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W gminie Blizanów funkcję sołtysa wsi sprawuje 8 kobiet

Obejmując funkcję Wójta Gminy Blizanów założyłem, iż uczynię wszystko, by nasza gmina stała 
się prężnie rozwijającą się częścią Powiatu Kaliskiego. Gmina Blizanów obejmuje największą liczbę 
sołectw w Wielkopolsce. W naszych 40 sołectwach mieszka blisko 10 tys. mieszkańców. Poprzez 
inwestycje: budowę i remonty dróg, budowę i modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego, re-
monty szkół, ośrodków zdrowia, budowę boisk, modernizację oświetlenia, poprawę usług w sa-
mym Urzędzie Gminy staramy się zapewnić Państwu jak najlepsze warunki do życia. Wiele udało 
się zrobić, ale przed nami nowe wyzwania, które chciałbym wspólnie z Państwem realizować. Pra-
gnę mocno podkreślić, iż nie byłoby tak dynamicznego rozwoju Gminy, gdyby nie dobra współ-
praca z radnymi, sołtysami, pracownikami, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami działających 
na terenie Gminy organizacji i stowarzyszeń, za którą serdecznie i gorąco dziękuję.

          Wójt Gminy
         mgr inż. Sławomir Musioł
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Najważniejsze inwestycje:
I. Drogi:
Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym od kilku lat są drogi i właśnie na ich budowę i utrzy-

manie przeznacza się największe kwoty, średnio 1, 5 mln zł rocznie. Długość drogi wojewódzkiej 
na terenie gminy wynosi 25 km, powiatowych – 45, 2 km, a gminnych 140 km, w tym: bitumiczne 
– 81, 4 km, tłuczniowe – 12, 9 km, żwirowe – 4, 5 km i gruntowe – 40, 8 km.

Nawierzchnia asfaltowa: Nawierzchnia tłuczniowa: Nawierzchnia żwirowa:
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Łaszków  
Lipe Trzecie 
Jarantów wieś 
 Jarantów osiedle  
Czajków 
Jastrzębniki do tamy 
Jastrzębniki-Szadek 

450 m 
850 m

1330 m
480 m
330 m

1000 m
1180 m

Blizanów 
Poduchowne 
Grodzisk-Janków 
Drugi 
Góry Blizanowskie
 

900 m
800 m

1550 m

RAZEM 5620 m RAZEM 3250 m
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Pawłówek 
Żerniki 
 Zagorzyn - Żegocin
Biskupice-Łaszków
 

510 m
1460 m
700 m

1640 m

Romanki 
Korab-Brudzew 
Czajków-Żegocin 

360 m
600 m
890 m

Brudzew-Dębniałki  
Korab-Rosocha 
Filutów-Jarantów 
Kolonia 
Brzezina-
Blizanówek 

780 m
1700 m

1740 m
950 m

RAZEM 4310 m RAZEM 1810 m RAZEM 5170 m
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Pruszków wieś 
Żegocin 
Żegocin -  Zagorzyn
Janków Drugi (osiedle) 
Dojutrów 
Pruszków osiedle  
Pawłówek-Niedźwiady 

1190 m
400 m
700 m
80 m

280 m
580 m
820 m

Bolmów - Blizanów  
Janków Drugi - 
Grodzisk 
Dębniałki Kaliskie-
Pruszków 
Jastrzębniki (osiedle)

2100 m

760 m

640 m
410 m

RAZEM 4050 m RAZEM 3910 m
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Wyganki
Wyganki – Żerniki
Korab

360 m
400 m
260 m

Janków Pierwszy
- Łaszków
Pruszków (osiedle)
Czajków – Pawłówek
Pruszków
Brudzew – Graniczki
Piskory – Jarantów
Blizanówek – Skrajnia 
Blizanowska
Łaszków – Żerniki

1080 m
3000 m
1280 m
810 m
750 m

1000 m

1000 m
700 m

Dębniałki 800 m

RAZEM 1020 m RAZEM 9620 m RAZEM 800 m
RAZEM 2007 -2010 15 000 m RAZEM 2007 -2010 18 590 m RAZEM 2007 - 

2010
5 970 m

II. Chodniki:
W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, szczególnie dzieci w drodze do szkoły, 

od kilku lat budowane są chodniki, zwłaszcza przy drogach o największym nasileniu ruchu pojaz-
dów. Dla podniesienia estetyki coraz więcej chodników powstaje na nowo powstałych osiedlach 
mieszkaniowych. Średnio każdego roku na terenie gminy przybywa ok. 1 km chodników.

1. Przy drogach powiatowych we współpracy powiatem kaliskim:
- 2007 r. - Janków Pierwszy (225 m)
- 2008 r. – Janków Trzeci (156 m)  i Rychnów (134 m)
- 2009 r. - Piotrów (290 m) 
2. Przy drogach wojewódzkich we współpracy z samorządem Gminy Blizanów:
-2007 r. – Janków Pierwszy-Janków Drugi (370 m)
- 2008 r. – Janków Drugi (400 m)
- 2009 r. – Pawłówek – 1 etap
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III. Parkingi:
Przy budynkach użyteczności publicznej powstają nowe parkingi.
- 2008 r. – parking przy Ośrodku Zdrowia w Jastrzębnikach – 450 m2 

- 2009 r. – parking przy Szkole Podstawowej i sali OSP w Jastrzębnikach – 995 m2 

IV. Sieć kanalizacyjna:
Poza drogami najwięcej środków finansowych gmina przeznacza na budowę sieci sanitarnej. Z 

miejscowości nie objętych kanalizacją sanitarną ścieki są dowożone do oczyszczalni samochodami 
asenizacyjnymi lub beczkowozami asenizacyjnymi i gromadzone w zbiorniku retencyjnym ścieków 
dowożonych. 

- 2007 r. – kanalizacja sanitarna w Blizanówku – 5, 6 km dla 51 przyłączy oraz 7 przepompowni
- 2009 r. – kanalizacja sanitarna w: Pawłówku, Pruszkowie, Dębniałkach Kaliskich – 24, 3 km dla 

351 przyłączy oraz 13 przepompowni 
- z końcem roku 2010 rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej w Żegoci-

nie i Czajkowie, na które pozyskano środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
- trwają przygotowania do realizacji budowy sieci kanalizacyjnej w Jastrzębnikach, Pamięcinie, 

Szadku, Poklękowie i Godziątkowie - Brzezinie
V. Zaopatrzenie w wodę:
Gmina Blizanów dla pokrycia zapotrzebowania ludności w wodę eksploatuje 12 studni głębino-

wych. Dla potrzeb wodociągu gminnego zaopatrującego mieszkańców gminy w wodę pitną i dla 
potrzeb gospodarczych gmina posiada 6 stacji uzdatniania wody. Na koniec 2008 r. wykonanych 
było 2233 szt. przyłączy do sieci wodociągowej.

- 2010 r. – przystąpiono do budowy stacji uzdatniania wody w Jastrzębnikach, całkowity koszt 
inwestycji wynosi 1,8 mln zł, z czego 75 % dotacji pochodzi z PROW 

- opracowano dokumentację na modernizację stacji uzdatniania wody w Blizanowie

VI. Ochrona zdrowia:
W budynkach ośrodków zdrowia gmina przeprowadziła konieczne remonty.
- docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Blizanowie

VII. Oświetlenie uliczne: 
W ostatnich latach nastąpiła modernizacja oświetlenia ulicznego. 
2007 r. – montaż 12 dodatkowych opraw i wymiana 26
2008 r. – montaż 10 nowych opraw i wymiana 112
2009 r. – montaż 16 dodatkowych opraw
Na terenie gminy znajduje się obecnie 987 lamp oświetleniowych, którymi steruje 99 punktów 

zapalania. Gmina na opłaty i energię elektryczną i konserwację oświetlenia wydaje rocznie ponad 
500 tys. zł

VIII. Oświata, sport i rekreacja:
Przy wszystkich Zespołach Szkół wykonane zostały boiska o nawierzchni poliuretanowej.
- 2008 r. – budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w 

Jankowie Pierwszym o wymiarach 22m x 36m, do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego, siatkówkę 
i koszykówkę 

- 2008 r. – odnowa elewacji, remont dachu i kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Jarantowie 
oraz wymiana pokrycia dachu i odnowa elewacji w Szkole Podstawowej w Jastrzębnikach

- 2009 r. - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół w 
Blizanowie o wymiarach 22m x 44 m, do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego, siatkówkę i koszy-
kówkę. Na tę inwestycję pozyskano 200 tys. zł z Ministerstwa Sportu.

- 2009 r. - place zabaw dla dzieci w miejscowościach Brudzew, Godziątków, na które pozyskano 
5 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Kaliszu

- 2009 r. budowa boiska sportowego i placu zabaw dla mieszkańców Piskor, na które pozyskano 
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grunty z Agencji Nieruchomości Rolnej
- 2010 r. – remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Pruszkowie (termomodernizacja, wymiana 

instalacji sanitarnych i osprzętu, zakup mebli i instrumentów muzycznych)
- 2010 r. – budowa bieżni przy Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym – 197 m2 

IX. Elektrownie wiatrowe:
- 2009 r. – dokonano zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy i przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi: Blizanówek, Brudzew, Godziątków, Janków Trzeci, Lipe, Lipe Trzecie, Rychnów, Romanki, 
Rychnów Kolonia, Skrajnia Blizanowska, Skrajnia, Dębniałki, Blizanów Wieś, Blizanów Drugi, Ja-
rantów w celu wyznaczenia terenów przeznaczonych na lokalizację 24 elektrowni wiatrowych. 
Każda z nich będzie posiadała moc ok. 2, 5 MW, przy wysokości 150 m turbiny, napędzanej śmi-
głami o rozpiętości 120 m (dł. śmigła – 60 m). 

Plac zabaw w Piskorach

Od maja 2009 r. młodzież z Blizanowa może korzystać z boiska poliuretanowego
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Nowy wygląd zyskała Szkoły Podstawowa w Jastrzębnikach i w Jarantowie
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Opieka społeczna
W maju tego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obchodził 20-lecie rozpoczęcia działal-

ności. Tylko w ciągu ostatniej kadencji z oferowanych przez GOPS form pomocy (tj.: pracy socjal-
nej, zasiłków stałych, okresowych, celowych, pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia 
skutków suszy, usług opiekuńczych, dożywiania, udzielania schronienia, sprawiania pogrzebu, 
opłacania pobytu w Domach Pomocy Społecznej) skorzystało 1286 rodzin. Aby otrzymać daną 
formę pomocy rodzina musi spełniać określone ustawami warunki i kryteria. Do 30 września 2008 
r. Biuro Świadczeń Rodzinnych udzielało zaliczki alimentacyjnej. W 2009 r. zmianie uległ okres 
zasiłkowy i teraz trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku. Obok posiadania 
dziecka na utrzymaniu, głównym kryterium uprawniającym do świadczeń rodzinnych jest prze-
ciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie z roku kalendarzowego poprze-
dzającego okres zasiłkowy i wynosi 504 zł na osobę lub 583 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się 
dziecko niepełnosprawne. Wraz z zasiłkiem rodzinnym wypłacane są także dodatki do zasiłku z 
tytułu: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia 
i rehabilitacji dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania. Świadczeniami, które nie są uzależnione od kryterium dochodowego są: 
jednorazowa zapomoga, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne. Od 1 października 2008 
r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są rodzinom, których dochód nie prze-
kracza 725 zł na osobę. Jest to świadczenie zwrotne i dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do 
zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z fun-
duszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. W latach 2006-2009 
z pomocy udzielonej przez Biuro Świadczeń Rodzinnych skorzystało 1065 rodzin.

Pod koniec 2009 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Blizanowie zre-
alizował projekt systemowy, na który 
pozyskał 70 tys. zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczestni-
czyło w nim 12 długotrwale bezrobot-
nych kobiet, od 19 do 50 roku życia, 
zamieszkałych na terenie gminy. Szko-
lenie objęło kurs w zakresie makijażu 
oraz wizażu, kosmetyki i stylizacji pa-
znokci prowadzony przez kosmetolog. 
Odbyły się też indywidualne treningi 
psychologiczne, konsultacje z doradcą 
zawodowym i prawnikiem oraz wykła-
dy z pielęgniarką. Zajęcia zakończyły 
się uzyskaniem zaświadczenia potwier-
dzającego uczestnictwo w kursie. Kolej-
ny wniosek z PO KL został już złożony 
do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Po-
znaniu i będzie realizowany jeszcze w 
tym roku. Wezmą w nim udział kobiety 
i mężczyźni zgodnie z obowiązującą za-
sadą równości szans. 

Zajęcia odbywały się w blizanowskim GOK-u
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Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Do ważniejszych zadań wykonanych przez Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie w latach 
2007 - 2009 należą:

- rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano ponad 180 przyłączy wodociągo-
wych i ponad 150 przyłączy kanalizacyjnych,

- modernizacja i konserwacja stacji uzdatniania wody: wymiana złóż filtrujących na stacji w Rych-
nowie, wymiana pomp na stacjach w Jastrzębnikach, Pawłówku, Zagorzynie, Lipem i Blizanowie a 
także prace remontowo-budowlane budynków stacji,

- przyjęcie do eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni w Blizanówku i  w Pruszkowie,
- uruchomienie drugiego reaktora na oczyszczalni ścieków w Zagorzynie,
- zainstalowanie systemu monitoringu wizyjnego na Oczyszczalni Ścieków w Zagorzynie oraz 

systemu monitoringu przepompowni ścieków w miejscowości Grodzisk,
- prace remontowe i modernizacyjne budynków komunalnych, wymiana pokrycia dachowego 

na budynkach w Rychnowie, Jankowie i Żegocinie, wymiany drzwi i okien, naprawy instalacji 
elektrycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawa i wymiana elementów c.o., malowanie 
wnętrz i remonty elewacji,

- przyjęcie w użytkowanie w ramach leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego marki Zetor Pro-
xima 7441 wykorzystywanego do koszenia poboczy i odśnieżania dróg gminnych,

- zakup ze środków własnych przyczepy rolniczej 6-tonowej Warfama T-610 służącej do wywozu 
osadów ściekowych z oczyszczalni,

- przyjęcie do eksploatacji od UG w Blizanowie koparko - ładowarki marki New Holland LB 
95N07 wykorzystywanej do kopania rowów wzdłuż dróg gminnych,

- naprawa dróg gminnych masą asfaltową,
- zaadoptowanie pomieszczeń w Jankowie Pierwszym 101A dla potrzeb Urzędu Gminy - Referatu 

Oświaty,
- wykonanie trybun dla publiczności, podwyższenie ogrodzenia oraz montaż systemu nawad-

niania murawy na boisku sportowym w Piotrowie, wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w 
Jarantowie i Blizanowie,

- prace porządkowe na terenie gminy wykonane przy współudziale pracowników zatrudnionych 
w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W 2008 r. Urząd Gminy Blizanów zatrudnił 
18, a rok później – 19 osób.

Statystyka
na terenie gminy 2007 r. 2008 

r.
2009 

r.
urodzenia 101 115 102

zgony 112 107 106

zawarte małżeństwa 119 129 118

wydane dok. tożsamości 2 286 1 802 581

migracje 188 105 129

przemeldowania 66 47 62

pobyty czasowe 67 35 28

wpisy do ewidencji dział. gosp. 61 66 77

zmiany w ewidencji dział. gosp. 56 64 229

decyzje o wykreśleniu z 
ewidencji

50 48 50

decyzje o warunkach zabudowy
 i zagospodarowania terenu

127 120 156

działające przedsiębiorstwa 560 568 553

Najczęściej nadawane imiona:
dla dziewcząt: Julia, Wiktoria, 

Natalia, Maja, Aleksandra

dla chłopców: Jakub, Kacper, 
Mateusz, Szymon, Bartek

*migracje – zameldowania na 
pobyt stały, związane ze zmianą 
kodu terytorialnego i daty zamel-
dowania, natomiast przemeldo-
wania na pobyt stały odbywają 
się w obrębie gminy i są związane 
ze zmianą daty zameldowania
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Wysokość stawek podatkowych w zł          

Przedmiot 
opodatkowania
1. od gruntów za m²

stawka 
przyjęta na 
2010 r. przez 
Radę Gminy

a) związanych z 
prowadzeniem 
działalności gospodarczej

0,60

b) pod jeziorami, zajętych 
na zbiorniki retencyjne 
lub elektrownie wodne

4,04

c) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej dział. 
pożytku publicznego

0,20

2. od budynków lub 
ich części za m²
a) budynki mieszkalne 0,32
b) budynki związane 
z prowadzeniem 
działalności gospodarczej

16,00

c) zajętych na  
prowadzenie dział. 
gosp. w zakresie obrotu 
kwalifikowanym mat. 
siewnym

9,57

d) zajętych na  
prowadzenie dział. gosp. 
w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych

3,32

e) pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej dział. 
pożytku publicznego

3,31

f) od wartości budowli 2%

Stawki taryf odprowadzania 
ścieków [zł/m³]

Grupa 1
Socjalno-bytowe

2,95

Grupa 2
Poprodukcyjne

6,50

Grupa 3
Dowożone socjalno-
bytowe

8,00

Grupa 4
Dowożone 
poprodukcyjne

9,00

Stawki taryf zaopatrzenia w 
wodę [zł/m³]

Grupa 1
Gospodarstwa domowe
i odbiorcy pozaprzemysłowi

1,95

Grupa 2
Cele produkcyjne, w których 
woda wchodzi w skład 
lub bezpośredni kontakt z 
produktami spożywczymi

2,25

Grupa 3
Pozostały przemysł

2,35

Podatek rolny na 2010 r. wynosi 85, 25 zł.
  z 1ha przeliczeniowego 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności go-

spodarczej  jest  zwolniony z opłat

Od 1 stycznia 2010 r. nie pobiera się również 
opłaty za wydanie dowodu osobistego

Za decyzję o warunkach zabudowy opłata 
wynosi 107 zł, a za przeniesienie decyzji o 
warunkach zabudowy na rzecz innej osoby 
- 56 zł

Stacja Uzdatniania Wody w Lipem i w Rychnowie

Aktualnie obowiązujące stawki taryf
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Rolnictwo, ochrona środowiska
W związku z wystąpieniem klęski suszy  w 2008 r.  dokonano protokólarnego ocenienia strat  w 

uprawach w ponad  900  gospodarstwach rolnych. Dzięki temu rolnicy mogli korzystać z pomocy 

finansowej z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie, kredytów preferencyjnych czy 

też  umorzeń składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS-ie. 

Dwukrotnie przeprowadzono gminną akcję zbiórki zużytego sprzętu AGD – elektrycznego i elek-

tronicznego. W pierwszej akcji w 2009 r. zebrano ok. 9 ton sprzętu, w drugiej w 2010 r. – 10, 5 ton. 

Corocznie w ramach akcji „Posesja” pracownicy Urzędu Gminy i Policji przeprowadzają kontrolę  

porządku i czystości w posesjach na ternie gminy. W Blizanówku i w Piotrowie skontrolowano też 

legalność przyłączy kanalizacyjnych. We wszystkich miejscowościach są ustawione  pojemniki do 

zbiórki surowców  wtórnych -  tworzywa sztuczne, szkło i metal, z których korzystają mieszkańcy. 

Aktualizowany jest Program Gospodarki Odpadami. Corocznie dofinansowuje się  działalność spół-

ek wodnych działających na terenie gminy. Ponadto gmina Blizanów pokrywa przeważającą cześć 

kosztów  monitoringu gleb obejmujących ok. 250 prób  na NPK oraz  25  na mikroelementy. W 

ramach współpracy z Kołami Łowieckimi zakupiono i wypuszczono  na terenach leśnych 6 szt. da-

nieli. Gmina współdziała też z kaliskim Schroniskiem dla Zwierząt w zakresie odłowu bezpańskich 

psów z naszego terenu oraz  posiada  podpisaną umowę  z firmą  FARMUTIL na odbiór  padłych 

zwierząt gospodarskich. 

W  zakresie ewidencji działalności gospodarczej każdego roku na wnioski przedsiębiorców do-

konuje się ok.: 50 wpisów, 70 zmian oraz  50 wykreśleń. W 2009 r. w  związku z rozporządzeniem  

z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności przeprowadzono akcje uak-

tualniania  wpisów przedsiębiorców zamieszkałych na terenie gminy  Blizanów, wysłano do nich 

zawiadomienia o konieczności dokonania zmiany – uaktualnienia PKD, co miało wpływ na  ilości 

wydanych zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 250.  

Każdego roku z myślą o zdrowiu mieszkańców gminy przeprowadzane są akcje profilaktyki 

zdrowotnej, obejmującej badania: mammograficzne, wzroku, jelita grubego i prostaty oraz prze-

świetlenia płuc.   

Biblioteka
W ciągu ostatniej kadencji księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Blizanowie z filiami w 

Jastrzębnikach i w Rychnowie wzbogacił się o blisko 4,5 tys. egzemplarzy i obecnie liczy 45,5 

tys. woluminów. Zrąb księgozbioru stanowią: literatura dla dzieci i młodzieży, literatura piękna 

i obca dla czytelników dorosłych oraz literatura popularnonaukowa. Na zakup nowych książek 

biblioteka pozyskuje środki z Biblioteki Narodowej. Rocznie ze zbiorów biblioteki korzysta ok. 1 

tys. czytelników, wypożyczając ok. 20 tys. książek. Księgozbiór udostępniany jest do domu i w 

systemie prezencjalnym. Biblioteka posiada sprzęt komputerowy podłączony do Internetu, z któ-

rego może korzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec gminy. Na bazie księgozbioru podręcznego i 

Internetu biblioteka prowadzi działalność informacyjną. Odnalezienie poszukiwanych informacji 

ułatwiają elektroniczne encyklopedie, programy edukacyjne oraz książki mówione (na płytach). 

Pracownicy biblioteki współpracują z GOK-iem i nauczycielami szkół przy organizacji wycieczek, 

lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich i konkursów wiedzy o regionie „Moja Mała Ojczyzna”. W 

ostatnich latach największą wiedzą o gminie Blizanów i okolicach wykazują się uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Piotrowie: Agnieszka Frankowska (2010), Marcin Margiela (2009), Kinga Niemiec 

(2008), Aleksandra Zdunek (2007). 
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Oświata
W minionym roku do ośmiu szkół podstawowych uczęszczało 619 uczniów, do oddziałów przed-

szkolnych – 103, a do gimnazjów – 368. Na dowóz uczniów z odleglejszych miejscowości do szkół 
czterema autobusami gmina przeznacza rocznie ok. 330 tys. zł.

Ogółem w roku szkolnym 2009/2010 zatrudnionych jest 98 nauczycieli w pełnym wymiarze 
zajęć i 31 w niepełnym. Najwięcej - 56 jest nauczycieli mianowanych, 47 – dyplomowanych, 19 
– kontraktowych i 7 stażystów. Co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt przyznaje nagrody 
finansowe dyrektorom szkół i nominowanym przez nich nauczycielom.

Przy szkołach w Blizanowie, Jankowie Pierwszym, Jarantowie i Piotrowie działają świetlice. W 
Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym oraz Szkole Podstawowej w Rychnowie istnieje możliwość 
zakwaterowania. 

W 2009 r. uregulowano kwestie wykorzystania sal gimnastycznych w godzinach pozalekcyjnych 
również w soboty i niedziele. W sprawie udostępnienia obiektów sportowych w godz. wolnych od 
zajęć należy kontaktować się z dyrektorami szkół. 

W 2009 r. z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Jankowie Pierwszym i w Piotrowie sko-
rzystało 81 dzieci. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego przez 14 miesięcy funkcjonowało bezpłatne przedszkola w Rychnowie, prowadzone 
przez Fundację ,,Familijny Poznań”. Uroczyste otwarcie rychnowskiego przedszkola odbyło się 21 
maja 2009 r. Przez 5 godzin dziennie dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają tam zapewnioną opiekę 
nauczycieli.

W 2009 r. wójt gminy Blizanów przeznaczył 20 tys. zł na stypendia dla uczniów i studentów, 
zameldowanych na terenie gminy. Gminna Komisja Stypendialna powołana przez wójta zweryfi-
kowała wnioski spełniające kryterium dochodowe, a następnie ustaliła uzyskujących największą 
średnią ocen w poprzednim roku szkolnym lub akademickim. Stypendium przyznawane jest na 
okres 10 miesięcy w przypadku uczniów szkoły średniej i wynosi 150 zł na miesiąc, a dla studen-
tów przez 9 miesięcy i wynosi 200 zł. O stypendium mogą się również ubiegać osoby wybitnie 
uzdolnione, które przedłożą dokumentację osiągnięć sportowych lub artystycznych. W 2009 r. 
stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych otrzymały: Anna Gryzka z Godziątkowa, Anna 
Wojtczak z Brudzewa, Aleksandra Kowalska z Łaszkowa, Magdalena Musielska z Rychnowa, Maja 
Gólska z Żernik, a za wybitne osiągnięcia: Agata Agaciak z Brudzewa, Piotr Porada z Zagorzyna i 
Grzegorz Salamon z Jastrzębnik. 

Ponadto 236 uczniom udzielono świadczeń pomocy materialnej o charakterze stypendium socjal-
nego. Przekazano kwotę 14 755 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla 68 uczniów. 

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w marcu 2010 r. środki finansowe na zakup 
pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole otrzymały: Szkoła Podstawowa w Rychnowie 
– 3000 zł, Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym – 5973 zł i Szkoła Podstawowa w Jastrzęb-
nikach - 5997 zł. Natomiast ze wsparcia finansowego – 57725 zł na urządzenie szkolnego placu 
zabaw skorzysta Zespół Szkół w Piotrowie. W pierwszej edycji we wrześniu 2009 r. środki na za-
kup pomocy dydaktycznych przyznano: Szkole Podstawowej w Blizanowie -5973 zł oraz Szkole 
Podstawowej w Piotrowie – 6097 zł.

Aby zapewnić bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki w 2008 r. zostały zakupione i 
zainstalowane 42 kamery: w ZS w Blizanowie -16 kamer (9 wewnątrz i 7 na zewnątrz), w ZS w 
Jankowie Pierwszym – 15 (9 wewnątrz, 6 zewnętrznych), w ZS w Piotrowie -11 (2 wewnątrz, 9 na 
zewnątrz). W ramach programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” samo-
rząd gminy pozyskał na ten cel 24 tys. zł, czyli po 8 tys. na każdą ze szkół. Łącznie na wyposażenie 
szkół w kamery wydano 43 tys. zł. System umożliwia podgląd na ekranie każdego komputera pra-
cującego w sieci. Obraz jest nagrywany i można powrócić do zapisu wydarzeń sprzed 30 dni.

W 2009 r. 15 pracodawcom wypłacono kwotę 185 tys. zł za przygotowanie do wykonywania 
zawodu 31 młodocianych pracowników. 

Młodzież z terenu gminy może rozwijać swoje zainteresowania, uczestnicząc w zajęciach ta-
necznych prowadzonych przez: Małgorzatę Janiak, Annę Pyjecką i Dorotę Bielecką. Sporą liczbę 
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młodych skupiają trzy strażackie orkiestry dęte (Rychnów, Pruszków, Blizanów), których kapelmi-
strzami są: Henryk Siuda, Marian Sikorski i Lechosław Nowak. Opiekę nad zespołami artystycznymi 
sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie.

Uczniowie zespołów szkół korzystają również z zajęć z zakresu edukacji muzycznej, prowadzo-
nych przez Marka Łakomego. 

Projekty edukacyjne
W ubiegłym roku na początku wakacji młodzież 

z grupy teatralnej „Arlekin” działającej przy ZS w 
Jankowie Pierwszym i blizanowskim ośrodku kul-
tury zrealizowała projekt ze swoimi rówieśnikami 
z Litwy - Joniskis „Ausros” Gymnasium. Projekt 
nosił tytuł „Przez przeszłość ku przyszłości”, a jego 
punktem kulminacyjnym była sztuka dla lokalnej 
społeczności i mediów przygotowana wspólnie 
przez gimnazjalistów obydwu krajów w Jankowie 
Pierwszym. Zadanie było finansowane przez Pol-
sko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży. Pięć 
lat temu Zespół Szkół w Jankowie zrealizował 
program językowy „Język jedynym paszportem do 
Europy” z uczniami szkoły w Adażi (Łotwa) w ra-

mach programu Sokrates Comenius za kwotę 14 230 Euro. Poza tym od czterech lat gimnazjaliści z 
Jankowa realizują projekty z uczniami Średniej Ogólnokształcącej Szkoły Nr 6 w Pryłukach (Ukraina) 
w ramach Programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży finansowanego w całości ze środków 
Narodowego Centrum 
Kultury w Warszawie 
(łączna kwota 176 956 
zł). Wiosną 2009 r. z 
wyjazdu studyjnego do 
Klagenfurtu (Austria) 
skorzystała Halina Li-
twa dyrektor ZS w Jan-
kowie Pierwszym. Od 
dwóch lat młodzież z 
Jankowa Pierwszego 
uczestniczy w projek-
cie Uniwersytet Gim-
nazjalisty, który daje 
możliwość udziału w 
wykładach z różnych 
dziedzin w Państwo-
wej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Kaliszu. 
Włączyli się również 
w ogólnopolską akcję „Katyń...ocalić od zapomnienia...”, sadząc na placu przed szkołą dąb upa-
miętniający aspiranta Policji Państwowej Stanisława Wojdy (ur. 04.05.1913 r. w Kaliszu) 13 kwietnia 
2010 r.  dokładnie w 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. W 2010 r. chóry działające w Zespołach Szkół 
w Blizanowie, Jankowie Pierwszym i Piotrowie realizują projekt „Trio forte - organizacja warszta-
tów wokalnych dla młodzieży, związanych z kulturą i tradycją regionu”, złożony przez blizanowski 
GOK w ramach „Małych Projektów” do stowarzyszenia „LGD 7 Kraina Nocy i Dni”. 

Młodzi Litwini spotkali się z  wójtem

Sztuka dla lokalnej społeczności



12

ROK 2010

Gminny Klub DHDK Blizanów
W 2009 r. blizanowski GOK  był trzykrotnie miejscem, w którym można było honorowo  oddać  

krew. Podczas pierwszej akcji w lutym zebrano 13 l, drugiej w czerwcu – nieco ponad 10 l, a w 
październiku – 9,5 l, czyli łącznie ponad 30 l tego bezcennego leku. Społeczność gminy Blizanów, 
oddając honorowo krew, stworzyła bank krwi. Jest to miejsce, gdzie gromadzona i przechowywana 
jest krew dla pacjentów, którzy jej potrzebują. Mogą z niej skorzystać mieszkańcy gminy jak rów-
nież wszyscy pacjenci w rejonie działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa, które przeprowadza akcję. Każdy dawca miał zapewniony ustawowy dzień wolny od pracy, 
posiłek regeneracyjny, zestaw czekolad i colę od RCKiK w Kaliszu jak również upominki dzięki 
sponsorom:  Zakładom Mięsnym Witolda Werblińskiego z Dębniałek Kaliskich i „Agrico” z Paw-
łówka, firmie „Chenczke&Janas”, Gospodarstwom Ogrodniczym Macieja Kaczmarka i Wojciecha 
Janasa oraz wsparciu od Stowarzyszenia DHDK „Południowa Wielkopolska”, którego prezesem 
jest Krzysztof Portasiak. Wielkie podziękowania składamy uczestnikom akcji i sponsorom.W zarzą-
dzie Gminnego Klubu Dobrowolnych Honorowych Dawców Krwi Blizanów funkcję prezesa pełni 
Stanisław Niklas dyrektor GOK-u, wiceprezesem jest Paulina Wróblewska instruktor ds. kultury, a 
wśród stałych dawców są pracownicy blizanowskiego GOPS-u i ZUK-u. Najbliższa akcja oddawa-
nia krwi w Blizanowie odbędzie się 25 czerwca w godz. 10-14. 

Działalność kulturalna
Dwukrotnie w ciągu minionej kadencji (styczeń 2009 i 2010) w sali GOK-u zorganizowano wy-

stawy czasowe:  archeologiczną „Skarby Ziemi Blizanowskiej” i militarną „Drogi do niepodległości 
1918-2009”. Obydwie ekspozycje cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzie-
ży szkolnej.

Galeria GOK-u jest również miejscem spotkań władz gminy z nauczycielami z okazji Święta Edu-
kacji Narodowej i z kombatantami w przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości. 

Oprócz kontynuowanych gminnych konkursów szkolnych takich jak: „O Pióro Wójta” czy „Moja 
mała Ojczyzna” pojawiają się nowe propozycje. W marcu tego roku po raz pierwszy odbył się kon-
kurs plastyczno-informatyczny „Wielkanoc w tradycji polskiej” w Zespole Szkół w Blizanowie.

Blizanowski GOK pozyskuje dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego w Po-
znaniu na organizacje plenerów malarskich i obchody ważnych rocznic np. roku Herberta czy 
Chopina. Z tego źródła pozyskano też dotację na zakup umundurowania dla Orkiestry Dętej OSP 
w Rychnowie, która w 2009 r. świętowała 100-lecie działalności. 
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6 czerwca 2009 r. Orkiestra Dęta OSP 
Pruszków wzięła udział w Ogólnopol-
skim Festiwalu Orkiestr OSP w Krynicy-
-Zdroju. Był to trzeci z rzędu wytęp w 
gronie najlepszych 25 orkiestr strażac-
kich w kraju. 

20 września 2009 r. muzycy z Prusz-
kowa zajęli pierwsze miejsce na XVI 
Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Połu-
dniowej Wielkopolski w Gołuchowie, a 
na trzecim miejscu znalazła się orkiestra 
z Rychnowa. Obie orkiestry będę repre-
zentowały Południową Wielkopolskę 
na przeglądzie międzywojewódzkim w 
2010 r.

Coraz lepiej prezentuje 
się Orkiestra Dęta OSP 
Blizanów, którą od roku 
prowadzi Lechosław No-
wak. W 2009 r. muzycy 
wystąpili podczas Powia-
towego Święta Strażaka 
w Jarantowie, na zakoń-
czeniu 25 Supermarato-
nu Kalisia, na obchodach 
Święta Odzyskania Nie-
podległości  oraz na wi-
gilii gminnej.

1 maja 2010 r. jubileusz 30-lecia istnienia świętował zespół folklorystyczny „Kalina” z Blizanowa.

25 kwietnia 2010 r. 
kapela „Kalina” wy-
stąpiła na Przeglądzie 
Zespołów Folklory-
stycznych w Dąbrowie 
Górniczej.

Poza gminnymi do-
żynkami  w 2009 r. cały 
zespół koncertował też 
podczas Powiatowe-
go Święta Strażaka w 
Jarantowie i Letnich 
Estradach Folkloru w 
Cekowie i w Szczytni-
kach. 
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Puszcza Pyzdrska
13 listopada 2009 r. w sali OSP w Blizanowie odbyła się konferencja naukowa otwierająca projekt 

„Puszcza Pyzdrska - Olędrzy i ich żelazne domy”. Przedstawiciele powiatów: kaliskiego, konińskie-
go, pleszewskiego, słupeckiego i wrzesińskiego wysłuchali sześciu wystąpień zaangażowanych w 
badania terenowe pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
Muzeum Narodowego w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. - Puszcza Pyzdrska to 
obszar o doskonale zachowanym dziedzictwie olęderskim, wyróżniający się dużą ilością starych 
zagród, często budowanych z darniowej rudy żelaza. Obejmuje teren 10 gmin: Blizanów, Chocz, 
Gizałki, Grodziec, Pyzdry, Rychwał, Rzgów Stawiszyn i Zagórów – wyjaśnił na wstępie Przemysław 
Kowalski ze stowarzyszenia „Mecenat”, które wraz z Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr” reali-
zuje projekt. Idea promocji tej wartościowej pod względem dziedzictwa kulturowego i niezbadanej 
dotychczas krainy geograficznej narodziła się dwa lata temu. Chodzi o to, by ocalić od zapomnie-
nia charakterystyczną architekturę osadzoną w naturalnym krajobrazie. „Żelazne domy” kojarzące 
się często z zacofaniem można wykorzystać przy budowaniu przyszłych domostw. Prowadzone 
badania etnograficzne mają przyczynić się do rozwoju turystyki wiejskiej. W ramach projektu pla-
nuje się wydanie publikacji popularno-naukowej, plansz informacyjnych, przewodników i map, a 
w szkołach przeprowadzenie lekcji opisujących cechy lokalnej architektury i kultury codziennego 
życia Olendrów. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Autochodzik w Przedszkolu w Piotrowie
12 listopada 2009 r. dzieci z Przedszkola w Piotrowie otrzymały od Stanisława Piotrowskiego 

dyrektora WORD w Kaliszu zestaw „Autochodzik”. Wielką radość maluchów wywołało rozpako-
wanie zestawu i wspólne składanie poszczególnych elementów miasteczka ruchu drogowego. Od 
razu część dzieci wcieliła się w rolę kierowców samochodów, pieszych i policjanta. Nauczycielki 
otrzymały również na płycie zestaw zabaw i ćwiczeń edukacyjnych, dzięki którym przedszkolaki 
poznają podstawowe zasady ruchu drogowego. W przekazaniu upominku wartego 4 tys. zł uczest-
niczyli: Agnieszka Brzezińska z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Sławomir Musioł wójt gmi-
ny Blizanów, Jan Wojtyła przewodniczący Rady Gminy, Paweł Nawrocki kierownik Posterunku 
Policji w Blizanowie, Paweł Szkudlarek dyrektor Zespołu Szkół w Piotrowie i Krzysztof Michalak 
przewodniczący Rady Rodziców.
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Aktywne społeczeństwo
Poza aktywnym uczestnictwem w akcjach ratowniczo-

-gaśniczych, szkoleniach i zawodach sportowych stra-
żacy znajdują czas na prowadzenie własnych stron in-
ternetowych: http://www.ospwarszowka.webpark.pl/, 
http://www.ospblizanow.pl.tl/, http://www.osp-zerniki.
webpark.pl/. Od trzech lat zwycięzcami Gminnego Ama-
torskiego Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn OSP są stra-
żacy z Blizanowa. Oni też od 2008 r. zajmują pierwsze 
miejsca w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. 
W 2009 r. druhowie z Blizanowa wzięli udział w dożyn-
kowym objeździe powiatu i w Powiatowym Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym. Ponadto organizują 
pokazy połączone z pogadanką na temat wiedzy przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Odpowiadają również za porządek na drodze podczas Supermaratonu 
„Kalisia” pod koniec października, koordynując działania strażaków z Jankowa, Jarantowa, Lipego, 
Brudzewa, Korabia i Skrajni Blizanowskiej.

W 2009 r. Stanisław Olszyna prezes OSP Żerniki uzyskał tytuł Strażaka Roku, a OSP Żerniki tytuł 
najlepszej jednostki w województwie wielkopolskim. Mieszkaniec Żernik otrzymał najwięcej gło-
sów od czytelników w plebiscycie redakcji „Głosu Wielkopolskiego”. Wręczenie nagród odbyło się 
2 maja w  auli UAM w Poznaniu podczas Wielkopolskiego Dnia Strażaka. Specjalny puchar strażak 
odebrał też 10 maja w Jarantowie podczas Powiatowego Dnia Strażaka. Pod rządami druha Olszyny 
w szeregi OSP Żerniki wstąpiło 25 nowych członków, głównie młodych i chętnych do pracy. Z jego 
inicjatywy w 2008 r. powstała estrada plenerowa, która służy do organizacji imprez. Większość prac 
związanych z jej postawieniem wykonano społecznie. W minionym roku w remizie założono cen-
tralne ogrzewanie, a za pieniądze zebrane w czasie zabaw i festynów strażacy kupili busa, którego 
zaadaptowali na samochód pożarniczy. W ostatnim czasie strażacy z Żernik zanotowali też sukcesy 
sportowe, zajmując pierwsze miejsca w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego Drużyn Strażackich 
w 2008 i 2010 r. oraz w 2009 r. w Środowiskowym Turnieju Piłki Siatkowej Sołectw. 

W ostatnim czasie w naszej gminie swoją działalność wznowiły Koła Gospodyń Wiejskich, które 
organizują wycieczki, zabawy, spotkania integracyjne. Przyczyniły się do tego świętowane przez 
nie okrągłe uroczystości jubileuszowe (w 2009 r.: 50-lecie KGW Jastrzębniki i 35-lecie KGW Bru-
dzew) jak również tradycyjne dożynki. Na ostatnim Święcie Plonów w Żegocinie stoiska z jadłem 
przygotowały panie z 10 KGW, a na „ostatkach” połączonych z Dniem Kobiet w Rychnowie wspól-
nie bawiły się reprezentantki 13 KGW: Bogucice, Brudzew, Jarantów, Jastrzębniki, Piotrów, Po-
klęków, Rychnów, Rychnów Kolonia, Skrajnia, Skrajnia Blizanowska, Zagorzyn, Żegocin i Żerniki. 
W 2010 r. działalność rozpoczęło także KGW Wyganki. Od ponad 20 lat funkcję przewodniczącej 
gminnych KGW sprawuje Barbara Stempień z Jastrzębnik.

Festyn w Żernikach, lipiec 2009 r. Ostatki połączone z Dniem Kobiet w Rychnowie, 16 luty 2010 r.
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Wyróżnienia w konkursach:

-  W 2009 r. w rankingu „Europejska Gmina, Europejskie Miasto” organizowanym przez 
„Dziennik” gmina Blizanów zajęła 23 miejsce w województwie wielkopolskim. Brano w nim pod 
uwagę: wartość przyznanej pomocy z UE, liczbę realizowanych projektów oraz liczbę mieszkań-
ców według GUS.

- Pod koniec 2009 r. w konkursie „Samorząd  Przyjazny Biznesowi”, prowadzonym przez Ma-
gazyn Przedsiębiorców „Europejska Firma” i Instytut Lokalnego Biznesu Blizanów został uznany 
jako gmina przyjazna biznesowi, plasując się na 59 pozycji w woj. wielkopolskim. Tytuł ten gmina 
uzyskuje jeżeli na 10 tys. mieszkańców mają w niej siedzibę przynajmniej dwie dynamiczne firmy 
– „Gepardy Biznesu” albo wtedy, gdy dobrze zostanie oceniona (minimum 4 punkty na 6 możli-
wych) w przynajmniej 5 ankietach od podmiotów gospodarczych. 

- 7 lutego 2010 r. Urząd Gminy Blizanów otrzymał tytuł „HIT 2009” i statuetkę za dynamiczny 
rozwój gminy, które w Poznaniu odebrał Sławomir Musioł wójt gminy Blizanów. To już nasze dru-
gie wyróżnienie w tym promującym przedsiębiorczość konkursie.

W 2009 r. – Gmina Blizanów uzyskała certyfikat „Inwestor w Kadry 2009”  w 
ramach projektu EFS „Kapitał Ludzki” – „Kadry dla administracji”


