Szanowni Państwo,
za nami pierwszy rok nowej kadencji samorządu. Był to niewątpliwie czas wielu zmian, ale przede wszystkim wytężonej
pracy i odpowiedzialnych decyzji. Czas, który wspólnie z moimi
współpracownikami staraliśmy się maksymalnie wykorzystać
w celu realizacji wielu inwestycji oraz organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych na terenie naszej gminy.
Dzisiaj chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za wszelką pomoc, wyrozumiałość i wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów. Czynię to publicznie, bowiem bez wsparcia pracowników Urzędu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych, a także
stowarzyszeń i przedsiębiorców, realizacja wielu przedsięwzięć
byłaby niemożliwa.
W kontekście zachodzących zmian chciałbym wyraźnie podkreślić, że jedną z idei, którą kieruje się w mojej pracy, jest
transparentność. Chcę, aby działalność samorządu była jawna,
a informacja o prowadzonych przedsięwzięciach dostępna dla
wszystkich mieszkańców. Stąd też, ten rok kończymy wydaniem
pierwszego numeru Informatora Grodzieckiego – Informacyjnego Biuletynu Samorządowego Gminy Grodziec, w którym dokonujemy podsumowania naszych dotychczasowych wysiłków

i poczynań. Wierzę, że ta dobra zmiana na trwałe wpisze się
w schemat funkcjonowania naszego samorządu i będzie kontynuowana.
W założeniu Biuletyn będzie
ukazywał się raz na pół roku – zarówno w wersji papierowej jak
i on-line. Na jego łamach będziemy starać się informować Państwa
o tym, co udało się zrealizować w ostatnim czasie, ale również
o tym, co dopiero przed nami. Zachęcając Państwa do krótkiej
lektury Informatora wierzę, że poprzez wgląd w działania jakie
podejmujemy, otrzymamy od Was wsparcie i motywację do stawiania kolejnych kroków w celu ulepszania naszego wspólnego
dobra, jakim jest nasza gmina.
Wesołych Świąt! Szczęśliwego Nowego Roku!
/-/ Mariusz Woźniak
Wójt Gminy Grodziec

Skład Rady Gminy Grodziec VIII kadencji
Kazimierz Kaźmierski
– Wiceprzewodniczący

Zenon Olejniczak
– Przewodniczący
Tomasz Robert Andrzejewski
Józef Andrzej Bachorowicz
Paweł Cegielski
Aneta Katarzyna Dąbek

Pozostały skład osobowy Rady:
Katarzyna Ludmiła Kobylińska
Dawid Andrzej Latański
Teresa Bożena Paprocka
Iwona Magdalena Popieluch

Zbigniew Latański
– Wiceprzewodniczący
Kamil Rezler
Agata Maria Różańska
Stanisław Szpitalny
Eryk Wstawski

Szczegółowe informacje o podjętych przez Radę Gminy Grodziec uchwałach, tematyce i protokołach z sesji oraz z posiedzeń
komisji znajdują się na stronie www.bip.grodziec.pl. Sesje Rady Gminy Grodziec można oglądać online na stronie www.grodziec.pl,
wybierając zakładkę Sesje oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grodziec.pl zakładka Rada Gminy Grodziec.

SOŁTYS – to nadal brzmi dumnie!
Praca sołtysa wymaga wiele siły, wyrzeczeń, poświęceń i wytrwałości. Doceniając niezwykle trudny i wymagający charakter pracy
sołtysa, tuż po zakończonych w tym roku zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, w dniu 7 lutego Wójt Gminy Grodziec Mariusz Woźniak
zorganizował specjalne spotkanie dla sołtysów.

Zaproszenie przyjęli zarówno
sołtysi obecnej, jak i poprzedniej kadencji, którzy w tych wyborach nie
kandydowali na włodarzy wsi. Zgodnie z własną decyzją z funkcją sołtysa pożegnali się: Barbara Cegielska – sołtys sołectwa Grodziec;
Marianna Markiewicz – sołtys sołectwa Biała; Alina Sapikowska
– sołtys sołectwa Wielołęka; Elżbieta Skrzypczak – sołtys sołectwa Biskupice; Andrzej Rybicki – sołtys sołectwa Królików; Łukasz
Szpitalny – sołtys sołectwa Junno.
Ich miejsce w nowej kadencji zajęli odpowiednio: Agnieszka
Raszczyńska, Robert Kaczmarek, Katarzyna Nowicka, Małgorzata
Musialska, Radosław Hyżak, Emilia Raszczyńska. W dalszym ciągu
funkcję sołtysa będą pełnić też: Małgorzata Bachorowicz – sołtys
sołectwa Stara Ciświca; Jolanta Bartczak – sołtys sołectwa Lądek;
Jan Balcerzak – sołtys sołectwa Janów; Grzegorza Choderny – sołtys sołectwa Nowe Grądy; Zdzisław Grygiel – sołtys sołectwa Królików Czwarty; Michał Kowalski – sołtys sołectwa Stary Borowiec;
Ryszard Luźny – sołtys sołectwa Bystrzyca; Karol Mądry – sołtys
sołectwa Czarnybród; Stanisław Nowicki – sołtys sołectwa Łagiewniki; Zenon Olejniczak – sołtys sołectwa Biała Kolonia; Jerzy
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Popławski – sołtys sołectwa Zaguźnica; Piotr Baranowski – sołtys
sołectwa Stare Grądy.
Podczas uroczystości ustępującym sołtysom zostały wręczone
kwiaty i podziękowania, a nowo wybranym i/lub wybranym na
kolejną kadencję – pamiątkowe listy gratulacyjne.
Dla nowo wybranych sołtysów z okazji Dnia Sołtysa zorganizowano także uroczyste spotkanie w dniu 12 marca br., na którym
włodarze wsi otrzymali teczki na dokumenty oraz „Zbiór Prawa
Samorządowego”. Spotkanie zakończyła wspólna dyskusja na temat planów rozwoju gminy Grodziec.

Z myślą o osobach niepełnosprawnych
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podopiecznych dowożonych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
samorząd grodziecki postanowił o przeznaczeniu środków
na zakup nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.
Nowe auto, za kwotę 136 895,00 zł zastąpiło stare i wysłużone. Zakupiony pojazd poprawi jakość bezpieczeństwa i komfort podróżowania naszych małych pasażerów.

PSZOK otwarty!
Od lutego 2019 r. działa w gminie Grodziec Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych
objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi. Inwestycja została zrealizowana dzięki projektowi „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie Gminy Grodziec” współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskie-

go Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Całkowita wartość inwestycji to 520 tys. zł, z czego
kwota dofinansowania stanowiła 355 tys. zł.
15 lutego w godz. 07.30 - 15.30 został zorganizowany
„dzień otwarty” dla wszystkich mieszkańców gminy. Można
było odwiedzić punkt i zapoznać się z zasadami jego funkcjonowania.

SP w Królikowie z tytułem „Szkoły Niepodległej”
8 lutego 2019 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Konkursu „Szkoła Niepodległej”, zorganizowanego przez ZHR pod patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Konkurs trwał od 1 września 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Wzięło w nim udział
400 szkół. Zaszczytne miano „Szkoły Niepodległej” nadane zostało 215 placówkom
z całego kraju. W gronie placówek, którym przyznano ten zaszczytny tytuł znalazła się
też Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie. W uroczystości wręczenia imiennego certyfikatu, pamiątkowej tablicy oraz zestawu książek uczestniczyła
dyrektor szkoły Beata Matusiak. Serdecznie gratulujemy!
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Pół wieku razem
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy
przeżyli razem pół wieku. Wydarzenie to jest ważne dla jubilatów i ich rodzin, ale również dla całej gminnej społeczności.
Na spotkaniu okolicznościowym,
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wójt Gminy
Grodziec Mariusz Woźniak wręczył Jubilatom medale za długoletnie pożycie
małżeńskie. Pogratulował Jubilatom tak
długiego związku i podziękował za piękny przykład dla młodego pokolenia.
Były kwiaty, dyplomy i przemówienia, a także tort weselny i symboliczna
lampka szampana. Uczestnicy nie kryli
wzruszenia i zadowolenia. Złote Gody
obchodzili Państwo: Zenobia i Kazimierz
Ćwiekowie ze Starych Grądów, Danuta i Józef Dycowie z Łagiewnik, Halina
i Marian Goździkowie z Tartaka, Wanda
i Jan Grzesiakowie z Grodźca, Jadwiga
i Józef Janczakowie z Grodźca, Lucyna i Stanisław Lewandowscy z Królikowa, Halina i Kazimierz Maciaszkowie z Królikowa Czwartego, Jadwiga
i Kazimierz Paproccy z Królikowa, Leokadia i Jan Pęczkowie z Lądku, Ewa
i Stanisław Stanisławscy z Czarnegobro-

Dostojnym Jubilatom
składamy serdeczne gratulacje i życzenia
długich lat życia oraz doczekania kolejnych pięknych jubileuszy.
du, Kazimiera i Antoni Stasiakowie z Grodźca, Emilia i Czesław Woźniakowie z Białej,
Marianna i Marian Wysoccy z Łagiewnik, Teresa i Józef Wysoccy z Białej.

Dbamy o środowisko.
Energia odnawialna w Gminie Grodziec
Największą inwestycją ekologiczną realizowaną przez Gminę
Grodziec na rzecz jej mieszkańców była w ostatnim czasie „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na przełomie 2018/2019 roku zamontowano na terenie naszej gminy 176 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,58
MWh oraz 45 instalacji solarnych o łącznej mocy 0,1700 MWt.
Całkowita wartość zrealizowanego projektu dla gminy Grodziec
wyniosła około 3 mln zł, z czego uzyskane dofinansowanie stanowiło ponad 2 mln 400 tys. zł.

Spartakiada w duchu sportowej rywalizacji
17 lutego 2019 r. przedstawiciele gminy Grodziec uczestniczyli w XXI Zimowej Powiatowej Spartakiadzie Mieszkańców Wsi
Powiatu Konińskiego. Spartakiada zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Koninie odbyła się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie.
Naszą gminę podczas imprezy reprezentowali przedstawiciele władz
samorządowych oraz mieszkańcy. W rozegranych tego dnia sześciu konkurencjach sportowych nasi reprezentanci zdobyli 4 medale. I miejsce
w wieloboju rekreacyjnym mężczyzn zdobył Krzysztof Nowicki, II miejsce w rzutach karnych do bramki kobiet wywalczyła Irena Rożewska.
Były również brązowe medale. Mariusz Woźniak zajął III miejsce w konkursie wiedzy o LZS, a Tomasz Andrzejewski w konkurencji podnoszenia
17,5 kg ciężarka. Gmina Grodziec w klasyfikacji ogólnej zajęła V miejsce.
Duch sportowej rywalizacji oraz miła atmosfera podczas spartakiady sprawiły, że z niecierpliwością oczekujemy na kolejne takie wydarzenie.
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Gminny Dzień Kobiet 2019
w rytmie włoskich melodii

Po raz piąty w gminie Grodziec mieszkanki mogły wspólnie obchodzić
Dzień Kobiet zorganizowany przez lokalny samorząd.

Fot. Milena Fic
Zaproszenie do wzięcia udziału w wydarzeniu przyjęło około 350 mieszkanek gminy, które przywitali wójt gminy Mariusz Woźniak oraz
przewodniczący rady Zenon Olejniczak. W tym
roku, w rolę konferansjerów wcielili się Krzysztof Nowicki – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grodźcu i Ryszard Kaczmarek – dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach.
Tegoroczny Dzień Kobiet, zgodnie z tradycją,
rozpoczęto od wręczenia upominków, złożenia
paniom życzeń i wzniesienia toastu. Życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i radości na co
dzień złożyli w imieniu męskiej społeczności

Serdecznie dziękujemy
sponsorom oraz wszystkim
zaangażowanym
w organizację wydarzenia
za okazaną pomoc i wsparcie.

gminy – wójt i przewodniczący rady gminy. Do życzeń przyłączył się także
poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik.
Dobrze znany i ceniony przez wszystkich Chór Męski z Grodźca pod
kierunkiem Krzysztofa Kaniewskiego wyśpiewał paniom życzenia
100-u lat oraz zapewnił wiele atrakcji muzycznych. Wszystkie obecne
w sali kobiety otrzymały od panów po pięknej róży. Wójt bukietem kwiatów podziękował też swojej poprzedniczce Pani Annie Andrzejewskiej
za to, że zainicjowała obchodzony w ten sposób Dzień Kobiet, który jest
i będzie kontynuowany. Męska część rady i pracowników urzędu gminy
oraz sołtysi i inni panowie z gracją obsługiwali przybyłe panie, a wszyscy
dzięki czerwonym muszkom przy kołnierzykach wyglądali niebywale elegancko.
Tego wyjątkowego wieczoru do krainy włoskich melodii zaprosił uczestniczki spotkania pochodzący z Włoch piosenkarz Andrea Lattari. Śpiewał
znane włoskie utwory muzyki rozrywkowej, a panie chętnie mu wtórowały. Atrakcjami wieczoru były także konkursy oraz loteria, w której nagrody rozdawali oczywiście panowie. Wiele z pań mogło wrócić do domu
z kolejnym, miłym prezentem. Na wszystkich chcących uwiecznić te piękne chwile czekała fotobudka, w której można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia.

Bogatsi o nowe doświadczenia! Zakończenie Projektu „Ja w internecie”
Gmina Grodziec jako jedna z pierwszych w regionie i pierwsza w powiecie konińskim uzyskała 100% dofinansowania
od operatora programu - Fundacji „Legalna Kultura” na realizację projektu „Ja w internecie”.
Dzięki temu udało się nie tylko przeprowadzić bezpłatne szkolenia komputerowe,
ale także zakupić 18 nowych komputerów z przeznaczeniem dla szkół podstawowych
w Grodźcu i Królikowie. W obu placówkach w okresie od stycznia do kwietnia 2019
roku grupa licząca 72 osoby odbyła szkolenia komputerowe w następującej tematyce:
1. „Rodzic w internecie”; 2. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 3. „Rolnik w sieci”.
Realizacja projektu miała na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych
użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby inforProgram „Ja w internecie” zarządzany przez
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, został sfinansowany
macyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
na lata 2014-2020, Działanie 3.1
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zamiast do lasu, na szczytny cel!
W związku z narastającym problemem zagospodarowania odzieży używanej, Gmina
Grodziec postanowiła w ostatnim czasie nawiązać współpracę z Polskim Czerwonym Krzyżem.
Jej efektem jest podpisana umowa na dzierżawę gruntów pod lokalizację specjalnych kontenerów, umożliwiających bezpłatne składowanie odzieży. Zostały one zlokalizowane przy: Ośrodku Zdrowia w Grodźcu, cmentarzu parafialnym w Grodźcu, OSP w Wielołęce, OSP w Lipicach.
Do pojemników można wrzucać odzież, pościel, buty i pluszaki. Zgodnie z ideą PCK zebrane
materiały i środki z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na wsparcie osób najbiedniejszych.
Wierzymy w otwartość Państwa serc, jednocześnie prosząc o przestrzeganie zasad segregacji
oraz zachowanie czystości w tych miejscach.
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Gminny Dzień Strażaka 2019
Gminny Dzień Strażaka połączony z wydarzeniem pn. „OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje” odbył się w gminie
Grodziec 11 maja 2019 roku. Druhowie ośmiu jednostek OSP działających na terenie gminy świętowali w sobotnie popołudnie dzień poświęcony św. Florianowi.
Obchody rozpoczęto uroczystą mszą św. odprawioną w kościele
pw. św. Wojciecha w Grodźcu przez proboszcza parafii ks. kan. dra Władysława Piechotę. Po mszy pododdziały strażackie prowadzone przez motocyklistów przejechały do miejscowości Wielołęka, gdzie przed remizą OSP odbyła się część oficjalna obchodów. Następnie w ramach zadania publicznego
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje” realizowanego dzięki
dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Dla dzieci przygotowano także drobne upominki
i poczęstunek. W akcję włączyła się również Komenda Miejska Policji w Koninie.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Grodźcu oraz OSP Wielołęka.

Strażacki Oskar FLORIAN 2019 dla OSP Biskupice!
Gala Finałowa podsumowująca III edycję Konkursu Floriany 2019 odbyła się 18 maja w Europejskim Centrum Matecznik
Mazowsze w Otrębusach koło Warszawy. Wśród laureatów konkursu znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach.
Podczas uroczystości wręczono łącznie 20 prestiżowych statuetek Floriany 2019 za najlepsze, kreatywne projekty zgłoszone i nominowane
w 11 kategoriach. Spośród 256 zgłoszonych przedsięwzięć, Kapituła Konkursu przyznała 49 nominacji, a
ostatecznie zwycięskie statuetki trafiły do 17 jednostek OSP oraz trzech pracodawców. Prestiżową nagrodę w ramach kategorii Infrastruktura otrzymała
Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach za zrealizo- skupicach i stworzenie Centrum Małej Ojczyzny oraz Lokalnego Centrum
wany projekt pn. „Modernizacja obiektów OSP w Bi- Organizacji Pozarządowych”. Gratulujemy!

Karolina Skitek
brązową medalistką Światowych Igrzysk Olimpijskich w Abu Dhabi
Karolina Skitek z Królikowa – dotychczasowa medalistka spartakiad (złoty medal w skoku w dal, w biegu na 100 m, sztafecie) i Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych (złoty medal w pchnięciu
kulą, srebrny w sztafecie) – to jedna z trzech osób z naszego regionu,
która wywalczyła kwalifikacje na tegoroczne XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi. Sukces Pani Karoliny jest tym
większy, ponieważ z igrzysk wróciła z dwoma brązowymi medalami
– w pchnięciu kulą i sztafecie 4x100 metrów!
Z tej okazji władze samorządowe oraz mieszkańcy rodzinnej miejscowości medalistki zorganizowali dla niej uroczyste powitanie na lotnisku
w Warszawie, a następnie w restauracji „Madera” w Królikowie. Były: tort, kwiaty, uściski i życzenia zakończone gromkim „sto lat”
przy akompaniamencie orkiestry. Talent medalistki połączony z ciężką pracą, latami ćwiczeń i konsekwencją w dążeniu do celu
zostały też zauważone przez samorząd powiatowy i Pałac Prezydencki.

Taki ważny, zwykły dzień – Dzień Dziecka
Tegoroczny Dzień Dziecka
był okazją do spotkania wójta gminy Mariusza Woźniaka
i zastępcy wójta Radosława Perczyńskiego z dziećmi i młodzieżą
wszystkich placówek oświatowych działających na terenie
naszej gminy. Z serdecznymi życzeniami dla najmłodszych oraz
koszami pełnymi niespodzia- z Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królinek włodarze odwiedzili dzieci kowie oraz Społecznych Szkół Podstawowych w Lipicach i Biskupicach.
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Radni jednogłośni! Wójt z absolutorium
W dniu 11 czerwca 2019 r. odbyła się w Grodźcu uroczysta Sesja Rady
Gminy, podczas której po raz pierwszy w tej kadencji radni dokonali oceny
pracy organu wykonawczego w zakresie gospodarki finansowej.
Radni przeprowadzili debatę nad raportem Wójta Gminy Grodziec
o stanie gminy, 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 radni, podejmując w tym względzie stosowną uchwałę.
Wójt podziękował za wotum zaufania i udzielenie pierwszego absolutorium. Podkreślił, że jest to efekt pracy i współpracy bardzo wielu osób na
czele z poprzednią Wójt Anną Andrzejewską. Wierzy, że dobra passa będzie
kontynuowana wraz z nową Radą i z każdym, któremu dobro Naszej Gminy
leży na sercu.

Były życzenia i kwiaty od radnych, urzędników, kierowników jednostek organizacyjnych z terenu gminy
Grodziec oraz sołtysów. Uroczystą sesję zakończyło
wspólne zdjęcie pamiątkowe przed Urzędem Gminy
Grodziec.

Uczniowie klas VIII z wizytą w Sejmie RP
13 czerwca 2019 roku uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu gminy Grodziec z opiekunami i przedstawicielami grodzieckiego samorządu uczestniczyli
w zorganizowanym przez Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka wyjeździe do Sejmu. Wizyta ta była odpowiedzią na zaproszenie Posła na Sejm RP – Ryszarda Bartosika.
Podczas wizyty w gmachu sejmowym uczniowie poznali jego strukturę oraz zasady
funkcjonowania. Mogli też poczuć niezwykłą specyfikę miejsca oraz odczuć na własnej
skórze istniejące w nim procedury bezpieczeństwa. Uczestnicy wyjazdu mieli także okazję zasiąść w ławach Sali Posiedzeń i obserwować odbywające się w tym czasie obrady.
Niezwykle miłym akcentem, był fakt powitania grodzieckiej delegacji przez samego Wicemarszałka Sejmu RP Stanisława Tyszkę, który
uczynił to w trakcie prowadzonych obrad. Wizytę w Sejmie poprzedziło zwiedzanie stolicy. Wyjazd stał się dla uczniów doskonałą
lekcją historii i patriotyzmu, która wzbogaciła ich wiedzę o parlamentaryzmie.

Pamiętamy o Arcybiskupie Dąbrowskim!
W niedzielę, 17 czerwca społeczność naszej gminy wspominała postać pochodzącego z Grodźca Ks. Abpa Bronisława
Dąbrowskiego.
Tradycyjnie uroczystość gminno-parafialną ku czci jego pamięci rozpoczęła msza święta
odprawiona przez proboszcza
parafii ks. kan. dra Władysława
Piechotę w kościele parafialnym
pw. św. Wojciecha w Grodźcu.
Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem na
Placu Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego. Wójt Gminy Gro- i pamięć o wybitnym grodziecczaninie.
dziec Mariusz Woźniak podzięW uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, szkół, przedszkola
kował przybyłym za obecność samorządowego i ochotniczych straży pożarnych oraz mieszkańcy gminy.

U źródeł „grodzieckiej mennicy” – spotkanie z Kazimierzem Nowickim
Dziś trzeba walczyć o każdą złotówkę dla budżetu gminy. Kiedyś wystarczyło… produkować!
W ramach ciekawostki historycznej – dzięki uprzejmości Pana Kazimierza Nowickiego
– prezentujemy Państwu pierwsze papierowe pieniądze zastępcze emitowane przez Gminę
Grodziec w czasach kryzysu finansowego w okresie I wojny światowej. W latach 1914-1916
Gmina Grodziec (kasa urzędu) wyemitowała łącznie 21 odmian takich bonów o nominałach:
5, 10, 20 i 50 kopiejek. Każdy z banknotów był opatrzony pieczęcią urzędową Wójta Gminy
Grodziec oraz Pisarza Gminnego i służył jako umowny środek płatniczy. Specjalnie wykonana
przez Pana Kazimierza gablota upamiętniająca tamte czasy na stałe zagości w gabinecie wójta. Dziękując za ten wyjątkowy prezent, zachęcamy wszystkich do zgłębiania historii naszej
gminy, która nadal potrafi zaskakiwać!
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Kolejny sezon piłkarski za nami
W dniu 29 czerwca 2019 r. odbyło się uroczyste zakończenie sezonu 2018/2019 zorganizowane przez stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy „PIAST” Grodziec. Tegoroczne spotkanie rozpoczęło się na obiekcie Orlik, gdzie w ramach rozgrywanych meczów piłkarskich swoje umiejętności prezentowali piłkarze sekcji: Żak, Młodzik, Junior oraz Senior. Dalsza część imprezy odbyła się
na terenie współpracującego z klubem Nadleśnictwa Grodziec, na którym dokonano podsumowania sezonu.

Coroczne wręczenie nagród dla najlepszych zawodników w poszczególnych sekcjach piłkarskich
zbiegło się z szczególnymi podziękowaniami dla
ustępującego prezesa ,,Piasta" Łukasza Adamka, który za kierowanie klubem przez ostatnie
4 lata otrzymał z rąk Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka oraz działaczy klubu pamiątkową statuetkę oraz dedykowaną koszulkę. Nowy
prezes Przemysław Klinowski po krótkim przywitaniu zebranych przystąpił do ceremonii wręczenia nagród zawodnikom w poszczególnych
kategoriach.
Najlepszy Zawodnik:
Żak – Szymon Osman
Młodzik – Wiktor Szczepaniak
Junior- Mateusz Adamczyk
Senior – Arkadiusz Czapczyk

Najlepszy Strzelec:
Junior – Jakub Tamborski
Senior – Arkadiusz Czapczyk
Odkrycie sezonu:
Junior – Igor Sobański
Senior – Krzysztof Gląb

Do zawodników jak i trenera Łukasza Adamka powędrowały również nagrody indywidualne za zdobycie MISTRZOSTWA OZPN Konin w kategorii Junior Starszy, które w sezonie 2018/2019 było największym osiągnięciem klubowym.
Nie obyło się także bez uhonorowania symbolicznymi nagrodami wiernych kibiców, którzy przez cały sezon licznymi
grupami wspierali klubowe poczynania.

OSA w miejscowości Mokre – miejsce aktywnego wypoczynku!
Dzięki pozyskanemu przez Gminę Grodziec dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w miejscowości Mokre powstała otwarta strefa aktywności.
W ramach projektu dokonano montażu 6 urządzeń siłowni plenerowej („wahadło”, „wioślarz”, „wypychacz”, „biegacz”, „orbitrek”, „kręciołek dla niepełnosprawnych”) oraz
rozbudowy placu zabaw (huśtawka typu „bocianie gniazdo”,
urządzenie sprawnościowe typu „dżdżownica”, urządzenie
sprawnościowo-zabawowe typu „Małpi Gaj”). OSA została
wzbogacona także o strefę relaksu oraz elementy małej infrastruktury (stół rekreacyjny do gier w szachy i warcaby,
4 ławki parkowe z oparciem, stojak na rowery, kosze na
śmieci, ogrodzenie terenu).
Całkowita wartość inwestycji to 82 338,66 zł przy wkładzie własnym Gminy Grodziec w wysokości 24 701,66 zł.
Dzięki pozyskanemu kolejnemu dofinansowaniu w kwocie 140 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki podobne
obiekty powstaną w przyszłym roku także w Łagiewnikach
i Królikowie.

UCZYMY DZIECI
PŁYWAĆ!

Realizacja projektu powszechnej
nauki pływania
Gmina Grodziec w partnerstwie z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły
Sportowe w Poznaniu po raz kolejny brała
udział w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.
Z projektu realizowanego w okresie od
marca do czerwca 2019 r. skorzystało 122
uczniów klas I – III ze szkół podstawowych
z terenu gminy Grodziec. Uczestnicy w ra-
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mach współpracy partnerskiej mieli zapewniony: wynajem pływalni, transport ze
szkoły na pływalnie, opłatę instruktorów nauki pływania oraz ubezpieczenie. Projekt realizowany był w AQUAPARKU w Kaliszu. Program został dofinansowany ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Gmina na realizację projektu przeznaczyła kwotę w wysokości 20 130,00 zł.

Biskupickie Wianki 2019
„Biskupickie Wianki” to coroczny, plenerowy festyn, który po raz pierwszy został zorganizowany w 2015 roku w ramach
realizacji jednego z projektów dofinasowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W pierwotnym zamyśle miało być
to wyłącznie spotkanie społeczności sołectwa, treścią nawiązujące do tradycji nocy świętojańskiej.

Pierwszy festyn zorganizowany na terenie parku w Biskupicach dał jednak początek
tradycji corocznych spotkań. W 2019 roku
mieszkańcy Gminy Grodziec mieli okazję
brać udział w piątej edycji wydarzenia, która
odbyła się w dniu 23 czerwca. Podobnie jak
w latach ubiegłych, była to doskonała sposobność do zaprezentowania lokalnych grup
artystycznych – Chóru Seniorów działającego w ramach Stowarzyszenia Klub Seniorów
„Ale Babki Grodzieszczanki”, Chóru „Biskupiczanki” działającego w ramach Stowarzyszenia „Koło Kobiet” w Biskupicach i Orkiestry
Dętej Parafii Królików. Nadto w części artystycznej zaprezentowali się uczniowie ze SSP
w Biskupicach. W tym roku nie zabrakło tak-

Zadanie w zakresie działalności
wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych
pn. ,,Biskupickie Wianki 2019"
zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie
,,Koło Kobiet" w Biskupicach, dzięki
dofinansowaniu ze środków Gminy
Grodziec.

że wspólnego pochodu przy dźwiękach Orkiestry nad Czarną Strugę i puszczania wianków. Była to doskonała okazja do wspólnej
biesiady. Spotkanie trwało do późnych godzin nocnych.

Stare Grądy – najlepsza sołecka inicjatywa!
W dniu 7 lipca podczas konferencji „Wiejska Polska” w Licheniu odbyło się podsumowanie VII edycji konkursu
pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu Województwa Wielkopolskiego, realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs był przeprowadzony w II kategoriach: najciekawszy projekt
sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego oraz najaktywniejszy mieszkaniec wsi. W kategorii I - Najciekawszy projekt sfinansowany ze środków
funduszu sołeckiego - II miejsce wywalczyło sołectwo Stare Grądy.
Za zagospodarowanie działki nr 164/1 sołectwo otrzymało nagrodę
w kwocie 3 300 zł. Gratulujemy inicjatywy sołeckiej i zaangażowania społeczności wiejskiej! Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2019
14 lipca na stadionie przy Szkole Podstawowej w Grodźcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek
OSP z terenu gminy Grodziec. W zawodach wzięło udział 8 drużyn, w tym: 6 drużyn Seniorów oraz 2 Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze od 16 do 18 lat.
Zawody strażackie zawsze gromadziły w naszej gminie tłumy publiczności. Tak było również w tym roku.
Wysokiej frekwencji pomogła także
piękna, słoneczna pogoda. Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach:
ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50m z przeszkodami. Osta- drużyna 2, OSP Lipice drużyna 1, OSP Królików. W kategorii Młodzieżowych Drużyn
tecznie w grupie Seniorów z wynikiem
Pożarniczych w przedziale wiekowym 16-18 lat rywalizowały dwie drużyny: OSP Biłącznym 109,55 pkt. najlepszą druży- skupice i OSP Królików. Po wyrównanej walce ostatecznie lepsi okazali się druhowie z
ną pożarniczą okazała się Ochotnicza
Biskupic. Uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe puchary z rąk Wójta Gminy GroStraż Pożarna Lądek. Było to czwarte
dziec Mariusza Woźniaka oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
z rzędu zwycięstwo druhów z Lądku
RP Województwa Wielkopolskiego druha Andrzeja Piaskowskiego. Nad prawidłowym
w gminnych zawodach sportowo-pożar- przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta
niczych. Drugie miejsce zajęli druhowie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego.   
z OSP Grodziec z wynikiem końcowym
Wspaniałe widowisko zakończyła wspólna „grochówka” oraz przygotowany spe120,87 pkt. Trzecie miejsce przypadło
cjalnie na tę okazję piknik z atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
strażakom z OSP Biskupice. Kolejne
Zadanie publiczne o charakterze gminnym w zakresie kultury,
integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2019”
miejsca zajęły jednostki: OSP Lipice
zostało zrealizowane przez OSP Królików dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Grodziec.
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W pierwszy lipcowy weekend mieszkańcy gminy
Grodziec po raz kolejny obchodzili swoje święto – Dni
Grodźca 2019. Na wszystkich zgromadzonych na stadionie przy Szkole Podstawowej w Grodźcu czekało
wiele atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Oficjalne otwarcie Dni Grodźca dokonane przez Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec Zenona Olejniczaka,
poprzedził występ pań z Koła Kobiet „Biskupiczanki”.

Na scenie układy taneczne i możliwości wokalne zaprezentowały dzieci
i młodzież z placówek oświatowych działających na terenie gminy: Społecznej Szkoły Podstawowej w Lipicach i Szkoły Podstawowej w Królikowie. Dla licznie zgromadzonej publiczności zagrała również Orkiestra
Parafialna z Królikowa pod batutą Piotra Bartosika, a po niej w repertuarze pieśni podwórkowych i biesiadnych – kapela „Kraciaki” z Goliny.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali wiele niezapomnianych
atrakcji tj.: zabawy z animatorami, bańki mydlane, malowanie twarzy
i szaleństwa w wesołym miasteczku. To jednak nie wszystko. Na dzieci
czekały także darmowe kule wodne, dmuchane zamki, chodzące maskotki Mickey Mouse i Minnie Mouse, balony, popcorn i wata cukrowa.
Tego popołudnia można było także odwiedzić ciekawe stoiska WORD-u,
KRUS-u, TPD, Nadleśnictwa Grodziec oraz Komendy Miejskiej Policji
w Koninie.
W program sobotniego wydarzenia wpisały się również Gminne Obchody 100 – lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, podczas którego dokonano uroczystych podziękowań osobom działającym na rzecz
dzieci i ich rodzin z terenu gminy Grodziec.
Zaplecze kulinarne, jak co roku, zapewniali rodzimi wystawcy, którzy
w swoich menu postawili na to, co mieszkańcy lubią najbardziej –
sprawdzone, lokalne potrawy i smakołyki. Podczas imprezy rozstrzy-
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gnięto konkurs „Na najładniej ubrane stoisko”. W rywalizacji
udział wzięli: KGW Junno wraz z OSP Lipice – I miejsce, Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” – II miejsce, Stowarzyszenie „Koło Kobiet” w Biskupicach wraz z tamtejszą jednostką OSP i SSP w Biskupicach – III miejsce oraz OSP
Wielołęka – wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od władz gminy nagrody i podziękowania. Tego dnia rozstrzygnięto także konkurs pod nazwą „Zmagania spławikowe”.
Puchar Wójta Gminy Grodziec za zdobycie pierwszego miejsca
otrzymał Krzysztof Cichy, drugiego miejsca - Bogusław Arent,
a trzeciego – Krzysztof Mateja.
Największe tłumy przybyły na koncert gwiazdy wieczoru - zespołu ZAJEFAJNI. Czterej młodzi, przystojni, energiczni i sza-

leni mężczyźni śpiewając m.in. hity pt. „Płomienna miłość”
i „ Dla Ciebie wszystko” skradli serca damskiej części publiczności.
Po skocznych i tanecznych rytmach disco polo na scenie
pojawiła się MIKAYLA. Wokalistka oraz tancerki w ekstrawaganckich strojach rozgrzały publiczność swą charyzmą
i energią. Na prośbę publiczności, dzięki staraniom włodarza gminy – Mariusza Woźniaka zgromadzeni mogli liczyć na
bisy występujących gwiazd. Podczas koncertów gwiazdy obdarowywały płytami bardziej skoczne sektory publiczności,
a na zakończenie pozowały do wspólnych zdjęć. Uczestnicy festynu bawili się do późnych godzin nocnych z DJ Sebą. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami.
Do zobaczenia za rok na kolejnych Dniach Grodźca!
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Wójt Gminy Grodziec wspólnie z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grodźcu zorganizowali wypoczynek
wakacyjny dla 90 uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy Grodziec.
Program lipcowych półkolonii obejmował
zajęcia o charakterze profilaktyczno-wypoczynkowym połączone z wizytą w: stadninie koni
w Trójce, Aquaparku w Kaliszu i na basenie Rondo w Koninie, „Mikroskali” w Koninie, rodzinnym parku edukacyjno-rozrywkowym „Deli Park”
w Trzebawiu, wiosce norweskiej „Arendel” we
Włodzimirowie oraz w zagórowskim kinie. Podczas półkolonii dzieci miały zapewnioną opiekę
wychowawców, ciepłe posiłki oraz napoje i owoce. Na zakończenie turnusów wszyscy otrzymali
pamiątkowe upominki.

Muzykobranie 2019 – kolejne święto muzyki w Królikowie
Zadanie w zakresie
działalności
wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
pn. ,,Muzykobranie 2019" zostało
zrealizowane
dzięki dofinansowaniu
ze środków
Gminy Grodziec.

Orkiestra Dęta Parafii Królików w dniu 18 sierpnia zaprosiła mieszkańców gminy Grodziec na coroczne Muzykobranie.
Imprezę rozpoczęła barwna parada orkiestr i zespołów przez
Strzeleckiej z Konina, które promowały tego popołudnia swą
miejscowość Królików do ogrodu za plebanią, gdzie odbyło się
działalność. Organizatorzy przygotowali także wiele atrakcji
wydarzenie. Dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpili:
skierowanych dla najmłodszych tj. dmuchańce i malowanie
Orkiestra Dęta OSP w Rzgowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
twarzy. Do degustacji pysznych potraw zapraszali lokalni wyOSP w Mycielinie, Orkiestra Dęta OSP w Kazimierzy Biskupim, stawcy. Zakończeniem wspaniałej uczty muzycznej i kulminaZespół Folklorystyczny Dębowiacy ze Sompolna oraz Junkiert
cyjnym punktem wieczoru był koncert galowy w wykonaniu
- Michalak Duo. W międzyczasie uczestnicy wydarzenia mogli
Orkiestry Dętej Parafii Królików. Barwne wydarzenie muzyczne
odwiedzić stoiska Wojskowej Komisji Uzupełnień i Jednostki
zakończyła zabawa taneczna.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec zaprasza!
Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec
prowadzi szeroko rozumianą działalność
kulturalno-edukacyjną, która obejmuje
również współpracę ze szkołami, przedszkolami i organizacjami pozarządowymi
działającymi na terenie gminy jak również
i poza nią.
Jednym z ostatnich działań biblioteki
promujących czytelnictwo wśród uczniów
szkół podstawowych, było spotkanie autorskie z panem Łukaszem Wierzbickim, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Autor
przybliżył uczniom klas III prawdziwe historie polskich podróżników Kazimierza Nowaka oraz Aleksandra Doby. Występ uatrakcyjniony był wieloma fotografiami, filmami i efektami dźwiękowymi,
które zrobiły niesamowite wrażenie na uczestnikach spotkania.
W roku bieżącym budżet Biblioteki został uzupełniony w dość
znaczący sposób o kwotę 9208,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Środki te pozwoliły na zakup ponad
900 pozycji książkowych z zakresu literatury pięknej i popularno12

naukowej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Obecnie biblioteka realizuje projekt „MAŁA
KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK", skierowany do najmłodszych
mieszkańców naszej gminy w wieku 3-6 lat. W ramach zadania
dzieci otrzymują bezpłatną Wyprawkę Czytelniczą, w skład której wchodzi książka oraz Karta Małego Czytelnika do zbierania
bibliotecznych naklejek. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zachęcamy do odwiedzania Biblioteki, zapoznania się ze
stroną internetową www.bibliotekagrodziec.pl i udziału w wydarzeniach organizowanych przez książnicę wiedzy.

Gminne targowisko w Grodźcu zyskało drugie życie!
26 sierpnia 2019 roku dokonano uroczystego otwarcia targowiska w Grodźcu. Zrealizowana inwestycja pn. „Mój Rynek
– przebudowa placu targowego w Grodźcu” obejmowała gruntowną przebudowę targowiska w zakresie uporządkowania
i utwardzenia placu, budowę wiaty handlowej z 64 stanowiskami handlowymi oraz wyposażenie tego miejsca w elementy małej infrastruktury i budynek sanitarno - techniczny wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

Jesteśmy dziś świadkami wydarzenia wyjątkowego, które
na trwałe zapisze się na kartach historii naszej gminy. Czekaliśmy na ten dzień kilkadziesiąt lat, ale udało się! Dzięki współpracy gminy Grodziec z samorządem Województwa Wielkopolskiego od lat wyczekiwany plac targowy w Grodźcu zyskał
w końcu swoje drugie życie - podkreślił podczas otwarcia placu
wójt gminy Mariusz Woźniak.
Gmina Grodziec jako jedyna w powiecie konińskim otrzymała dotację na tego typu przedsięwzięcie. Przy realizacji inwestycji zastosowano metodę „zaprojektuj i wybuduj”. Prace nad
projektem rozpoczęto jesienią 2018 roku, a budowę wiosną
tego roku. Koszt inwestycji to ponad 1 500 000,00 zł, z czego
uzyskane dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020

wyniosło blisko 940 000,00 zł.
Powstały plac targowy stanie się miejscem tworzenia więzi handlowych i aktywizacji mieszkańców oraz zapewni odpowiednie
warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Będzie z pewnością też doskonałym miejscem do organizacji różnych wydarzeń kulturalnych.
W otwarciu placu targowego uczestniczyli zaproszeni goście
m.in.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego – Jarosław Maciejewski, Starosta Koniński –
Stanisław Bielik, Wójt Gminy Rzgów – Grzegorz Matuszak, radni
powiatowi i gminni oraz sołtysi.

Targowisko jest czynne
od poniedziałku do soboty
w godz. 7:00 -14:00,
a w jarmark
(tj. każdego miesiąca
w pierwszy wtorek
po czternastym)

w godz. od 6:00 do 14:00.

Stawiamy na bezpieczeństwo mieszkańców
W ostatnich trzech latach samorząd lokalny zwiększył dotację na bieżącą działalność jednostek OSP z terenu gminy Grodziec
– tj. z kwoty 72 tysięcy złotych w roku 2017 do kwoty 128 tysięcy w roku 2019.
Ponadto w tym czasie udało się także zakupić m.in. nowy samochód pożarniczy typu średniego o wartości blisko
miliona złotych (dla OSP Grodziec) oraz
- w ramach wyodrębnionego w 2016 roku
z budżetu gminy funduszowi sołeckiemu
- wymienić historyczne „Żuki” strażackie
na pojazdy współczesne.
Kontynuując dobry trend w zakresie
zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców gminy, samorząd grodziecki przystąpił w ostatnim czasie także do projektu pn. „Bezpieczny Powiat Koniński
– wsparcie systemu wczesnego ostrzegania”. Dzięki niemu Gmina Grodziec

miała możliwość zakupu i montażu 2 nowoczesnych syren alarmowych dla OSP
Grodziec i OSP Królików oraz docelowo
objąć takim zadaniem także OSP Lipice
i OSP Biskupice. Dla zwiększenia skuteczności systemu jednostki OSP zostaną też
wyposażone w specjalistyczny pulpit sterujący, umożliwiający bezpośrednie uruchomienie syreny alarmowej. Powstała infrastruktura techniczna stanie się jednym
z elementów wczesnego systemu ostrzegania działającego na terenie całego
powiatu konińskiego. Wkład Gminy Grodziec w realizację projektu w 2019 roku
wyniósł 8 171, 08 zł.
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W podziękowaniu za tegoroczne plony
Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminno-Parafialnych było Sołectwo Biskupice. Pięknie przystrojona wieś oraz wymyślne ozdoby dożynkowe przygotowane przez mieszkańców oddawały niepowtarzalną atmosferę tego dnia. Święto Plonów
rozpoczął przemarsz barwnego korowodu dożynkowego z pocztami sztandarowymi i orkiestrą z placu przy OSP do parku
w Biskupicach.

Fot. Mateusz Dryjer
Tam rolnicy i mieszkańcy gminy zgromadzili się przy ołtarzu polowym, gdzie odbyły się tradycyjne obrzędy dożynkowe.
Honory starostów dożynek pełnili: Pani
Marlena Staszak i Pan Grzegorz Hendzel,
którzy przekazali na ręce proboszcza tradycyjny bochen chleba,
a mieszkanki wieniec dożynkowy. Uroczystej mszy świętej dziękczynnej przewodniczył ks. Grzegorz Groszkowski - proboszcz parafii Królików. Po mszy wójt gminy Mariusz Woźniak powitał zgromadzonych i podziękował rolnikom za trud pracy w rolnictwie
i jej nieocenioną wartość. Głos zabrali również zaproszeni goście. Atrakcją Święta Plonów były także prezentacje artystyczne. Na scenie swoje umiejętności zaprezentowały dzieci i mło-

dzież ze Społecznej Szkoły Podstawowej
w Biskupicach, Chór „Biskupiczanki”,
Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”, Chór Męski z Grodźca oraz Orkiestra Dęta Parafii Królików.
Dla widowni wielką niespodzianką był humorystyczny skecz przygotowany przez mieszkańców Biskupic. Podczas imprezy można
było skosztować pysznych wyrobów regionalnych i uczestniczyć
w konkursach z nagrodami przygotowanych przez organizatorów oraz Placówkę KRUS Oddział Terenowy w Koninie.
Udaną imprezę zakończyła wieczorna zabawa taneczna ,,pod
gwiazdami" z DJ Capri .

Powiatowe Święto Plonów w Wierzbinku 2019
Ukoronowanie całorocznego trudu i pracy rolników z powiatu konińskiego odbyło się 18 sierpnia w Wierzbinku. Gminę
Grodziec podczas dożynek reprezentowali przedstawiciele władz samorządowych oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
,,Wielołęczanki".
Część oficjalna dożynek była okazją do podsumowań, złożenia podziękowań rolnikom,
a także do wręczenia wyróżnień państwowych
– odznak honorowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po tradycyjnym obrzędzie dożynkowym oraz poczęstowaniu chlebem przybyłych
gości i mieszkańców Wierzbinka przedstawiono laureatów 17. Konkursu „Powiatowy Rolnik
Roku”, a najlepszym gospodarzom wręczono

statuetki Żniwiarza. Podczas dożynek wyłoniono także zwycięzców konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Komisja
powołana przez organizatorów oceniała
22 wieńce. Wieniec reprezentujący naszą
gminę wykonany przez członków Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Wielołęczanki"
zdobył wysokie 4 miejsce. Gratulujemy!

Sołectwo Wielołęka – „Aktywna Wieś Wielkopolska”!
22 września w Golinie odbyła się impreza pn. ,,Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi", podczas której Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski wręczył nagrody dla najaktywniejszych sołectw wschodniej Wielkopolski.
Miło nam poinformować, że wyróżnienie w III edycji konkursu „Aktywna Wieś
Wielkopolska” za działalność na rzecz
swojej „małej ojczyzny” otrzymało sołectwo Wielołęka.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
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„Tour de Grodziec” na zakończenie wakacji
Kolejny, pełen niezapomnianych wrażeń rajd rowerowy za nami. W sobotę, 31 sierpnia miłośnicy jazdy rowerowej spotkali
się na placu targowym w Grodźcu, aby pokonać wytyczony szlak liczący ponad 22 km. Pomimo bardzo wysokiej temperatury
w rajdzie wzięło udział 120 uczestników. Na starcie wszyscy otrzymali kamizelki odblaskowe i niezastąpione podczas upału
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 Szkole Podstawowej w Królikowie, gdzie mogli odpocząć i posilić się słodkościami.
Na mecie rajdu czekały na nich pyszna zupa gulaszowa przygotowana przez
panie ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu, kiełbaski z grilla serwowane przez
druhów OSP Grodziec i Biskupice oraz sałatki i ciasta przygotowane przez Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”. Dla uczestników rajdu
przewidziano także liczne atrakcje pozakulinarne m.in. konkurs krajoznawczy
i gry terenowe dla dzieci z atrakcyjnymi nagrodami w postaci akcesoriów rowerowych. Każdy przekraczający linię mety otrzymał numerek, który pozwolił na
wzięcie udziału w losowaniu upominków. Najwięcej emocji towarzyszyło jednak
losowaniu nagrody głównej – roweru. Odjechał nim szczęśliwy 7-letni mieszka-

niec Grodźca.
Organizatorem rajdu był Wójt Gminy Grodziec. Partnerami wydarzenia byli: Powiat Koniński, Nadleśnictwo Grodziec oraz Stowarzyszenie
„Bezpieczny Konin” działające przy Komendzie
Miejskiej Policji w Koninie.
Dziękujemy uczestnikom rajdu i zapraszamy za rok!

Było głośno, radośnie i rodzinnie! – I Piknik motocyklowy w Grodźcu
Tegoroczna pierwsza wrześniowa niedziela na długo zapadnie w pamięci miłośników dwóch kółek. Po raz pierwszy bowiem
w historii naszej gminy odbył się w Grodźcu piknik motocyklowy.
Na zaproszenie Grupy Motocyklowej Joker's Grodziec – głównych organizatorów wydarzenia, przy współpracy z lokalnym samorządem, naszą gminę odwiedziło ponad 130 motocyklistów, którzy w pięknej paradzie zaprezentowali się
podczas przejazdu po urokliwych zakątkach naszej gminy. Sercem imprezy, do
którego zmierzał korowód był plac targowy w Grodźcu. Energetyczna i przyjazna
atmosfera wydarzenia udzieliła się wszystkim. Zarówno na scenie, gdzie wystąpiła Orkiestra Dęta Parafii Królików oraz zespół PKN ROCK, jak i na placu targowym, na którym firma B.L.A.S.K. przygotowała oprawę muzyczną oraz mnóstwo
atrakcji dla dzieci i młodzieży. Zwieńczeniem pikniku był pokaz motocyklowy mistrza Polski w trialu – Przemysława Kaczmarczyka. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców jak i miłośników motocykli.

Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych
pn. „Piknik Motocyklowy”
zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu
ze środków Gminy Grodziec.

Historyczny wynik druhów z OSP Lądek
15 września na stadionie miejskim w Kleczewie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Do zmagań stanęło 19 drużyn z gmin powiatu konińskiego.
Umiejętności strażackie kobiet i mężczyzn oceniano podczas
ćwiczeń bojowych oraz sztafety pożarniczej z przeszkodami.
Gminę Grodziec podczas zawodów reprezentowali druhowie
z OSP Lądek – najlepsi w tegorocznych i zeszłorocznych gminnych
zawodach pożarniczych. Profesjonalne przygotowanie i wysokie umiejętności druhów z Lądku przełożyły się także na wynik
uzyskany podczas zawodów powiatowych. Po zaciętej walce
OSP Lądek ostatecznie zajęło odpowiednio I miejsce w kategorii
ćwiczenia bojowe oraz trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Nowe hełmy i mundury dla OSP
Złożony przez Gminę Grodziec wniosek o dofinansowanie jednostek OSP z terenu naszej gminy włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego (KSRG) zyskał aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dzięki temu, 25 września 2019 roku w siedzibie Ministerstwa w Warszawie Mariusz Woźniak
– Wójt Gminy Grodziec i Aleksandra Musiałowska –
Skarbnik Gminy Grodziec podpisali umowę na łączną kwotę 34 300 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 8 kompletów ubrań specjalnych
i 10 sztuk hełmów strażackich dla jednostek OSP
Grodziec i Biskupice.
Oficjalnego przekazania umundurowania i sprzętu dokonano 4 grudnia w siedzibie Urzędu Gminy
Grodziec. O podobne wsparcie włodarz gminy wystąpił także dla jednostek OSP z Lądku i Królikowa.
,, Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"

Niebawem powstanie nowa droga w Janowie.
Podpisano umowę o przyznaniu dofinansowania
Dzięki zaangażowaniu samorządu lokalnego 2 października 2019 roku w Urzędzie Gminy Grodziec Mariusz Woźniak – Wójt
Gminy Grodziec oraz Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec podpisali z Krzysztofem Grabowskim – Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowę o przyznaniu pomocy ze środków PROW 2014-2020 na realizację operacji
pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr G27P w miejscowości Janów”.

Wartość kosztorysowa zadania to blisko 1 230 000 zł, z czego dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego
będzie stanowić 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.
Droga, na którą Gmina Grodziec pozyskała dofinansowanie tworzy ciąg komunikacyjny pomiędzy miejscowością Janów (gmina

Grodziec) i Jaroszewice Grodzieckie (gmina Rychwał). Projekt
inwestycji przewiduje wykonanie przebudowy drogi gruntowej
na drogę o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ponad
800 mb z chodnikiem. Realizację przedmiotowej inwestycji planuje się na trzeci kwartał 2020 roku.

Stawiamy na rozwój i współpracę!
Spotkanie stowarzyszeń z terenu gminy Grodziec
Z roku na rok wzrasta liczba stowarzyszeń na terenie gminy Grodziec, co dowodzi o wzroście aktywności mieszkańców gminy
oraz dobrej współpracy z samorządem lokalnym wspierającym ich działalność.

10 października w remizie OSP w Wielołęce zostało zorganizowane spotkanie dla organizacji pozarządowych działających
na terenie gminy Grodziec. Podczas spotkania przedstawicielom
stowarzyszeń, KGW oraz jednostek OSP przekazano informację
o możliwościach pozyskania dotacji oraz dobrych praktykach
w tym zakresie. Tematykę „Jak uzyskać i rozliczyć dotację z budżetu gminy Grodziec?” przybliżyła Agnieszka Szczecińska – pracownik Urzędu Gminy Grodziec. Z kolei, praktyczny obraz skutków
pozyskiwanych środków zewnętrznych na przykładzie sołectwa
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Biskupice zaprezentował Mateusz Dryjer – przedstawiciel działających w sołectwie stowarzyszeń. Spotkanie było także okazją do
szerszego omówienia prawnych aspektów działalności lokalnych
KGW oraz OSP, co uczynił zaproszony jako prelegent Ryszard Bartosik – poseł na Sejm RP.
Celem spotkania oprócz przesłanki szkoleniowej i podsumowania dotychczasowej działalności stowarzyszeń, była integracja
pomiędzy przedstawicielami poszczególnych organizacji pozarządowych i wzajemna wymiana doświadczeń.

Z życzeniami i nagrodami – Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Grodziec
Czworo nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Grodziec, wyróżniających się w swojej pracy zawodowej odebrało w tym roku nagrody i gratulacje od Wójta Gminy Grodziec Mariusza Woźniaka.
Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej obchodzonych w placówkach
oświatowych z terenu gminy Grodziec Wójt złożył wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracyjno-obsługowym serdeczne podziękowania za podejmowany trud
i wytrwałość w misji, którą pełnią. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej niektórzy nauczyciele zostali wyróżnieni Nagrodą Wójta Gminy Grodziec.
To zaszczytne wyróżnienie wraz z życzeniami dalszych sukcesów w pracy zawodowej
i twórczego zapału do podejmowania nowych wyzwań otrzymali: Pani Barbara Sapikowska z Przedszkola Samorządowego w Grodźcu, Pani Wiesława Urbaniak i Pan
Krzysztof Kaniewski ze Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu oraz Pani
Edyta Karmowska ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie.
Serdecznie gratulujemy!

Jesień życia wcale nie musi być smutna!
Seniorzy zgromadzeni w Klubie Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” to jedno ze stowarzyszeń bardzo aktywnie działających
na terenie gminy Grodziec.
Zrzesza osoby dojrzałe i mądre życiowo, które chętnie aktywizują lokalną społeczność. Mogliśmy się o tym przekonać
podczas zorganizowanego po raz kolejny w hali sportowej
w Grodźcu pikniku pn. „Senior dla Seniora”.
Impreza zgromadziła liczne grono uczestników, przedstawicieli współdziałających stowarzyszeń oraz zaproszonych gości. Tego popołudnia publiczność mogła podzi-

wiać występy dzieci ze Społecznej Szkoły Podstawowej
w Lipicach oraz młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Grodźcu.
Na scenie w swych wokalnych repertuarach zaprezentowały
się także „Biskupiczanki” oraz Chór Męski z Grodźca. Nie zabrakło także występu członków Klubu Seniorów „Ale Babki
Grodzieszczanki” przy akompaniamencie akordeonu. Przygotowany smaczny poczęstunek i towarzysząca spotkaniu miła
atmosfera sprawiła, że wspólna biesiada
seniorów trwała do późnych godzin wieczornych.
Gratulujemy naszym Seniorom nieustającego zapału i ciekawych pomysłów. Życzymy
realizacji kolejnych przedsięwzięć integrujących społeczność gminną! Organizatorami
wydarzenia byli: Ośrodek „Działaj Lokalnie”,
Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”,
Wójt Gminy Grodziec, Stowarzyszenie Klub
Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki”.
Wydarzenie współfinansowano
ze środków Gminy Grodziec
oraz ze środków programu „Działaj Lokalnie”
w ramach realizacji
projektu „Seniorzy od kuchni”.

Grodziecki akcent podczas 100-lecia TPD
23 października 2019 roku delegacja z naszej gminy
uczestniczyła w obchodach 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie.
Te piękną historię TPD tworzyli przez lata bowiem także nasi członkowie. Im też, dedykujemy otrzymane z rąk
Prezes TPD Oddział w Koninie Pani Krystyny Chowańskiej,
zaszczytne wyróżnienie w postaci Medalu Pamiątkowego za okazane dzieciom serce w tworzeniu warunków dla
pomyślnego rozwoju i godnego życia. Jesteśmy dumni, że
w tym pięknym dziele swój udział ma także grodziecki oddział
TPD!
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Gminne obchody Święta Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W 101. 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. kan.
dra Władysława Piechotę. Uroczystą
liturgię mszy świętej wzbogacił śpiew
Chóru Męskiego z Grodźca, udział
Orkiestry Dętej Parafii Królików oraz
nastrojowa akademia patriotyczna
w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej im. Marii
Dąbrowskiej w Grodźcu. Młodzież
w przedstawionym programie słowno-muzycznym przypomniała o naszej historii oraz walce o wolność
i niepodległość.
Po mszy, w uroczystym przemarszu prowadzonym przez Orkiestrę
Dętą Parafii Królików, poczty sztandarowe szkół oraz jednostek OSP
zgromadzono się pod pomnikiem
upamiętniającym bohaterów poległych podczas II wojny światowej,
gdzie złożono uroczyście wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze.
Wcześniej, hołd poległym bohate-

rom i wiązanki kwiatów złożono także pod pomnikiem Powstańców Styczniowych na cmentarzu w Grodźcu.
W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, szkół,
przedszkola samorządowego, poczty sztandarowe szkół i ochotniczych straży pożarnych, harcerze oraz mieszkańcy gminy. Organizatorami obchodów byli: Wójt Gminy Grodziec, Proboszcz
Parafii Grodziec oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodźcu.

Mała infrastruktura, a cieszy!
W minionym roku dzięki środkom z budżetu gminy, a także wyodrębnionym w ramach Funduszu sołeckiego, zrealizowano
szereg działań, które wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców naszej gminy.
W trosce o bezpieczeństwo użytkowników ruchu zamontowano w Lądku i Królikowie bariery energochłonne
wzdłuż cieków i zbiorników wodnych.
Mając na uwadze komfort osób korzystających z przystanków autobusowych
w Junnie, Nowej Ciświcy oraz Białej zamontowano nowe wiaty przystankowe
oraz dokonano naprawy istniejących.
Działania obejmowały również inwestycje w rozwój infrastruktury oświetleniowej w Zaguźnicy, Królikowie,
Tartaku, Grodźcu oraz Nowej Hucie.
W ramach Funduszu udało się również
zakupić nowe gabloty informacyjne
oraz tablice kierunkowe. Na bieżąco
polepszany jest stan infrastruktury
drogowej (remont dróg, zakup nowych
gablot informacyjnych i tablic kierunkowych) oraz doposażane są place zabaw w nowe elementy zabawowe.
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Kolejne nowe auto dla strażaków z Gminy Grodziec
Po wielu latach oczekiwań druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach doczekali się nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
To wynik wspólnych starań samorządu i jednostki rozpoczętych na początku tego
roku a zakończonych odebraniem promesy od Wojewody
Wielkopolskiego na dofinansowanie do zakupu nowego
auta. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy VOLVO FL 44R 4x4 GBA3/16+4, który trafił do
Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach, jest drugim nowym
pojazdem tego typu w historii Gminy Grodziec. Nowe auto zastąpi wysłużony średni samochód marki Magirus Deutz 170D
z 1980 roku. Koszt nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP w Biskupicach wyniósł w sumie 760 tys. zł. Gmina Grodziec z własnego budżetu przeznaczyła na ten cel 425 tys. zł. Pozostałe środki pochodziły z dotacji pozyskanych z:
• Narodowego/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej (110 tys. zł),
• Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego / Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji (225 tys. zł).
Uroczyste przekazanie auta strażackiego odbyło się 6 grudnia
2019 r. w jednostce OSP Biskupice.

Budowa chodnika oraz wykonanie odwodnienia
przy drodze powiatowej nr 3097P w m. Biskupice
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie uczniów uczęszczających do pobliskiej szkoły, wraz
z rozpoczęciem roku szkolnego zakończono budowę
390 mb chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Biskupice. Łączna wartość przedsięwzięcia realizowanego wspólnie z Powiatem Konińskim to ponad 285
tys. zł, z czego 116 tys. zł stanowiły środki pochodzące
z budżetu gminy Grodziec. W celu ograniczenia prędkości pojazdów zamontowano w tym miejscu tablice
radarowe pomiaru prędkości.

Przebudowa drogi gminnej
Lipice – Nowa Huta (etap I)

Remont drogi powiatowej
Lipice – Stara Ciświca (etap II)
Współpraca Gminy Grodziec ze Starostwem Powiatowym
i Nadleśnictwem Grodziec zaowocowała kolejną inwestycją
pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 4320P na odcinku Lipice –
Stara Ciświca". W drugiej połowie października oddano do
użytkowania kolejny fragment drogi. Na odcinku ponad 800
mb wykonano poszerzenie pasa jezdni oraz położono nową nawierzchnię asfaltową. Wartość inwestycji to blisko 500 tys. zł,
z czego 162 tys. zł stanowiło dofinansowanie Nadleśnictwa Grodziec, a 50 tys. zł pochodziło z budżetu Gminy Grodziec. Jest to
już kolejny etap remontu drogi powiatowej łączącej Gminę Grodziec z Gminą Chocz. Mamy nadzieję, że dzięki owocnej współpracy samorządu gminnego i powiatowego oraz Nadleśnictwa
Grodziec prace na tym odcinku będą kontynuowane.

Gmina Grodziec pozyskując dofinansowanie od Samorządu
Województwa Wielkopolskiego w kwocie 241 600 zł zakończyła
w listopadzie długo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję
polegającą na przebudowie drogi gruntowej w sołectwie Junno (etap I). Wybudowany odcinek drogi o długości 971 mb jest
pierwszym etapem inwestycji, która docelowo połączy drogą asfaltową miejscowości: Lipice, Nowa Huta, Stara Huta, Borowiec
i Mokre. Wartość przedsięwzięcia to blisko 480 tys. zł.
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Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku do obchodów tego wspaniałego święta
włączyła się również nasza gmina. Uroczystość odbyła się 29 listopada w Szkole Podstawowej w Grodźcu i została zorganizowana
przez Wójta Gminy Grodziec, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Ideą spotkania było zintegrowanie naszego lokalnego społeczeństwa i przybliżenie problemów, z jakimi na co dzień borykają
się osoby niepełnosprawne. Do wspólnych obchodów tego dnia zostały zaproszone osoby niepełnosprawne z terenu naszej gminy,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. To dla nich właśnie wystąpił Teatr Kanon z przedstawieniem „Na łące i polanie”.
Następnie wszyscy wzięli udział w zabawie andrzejkowej i konkursach. Dzieci dopingowane przez naszą medalistkę Olimpiad Specjalnych, dzielnie poradziły sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. Magię wieczoru dopełniło zamykanie uczestników w bańkach
mydlanych i wspólne wróżby. Zarówno osoby niepełnosprawne jak i ich bliscy znaleźli chwilę wytchnienia przy wspólnej kawie i słodkościach. Otrzymali także pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Spotkanie było okazją do refleksji i uwrażliwienia naszego społeczeństwa na problematykę niepełnosprawności oraz upowszechniania wśród niego zrozumienia, szacunku i tolerancji w stosunku
do osób niepełnosprawnych.

Coroczny kiermasz
i koncert świąteczny

Od pięciu lat w okresie zbliżających się świąt bożonarodzeniowych organizowany jest
w naszej gminie kiermasz świąteczny, połączony z koncertem.
W tym wyjątkowym czasie serce grodziecczan zaczyna bić mocniej, a wszystko inne przysłania chęć obdarowania naszych bliskich czymś
wyjątkowym. Tak było również w tym roku. W minioną niedzielę, 8 grudnia, hala sportowa Szkoły
Podstawowej w Grodźcu po raz kolejny tętniła
życiem, zamieniając się w kolorowy jarmark
świąteczny. Była to wspaniała okazja zarówno
do nabycia pięknych, świątecznych ozdób, jak i do
spotkania z Mikołajem, który w towarzystwie Elfa
i Śnieżynki zapraszał wszystkie dzieci do bajkowej
Chaty Mikołaja i wspólnych pamiątkowych fotografii. Podczas kiermaszu do pięknych stoisk z wykonanymi własnoręcznie przez wystawców ozdobami zapraszały: Szkoła Podstawowa w Grodźcu,
Stowarzyszenie „Koło Kobiet” w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Społeczna Szkoła Podstawowa w Lipicach, Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” oraz Szkoła Podstawowa w Królikowie. Wielką atrakcją, którą organizatorzy przygotowali dla
najmłodszych oraz ich rodzin był edukacyjny teatr magii mistrza iluzjonisty Łukasza Podymskiego. Sztuczki magika oczarowały zgromadzoną publiczność i przysporzyły wiele radości dzieciom,
które mogły w nich uczestniczyć. Na scenie w bajkowym przedstawieniu pt. „Mikołajkowa przemiana” wystąpiły także „Wielołęczanki” i przyjaciele. Pyszne wypieki i ciepłe napoje serwował
w kawiarence samorząd uczniowski SP w Grodźcu. Kiermasz świąteczny zakończył się koncertem w wykonaniu golińskiego kwartetu „AD REM” oraz Chóru Męskiego z Grodźca. Kolędy
i pastorałki oraz świąteczne przeboje w wykonaniu zaproszonych i naszych lokalnych artystów
oczarowały publiczność, wprowadzając wszystkich w iście magiczny nastrój.
Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Grodziec, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grodźcu oraz Kierownik Biblioteki Publicznej
Gminy Grodziec.

Wielołęczanki
zaprosiły na Mikołajki!
7 grudnia Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Wsi „Wielołęczanki” zaprosiło wszystkie dzieci
z terenu naszej gminy do wspólnej zabawy na zorganizowanych już po raz kolejny Mikołajkach.

Wydarzenie odbyło się w remizie OSP w Wielołęce i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem
lokalnej społeczności. Organizatorzy przygotowali
wiele niespodzianek. Mikołajki rozpoczął teatrzyk
w wykonaniu członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych przyjaciół. Piękna scenografia i realistycznie opowiedziana historia sprawiły, że najmłodsi
przenieśli się do krainy bajek, w której wszystko
jest możliwe i dobrze się kończy. Dzieci spotkały się
tego wieczoru ze św. Mikołajem, który obdarowywał je prezentami i zapraszał do wspólnej zabawy.
Na wszystkich czekały pyszne ciasta, napoje oraz
słodka czekoladowa fontanna. Mikołajkowa zabawa wprowadziła przybyłych w nastrojowy przedświąteczny klimat.

Zadanie w zakresie działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki! 3”- spotkanie integracyjne dla dzieci
z Gminy Grodziec zostało dofinansowane
ze środków Gminy Grodziec.

