najbliższym cza-
sie kilkumiesięczny Tymek musi wyje-
chać wraz z rodzicami do Genewy, aby 
przejść operację serduszka. Zbiórka 
pieniędzy trwa na siepomaga.pl.

     10 listopada br. Szkolny Klub Wo-
lontariatu działający we współpracy 
z KGW Sołectwa Królików zorganizo-
wał akcję charytatywną dla Tymka ze 
Słupcy. W tym dniu uczniowie i rodzice 
mogli zakupić pyszne wypieki przygo-
towane przez rodziców klas 1-8 oraz 

Gratulujemy!


