Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy Gminy Grodziec!
W przededniu świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2022
roku oddajemy w Państwa ręce kolejny (5) numer Informatora Grodzieckiego, w którym – już tradycyjnie – zostały
opisane najważniejsze przedsięwzięcia minionego półrocza.
Niemniej jednak był to czas wyjątkowy, bowiem ostatnie
sześć miesięcy (mimo pandemii) przyniosło nie tylko wiele wydarzeń o charakterze społecznym, ale przede wszystkim efekty w postaci realizacji zaplanowanych na ten rok
inwestycji infrastrukturalnych oraz pozyskania największych
w historii naszej gminy środków zewnętrznych na kolejne
zadania.
W tym czasie m.in. zakończono modernizację dachu na
hali sportowej w Grodźcu, została oddana do użytku nowa
infrastruktura turystyczna (Grodziec, Stare Grądy, Stary
Borowiec, Stara Ciświca, Nowa Ciświca); przebudowano
drogę wraz z odwodnieniem w m. Biała; ukończono prace
polegające na przebudowie drogi w m. Mokre, łącząc tym
samym drogą asfaltową sześć miejscowości (Lipice, Nowa
Huta, Junno, Stara Huta, Stary Borowiec, Mokre); dokonano
rozbudowy i modernizacji budynku remizy OSP w Lądku oraz
zakupiono dla tej jednostki fabrycznie nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ponadto na kanwie współpracy
Gminy Grodziec z Powiatem Konińskim zrealizowano kolejny
etap przebudowy drogi powiatowej w m. Stara Ciświca oraz
budowę chodników w Łagiewnikach i Lipicach. Łączna wartość ww. inwestycji przekroczyła 5 mln zł.
Jednocześnie, czyniąc starania o kolejne środki finansowe, pozyskaliśmy w tym okresie m.in.: 1,2 mln zł na poprawę stanu infrastruktury sportowej przy szkołach podsta-

wowych w Grodźcu i Królikowie;
250 tys. zł na zadania związane
z przeciwdziałaniem pandemii
COVID-19; 113,5 tys. zł na budowę drogi w m. Mokre; 107 tys. zł
na wyposażenie w nowoczesny
sprzęt komputerowy i audiowizualny SP w Grodźcu i SP w Królikowie; 105 tys. zł na zakup
samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wydarzeniem bez precedensu było natomiast pozyskanie
dofinansowań w łącznej kwocie blisko 12,4 mln zł z przeznaczeniem na budowę dróg gminnych i kanalizacji sanitarnej
w Grodźcu w ramach ogólnopolskiego programu Polski Lad
i RFIL.
Niezmiernie cieszy też fakt, ze nasze zaangażowanie
w rozwój gminy zostało w ostatnim czasie zauważone przez
niezależnych ekspertów, którzy na lamach „Wspólnoty” sklasyfikowali Gminę Grodziec na trzecim miejscu w powiecie
konińskim pod kątem osiągniętego poziomu wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca. W ślad za tym,
jak pokazują liczne projekty, akcje, konkursy i plebiscyty,
coraz lepsze wyniki osiągają także jednostki organizacyjne
gminy i stowarzyszenia działające na naszym terenie. Ale
o tym wszystkim dowiecie się Państwo w szczegółach z lektury niniejszego biuletynu, do której zachęcam!
Z najlepszymi życzeniami z okazji świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego 2022 Roku
/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec

Jednogłośnie! Wotum zaufania i absolutorium
dla Wójta Gminy Grodziec
W dniu 08.07.2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyła się XXX sesja Rady Gminy, podczas której po raz
kolejny radni dokonali pozytywnej oceny pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.
Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy
Grodziec o stanie gminy za 2020 rok, po czym 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 Regionalną
Izbę Obrachunkową, jak i Komisję Rewizyjną Rady Gminy
Grodziec. W związku z powyższym za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec Mariuszowi Woźniakowi
opowiedzieli się wszyscy obecni na sesji radni, podejmując
w tym względzie stosowną uchwałę.
Wójt Mariusz Woźniak podziękował za wotum zaufania
i udzielenie absolutorium. Podkreślił, że jednomyślność
radnych w tak kluczowej kwestii świadczy o bardzo dobrej
współpracy organów gminy.
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Dodał, że dotychczasowe sukcesy są efektem pracy bardzo
wielu osób – pracowników Urzędu Gminy Grodziec oraz
wszystkich jednostek podległych i pomocniczych, którym
serdecznie podziękował za owocną współpracę.
Zwieńczeniem uroczystej sesji były życzenia i pamiątkowa
fotografia.

Gminny Dzień Strażaka 2021
W sobotnie popołudnie, 17 lipca br., druhowie z ośmiu jednostek OSP działających na terenie gminy Grodziec obchodzili swoje święto.
Obchody Gminnego Dnia Strażaka rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii ks. Karola
Zająca oraz ks. Tadeusza Bachorza z parafii Królików.
Po mszy pododdziały strażackie prowadzone przy akompaniamencie orkiestry parafialnej z Królikowa przeszły
na plac targowy, gdzie odbyła się część oficjalna obchodów. Podczas wydarzenia dokonano uroczystego przekazania lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
druhom z OSP w Grodźcu. Po części oficjalnej odbyła
się prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy. Dla dzieci przygotowano także dmuchańce, zabawy z animatorem, drobne
upominki i poczęstunek. Swoje umiejętności zaprezentowała dziecięca drużyna pożarnicza z OSP Krzymów.
W akcję włączyła się również Komenda Miejska Policji
w Koninie. Podczas wydarzenia promowano akcję szczepień przeciw COVID-19 oraz można było dokonać spisu
u rachmistrza spisowego w ramach Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele władz
samorządowych gminy Grodziec, Zarządu Oddziału Po-

wiatowego ZOSP RP w Koninie, Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Grodźcu, Powiatu Konińskiego, Nadleśnictwa Grodziec oraz mieszkańcy gminy.

Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż
Pożarna w Grodźcu.

Zadanie publiczne o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społecznej
oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Gminny Dzień Strażaka 2021”
zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec.
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„50 lat minęło jak jeden dzień”– Jubileusz Złotych Godów
w gminie Grodziec
W ostatnim czasie Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodziło 7 par z gminy Grodziec. Sześć z nich w dniu
21 lipca 2021 roku w restauracji „MADERA” w Królikowie uczestniczyło w zorganizowanej przez Urząd Stanu
Cywilnego w Grodźcu uroczystości Złotych Godów.

W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy uroczystego aktu dekoracji Jubilatów Medalami nadanymi
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dodatkowo na ręce Jubilatów złożono listy gratulacyjne oraz kwiaty. Złote Gody
uczczono także symboliczną lampką szampana, tortem oraz wspólną, pamiątkową fotografią.

Złote Gody obchodzili Państwo:

Krystyna i Kazimierz Deleszkiewiczowie z Królikowa

Maria i Józef Raszczyńscy z Grodźca

Krystyna i Józef Klimczakowie z Biskupic

Anna i Wojciech Zalewscy z Grodźca

Jadwiga i Stanisław Orkowscy z Tartaka

Mieczysława i Stefan Radłowscy ze Starych Grądów

Helena i śp. Władysław Jóźwiakowie z Grodźca
Ponadto tegorocznym jubileuszem 55-lecia ślubu mogą poszczycić się Państwo:
Jadwiga i Kazimierz Torczyńscy z Królikowa

Ewa i Czesław Malinowscy z Królikowa

Jadwiga i Stanisław Janiszewscy z Lądku

Anna i Stanisław Szczecińscy z Biskupic-Kolonii

Elżbieta i Kazimierz Kurzawińscy z Grodźca

Zofia i Tadeusz Kuźnikowie z Królikowa

Marianna i Walenty Klimczakowie z Wielołęki

Henryka i Marian Wolbachowie z Lądku

Drodzy Jubilaci,
z okazji tak pięknych rocznic ślubu, składamy serdeczne życzenia.
Długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczekania się kolejnych jubileuszy!
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Gmina Grodziec z dofinansowaniem
na poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosiło wyniki naboru wniosków do Programu „Sportowa
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2021. Celem programu jest wsparcie inwestycji dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.
Dofinansowanie na inwestycje mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej otrzymało w województwie wielkopolskim 13 samorządów, w tym –
jako jedyna w powiecie konińskim – gmina Grodziec. Na zadanie pn. „Budowa obiektów
sportowych dla społeczności szkolnej oraz lokalnej w Gminie Grodziec” – pozyskano
dotacje w kwocie 1 196 100,00 zł.
Jak podkreśla wójt Mariusz Woźniak – Środki te pozwolą nam nie tylko na poprawę ogólnych warunków dla rozwoju dyscyplin sportowych na terenie gminy, ale przede
wszystkim sprawią, że uprawianie sportu w gminie Grodziec będzie w końcu atrakcyjne
i bezpieczne.

Z myślą o aktywnym wypoczynku – nowa infrastruktura turystyczna
Dla miłośników spacerów i jazdy na rowerze przygotowaliśmy na wyznaczonych szlakach terenowe punkty postojowe.
Mogą Państwo skorzystać z nich w miejscowościach: Grodziec, Stare Grądy, Stary Borowiec, Stara Ciświca i Nowa Ciświca.
W trzech ostatnich lokalizacjach wybudowaliśmy również specjalne wiaty przystankowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na szlakach, począwszy od Placu Ks. Abp. B. Dąbrowskiego, zostały umiejscowione także tablice sytuacyjno-edukacyjne informujące m.in. o naszym aktualnym położeniu,
walorach przyrodniczych okolicy i bogactwach ekosystemu
leśnego. Zadanie zrealizowano w ramach wieloletniego
projektu pn. „Samorządy i Lasy Państwowe – razem dla grodzieckiej przyrody”, realizowanego przez Gminę Grodziec

w partnerstwie z Nadleśnictwem Grodziec i Powiatem Konińskim.
Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 320 tysięcy złotych, z czego znaczną cześć stanowiły środki unijne. Dodatkowo w ramach projektu za kwotę 750 tysięcy złotych na terenie Nadleśnictwa Grodziec wybudowano wiatę piknikową.
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„Stawiamy na zdrowie, ekologię i edukację!”
Kolejny, pełen niezapomnianych wrażeń rajd rowerowy za nami. W sobotę, 28 sierpnia br. miłośnicy jazdy rowerowej
spotkali się na placu targowym w Grodźcu, aby pokonać wytyczony szlak liczący ponad 21 km. Sprzyjająca aura pogodowa zachęciła do udziału w rajdzie 130 uczestników. Na starcie wszyscy otrzymali kamizelki lub opaski odblaskowe oraz
napoje. Było warto wyruszyć w drogę, bo na mecie rajdu w urokliwym Nadleśnictwie Grodziec czekało na wszystkich
wiele niespodzianek.
Cykliści podążając wytyczonym szlakiem przebiegającym przez atrakcyjnie przyrodniczo tereny gminy Grodziec,
zatrzymali się w Starej Ciświcy, gdzie mogli odpocząć i posilić się słodkościami serwowanymi przez mieszkańców
sołectwa.
Na mecie rajdu czekała na nich pyszna zalewajka przygotowana przez panie ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu
podawana przez druhów OSP Grodziec oraz kiełbaski z grilla przygotowane przez druhów i druhny OSP Królików i Lądek. Dla uczestników rajdu przewidziano także liczne atrakcje pozakulinarne m.in. konkurs ekologiczny z atrakcyjnymi
nagrodami w postaci akcesoriów rowerowych oraz zabawy
taneczne i edukacyjne.
Stowarzyszenie „Bezpieczny Konin” działające przy
Komendzie Miejskiej Policji w Koninie w ramach realizacji
zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
w Gminie Grodziec w roku 2021 przekazywało gadżety
odblaskowe, znakowało rowery, a poprzez tor przeszkód
z alkogoglami uczulało uczestników rajdu na konsekwencje
kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu.
Także w namiocie profilaktycznym promowano profilaktykę przez zabawę. Animatorzy zapraszali do wspólnej zabawy z interaktywną tablicą, konkursów oraz quizów w tema-

tyce promocji zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.
Podczas wydarzenia promowano szczepienia przeciw
COVID-19 oraz Narodowy Spis Powszechny. O bezpieczeństwo na drodze podczas rajdu zadbała OSP Łagiewniki,
opiekę medyczną zapewniła p. Wanda Latańska, a nagłośnienie Chór Męski z Grodźca.
Każdy przekraczający linię mety otrzymał numerek, który pozwolił na wzięcie udziału w losowaniu upominków.
Najwięcej emocji towarzyszyło losowaniu nagrody głównej – roweru. Odjechała nim szczęśliwa mieszkanka Nowej
Huty.
Organizatorem rajdu był Wójt Gminy Grodziec. Partnerami wydarzenia byli: Nadleśnictwo Grodziec i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Grodźcu.
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Gmina Grodziec na dożynkach
W tym roku rolnicy dziękowali za plony podczas dożynek powiatowo-gminno-parafialnych w Skulsku. Gminę Grodziec
podczas dożynek reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych oraz sołectwa Łagiewniki.
Obchody zainaugurowała msza święta dziękczynna w kościele parafialnym
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Skulsku. Część oficjalna święta plonów była kontynuowana na plaży nad jeziorem Skulska Wieś. Podczas dożynek
wyłoniono m.in. zwycięzców konkursu „Na najpiękniejszy wieniec dożynkowy”.
Do konkursu zostało zgłoszonych 14 wieńców wykonanych przez delegacje
z powiatu konińskiego. Wieniec reprezentujący gminę Grodziec wykonany przez
Sołectwo Łagiewniki otrzymał wyróżnienie. Uroczystość uświetniły występy
zespołów muzycznych i ludowych.

Floriany 2020/2021 rozdane
– OSP Biskupice po raz drugi ze statuetką strażackiego Oskara!
W IV edycji Konkursu Floriany 2020/2021, który odbył się w Europejskim Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębusach,
wśród laureatów konkursu, po raz drugi, znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach.
Tym razem OSP w Biskupicach otrzymała nagrodę w kategorii „Estetyka przestrzeni publicznej” za działania podjęte wspólnie ze Stowarzyszeniem „Koło Kobiet”. Zakres prac
zgłoszonych do konkursu obejmował m.in. zaprojektowanie i wykonanie elewacji remizy z wielkopowierzchniowym
muralem nawiązującym do barw narodowych i lokalnego
wzornictwa Puszczy Pyzdrskiej, zagospodarowanie placu
poprzez nasadzenie zieleni i wykonanie reprezentacyjnego
miejsca z masztami.
Poza statuetką „Floriana”, jednostka otrzymała liczne
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Gratulujemy!

Wójt Gminy Grodziec z Kariatydą
23 września w CKiS DK Oskard w Koninie odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu o statuetkę Kariatydy.
Celem konkursu zorganizowanego przez CKiS było uhonorowanie wyróżniających się animatorów oraz osoby
tworzące i wspierające kulturę, którzy swoją działalnością
przyczynili się do rozwoju kultury w subregionie konińskim.
Laureatem Konkursu w kategorii ,,Samorząd lokalny"
został Mariusz Woźniak Wójt Gminy Grodziec. Statuetkę
Kariatydy otrzymał za wzorcową postawę samorządowca realizującą się w spełnianiu misji wobec kulturalnych
potrzeb lokalnej społeczności.
Serdecznie gratulujemy!

Kolejny sukces Karoliny Skitek!
Z wielką radością informujemy, że nasza medalistka z Abu Dhabi zakwalifikowała się do Mistrzostw Świata Związku Stowarzyszeń Sportowych ,,Sprawni Razem’’,,Global Games’’. W zawodach, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie, będzie
reprezentowała Wielkopolskę w badmintonie.

XVI Ogólnopolski Turniej Badmintona Związku Stowarzyszeń Sportowych ,,Sprawni
Razem’’ odbył się 22-24 października w Obiekcie Rekreacyjno-Sportowym ,,Rondo’’
w Koninie.
W Turnieju wzięły udział reprezentacje z siedmiu województw. Z naszego regionu
do mistrzostw zakwalifikowała się Karolina Skitek z SOSW w Rychwale.
Gratulujemy!
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Najlepsi z najlepszych z nagrodami od wójta
Wprowadzony w ubiegłym roku w gminie Grodziec Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ma na celu wsparcie w nauce i rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują zarówno wysokie wyniki w nauce jak i są laureatami konkursów, zawodów, olimpiad i spartakiad na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym.

1 października br. w oparciu o założenia programu stypendialnego najlepsi uczniowie szkół podstawowych z terenu
gminy Grodziec odebrali stypendia Wójta Gminy Grodziec za najlepsze wyniki w nauce. Uroczystość odbyła się w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu.
Do uzyskania Stypendium Wójta Gminy Grodziec byli uprawnieni uczniowie, którzy uzyskali w roku szkolnym 2020/2021
średnią z ocen nie mniejszą niż 5,3 w klasach IV-VI i 5,2 w klasach VII-VIII. Na tegorocznej liście stypendystów znalazło się
49 uczniów. Stypendium w wysokości od 600,00 zł do 1000,00 zł, w zależności od wysokości uzyskanej średniej, otrzymali
uczniowie:
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu – Monika Wysocka, Julia Dziubarczyk, Martyna Pawlak, Klaudia Choderna, Nadia Cegielska, Julia Piaseczna, Nikola Dziarmaga, Zuzanna Juszczak, Ada Malinowska, Szymon Osman,
Gabriela Szczecińska, Piotr Szczepanowski, Bartosz Szmajdka, Jakub Matecki, Julia Orkowska, Gabriela Wróblewska,
Weronika Najkowska, Tatiana Ogórek;
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie – Dominika Woźniak, Zofia Woźniak, Maja Markiewicz,
Antoni Surtel, Bartosz Skowroński, Szymon Dziurdziński, Hubert Torczyński, Alan Dziekanowicz, Marek Skowroński;
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach – Kinga Budzińska, Magdalena Pałubicka, Seweryn Brzęcki, Maria Sapikowska, Magdalena Sowińska, Julia Zawodnia, Amelia Mijalska, Damian Jaroszewski, Joanna
Guźniczak, Zuzanna Kowalska;
Społecznej Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach – Julia Sobańska, Sylwia Bednarek,
Paweł Czuma, Sebastian Cieślak, Roksana Piętka, Wiktoria Walczak, Jan Marczak, Kornelia Woźniak, Robert Zaradzki, Lena
Jarosz, Maria Struszczyk, Oliwia Filipiak.

Narodowe Czytanie 2021 w grodzieckiej książnicy
Tegoroczna – dziesiąta odsłona Narodowego Czytania za nami. W jubileuszowej edycji, pod patronatem Pary Prezydenckiej, w grodzieckiej książnicy zaprezentowana została „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Wybrane fragmenty dramatu przedstawili zaproszeni goście, seniorzy i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu.
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„Zło dobrem zwyciężaj” – profilaktyka uzależnień dla młodzieży
1 października 2021 r. w szkołach podstawowych w Grodźcu, Królikowie i Lipicach zrealizowano program profilaktyki
uzależnień w formie warsztatu słowno-muzycznego pt: „Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu wirtuoza perkusji – Wiesława
„Blachy” Błaszkiewicza.

Muzyk jest osobą, której leży na
sercu walka o młode pokolenie, aby wyzwolić je z jarzma nałogów. Jest człowiekiem, który uczy szacunku do samego
siebie, do rodziców, nauczycieli i kolegów. Podczas koncertu adresowanego
dla młodzieży klas VI-VIII wszystkich
placówek oświatowych działających na
terenie naszej gminy, artysta poruszył
m.in. tematy: kształtowania poczucia
odpowiedzialności za bezpieczeństwo
swoje i innych, przemocy i agresji
wśród młodzieży, cyberprzemocy, uzależnienia od smartfona i internetu. Zachęcał do mówienia „NIE” w sytuacji
zagrożenia i umiejętnego rozwiązywania konfliktów. Poruszył również wątek pierwszych inicjacji z alkoholem

i papierosami wśród młodych osób.
Przedstawiony tego dnia program był
aktywizujący oraz zmuszający do głębszych przemyśleń.
W warsztatach profilaktycznych zorganizowanych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu uczestniczyło łącznie
183 uczniów.

„Energia Pokoleń” z Gminą Grodziec
9 października 2021 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji ,,Rondo” w Koninie już po raz 26. odbył się Powiatowy Turniej
Rodzinny ,,Energia Pokoleń” pod patronatem Starosty Konińskiego i Prezydenta Miasta Konina.

Gminę Grodziec podczas tegorocznego turnieju reprezentowały dzieci z gminnego ogniska TPD, społeczność ze Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. Reprezentacja gminy Grodziec brała udział w barwnym korowodzie gmin i występach artystycznych,
podczas których dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-taneczne.

Podczas turnieju można było również podziwiać niezwykłą wystawę prac
malarskich artystki Joanny Domagały
– malarki mieszkającej w gminie Grodziec.
Turniej Energia pokoleń był znakomitą okazją do integracji wielopokoleniowej i zacieśniania więzi rodzinnych
oraz miejscem do obcowania ze sztuką
i kulturą powiatu konińskiego.
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Gminny Klub Sportowy „PIAST” Grodziec – u źródeł powstania
Przez wiele lat na mapie piłkarskiej powiatu konińskiego nie było przedstawiciela Gminy Grodziec. Zmieniło się to dzięki
zapałowi kilku młodych osób, które powołały do życia z dniem 22.06.2015 r. stowarzyszenie o nazwie Gminny Klub Sportowy
„PIAST” Grodziec.

„PIAST”, bo tak potocznie mówi się
Dobra współpraca z lokalnym samorządem,
ZARZĄD TWORZĄ:
o klubie zrzeszającym sympatyków piłki
stworzyła podstawy do rozszerzenia dziaPrzemysław Klinowski – Prezes
nożnej z terenu gminy Grodziec i nie tylłalności.
Na chwilę obecną klub skupia trzy
Robert Rybicki – Skarbnik
ko, to jeden z najmłodszych klubów piłkarsekcje
dzieci
i młodzieży oraz jedną sekcję
Grzegorz Łyczak – Sekretarz
skich Konińskiego Okręgowego Związku
seniorów, które pod wodzą trenerów: MaTomasz Czapczyk – Członek
Piłki Nożnej. Od samego początku funkcjoteusza Latańskiego, Arkadiusza Czapczyka
nowania, stowarzyszenie aktywnie uczestoraz Roberta Rybickiego podnoszą swoje
niczyło w życiu Gminy Grodziec organizując akcje o charak- umiejętności piłkarskie.
terze charytatywnym, rekreacyjnym oraz integracyjnym.
Mistrzowski kierunek – już na samym starcie przygody
Stawianie na dobry public relations poskutkowało licznym
w szkoleniu młodzieży z terenu gminy Grodziec, było wygronem sympatyków klubu, którzy w pierwszym rozgrywa- walczenie w 2019 roku mistrzostwa na szczeblu konińskim
nym sezonie piłkarskim bili rekordy frekwencji na meczach
drużyny juniora starszego, prowadzonej ówcześnie przez
domowych, tworząc swoisty fenomen kibicowski opisywa- trenera Łukasza Adamka.
ny na łamach prasy lokalnej.
W wyborach przeprowadzonych w 2019 roku, ustępuPrzez ostatnie 5 lat funkcjonowania „PIAST” przeszedł
jący prezes oraz jeden z założycieli stowarzyszenia Łukasz
prawdziwą rewolucję. Od klubu, w którym funkcjonowa- Adamek, przekazał prowadzenie klubu nowo wybranemu
ła tylko jedna sekcja seniorska, do klubu w którym stawia
Zarządowi.
się na szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży z sukcesami.
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LOKALNIE JEST FAJNIE! – fotograficzny przegląd ostatnich wydarzeń

„Muzykobranie 2021” w Królikowie
– Stowarzyszenie „Aktywni w muzyce, aktywni w społeczeństwie”

„Gotujemy regionalnie w Gminie Grodziec” m. Biskupice
– Stowarzyszenie „Koło Kobiet” w Biskupicach

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

„Dzień Grądeckich Łobuziaków” – KGW w Starych Grądach
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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OSP – podsumowanie kadencji 2017-2020
16 października br. w sali wiejskiej w Lipicach odbył się zjazd gminny jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Grodziec. Podczas zjazdu dokonano podsumowań działań podjętych przez Zarząd i poszczególne jednostki OSP przy
współpracy z Gminą Grodziec i innymi podmiotami zewnętrznymi w latach 2017-2020 oraz wyboru nowych władz na kadencję 2021-2025.

Jak wynika ze sprawozdań, w okresie sprawozdawczym
zrealizowano wiele przedsięwzięć i inwestycji nakierowanych
na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz rozwój
jednostek OSP. Zmiana w podejściu do różnych spraw i kierunek rozwoju, który obrano w ostatnim czasie, dały wymierne
skutki w postaci m.in.:
► powołania w strukturze Urzędu Gminy w Grodźcu etatowego stanowiska komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej;
► modernizacji remiz strażackich w Grodźcu, Wielołęce, Lipicach oraz Biskupicach (w zakresie własnym);
► zakupu fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Biskupicach i OSP w Królikowie;

skupicach, która za modernizację swojej strażnicy zwyciężyła
w ogólnopolskim konkursie „Floriany 2019”.
Zwieńczeniem wyżej opisanych działań było jednogłośnie
udzielone absolutorium dla Zarządu. Osobne podziękowania
i słowa uznania dla pracy wszystkich złożyli zaproszeni goście;
wójt gminy Grodziec, przedstawiciel Nadleśnictwa Grodziec,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP/Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Andrzej Piaskowski oraz dh Ireneusz Ćwiek − przewodniczący Komisji ds.
Młodzieży, Kobiecych Drużyn Pożarniczych, Kultury i Sportu
OW ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.
Ostatnim punktem zjazdu był wybór nowych władz
na kadencję 2021-2025 oraz omówienie spraw bieżących.

ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE NA DZIAŁALNOŚC JEDNOSTEK OSP W GMINIE GRODZIEC W LATACH 2016-2020

► zakupu

i montażu syren alarmowych oraz wdrożenia systemu wczesnego ostrzegania (OSP Grodziec, OSP Królików, OSP
Biskupice, OSP Lipice);
► zwiększenia ogólnych wydatków na bieżące utrzymanie
straży, w tym przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentu za
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (z 10 na 15 zł/h),
wynagrodzenia kierowców konserwatorów (o 100% w stosunku do kwoty bazowej); szkolenia (do 100% wartości szkolenia);
► pozyskania rożnego rodzaju dofinansowań i dotacji na
zakup sprzętu, umundurowania, montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach straży;
► wyposażenia OSP w nowe, zgodne z obowiązującym prawem, statuty, umożliwiające niczym nieskrępowaną działalność jednostek na wielu, nowych płaszczyznach.
Oprócz tego, dużym osiągnięciem może pochwalić się
jednostka OSP Lądek, która jako pierwsza w historii gminy
Grodziec zajęła II miejsce w zawodach pożarniczych na szczeblu powiatowym. Natomiast niekwestionowanym zwycięzcą
w zakresie poprawy infrastruktury strażackiej jest OSP w Bi12

ZARZĄD GMINNY ZOSP RP
W GRODŹCU KADENCJI 2021-2025
Ryszard Kaczmarek - Prezes;
Piotr Klimkiewicz - Wiceprezes;
Dariusz Gęsikiewicz - Wiceprezes;
Michał Perczyński - Komendant Gminny;
Krzysztof Nowicki - Sekretarz;
Robert Kaczmarek - Skarbnik;
Jan Kaczmarek - Członek Prezydium;
Szymon Juszczak - Członek Zarządu;
Stanisław Markiewicz - Członek Zarządu;
Jarosław Cegielski - Członek Zarządu;
Tomasz Sobczak - Członek Zarządu;
Ryszard Szymczak - Członek Zarządu;
Tomasz Latański - Członek Zarządu.

Gminne obchody Święta Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W 103. rocznicę tego wydarzenia, bohaterom, którzy oddali życie za Ojczyznę, społeczność gminy Grodziec złożyła hołd wdzięczności.

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny,
odprawiona w kościele pw. św. Wojciecha
w Grodźcu przez proboszcza parafii Grodziec
ks. Karola Zająca. Uroczystą liturgię mszy
świętej wzbogacił śpiew Chóru Męskiego
z Grodźca.
Po mszy, w uroczystym przemarszu prowadzonym przez poczty sztandarowe jednostek OSP z Grodźca i Lipic zgromadzono się
pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów poległych podczas II wojny światowej,
gdzie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze. Wcześniej, hołd poległym bohaterom i kwiaty złożono także pod pomnikiem
Powstańców Styczniowych na cmentarzu
w Grodźcu.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych,
szkół, przedszkola samorządowego, poczty
sztandarowe ochotniczych straży pożarnych
oraz mieszkańcy gminy.

Stowarzyszenie „Razem dla Szkół”
i grodziecka książnica z grantami Fundacji ORLEN
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Stowarzyszenie „Razem dla Szkół” z siedzibą w Biskupicach i Biblioteka
Publiczna Gminy Grodziec znalazły się w gronie 185 nagrodzonych instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów z całego kraju
w ramach IV edycji programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Stowarzyszenie „Razem dla Szkół”
z siedzibą w Biskupicach otrzymało grant
w wysokości 15 tysięcy złotych na zadanie pn. „Budujemy Szkolne Laboratorium
Informatyki i Robotyki z Fundacją PKN Orlen!”, które realizowane będzie w Społecznej Szkole Podstawowej im. gen. Edmunda
Taczanowskiego w Biskupicach.
Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec
grant w kwocie 10 tysięcy złotych otrzymała na realizację projektu „Pod wielkim
dachem Nieba”.

W ramach zadania planowane jest
zagospodarowanie
przestrzeni
wokół biblioteki, by stworzyć atrakcyjne
i bezpieczne miejsce do odwiedzania.
6 października 2021 roku na zaproszenie Fundacji ORLEN w uroczystej gali
konkursowej zorganizowanej w audytorium Muzeum Śląskiego w Katowicach,
przedstawiciele nagrodzonych instytucji
i stowarzyszeń, otrzymali symboliczne
„bony” potwierdzające przyznanie grantów.
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Największe dofinansowanie w historii Gminy Grodziec
W oparciu o złożone przez Gminę Grodziec wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych – do naszej gminy trafiło blisko 10 milionów złotych!

Jak podkreśla wójt gminy Mariusz Woźniak – To prawie połowa naszego rocznego budżetu i trzy razy tyle, ile
rocznie przeznaczamy na inwestycje ogółem. Dzięki tym
środkom możliwe będzie rozpoczęcie pierwszego etapu
budowy – od wielu lat wyczekiwanych – dróg gminnych
na „Działkach” oraz budowa kanalizacji sanitarnej przy
ul. Leśnej, Młyńskiej i Wiatraki w Grodźcu.
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Na to zadanie Gmina Grodziec otrzymała także dodatkowe wsparcie w kwocie 2 435 071,00 zł w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje
wodno-kanalizacyjne. Przed nami zatem kolejny ogrom
pracy, ale wierzę, że wspólnymi siłami i te inwestycje uda
nam się wkrótce zrealizować.

Przebudowa drogi w Białej
W październiku 2021 roku zakończono roboty prowadzone w miejscowości Biała.

Były one związane z przebudową tamtejszej drogi
gminnej, polegającą na budowie odwodnienia na odcinku
220,55 m, wykonaniu opasek utwardzonych z obu stron
jezdni z kostki betonowej z rynsztokiem, zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz budowie
na całym odcinku kanalizacji deszczowej wraz separatorem umożliwiającym rozbudowę instalacji w ciągu drogi
powiatowej nr 3097P.
Wartość przedsięwzięcia to ponad 500 tysięcy złotych,
z czego 100% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Połączyliśmy asfaltem sześć miejscowości
Na kanwie pozyskanego kolejnego dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych
do gruntów rolnych, w dniu 8 listopada br. zakończono prace polegające na przebudowie drogi w m. Mokre.

Dzięki temu w miejsce dotychczasowej drogi gruntowej powstała droga z nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z tłucznia kamiennego o długości
800,90 m, szerokości 4,5 m i poboczem o szer. 1,0 m. Inwestycja ta była ostatnim z etapów budowy blisko 3-kilometro-

wego odcinka drogi, który pozwolił na połączenie asfaltem
miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Junno, Stara Huta, Stary
Borowiec i Mokre. Tegoroczne prace drogowe wyniosły ponad 580 tysięcy złotych, natomiast całkowita wartość przedsięwzięcia to blisko 1,5 miliona złotych.
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Rozbudowa budynku OSP Lądek
Uznane za priorytet od początku nowej kadencji samorządu straże pożarne będą niebawem dysponowały kolejnym
całkowicie odnowionym obiektem strażnicy.
Tym razem (po OSP w Grodźcu, OSP
w Wielołęce, OSP w Lipicach) gruntownej modernizacji i rozbudowie
poddano remizę strażacką w Lądku.
Zakres prac był bardzo szeroki: od robót ziemnych, przez prace budowlane
i wykończeniowe, po zagospodarowanie terenu wokół remizy. Kluczowa
z punktu widzenia zakupionego w tym
roku nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego była przede wszystkim
rozbudowa budynku o część garażową. Całość dopełnił montaż paneli
fotowoltaicznych. Całkowita wartość
inwestycji wyniosła ponad 600 tysięcy złotych, z czego 400 tysięcy złotych
gmina Grodziec pozyskała na ten cel
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lądek
Po wielu latach oczekiwań, 12 listopada br. druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lądku wraz z mieszkańcami
przywitali nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Do jednostki trafiło fabrycznie nowe Volvo FLD3C FL o wartości 816 tysięcy
złotych. Na ten cel Gmina Grodziec przeznaczyła 406 tys. zł. Pozostałe środki pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (400 tys. zł)
i Powiatu Konińskiego (10 tys. zł).
Auto dla OSP Lądek jest piątym, fabrycznie nowym samochodem pożarniczym zakupionym przez Gminę Grodziec w ostatnich latach. Ten konkretny zastąpi 41-letniego Mercedesa Benza, który służył w jednostce od 2008 roku.
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Budujemy, remontujemy, współpracujemy!
Oprócz inwestycji stricte gminnych, na terenie gminy Grodziec bardzo intensywnie są prowadzone także przedsięwzięcia realizowane przez Powiat Koniński.
W tym roku dzięki współpracy między samorządami zakończono kolejny etap przebudowy drogi powiatowej 4320P
w miejscowości Stara Ciświca oraz budowę chodników w Łagiewnikach i Lipicach.
Przebudowa drogi w Starej Ciświcy
Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi asfaltowej w Starej Ciświcy
pochłonęła ponad pół miliona złotych i była kolejnym, tj. trzecim z pięciu zaplanowanych do realizacji etapów budowy drogi. Docelowo planuje się połączenie
drogą asfaltową powiatu konińskiego i pleszewskiego.

Budowa chodnika w Łagiewnikach
Bardzo cieszy fakt budowy od wielu lat wyczekiwanego przez mieszkańców chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 9097P
w m. Łagiewniki. Jest to bowiem jeden z najniebezpieczniejszych fragmentów
drogi powiatowej na terenie gminy Grodziec. Wartość inwestycji to ponad 820
tysięcy złotych.
Budowa chodnika na odcinku Lipice-Grodziec – etap I
W trosce o bezpieczeństwo pieszych, szczególnie uczniów uczęszczających
do pobliskiej szkoły podstawowej zakończono pierwszy etap budowy chodnika
w m. Lipice. Obejmuje on odcinek między szkołą a głównym skrzyżowaniem
w miejscowości. Wartość zadania to blisko 650 tysięcy złotych.
Jak podkreśla wójt gminy Grodziec Mariusz Woźniak – To wszystko, co dzieje się na terenie naszej gminy to rezultat
nie tylko osobistego zapału do rozwoju gminy, ale przede wszystkim sprawna praca urzędu i fakt współpracy z osobami
i podmiotami, którym los naszej gminy leży na sercu. Za to też tym wszystkim cichym bohaterom serdecznie z tego miejsca
dziękuję w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy.
Oficjalny odbiór inwestycji zaplanowano na styczeń 2022 roku.

Małe, a cieszy!
W minionym roku dzięki środkom z budżetu gminy, w tym wyodrębnionym w ramach funduszu sołeckiego i dotacji
dla jednostek OSP, zrealizowano szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poprawę jakości życia
mieszkańców gminy:
wykonano ogrodzenie parku w Biskupicach od strony drogi powiatowej
(36 400,00 zł), częściowe ogrodzenie oficyny w Biskupicach od strony szkoły
(11 193,00 zł) oraz – dzięki zaangażowaniu mieszkańców sołectwa – placu zabaw
przy SSP w Biskupicach;
● zamontowano nowe wiaty przystankowe w m. Łagiewniki, Mokre i Stara Ciświca (19 209,51 zł);
● dokonano montażu dwóch nowych bram garażowych w budynku strażnicy OSP
Królików (23 960,40 zł);
● zakupiono fabrycznie nową kosiarkę samojezdną z pługiem do odśnieżania
(24 289,00 zł), dwie nowoczesne pompy szlamowe do wody zanieczyszczonej
dla OSP Królików i OSP Lądek (10 000,00 zł każda) oraz zestaw medyczny R1 dla
OSP Grodziec (4 308,12 zł).
●
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Inwestycyjnie coraz lepsi!
Gmina Grodziec awansowała w ostatnich latach z 778 na 388 miejsce (na 1522) w ogólnopolskim, jednym z najważniejszych w branży rankingu „Liderzy inwestycji samorządowych” (kategoria „Gminy wiejskie”) organizowanym przez
Pismo Samorządowe „Wspólnota”.
Eksperci tworzący ranking brali pod uwagę całość
wydatków majątkowych poniesionych w latach 20182020. Gmina Grodziec osiągając w tym okresie wskaźnik średnich wydatków inwestycyjnych per capita
(na osobę) w kwocie 1.148,07 zł, awansowała tym samym na trzecie miejsce w powiecie konińskim − za Rzgowem (miejsce 1) i Wierzbinkiem (miejsce 2).
Jak podkreśla wójt gminy Mariusz Woźniak – to
efekt pozyskanych dofinansowań zewnętrznych jak
i umiejętności wygospodarowania środków własnych na
inwestycje. Nie ukrywam, nie było to zadaniem łatwym,
tym bardziej patrząc przez pryzmat jednych z najniższych dochodów podatkowych nie tylko w powiecie, ale
w Wielkopolsce – wskutek czego na zadania inwestycyjne możemy przeznaczyć właściwie to, co pozyskamy
z zewnątrz. Natomiast dzięki przemyślanej strategii
działań, oszczędnej polityce finansowej gminy, zgranemu zespołowi pracowników samorządowych oraz – do-

brej współpracy na linii wójt-rada gminy – coraz częściej stać
nas na inwestycje będące wcześniej poza zasięgiem naszego
budżetu. – A jako że samorząd to praca zespołowa, stąd też
dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem
przyczynili się do tego sukcesu. Wierzę, że nasz wspólny wysiłek samorządowy jest zauważany i będzie doceniony przez
naszych mieszkańców. Póki co, walczymy dalej, bo jest co nadrabiać.

Gmina Grodziec laureatem rządowego konkursu „Rosnąca Odporność”
10 listopada br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki konkursu ,,Rosnąca Odporność”. Gminy z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19, pomiędzy
1 sierpnia a 31 października 2021 r. – mogły otrzymać nagrody finansowe.
Dzięki zaangażowaniu w aktywne promowanie Narodowego Programu Szczepień i dużej mobilizacji lokalnej społeczności w gronie laureatów
konkursu znalazła się również Gmina Grodziec,
która zajęła III miejsce w powiecie konińskim,
za co przewidziana jest nagroda w kwocie 250
tysięcy złotych. Uzyskane środki zostaną przeznaPamiętajmy!
czone na wydatki związane z przeciwdziałaniem Szczepienia to najlepsza broń w walce z pandemią koronawirusa!
COVID-19.

Spotkania informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców
17 listopada 2021 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec odbyły się spotkania informacyjne w ramach Programu
Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz dotyczące możliwości pozyskania funduszy unijnych w nowej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027.

Podczas spotkania pracownicy Urzędu Gminy Grodziec przedstawili założenia programu, rodzaje przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie,
sposoby składania wniosków oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
W dalszej części wydarzenia tematykę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji pn. „Europejski Zielony Ład a fundusze unijne dla przedsiębiorców
z Wielkopolski Wschodniej w nowej perspektywie budżetowej” przybliżyli Agata Kuźmińska – ekspertka sprawiedliwej transformacji dla regionu
Wielkopolski Wschodniej, Instytut Zielonej Przyszłości i Krzysztof Mrozek
– koordynator ds. funduszy unijnych, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
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Pamagamy najbardziej potrzebującym
7 października 2021 roku w ramach umowy zawartej pomiędzy Bankiem Żywności w Koninie a Gminą Grodziec po raz
drugi rozdawano artykuły żywnościowe dla mieszkańców naszej gminy.
Pomocą objęto łącznie 512 osób. Dodatkowo w ramach Programu zorganizowano warsztaty kulinarne w Biskupicach
i Wielołęce.

Kolejna pomoc dla osób niepełnosprawnych
Na kanwie pozyskanych przez Gminę Grodziec za pośrednictwem GOPS w Grodźcu środków finansowych w wysokości
56 600,00 zł była możliwa realizacja Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV.
Dzięki temu zakwalifikowani do programu mieszkańcy gminy mogli skorzystać
z następujących form wsparcia:
1) pomocy psychologicznej dla 30 osób z niepełnosprawnością lub dla rodziny
osoby niepełnosprawnej;
2) opieki domowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w dni wolne
od pracy tj. w soboty i w niedziele w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
3) paczek żywnościowych dla 55 osób biorących udział w programie o wartości
400,00 zł każda;
4) 55 paczek ze środkami ochrony indywidualnej o wartości 100,00 zł każda.

Projekt zrealizowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV

UWAGA!
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalenia paliw.
Termin na złożenie deklaracji:
• w przypadku budynku/lokalu, który posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021
r., czas na złożenie deklaracji wynosi
12 miesięcy (tj. do 30.06.2022 r.),
• jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca
2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła
spalania paliw.

Deklarację można złożyć:
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony: www.zone.gunb.gov.
pl (żeby to zrobić trzeba posiadać profil
zaufany lub e-dowód);
• osobiście w Urzędzie Gminy Grodziec, w godzinach pracy urzędu;
• listownie, przesyłając deklarację na
adres: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62 - 580 Grodziec.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić
grzywna, która będzie wymierzana na
zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.
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„Serce pełne pomocy”
Z radością informujemy, że zbieranie nakrętek w ramach akcji „Serce pełne
nakrętek ” cieszy się dużym zainteresowaniem.
Do tej pory, dzięki Państwa zaangażowaniu, udało się przekazać potrzebującym ponad 400 kg nakrętek. Pierwsze, zebrane w ramach akcji nakrętki trafiły do Lenki chorej
na SMA1-rdzeniowy zanik mięśni oraz Karola, Zbyszka i Piotra cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe. Środki ze sprzedaży nakrętek przyczynią się do sfinansowania
kosztownych rehabilitacji i zakupu sprzętu leczniczego.
W imieniu wszystkich obdarowanych dziękujemy i prosimy o więcej!
Jeszcze wiele osób czeka na Waszą pomoc!

Laboratoria Przyszłości w szkołach podstawowych
Uprzejmie informujemy, iż za pośrednictwem Gminy Grodziec szkoły podstawowe w Grodźcu i Królikowie
zostaną niebawem wyposażone w kolejny, nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny.
A wszystko to dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
Wierzymy, że zakupione w ramach programu pomoz Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu ce dydaktycznie nie tylko uatrakcyjnią zajęcia szkolne,
„Laboratoria Przyszłości” w łącznej kwocie 107 400,00 ale przede wszystkim pozwolą uczniom na rozwijanie
zł. W ramach tej sumy – zgodnie ze złożonym wnio- swoich pasji i zainteresowań w ramach różnych form
skiem – 77 400,00 zł trafi do SP w Grodźcu, a 30 000,00 kształcenia.
zł do SP w Królikowie.

