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       Szanowni Państwo,

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA I PO ŚWIĘTACH

       Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec zaprosiła najmłod-
szych mieszkańców do włączenia się w akcję „List do Święte-
go Mikołaja” i spotkanie z Mikołajem.
       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu przeka-
zał paczki świąteczne dla 104 osób z terenu gminy Grodziec,  
a Gminny Klub Sportowy PIAST Grodziec zorganizował dla 
najmłodszych zawodniczek i zawodników klubu „Mikołajki”.
        

       W okresie świątecznym na terenie gminy było realizowanych szereg akcji i wydarzeń.

       Ponadto, 9 stycznia reprezentanci trzynastu gmin powia-
tu konińskiego oraz Starostwa Powiatowego w Koninie spo-
tkali się w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie podczas 
piętnastej edycji Samorządowego Kolędowania.
    W tym roku przedstawiciele grodzieckiego samorządu 
wspólnie zaśpiewali kolędę „Gdy się Chrystus rodzi”. Corocz-
ne kolędowanie, to już tradycja, która na stałe wpisała się  
w kalendarz wydarzeń samorządowych gminy Grodziec.

     ostatnie półrocze przyniosło wiele tragicznych w skut-
kach wydarzeń. Byliśmy świadkami wybuchu konfliktu 
zbrojnego tuż za granicami Polski oraz trąby powietrz-
nej, która przeszła przez teren naszej gminy. Obie te sy-
tuacje wymagały zaangażowania znaczących sił i środ-
ków, wobec czego przesyłam serdeczne podziękowania 
dla wszystkich mieszkańców gminy zaangażowanych  
w pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz poszkodowanym przez 
nawałnicę. Dziękuję za każdy – nawet najmniejszy gest  
solidarności, każde – nawet najmniejsze wsparcie rzeczowe  
i/lub finansowe, za wszystko – co mogło sprawić, że sytuacja 
ludzi pokrzywdzonych przez los mogła ulec zmianie na lep-
sze. Szczególnie podziękowania kieruje do druhów strażaków, 

którzy w ostatnim czasie musieli sprostać wielu miejscowym zagrożeniom, po raz kolej-
ny potwierdzając to, jak bardzo są potrzebni w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i jak kluczowy w takich sytuacjach jest nowoczesny sprzęt ratowniczo-ga-
śniczy.
      Ostatnie półrocze przyniosło na szczęście także wiele pozytywnych informacji  

– od organizacji udanych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, przez zakończenie ocze-
kiwanych przez mieszkańców inwestycji infrastrukturalnych, po pozyskanie kolejnych, 
rekordowych środków zewnętrznych na dalszy rozwój gminy. Do tego należy dodać 
m.in. szereg sukcesów edukacyjnych i sportowych naszych uczniów, 46 odznaczeń i wy-
różnień dla druhów OSP oraz zorganizowanie bezpłatnego wypoczynku dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Grodziec.
       Po szczegóły dotyczące działalności samorządu i tego, co się wydarzyło na terenie 
gminy w ostatnim czasie, zapraszam Państwa do lektury niniejszego Informatora, któ-
rego okładkę w geście solidarności dedykujemy ofiarom konfliktu w Ukrainie. 

/-/ Mariusz Woźniak

Wójt Gminy Grodziec
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WITAMY DZIECIAKI, SŁODZIAKI!

NAUCZYCIELE Z NAGRODAMI 

WSPIERAMY SŁUŻBY RATOWNICZE 

     W 2021 roku na świat w gminie Grodziec przyszło czterdzieścioro troje dzieci, w tym dwadzieścia trzy dziewczynki  
i dwudziestu chłopców.

         Nauczyciele z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodziec, wyróżniający się w swojej pracy zawodo-
wej w 2021 roku odebrali nagrody i gratulacje od Wójta Gminy Grodziec.

      Z tej okazji, po raz kolejny 
Wójt Gminy Grodziec Ma-
riusz Woźniak, pogratulował 
rodzicom nowo narodzo-
nych mieszkańców gminy 
Grodziec oraz przekazał na 
ich ręce listy gratulacyjne  
i symboliczne wyprawki.

      Podczas uroczystego spotkania w Urzędzie Gminy Gro-
dziec wójt złożył nagrodzonym nauczycielom życzenia dal-
szych sukcesów w pracy zawodowej i twórczego zapału do 
podejmowania nowych wyzwań.
         Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej w 2021 roku Nagrodę Wójta Gminy Grodziec otrzy-
mały: Pani Mirosława Nowakowska ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, Pani Eliza Malinowska ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu, Pani 
Katarzyna Woźniak ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Królikowie oraz Pani Monika Karczewska  
z Przedszkola Samorządowego w Grodźcu. Gratulujemy!

        Poza wspieraniem Ochotniczych Straży 
Pożarnych pod koniec 2021 roku Wójt Gmi-
ny Grodziec Mariusz Woźniak brał udział  
w uroczystym przekazaniu oznakowanego ra-
diowozu dla Komisariatu Policji w Rychwale.
      Kluczyki do radiowozu zostały przekaza-
ne na ręce Komendanta Miejskiego Policji  
w Koninie mł. insp. Mariusza Jaworskiego oraz 
Komendanta Komisariatu Policji w Rychwale 
podinsp. Waldemara Adamczyka. 
       Zakup samochodu został wspófinansowa-
ny z budżetu Gminy Grodziec, a także Rzgowa 
i Rychwała.

Dumnym rodzicom gratulujemy i życzymy zadowolenia z pociech, wielu radosnych chwil i tylko przespanych nocy!

zdj. KMP w Koninie
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OBCHODY NARODOWEGO DNIA ZWYCIĘSKIEGO 
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO W GMINIE GRODZIEC

      Po raz pierwszy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powsta-
nia Wielkopolskiego miał charakter święta państwowego. 
Z tej okazji 14 grudnia w Bibliotece Publicznej Gminy Gro-
dziec odbyła się prelekcja o bohaterskim zrywie Wielko-
polan, którą poprowadził Bartosz Kiełbasa – regionalista  
i publicysta. Prelegent przybliżył uczestnikom genezę, 
przebieg i skutki powstania.
    Gmina Grodziec uczciła pamięć o zwycięskim Powstaniu 
Wielkopolskim nie ograniczając się do jednego wydarze-
nia. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs wiedzy  
w formie quizu on-line pt. „Wielkopolskie drogi do wolno-
ści” skierowany do młodzieży kl. 7 i 8 z terenu gminy. Jego 
celem było zdobywanie oraz popularyzowanie wiedzy  
o powstaniu i jego uczestnikach. Z pośród siedemnastu 
biorących udział w konkursie komisja wyłoniła czterech 
zwycięzców z maksymalną ilością punktów. 
      W gronie laureatów znaleźli się:
• Dominika Woźniak
 – kl. VIII SP im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie;
• Bartosz Skowroński 
– kl. VII SP im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie;

      W miesiącu grudniu grodziecczanie wraz z innymi mieszkańcami Wielkopolski świętowali 103. rocznicę wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego. 

• Zuzanna Malczyk
 – kl. VIII a SP im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu;
• Tomasz Mikołajczyk
 – kl. VIII b SP im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu.

      Ważnym elementem obchodów jubileuszu była rów-
nież wystawa „Powstanie Wielkopolskie 1918–1919” au-
torstwa Marcina Podemskiego, przygotowana w poznań-
skim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Wystawę 
można było oglądać w Bibliotece Publicznej Gminy Gro-
dziec do końca stycznia 2022 roku.                                                                                                            
     Ostatnim akcentem, który pozwolił godnie uczcić wy-
darzenie sprzed 100 lat było rozwieszenie 27 grudnia flag 
biało-czerwonych oraz powstańczych chorągwi. Na tę 
okoliczność o godz. 16:40 w jednostkach OSP rozległ się 
również dźwięk syren alarmowych. 
    Zorganizowane wydarzenia były niezwykłą podróżą 
w czasie, która pozwoliła docenić poświęcenie naszych 
przodków, a także zrozumieć jak wielki wpływ miało Po-
wstanie Wielkopolskie na dzisiejszy obraz naszej ukocha-
nej „małej ojczyzny”.

Organizatorem wydarzeń był Wójt Gminy Grodziec i Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.
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        Podczas tegorocznego, zimowego wypoczynku zorganizowanego w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

       Ciekawe warsztaty edukacyjno-manualne z elementami 
robotyki, kulinarne i plastyczne  zachęciły do skorzystania  
z bogatej oferty wypoczynku około 100 uczestników. Pod-
czas zajęć „Lego laboratorium” oraz „Mały robotyk” dzieci 
za pomocą edukacyjnych klocków LEGO uczyły się konstru-
owania najprawdziwszych robotów. 
      Cieszące się ogromnym zainteresowaniem warsztaty 
kulinarne „Od ziarenka do pizzerki” oraz „Zdrowe ciacho” 
pozwoliły uczestnikom wcielić się w małych szefów kuch-
ni. Wyjątkowe warsztaty „Zróbmy razem slime” okazały się 
również strzałem w dziesiątkę. Dzieci z radością tworzyły 

WYJĄTKOWE FERIE WOW!

kolorowe masy plastyczne według własnego projektu. 
       Z kolei książka Maurice’a Sendaka pod tytułem „Tam, 
gdzie żyją dzikie stwory” była inspiracją do wykonania za 
pomocą worków papierowych, farb, kolorowych papierów 
i wstążek  własnych bajkowych postaci. 
Kolejnym i zarazem ostatnim punktem spotkań w bibliote-
ce było „Zimowe planszowanie”. 
     Wszystkie dzieci odwiedzające bibliotekę podczas fe-
rii mogły pobawić się w specjalnie przygotowanym kąciku 
profilaktycznym, w którym promowano zdrowy styl życia  
i alternatywne formy spędzania wolnego czasu.   

Organizatorem wydarzeń był Wójt Gminy Grodziec, Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec
 i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu.
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 REGIONALNE ZAWODY W TENISIE STOŁOWYM
 – DWIE STATUETKI DLA PRZEDSTAWICIELI GRODZIECKIEGO SAMORZĄDU 

     Uczestnikami zawodów byli radni, wójtowie, burmistrzo-
wie, starostowie oraz samorządowcy poprzednich kadencji 
z terenu 20 gmin i 10 powiatów województwa wielkopol-
skiego. 
  Dwuosobowa reprezentacja grodzieckiego samorządu 
może poszczycić się udanym występem podczas zawodów. 
W klasyfikacji indywidualnej, w kategorii parlamentarzy-
stów, wójtów, burmistrzówi starostów zwyciężył Mariusz 
Woźniak, wójt gminy Grodziec, a statuetkę „najmłodszego 
uczestnika” wywalczył Kamil Rezler, radny gminy Grodziec.

       Za nami XXIII Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym, które 
odbyły się 5 lutego 2022 r. w hali sportowej OKSiR w Witkowie.

     10 lutego 2022 r. w remizie OSP w Biskupicach odbyło się spotkanie dedykowane rolnikom z terenu gminy Grodziec 
zorganizowane przez Stowarzyszenie Polska Zielona Sieć. 

POLSKA ZIELONA SIEĆ – WARSZTATY DLA ROLNIKÓW 

POMAGAMY ROLNIKOM CHRONIĆ ŚRODOWISKO

DZIEŃ SOŁTYSA

    W ramach wydarzenia rolnicy mogli posłuchać 
wykładów oraz wziąć udział w warsztatach, któ-
rych celem było przedstawienie działań jakie można  
wykonać, by ograniczyć problemy rolników związane  
z brakiem wody, bądź jej nadmiarem oraz wypra-
cowanie pomysłów i programu naprawy stosunków 
wodnych przy wsparciu rolnictwa. Rolnicy dowie-
dzieli się jakie dofinansowanie w tym zakresie mo-
gliby uzyskać w ramach Funduszy Europejskich oraz 
jak chronić glebę i stosunki wodne w działalności 
rolniczej.

     Z pomocy skorzystało 107 rolników, a całkowity tonaż ode-
branych odpadów wyniósł ponad 82 tony. Realizacja zadania 
była możliwa dzięki środkom finansowym pozyskanym przez 
Gminę Grodziec z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

      Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczy-
ła Pani Małgorzata Szczecińska, która została 
jednogłośnie wybrana na sołtysa sołectwa 
Królików Czwarty w dniu 3 lutego 2022 roku. 

 GRATULUJEMY!

     Przypadający na dzień 11 marca Dzień Sołtysa był okazją do spotkania Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka  
z sołtysami naszej gminy, na którym oprócz życzeń zostały poruszone tematy dotyczące spraw bieżących poszczególnych 
sołectw.

          W odpowiedzi na liczne zgłoszenia rolników w dniach 23  
i 24 maja br. przystąpiliśmy do realizacji bezpłatnego od-
bioru folii rolniczych i innych materiałów podlegających 
recyklingowi (siatki i sznurki do owijania balotów, worki 
po nawozach, opakowania typu big-bag) z gospodarstw 
rolnych. 
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       Powalone drzewa, nieprzejezdne drogi, zerwane dachy, uszkodzone maszyny, pozrywane sieci energetyczne – to obraz 
jaki pozostawił po sobie w Starej Ciświcy i okolicy orkan Dudley, który przeszedł 17 lutego przez teren gminy Grodziec.

      W pomoc rodzinom poszkodowanym przez trąbę powietrzną włączyli się mieszkańcy gminy.

WSPÓLNA WALKA Z ŻYWIOŁEM!

11 TYSIĘCY ZŁOTYCH W 37 MINUT!

PREZYDENT W GRODŹCU 

    Trąba powietrzna zerwała również pokrycie dachu na ko-
ściele w Królikowie i w tamtejszej szkole podstawowej oraz 
uszkodziła plac zabaw i dach na hydroforni w Łagiewnikach.  
W wyniku zdarzenia największe straty zanotowano w 60 
gospodarstwach, z czego dwie rodziny musiały zostać ewa-
kuowane do lokali socjalnych będących w zasobach gminy.  
W akcji ratowniczej uczestniczyły zastępy straży pożarnej z te-
renu całego powiatu konińskiego. 
      Na tę okoliczność Ochotnicza Straż Pożarna Biskupice we 
współpracy z Gminą Grodziec zorganizowała zbiórkę środków 
finansowych na pomoc poszkodowanym w nawałnicy. Pienią-
dze można było wpłacać na platformie: zrzutka.pl. Ogółem 
zebrano 42 886 złotych.
     Prowadzona była także zbiórka materiałów budowlanych, 
które można było przekazać na rzecz potrzebujących. 

    Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Sołectwa Junno zor-
ganizowano w remizie OSP Lipice „Kiermasz Pączków i Ciast”. 
Akcja miała na celu wsparcie poszkodowanych w nawałnicy, 
która 17 lutego wyrządziła ogromne szkody na terenie gminy 
Grodziec. 
     Mieszkanki sołectwa upiekły 26 blach ciasta, rurki, bezy, ciast-
ka i babeczki. Natomiast od wczesnych godzin porannych grupa 
z KGW pracowała nad wypiekiem ponad 600 szt. pączków oraz 
niezliczonej ilości faworków. Świetlica Wiejska zamieniła się  
w kawiarenkę, gdzie przy darmowej kawie i herbacie można 
było skosztować wspaniałych wypieków. 
                

      Zgodnie z obietnicą – w akcje pomocy dla mieszkańców poszkodowanych w na-
wałnicy włączyli się także pracownicy Urzędu Miasta Konina oraz jednostek organi-
zacyjnych gminy. 14 marca 2022 r. Urząd Gminy Grodziec odwiedził Prezydent Miasta 
Piotr Korytkowski. 
     „Ta historyczna wizyta włodarza Konina na ziemi grodzieckiej niech będzie przykładem 
nie tylko owocnej współpracy wielkich i maluczkich świata samorządowego, ale przede 
wszystkim wyrazem solidarności i skutecznej pomocy ludziom w potrzebie, które nie znają 
granic” – podkreśla wójt gminy Mariusz Woźniak. 
        Za wsparcie serdecznie dziękujemy!

    Wszystkim ofiarodawcom 
za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy! 

      Akcja okazała się ogromnym sukcesem, gdyż w ciągu 37 mi-
nut sprzedano wszystkie słodkości i zebrano ponad 11 tysięcy 
złotych. Wszyscy byli bardzo hojni, nawet ci, którym nie udało 
się zakupić słodkich wypieków. Atrakcją kiermaszu była także 
wystawa rękodzieła. Tego popołudnia kiermasz odwiedziły nie-
zawodne Morsy oraz Grupa Motocyklowa „Joker’s Grodziec”  
z tortem, który przekazała do sprzedaży. Wśród kupujących nie 
zabrakło włodarzy gminy, księdza, radnych, sołtysów i licznie 
przybyłych mieszkańców gminy.
    Zebrane środki w kwocie ponad 11 tysięcy złotych trafiły do 
najbardziej potrzebujących poszkodowanych przez trąbę po-
wietrzną. 
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WSPÓŁPRACA – POPŁACA. PODSUMOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH 

    Uroczystego podsumowania ubiegłorocznych inwestycji 
powiatowych na terenie naszej gminy dokonano 18 marca 
2022 roku w Świetlicy Wiejskiej w Lipicach, podczas spotka-
nia przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych. 
Zgromadzeni po wspólnej wizji lokalnej w terenie i obejrzeniu 

W 2021 roku oprócz 
inwestycji stricte gmin-
nych, na terenie gminy 
Grodziec bardzo inten-
sywnie były prowadzo-
ne także trzy przedsię-
wzięcia realizowane 
przez Powiat Koniński.

Uroczysty odbiór inwestycji

Budowa chodnika w Łagiewnikach – efekt końcowy

Budowa chodnika na odcinku Lipice-Grodziec 
– etap I– 

Przebudowa drogi w Starej Ciświcy
– etap III

    Dzięki nim przebudowano kolejny, blisko kilometrowy odci-
nek drogi powiatowej 4320P w Starej Ciświcy oraz zakończono 
budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiato-

wej nr 9097P w m. Łagiewniki i pierwszy etap budowy chodnika 
na odcinku Lipice-Grodziec. Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 2 miliony złotych. 

W uroczystości udział 
wzięli: Mariusz Woź-
niak – Wójt Gminy Gro-
dziec, Zenon Olejni-
czak – Przewodniczący 
Rady Gminy Grodziec, 
radni gminy Grodziec  
i sołtysi sołectw, w których 
realizowano inwestycje 
oraz zaproszeni goście:  
Stanisław Bielik - Starosta 
Koniński, Żanetta Matlew-
ska – Przewodnicząca 
Rady Powiatu Konińskie-
go, Anna Juszczak-Kopa-
czewska – Radna Powiatu 
Konińskiego i Maciej Kwi-
ryng  – Radny Powiatu Ko-
nińskiego. 

efektów zrealizowanych zadań w Lipicach i Starej Ciświcy, na 
dłużej zatrzymali się w Łagiewnikach. Tam też, poprzez prze-
cięcie wstęgi dokonano symbolicznego oddania inwestycji  
do użytkowania. 
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DEBATA PROABSTYNENCKA W SZKOŁACH 

22. GALA POWIATU KONIŃSKIEGO – GMINA GRODZIEC Z NOMINACJĄ

DORADCY ENERGETYCZNI ODWIEDZILI NASZĄ GMINĘ

     Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu w dniach 5-7 kwietnia 2022 r. skoordynowała 
realizację rekomendowanego przez KCPU programu profilaktycznego „Debata” w czterech szkołach na terenie gminy 
Grodziec.

        Podczas 22. Gali Powiatu Konińskiego , która odbyła się 21 kwietnia 2022 r. w Konińskim Domu Kultury podsumo-
wano miniony rok. Wyróżniono osoby i instytucje, które wytyczają nowe szlaki na różnych płaszczyznach działalności.  

   Sześć warsztatów skierowa-
nych dla uczniów klas V-VII 
przeprowadzono w wymiarze 3 
godzin dydaktycznych dla każdej 
grupy. Wzięło w nich udział 170 
uczniów. Realizatorem programu 
było Centrum Profilaktyki i Re-
edukacji „ATELIER” z Krakowa.  
    Celem ogólnym programu 

„Debata” prof. dr hab. Krzysztofa 
Wojcieszka jest wzmocnienie po-
staw proabstynenckich u nasto-
latków stojących przed progiem 
inicjacji alkoholowej.
      Efektem zastosowanych stra-
tegii w programie jest zmniej-

       Z radością informujemy, że do Nagrody za działalność na rzecz 
Powiatu Konińskiego w kategorii „Sport i Turystyka” została nomi-
nowana Gmina Grodziec za realizację projektu „Samorządy i Lasy 
Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”.
      Akt nominacji odebrał podczas uroczystej gali Wójt Gminy Gro-
dziec Mariusz Woźniak. 

- Tym razem, co prawda, statuetki nie udało się zdobyć, ale już 
sama nominacja do tej nagrody jest potwierdzeniem tego, że nasze  
lokalne starania są dostrzegane w Powiecie Konińskim i zasługują 
na uwagę szerszej publiczności. 

- To wyróżnienie dedykuje partnerom Projektu, w tym w szczególno-
ści – Lasom Państwowym-Nadleśnictwu Grodziec, bez którego pełna 
realizacja przedsięwzięcia nie byłaby możliwa – podkreśla wójt.

    Podczas wydarzenia Pani Kinga Świtalska – doradca energetyczny  
WFOŚiGW w Poznaniu omówiła możliwości wsparcia proekologicznych inwe-
stycji dla osób fizycznych z programów: Czyste Powietrze, Agroenergia, Mój 
Prąd i Moje Ciepło.

        21 kwietnia 2022 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyło 
się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące programów re-
alizowanych przez WFOŚiGW w Poznaniu i NFOŚiGW w Warszawie. 

szenie tendencji do zachowań 
ryzykownych związanych  
z alkoholem podejmowanych 
przez młodzież, ukształtowa-
nie właściwych przekonań 
normatywnych dotyczących 
picia alkoholu, zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia krótkoter-
minowych i odroczonych kon-
sekwencji używania substancji 
psychoaktywnych, integracja 
środowiska szkolnego i rodzin-
nego w zakresie profilaktyki za-
chowań ryzykownych oraz kla-
ryfikacja wartości w kierunku 
promocji zdrowego stylu życia.
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GRODZIECKI CHÓR MĘSKI

     Grodziecki Chór Męski powstał w lutym 1998 r. Inicjatorami jego powstania byli: Józef Kaniewski – organista  
parafii pw. św. Wojciecha w Grodźcu oraz jego syn – Krzysztof Kaniewski. 

       Chór utworzono z myślą o uświetnieniu istotnych dla 
gminy i parafii uroczystości (nadanie imienia Placowi  
Ks. Abp. B. Dąbrowskiego), w których swój udział zapowie-
dzieli  ważni członkowie władz państwowych oraz kościel-
nych, z Prymasem Polski ks. abp. Józefem Glempem na 
czele. Po półrocznym okresie prób chór wziął udział w pla-
nowanym występie. Z uwagi na ogromny wkład pracy oraz 
osiągnięty efekt – wszyscy członkowie zespołu postanowili 
pracować dalej i doskonalić swoje umiejętności. Chór zaczął 
regularnie występować, uświetniając uroczystości kościel-
ne w swojej parafii i poza nią. Później, w prezentowanym 
repertuarze,  pojawiły się pieśni patriotyczne, popularne,  
biesiadne.
       Pierwszym prowadzącym i dyrygentem chóru był Jó-
zef Kaniewski. Prowadził go do listopada 2001 r. Od grudnia 
2001 r. do chwili obecnej funkcję tę pełni Krzysztof Kaniew-
ski. Chór może pochwalić się bogatym repertuarem – po-
nad 150 pieśni kościelnych i świeckich, licznymi występami  
w czasie różnych uroczystości w gminie i poza nią.  
         W 2015 r. liczący 18 członków chór przekształcił się  
w formalne Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji  

„Aktywni-Grodziec”. Celem organizacji stało się krzewienie 
szeroko pojętej kultury muzycznej, patriotyzmu, rozwija-
nie tradycji śpiewaczej. Stowarzyszenie zabiega o środki fi-
nansowe na zakup sprzętu nagłaśniającego i instrumentów 
muzycznych. Udało się już zorganizować kilka koncertów,  
w trakcie których śpiewającym wokalistom akompaniował 
zespół muzyczny, składający się z członków stowarzyszenia. 
       W chwili obecnej stowarzyszenie uczestniczy aktyw-
nie w życiu religijnym i kulturalnym parafii, gminy, powiatu, 
prezentuje bogaty repertuar przygotowany z okazji różnych 
uroczystości (Dzień Matki, Dzień Kobiet, święta patriotyczne, 
kościelne itp.) Ważnym zadaniem, jakie sobie zakłada jest 
promowanie uzdolnionej młodzieży grodzieckiej, włączając 
ją do wspólnych projektów i występów.

ZARZĄD TWORZĄ:
Krzysztof Kaniewski – Prezes 

Stanisław Szpitalny – Wiceprezes 
Leszek Sapikowski – Skarbnik 

Grzegorz Pankiewicz – Sekretarz
Maciej Kwiryng – Członek Zarządu 
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NOWY WÓZ BOJOWY, 46 ODZNACZONYCH – GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA 2022

    Tegoroczne obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęto 21 maja uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. św. 
Michała Archanioła w Królikowie przez proboszcza parafii ks. Grzegorza Groszkowskiego, ks. Tadeusza Bachorza oraz 
proboszcza parafii Grodziec ks. Karola Zająca. Po mszy pododdziały strażackie prowadzone przy akompaniamencie orkie-
stry parafialnej z Królikowa przemaszerowały przez wieś Lądek na plac tamtejszej jednostki OSP, gdzie odbyła się część 
oficjalna obchodów.

    Podczas wydarzenia dokonano uro-
czystego przekazania fabrycznie nowe-
go, średniego samochodu ratowniczo- 
gaśniczego druhom z OSP Lądek oraz 
ceremoniału wręczenia odznaczeń  
i wyróżnień. 
    Uchwałą Prezydium Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
woj. wielkopolskiego, złotym meda-
lem za zasługi dla pożarnictwa odzna-
czeni zostali druhowie: Zbigniew Niciń-
ski, Błażej Kawala, Grzegorz Śmigielski 
i Krzysztof Mateja; srebrnym meda-
lem druhowie: Piotr Klimkiewicz, Jan 
Kaczmarek, Błażej Marczak, Waldemar 
Sobański, Jacek Sobczak; brązowym 
medalem druhowie: Paweł Mimier, 
Dariusz Andrzejewski, Dariusz Gęsikie-
wicz, Marcin Piaseczny, Marek Cegiel-
ski, Mariusz Woźniak, Michał Kowalski, 
Michał Wojciechowski, Eryk Wstawski, 
Tomasz Kopczyński, Sebastian  Staszak. 
Odznakę ,,strażak wzorowy” otrzyma-
li druhowie: Paweł Olejniczak, Maciej 
Klimczak, Przemysław Klinowski, Ma-
teusz Szczeblewski, Szymon Juszczak, 
Przemysław Małowski, Paweł Piętka, 
Cezary Małowski, Radosław Hyżak, 

Mateusz Urbaniak, Robert Bartosik, Ja-
cek Andrzejewski, Dawid Wojciechow-
ski, Grzegorz Koliński, Mateusz Dryjer, 
Jacek Staszak, Aleksandra Musialska, 
Dominik Sobczak, Zbigniew Bącler, Ja-
cek Jarosz, Łukasz Baranowicz, Mariusz 
Jaskuła, Krzysztof Matuszak, Michał 
Perczyński, Sebastian Michalak, Łukasz 
Gęsikiewicz.
    W uroczystości uczestniczyli: przed-
stawiciele władz rządowych i samo-
rządowych woj. wielkopolskiego  
i gminy Grodziec, Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP 
RP w Koninie, Zarządu Gminnego ZOSP 
RP w Grodźcu, Powiatu Konińskiego, 
zaproszeni goście. Po części oficjalnej 
wydarzenia w ramach zadania publicz-
nego w zakresie działalności wspoma-
gającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych realizowanego dzięki dofi-
nansowaniu ze środków Gminy Gro-
dziec odbyła się prezentacja sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego oraz szkolenie 
z zakresu kwalifikowanej pierwszej po-
mocy.
    Organizatorami wydarzenia byli:  
Wójt Gminy Grodziec oraz OSP Lądek.
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      20 maja 2022 roku w Restauracji „MADERA” w Królikowie 7 par z terenu gminy Grodziec świętowało Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego.

 Janina i Zdzisław Andrzejakowie 
z Królikowa Czwartego

Stanisława i Józef Bachorowiczowie 
ze Starej Ciświcy

Zofia i Zdzisław Guźniczakowie 
z Królikowa

Krystyna i Józef Marczakowie 
z Biskupic

Bożena i Ryszard Mądrzeccy 
z Junna

Grażyna i Henryk Raszczyńscy 
z Junna

 
Zdzisława i Stanisław Wolbachowie 

z Zaguźnicy

   Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody 
to wyjątkowa uroczystość w której uczestniczyliśmy z wielkim 
wzruszeniem. Jubileusz 50-lecia ślubu obchodzi się razem, 
jako mąż i żona, który wymaga wspólnego podążania przez 
większość swojego ziemskiego życia i przetrwania wszystkich 
życiowych trudności, by po latach zyskać wzajemne zrozumie-
nie, tolerancję i szacunek. 

   W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Wójt 
Gminy Grodziec Mariusz Woźniak w asyście Zastępcy Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego Ewy Brzęckiej dokonał  
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy uroczystego aktu dekoracji Jubilatów Medalami nada-
nymi za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

MAŁŻEŃSTWA NA MEDAL!

      Drodzy Jubilaci, z okazji tak pięknej rocznicy ślubu, zło-
tych godów, składamy serdeczne życzenia: długich lat życia  
w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubi-
leuszy!

     Dodatkowo na ręce Jubilatów złożono listy gratulacyjne 
oraz kwiaty. Następnie uczczono Złote Gody lampką szampa-
na oraz tortem. Nie zabrakło również wspólnie odśpiewanego 

„Sto lat”. Na zakończenie części oficjalnej uwieczniono uroczy-
stość wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.                       
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     Spośród kandydatów zgłoszonych z terenu całego wo-
jewództwa kapituła konkursu wybrała 20 rolników, którzy 
otrzymali nominację do tytułu Wielkopolski Rolnik Roku 
2021. Wśród nominowanych wyłoniono 10 laureatów, któ-

NASI ROLNICY WŚRÓD NAJLEPSZYCH!

KOLOROWY I RADOSNY – PROFILAKTYCZNY DZIEŃ DZIECKA W LIPICACH 

     W niedzielę, 5 czerwca 2022 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Sali Ziemi odbyła się Gala XXI 
edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

     Darmowe zamki dmuchane, animacje, zabawy i konkursy profilaktyczne – to tylko niektóre atrakcje Dnia Dziecka  
pn. „Z profilaktyką na Ty”, który odbył się 4 czerwca w Lipicach.

    W sobotnie popołudnie, słonecz-
na pogoda zgromadziła na boisku 
przy Społecznej Szkole Podstawowej  
w Lipicach nie tylko najmłodszych, ale 
również wielu mieszkańców gminy 
Grodziec. Podczas tegorocznego Dnia 
Dziecka, który odbył się w duchu propa-
gowania zdrowego stylu życia i profilak-
tyki uzależnień dzieci mogły skorzystać  
z wielu przygotowanych dla nich atrakcji.  
          O oprawę artystyczną wydarzenia za-
dbali uczniowie Społecznej Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach. 
Zgromadzona publiczność mogła podzi-
wiać dzieci zarówno podczas prezentacji 
tanecznych jak i wokalnych. Na scenie wy-
stąpiła również gościnnie Orkiestra Dęta 
Parafii Królików. Kulminacyjnym punk-
tem imprezy było jednak rozstrzygnięcie 
konkursu plastycznego pn. „Żyj zdrowo”  
i wręczenie laureatom dyplomów oraz 
nagród rzeczowych. W ramach profilak-
tyki przez zabawę dla dzieci zorganizo-
wano  konkurencje sprawnościowe z na-
grodami pn. „Ścieżka Zdrowia”, animacje  
i konkursy profilaktyczne oraz prezen-
tacje sprzętu strażackiego OSP Lądek 
połączoną z nauką udzielania pierwszej 
pomocy. Najmłodszym wiele radości do-
starczyło spotkanie z Grupą Motocyklową 
Jocker'S Grodziec oraz Stowarzyszeniem 

„Bezpieczny Konin” działającym przy KMP 
w Koninie, które przekazywało ulotki  
i gadżety odblaskowe. Były także darmo-
we dmuchańce, modelowanie balonów, 
malowanie buzi oraz bańki mydlane.  
       

         O podniebienia uczestników za-
dbała Rady Rodziców Społecznej Szkoły 
Podstawowej w Lipicach. Oprawę mu-
zyczną wydarzenia zapewnił DJ Capri. 
Jak na święto dzieci przystało – było ko-
lorowo, smacznie i radośnie. 
       Organizatorami wydarzenia byli: 
Rada Rodziców SSP w Lipicach, Gminny 
Zarząd TPD w Grodźcu, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Grodźcu, Wójt Gminy Grodziec.  

rzy otrzymali tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku 2021, sta-
tuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową. 
     W tegorocznej edycji konkursu nominację do tytułu 
Wielkopolski Rolnik Roku 2021 otrzymali również Państwo 

Maria i Sebastian Staszakowie 
prowadzący gospodarstwo rolne  
w Biskupicach. Oprócz nagrodzo-
nych w wydarzeniu uczestniczy-
ła liczna delegacja mieszkańców  
z gminy Grodziec. 
Serdecznie gratulujemy laureatom 

i życzymy dalszych sukcesów! 
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    W środę, 15 czerwca w Bi-
bliotece Publicznej Gminy Gro-
dziec odbyła się XL sesja Rady 
Gminy, podczas której po raz 
kolejny radni dokonywali oce-
ny pracy organu wykonawczego  
w zakresie gospodarki finanso-
wej.
    Po przeprowadzeniu debaty 
nad raportem Wójta Gminy Gro-
dziec o stanie gminy za 2021 rok 
radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
wotum zaufania Wójtowi Gminy Grodziec.
      W opinii Rady Gminy Grodziec dobrze i zgodnie z prawem 
został też wykonany plan finansowy. Ubiegłoroczny budżet 
został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gmi-
ny Grodziec. Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy 
Grodziec Mariuszowi Woźniakowi opowiedzieli się wszyscy 
obecni na sesji radni.
      Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania  

    Przy słonecznej pogodzie oraz licznie zgromadzonych 
sympatykach piłki nożnej drużyna gospodarzy GKS PIAST 
Grodziec podejmowała wyżej notowaną drużynę gości 

– Górnik Kłodawa. Obydwie drużyny rozegrały świetne za-
wody, stwarzając wiele sytuacji bramkowych, co w efekcie 
dało wynik końcowy 3:5 na korzyść gości. Na listę strzelców 
drużyny gospodarzy wpisali się dwukrotnie Marcin Pięciak 
oraz Daniel Matusiak. 

 WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY GRODZIEC

DŁUGO WYCZEKIWANY COME BACK!

    Od zadłużenia po wypracowanie najwyższej w historii gminy nadwyżki finansowej w kwocie ponad 4 mln 200 tys. 
zł – tak zakończył się ubiegły rok budżetowy dla Gminy Grodziec.

     Po przewie spowodowanej rekultywacją murawy oraz budową studni głębinowej do jej nawadniania, 12 czerw-
ca 2022 r. o godz. 17 na stadion przy Szkole Podstawowej w Grodźcu ponownie zawitały rozgrywki piłki nożnej  
w ramach Proton A Klasy Gr. 5. 

i udzielenie absolutorium. 
- Samorząd to praca zespołowa. 
Stąd też  wszystkim, którzy swoją 
pracą, zaangażowaniem czy po 
prostu dobrym słowem, przyczy-
nili się do tego sukcesu. Wierzę, 
że nasz wspólny wysiłek samo-
rządowy jest zauważany i będzie 
doceniony – podkreślił.

- Przypomnę, że jako Gmina 
Grodziec jesteśmy statystycznie 

coraz lepsi. W ostatnich latach awansowaliśmy z 778 na 
388 miejsce (na 1522) w ogólnopolskim, najważniejszym 
w branży rankingu „Liderzy inwestycji samorządowych” 
organizowanym przez Pismo Samorządowe „Wspólnota”  
i jednocześnie na 3. miejsce w powiecie konińskim (za Rzgo-
wem i Wierzbinkiem). To efekt pozyskanych dofinansowań 
z zewnątrz, jak i umiejętności wygospodarowania środków 
własnych – wyjaśnił wójt. 
       Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i pamiątko-
wa fotografia.

       Powrót na własne boisko był doskonałą okazją do wrę-
czenia wyróżnienia dla Karola Andrzejewskiego, który z rąk 
Prezesa Klubu Przemysława Klinowskiego odebrał pamiąt-
kową nagrodę za rozegranie 100 oficjalnych meczów w bar-
wach PIASTA. Gratulujemy!
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UCZNIOWIE SSP W BISKUPICACH I SP W GRODŹCU 
Z NAGRODAMI OD MARSZAŁKA!

  Uroczystość gminno-parafialną ku 
czci jego pamięci rozpoczęła msza 
święta celebrowana przez proboszcza 
parafii ks. Karola Zająca w kościele pa-
rafialnym pw. św. Wojciecha w Grodź-
cu. Homilię poświęconą wybitnemu 
grodziecczaninowi wygłosił ks. kano-
nik senior dr Władysław Piechota. 

      Z tej okazji 21 czerwca w UMWW w Poznaniu odbyła się 
uroczystość podsumowująca zmagania konkursowe. Aktu 
wręczenia nagród dokonał Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
     Poza listami gratulacyjnymi i nagrodami rzeczowymi 
dla uczniów w postaci m.in. hulajnóg elektrycznych i smar-
twatchów, nagrody finansowe otrzymały także szkoły, któ-
re wykształciły laureatów. Gmina Grodziec zapewniła bez-
pieczny transport i smaczny poczęstunek. 

WSPOMINAMY KS. ABP. BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO

    W tym roku obchodziliśmy 105. rocznicę urodzin ks. abpa Bronisława Dąbrowskiego. W niedzielę, 19 czerwca spo-
łeczność naszej gminy wspominała postać pochodzącego z Grodźca kapłana.

       Z radością informujemy, iż troje uczniów z terenu gminy Grodziec osiągnęło bardzo wysokie wyniki w konkur-
sie ekologicznym dla dzieci i młodzieży promującym OZE pn. „CZTERY PORY ROKU Z OZE” zorganizowanym przez Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego. Uczniowie wraz z kolegą z Wilczyna byli jednocześnie jedynymi w powiecie  
konińskim, którym ta sztuka się udała.

   Po mszy udano się w procesji pod 
obelisk na Placu Ks. Abp. Bronisława 
Dąbrowskiego, przy którym złożono 
kwiaty i zapalono znicze. 
    W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych, 
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrow-
skiej w Grodźcu, ochotniczych straży 
pożarnych z Lipic, Grodźca, Jaroszewic 
Grodzieckich oraz mieszkańcy gminy.

    Maria Struszczyk z SSP w Biskupicach 
zajęła 2 miejsce w kategorii klas VII-VIII, 

Martyna Pawlak z SP w Grodźcu  
– 2 miejsce w kat. klas IV-VI,

Mateusz Wojciechowski z SSP w Biskupicach
 – wyróżnienie w kat. klas IV-VI. 

       Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom tego 
ogromnego sukcesu! JESTEŚMY Z WAS DUMNI!
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DZIEWCZYNY NA MEDAL!

NOWA BIBLIOTEKA, NOWE MOŻLIWOŚCI! 

     Ponadto Paulina Wojtyra – absolwentka 
Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach,  
a dziś uczennica ZSEU w Żychlinie – została fi-
nalistką XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy  
o Żywności, otrzymując oprócz tytułu – indeks 
na wyższą uczelnię oraz zwolnienie z części teo-
retycznej egzaminu zawodowego.
    Z kolei wychowanka Szkoły Podstawowej 
w Królikowie – obecnie uczennica ZSEU w Ży-
chlinie Kinga Dziurdzińska – zdobyła I miejsce  
w trzecim etapie ogólnopolskiego konkursu 
ekologicznego „Eko-reakcje”. Nagrodą głów-
ną w konkursie był rower miejski o wartości  
2 tys. zł. 
       Na uwagę zasługuje także postawa Mar-
ty Woźniak – absolwentki Szkoły Podstawowej 
w Królikowie – dziś również uczennicy ZSEU 
w Żychlinie, która podczas Olimpiady Wiedzy  
i Umiejętności Rolniczych zajęła w eliminacjach 
do etapu centralnego wysokie 5 miejsce.
     Gratulujemy dziewczynom i trzymamy  
kciuki za kolejne sukcesy!
   

      Tylko w ostatnim półroczu biblioteka zakupiła z dotacji 
gminy ponad 300 książek, dzięki czemu dysponuje interesu-
jącym i zaktualizowanym księgozbiorem. Jednocześnie za po-
średnictwem specjalnych platform (ACADEMIKA i LEGIMNI) 
zapewnia czytelnikom bezpłatny, zdalny dostęp do bogatej, 
wielotysięcznej bazy e-booków i audiobooków. Z kolei dla 
miłośników korzystania z zasobów biblioteki w sposób trady-
cyjny – biblioteka wraz z początkiem roku wydłużyła godziny 
swojej działalności, będąc do dyspozycji użytkowników rów-
nież w niektóre soboty. 

     Z dumą informujemy, że uczennice Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu zajęły I miejsce  
w Mistrzostwach Powiatu Konińskiego w piłce ręcznej dziewcząt (rocznik 2007-2008).  

         Oddana niedawno do użytku nowa, publiczna biblioteka w Grodźcu rozwija się na wielu płaszczyznach. Ma to 
swoje odzwierciedlenie zarówno w ofercie jaką proponuje czytelnikowi, jak i pozyskanym środkom finansowym na 
realizację kolejnych przedsięwzięć. Zmian na lepsze jest wiele.

 Paulina Wojtyra Kinga Dziurdzińska Marta Woźniak

Uczennice SP w Grodźcu

Zdjęcia: ZSEU w Żychlinie, SP w Grodźcu
i SSP w Biskupicach

           Na stałe w kalendarzu wydarzeń bibliotecznych wpi-
sały się m.in.: „Biblioferie”, spotkania autorskie z ciekawymi 
ludźmi czy różnego rodzaju warsztaty (edukacyjno-manualne, 
w tym plastyczne, kulinarne, zajęcia z robotyki). Zgodnie zaś  
z tradycją każdy najmłodszy użytkownik biblioteki oprócz kar-
ty bibliotecznej otrzymuje darmową wyprawkę czytelniczą, 
po czym może liczyć nie tylko na bogaty zbiór interesujących 
go książek i wydarzeń, ale także na wciąż pojawiające się 
nowości w programie biblioteki, takie jak: możliwość uczest-
nictwa w teatrze obrazowym oraz licznych akcjach i konkur-
sach z nagrodami. O aktywności biblioteki na tym polu niech 
świadczy fakt, że tylko w ostatnim półroczu przeprowadzono  
18 spotkań z udziałem ponad 200 dzieci ze wszystkich placó-
wek oświatowych z terenu gminy Grodziec. 
         Biblioteka sprawuje również „opiekę” nad seniorami, 
których aktywizuje poprzez otwarty katalog spotkań, warsz-
tatów, zajęć plenerowych i wyjazdów. Zainteresowanie ofe-
rowanymi przez bibliotekę formami spędzania wolnego czasu 
jest z roku na rok coraz większe. Działający przy bibliotece 
Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” liczy obecnie już 
ponad 60 osób!  

Informacje o działaniach bibliotecznych dostępne na stronie internetowej www.bibliotekagrodziec.pl  ZAPRASZAMY!
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GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH 
W ROZWOJU CYFROWYM

CYFROWA MODERNIZACJA URZĘDU GMINY GRODZIEC

REKORD POBITY! PONAD 10 MILIONÓW ZŁOTYCH NA INWESTYCJE 

       Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego zwięk-
szy bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatyczne-
go, a ponadto będzie miała pozytywny wpływ na jakość obsłu-
gi interesantów.  
   Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagro-
żenia REACT-EU.

        Gmina pozyskała środki finansowe 
na następujące przedsięwzięcia: 
1) 5 462 500,00 zł – Modernizacja Sta-
cji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach,
2) 4 702 500,00 zł – Przebudowa dróg 
gminnych na terenie gminy Grodziec  
w  miejscowościach:
• Czarnybród (etap 1 i 2 – 2 km);
• Biała-Biała Kolonia (850m);
• Królików-Dziewiń (etap 1 – 1 km);
• Wielołęka-Jaroszewice Grodzieckie 
(1,4 km);
• Nowe Grądy (etap 1 – 1 km); 
• Grodziec – ul. Wiejska tzw. „Tarnia”  
(350 m);
• Grodziec – ul. Sportowa (od drogi wo-
jewódzkiej do bloków przy ul. Mickie-
wicza) – 450 m.

     

        Z radością informujemy, że wszystkie wnioski złożone przez Gminę Grodziec w ramach drugiej edycji Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zostały zaakceptowane!

         Uprzejmie informujemy, że Gmina Grodziec w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała środki w wysokości 
153 930,00 zł na doposażenie Urzędu Gminy Grodziec w sprzęt teleinformatyczny (13 stacji roboczych, chmurę oblicze-
niową, nowy serwer, urządzenie wielofunkcyjne, oprogramowanie i licencje do e-usług publicznych) oraz zorganizowa-
nie szkolenia dla pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

       Informujemy, że złożony przez Gminę Grodziec wniosek w ramach konkursu #CyfrowaGminaGrantyPPGR został 
pozytywnie rozpatrzony.

       Pozyskane środki w kwocie 293 475,00 zł pozwo-
lą na zakup sprzętu komputerowego (komputerów 
stacjonarnych, laptopów i tabletów) dla 75 miesz-
kańców gminy Grodziec, których najbliżsi pracowali 
w byłych gospodarstwach pegeerowskich.

Kwota pozyskanych środków ogółem: 10 165 000,00 zł. 
Planowany termin realizacji inwestycji: rok 2023.
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ZAKOŃCZONO BUDOWĘ KANALIZACJI PRZY UL. WIEJSKIEJ W GRODŹCU

INWESTUJEMY W PRZYSZKOLNĄ INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ!

     Pod koniec czerwca br. zakończono budowę ka-
nalizacji sanitarnej przy ul. Wiejskiej w Grodźcu.
    Zakres prac obejmował budowę kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjnej wraz z 13 odgałęzieniami 
do granicy posesji na odcinku 257 mb oraz wybu-
dowanie pompowni ścieków wraz z rurociągiem 
tłocznym o długości 144 mb prowadzącym ścieki 
do istniejącej kanalizacji. Dodatkowo w ramach 
zadania zostały wykonane 2 nitki wodociągu  
do nieruchomości jeszcze niezabudowanych. 
   Wartość całkowita wszystkich prac to ponad 430 

      W ostatnim czasie dzięki pozyska-
nemu przez gminę dofinansowaniu  
w kwocie 1 196 100,00 zł z Minister-
stwa Sportu i Turystyki w ramach pro-
gramu „Sportowa Polska 2021” rozpo-
częto realizację zadania polegającego 
na budowie zaplecza sanitarno-szat-
niowego przy Szkole Podstawowej  
w Grodźcu oraz boiska wielofunkcyj-
nego przy Szkole Podstawowej w Kró-
likowie. 

tysięcy złotych, z czego około 218 tysięcy złotych stanowi pozyska-
ne przez Gminę Grodziec dofinansowanie w ramach PROW 2014-
2020 – „Gospodarka wodno-ściekowa". 

          S  Jak podkreśla wójt – To komplekso-
we podejście do problemu sprawi, że od 
tej pory nie będziemy zmuszeni korzystać  
z wodociągu, a przez to nieruchomości 

       Koszt obu inwestycji to około 1,6 mln zł, 
a ich zakończenie planowane jest na 30 września 2022 roku. 

w obrębie stadionu nie będą narażone 
na braki lub spadek ciśnienia wody, któ-
re miały miejsce dotychczas. 
      Oddana do użytkowania profesjo-

nalna studnia głębinowa umożliwia po-
danie 10 metrów sześciennych wody na 
godzinę. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła ponad 48 tysięcy złotych.

PIERWSZE ŚRODKI NA BUDOWĘ DROGI W NOWEJ CIŚWICY

     Na tę okoliczność,  15 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Rzgów Wójt Gminy Gro-
dziec Mariusz Woźniak podpisał stosowną umowę z Wicemarszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.
    Środki finansowe z budżetu województwa wielkopolskiego w kwocie 137 250 zł  
zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Nowa Ciświca – etap 1.  

Planowany termin realizacji inwestycji – ostatni kwartał 2022 r.

   Gmina Grodziec po raz kolejny pozyskała od Samorządu Województwa Wiel-
kopolskiego dofinansowanie w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych  
na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do pól.

        Oprócz gruntownej modernizacji zaplecza szatniowego w Grodźcu zakończono również prace ziemne związane z bu-
dową studni głębinowej dla skutecznego nawadniania nowej murawy.
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KOLEJNE ULICE ZYSKAJĄ DOSTĘP DO KANALIZACJI SANITARNEJ

        Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku 2677 m  
w ciągu m.in. ulic: Młyńskiej, Wiatraki, Leśnej i Wierzbowej oraz kolektora 
tłocznego o dł. 209 m wraz z przepompownią ścieków. Inwestycja ta po-
zwoli docelowo na podłączenie do sieci kanalizacyjnej 104 gospodarstw do-
mowych i zarazem zwiększenia stopnia skanalizowania gminy o blisko 50%  
w stosunku do stanu obecnego.
 - Warto przy tym dodać, że kluczowa dla realizacji tego przed-
sięwzięcia była wcześniejsza (w 2020 r.) rozbudowa oczyszczal-
ni ścieków o drugi zbiornik typu SBR (wartość zadania: blisko  
2 mln zł), która pozwoliła na zwiększenie wydajności oczyszczalni o 100%  
w stosunku do stanu zastanego (tj. z 300 do 600 m sześciennych przero-
bionych ścieków na dobę) – podkreśla wójt Mariusz Woźniak. 

       W kwietniu tego roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację największej i najdroższej w dziejach 
naszej gminy inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Dotyczy ona budowy kanalizacji sanitarnej w Grodźcu.

    Po ponad 30 latach oczekiwań, mieszkańcy osiedla domów 
jednorodzinnych w Grodźcu na tzw. „Działkach”  doczekają 
się w końcu nowych dróg asfaltowych i brukowych. 
 - Nie ukrywam, był to jeden z moich priorytetów w tej ka-
dencji i wcale nie dlatego, że na tym osiedlu się wychowałem. 
Mieszka tu blisko 400 osób z tendencją wzrostową i to dla 

BUDUJEMY DROGI NA „DZIAŁKACH” W GRODŹCU

PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH ZOSTAJE W KASIE GMINY 

        Warto przypomnieć, że dodatkowo na ten cel gmina pozyskała w 2020 
roku kwotę 488 226,92 zł od Marszałka Województwa Wielkopolskiego  
w ramach PROW 2014-2020. Wszystko zatem sprawia, że rozbudowa oczysz-
czalni o dodatkowy, drugi SBR, która wyniosła ogółem 1 787 648,46 zł – koszto-
wała budżet gminy 725 476,54 zł, czyli ok. 40% całkowitej wartości inwestycji.

nich, począwszy od 2017 r. (wówczas jeszcze jako radny) czy-
niłem starania dotyczące wykonania przez gminę dokumen-
tacji projektowej, a dziś dzięki Państwa zaufaniu i zdobytym 
osobiście na ten cel środkom finansowym mogę tę inwestycję 
realizować – podkreśla wójt Mariusz Woźniak.
     Drogi asfaltowe i brukowe powstaną na 9 ulicach: Polna, 
Ogrodowa, Słoneczna, Kwiatowa, Pogodna, Wrzosowa, Łąko-
wa, Świerkowa, Szkolna. Dodatkowo w ciągu ulicy Słonecznej 
i części ulicy Polnej zostanie wymieniona w całości sieć wodo-
ciągowa. Wartość całkowita inwestycji wyniesie około 6 milio-
nów 730 tysięcy złotych, z czego 4 miliony 970 tysięcy złotych 
stanowią środki pozyskane przez gminę w ramach Rządowe-
go Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
     Wykonawcą inwestycji jest IZBRUK Maciej Rybicki Zakład 
Ogólnobudowlany z siedzibą w Dziedzicach. Planowany ter-
min zakończenia robót – pierwszy kwartał 2023 r. 

         Na kanwie podpisanej w kwietniu br. umowy z Wykonawcą, z początkiem wakacji rozpoczęto największa inwestycję 
drogową w historii gminy Grodziec.

       Wartość całkowita tegorocznego zadania to blisko 7 milionów 360 tysięcy złotych, z czego 4 miliony 985 tysięcy złotych 
stanowią środki pozyskane przez Gminę Grodziec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych, a pozostałą część dofinansowanie z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne. Taki montaż finansowy sprawia, że najdroższa inwestycja w historii Gminy Grodziec stanowi zerowe 
obciążenie dla budżetu gminy. 

        Na podstawie wniosku Gminy Grodziec, a w ślad za tym decyzji Za-
rządu WFOŚiGW w Poznaniu została umorzona Gminie Grodziec część po-
życzki zaciągniętej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grodźcu w kwocie  
573 945,00 zł.



WRÓCILI CALI, ZMĘCZENI I SZCZĘŚLIWI! – PÓŁKOLONIE LETNIE 2022   

Bogaty program półkolonii, które 
odbyły się w dniach od 27 czerwca  
do 1 lipca obejmował zajęcia o charak-
terze profilaktyczno-wypoczynkowym 
połączone z wizytą m.in. w: parku 
rozrywki „Mandoria” w Rzgowie koło 
Łodzi, skansenie w Biskupinie wraz  
z przejazdem kolejką wąskotorową 
Biskupin-Wenecja, parku trampolin 

„Stacja Grawitacja” w Poznaniu, Zamku  
i Arboretum Kórnickim oraz kinie i Aqu-
aparku w Kaliszu.
Każdy dzień obfitował w niezapomniane 
wrażenia i aktywny wypoczynek. Dzieci 
uczestniczyły także w warsztatach garn-
carskich, zajęciach profilaktyczno-pla-
stycznych, rozgrywkach sportowych  
i zajęciach z robotyki. Specjalnie też dla 
nich funkcjonariusze Komendy Policji  
w Rychwale przeprowadzili pogadankę 
na temat bezpieczeństwa i profilaktyki. 
Podczas półkolonii dzieci miały zapew-
nioną opiekę wychowawców, posiłki 
oraz napoje. 

         Wójt Gminy Grodziec wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu zorganizowali 
wypoczynek wakacyjny dla 90 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Grodziec.

        Na zakończenie turnusu wszyscy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i upominki. Koszt organizacji półkolonii letnich wy-
niósł ponad 60 tysięcy złotych i został w całości sfinansowany 
ze środków GKRPA w Grodźcu.   


