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1 maja 2014 r. mija 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zmiany, jakie zaszły na polskiej 
wsi widoczne są wszędzie: na polach pracują nowoczesne sprzęty, a w gospodarstwach stoją nowe 
budynki. Rolnicy otrzymali płatności bezpośrednie, ale musieli sprostać określonym wymogom. 
Dla naszego samorządu był to czas skutecznych starań o dofinansowanie inwestycji, mających na 
celu poprawę warunków życia mieszkańców. Wykorzystując unijne fundusze wybudowaliśmy dro-
gi i chodniki, zmodernizowaliśmy system wodno-kanalizacyjny i świetlice wiejskie, odnowiliśmy 
centra wsi, powstały nowe place zabaw, zorganizowaliśmy warsztaty szkoleniowe i imprezy. Gmi-
na rozwija się dynamicznie, mimo, że ostatnie lata nie należały do łatwych. We wrześniu 2011 r. 
gminę nawiedziła nawałnica, powodując wielkie straty. W 2012 r. podejmowaliśmy z Radą Gminy 
trudne decyzje związane z reorganizacją sieci szkół jak i o zasadach gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zachęcam do lektury biuletynu, w którym znajdują się szczegółowe informacje do-
tyczące powyższych przedsięwzięć i podsumowanie najważniejszych wydarzeń dobiegającej końca 
szóstej kadencji Rady Gminy. 
            Wójt Gminy
           mgr inż. Sławomir Musioł
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Najstarsi mieszkańcy gminy
W 2013 r. 100-lecie urodzin świętowało czworo mieszkańców gminy Blizanów.

Władysław Szurek z Brudzewa (ur. 09.04.1913r.)

Marianna Janiszewska z Łaszkowa (ur. 03.09.1913r.) 

Władysław Pietrzak ze Skrajni Blizanowskiej (ur. 09.06.1913 r.)

Franciszek Sądkiewicz z Zagorzyna (ur. 14.09.1913 r.)

W 2012 r. setne urodziny
obchodziła

Stanisława Białek
z Warszówki

(ur. 19.03.1912r.)

Statystyka
na terenie gminy

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

urodzenia 105 110 104 115

zgony 87 102 90 84

zawarte małżeństwa 103 111 133 80

wydane dok. tożsamości 540 636 734 850

migracje 146 153 116 197

przemeldowania 56 56 82 104

pobyty czasowe 67 110 94 39

wpisy do ewidencji dział. 
gosp.

59 68 53 45

zmiany w ewidencji dział. 
gosp.

107 97 122 180

decyzje o wykreśleniu z 
ewidencji

34 18 36 41

decyzje o warunkach 
zabudowy

 i zagospodarowania terenu
168 164 125 124

działające przedsiębiorstwa 355 380 356 360
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Wrześniowa nawałnica w 2011 r.
W poniedziałek 5 września 2011 r. wieczorem gminę Blizanów nawiedziła nawałnica i gradobi-
cie. W ciągu kilkunastu minut uszkodzonych zostało 450 budynków mieszkalnych, ponad 750 
budynków gospodarczych, budynki użyteczności publicznej, szkoły, przystanki, uprawy rolnicze 
na ponad 200 ha, nagrobki na cmentarzach, infrastruktura drogowa, lasy. Natychmiast do ak-
cji przystąpiły jednostki OSP z terenu gminy. Już od godz. 20 uruchomiono sztab kryzysowy, a 
we wtorek rano w Urzędzie punkt zgłaszania szkód i dyżur strażaka. Zakupiono i wydano 450 
plandek zabezpieczających przed deszczem. Najbardziej potrzebującym rozdawano wodę pitną, a 
równocześnie uruchomiono dostawę wody beczkowozami. Jeszcze w poniedziałek po przejściu 
żywiołu wójt gminy Blizanów dokonał objazdu celem zorientowania się w stratach powstałych 
w wyniku nawałnicy. Od wtorku po wsiach jeździły komisje sołeckie, a przedstawiciele Urzędu 
Gminy wykonali dokumentację fotograficzną szkód. We wtorek 6 września wójt gminy Blizanów 
wystąpił do wojewody wielkopolskiego o uznanie terenu za dotknięty klęską i udzielenie adekwat-
nej do sytuacji pomocy. Tydzień później w Gminnym Ośrodku Kultury w Blizanowie na wniosek  
Krzysztofa Grabowskiego– członka zarządu województwa wielkopolskiego i europosła Andrzeja 
Grzyba odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem Piotra 
Florka wojewody wielkopolskiego. Uczestniczyli w nim reprezentanci poszkodowanych 24 gmin 
z terenu województwa wielkopolskiego jak również, posłowie: Piotr Walkowski i Witold Sitarz i 
przedstawiciele mediów. Wojewoda przedstawił zebranym informację o środkach pomocowych, 
na jakie mogą liczyć poszkodowani producenci rolni, tj.: kredytach preferencyjnych, odroczeniach 
bądź rozłożeniu na raty bieżących składek na ubezpieczenie społeczne (prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego), odroczeniach w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy 
bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego 
wnoszonego przez producentów rolnych (prezes Agencji Nieruchomości Rolnych), udzieleniu ulg 
w podatku rolnym (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast). Od 26 września Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Blizanowie przyjmował wnioski o udzielenie pomocy -  wypłatę zasiłków 
celowych w związku ze stratami, jakie spowodowała nawałnica. Według szacunku komisji całko-
wite straty wyniosły ponad 28 mln zł, czyli więcej niż całoroczny budżet gminy. Większość szkód 
została usunięta, sukcesywnie odbudowane zostały 3 całkowicie zniszczone budynki mieszkalne. 
Blizanowski GOPS ze środków pozyskanych z budżetu państwa od Wojewody Wielkopolskiego 
udzielił pomocy 602 rodzinom na łączną kwotę prawie 2,5 mln zł. Dzięki darczyńcom m.in. Miastu 
Kalisz, Gminie Mycielin i Ceków Kolonia, akcji „Biegacze dla Blizanowa” i wpłatom indywidual-
nym pomoc uzyskało także 91 rodzin na łączną kwotę 64 262 zł. Dzięki pozyskanemu przez powiat 
kaliski dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 
Poznania rolnicy z gminy Blizanów mogli za darmo pozbyć się eternitu z obiektów uszkodzonych 
w wyniku nawałnicy.

Straty zostały poniesione w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
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Najważniejsze inwestycje:
Drogi:
Gmina Blizanów wydaje średnio 1,5 mln zł rocznie na budowę i utrzymanie dróg:
2010 r. - 11 685 m dróg - 1, 2 mln zł, 
2011 r. - 3 545 m dróg  - 561 000 zł, 
2012 r. – 9 245 m dróg – blisko 1, 3 mln zł, 
2013 r. – 10 302 m dróg – ponad 3 mln zł
2014 r. – 11 710 m dróg - ponad 2,2 mln zł

Nawierzchnia asfaltowa:
Nawierzchnia tłuczniowa: Nawierzchnia żwirowa:

2
0

1
0

 r
.

Wyganki
Wyganki – Żerniki
Korab

360 m
400 m
255 m

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

1080 m

3250 m
1280 m
810 m
750 m
1000 m

1000 m
700 m

Dębniałki 800 m

RAZEM 1015 m RAZEM 9870 m 800 m

2
0

1
1

r.

Blizanów (Poduchow-
ne)
Blizanów Drugi (Góry)
Piotrów

1420 m
1600 m
525 m

RAZEM
3545 m

2
0

1
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.

Janków Pierwszy – 
Łaszków 145 P
Korab 108 P (nakładka)
Korab 39 do 47 i 50 do 
53
Piskory 101 P
Piotrów 
Pruszków

1080 m

1400 m
360 m
2000 m
530 m
600 m

Żegocin 142 P
Żerniki 131 P
Warszówka (osiedle)
Rychnów 
Brudzew - Graniczki 
110 P
Biskupice
Łaszków (powierzch-
niowe utrwalenie)

595 m
230 m
670 m
350 m
1250 m
180 m

RAZEM 5970 m RAZEM 3275 m

2
0
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 r
.

Pruszków Reymonta
Pruszków M. Konop-
nickiej
Dębniałki Kaliskie
Janków Drugi 167 P
Pawłówek 93 a-93j
Żegocin-Czajków
Bogucice (nakładka)
Romanki (nakładka)
Zagorzyn (nakładka)

600 m
400 m
650 m
195 m
190 m
2525 m
920 m
1422 m
700 m

Rosocha
Blizanów 117 P
Pruszków
Żerniki

820 m
1010 m
620 m
250 m

RAZEM 7602 m RAZEM 2700 m
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Jarantów Kol. – Filutów
Jastrzębniki
Romanki
Bl izanówek-Skra jnia 
Bliz
Grodzisk-Janków Drugi
Łaszków.
Pruszków 
Czajków (nakładka)
Pamięcin (nakładka)
Żerniki (nakładka)
Dębniałki Kal. – Zago-
rzyn (nakładka)
Skrajnia Bliz. –Romanki 
(nakładka)

700 m
350 m
350 m
1000 m
1500 m
200 m
750 m
1150 m
250 m
800 m
1160 m

1800 m

Brudzew – Dębniałki
Piskory

700 m
1000 m

RAZEM 10 010 m RAZEM 1700 m

RAZEM 2010 -2014 28142m RAZEM 2010 -2014 17545m

Droga powiatowa Janków – Stawiszyn: Inwestycja o łącznej długości 12 km zrealizowana została  
w 2012 r. przez powiat kaliski w partnerstwie z gminą i miastem Stawiszyn oraz z gminą Blizanów. 
Na terenie naszej gminy przebudowano 8 km drogi, powstało 5,5 km chodników, bariery ochron-
ne, zatoki autobusowe, jak również miejsca parkingowe. Dofinansowanie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych wyniosło 1 milion zł, gmina Blizanów dołożyła 1,1 mln zł, gmina i 
miasto Stawiszyn – 560 tys. zł, a pozostała kwotę – Starostwo Powiatowe w Kaliszu. 
Chodniki:
1. Przy drogach gminnych:
2010 r. - Janków Drugi - 10 tys. zł 
2011 r. - Jarantów - 21 tys. zł – 180 mb
2013 r.- Biskupice -12 327 zł – 330 mb
2014 r. – Brudzew 900 mb, Zagorzyn 460 mb, Żerniki 420 mb – 390 000 zł 
2. Przy drogach powiatowych we współpracy powiatem kaliskim:
2010 r. - Janków Pierwszy: Gmina - 41.066 zł, Powiat – 40 tys. zł - 260mb 
2011 r. - Zagorzyn: Gmina - 18.626 zł, Powiat – 20 tys. zł - 150mb
2012 r. – Lipe: Gmina - 71 484 zł - 400mb 
2013 r. – Piotrów: Gmina - 39.153 zł, Powiat – 80 tys. zł - 440mb 
2014 r. – Lipe Trzecie, Grodzisk: Gmina – 70 000, Powiat 70 000 -  600 mb
3. Przy drogach wojewódzkich we współpracy z samorządem województwa:
2009 r. – 2011 r. Pawłówek: Gmina 210 tys. zł, Województwo – 720 343 zł – 1610 mb
2013 r. – 2014 r. Piotrów- Żegocin: Gmina 150 tys. zł, Województwo – 736 900 zł – 1100 mb

Sieć kanalizacyjna:
Na terenie gminy pracują 2 oczyszczalnie ścieków: 
w Jankowie Pierwszym: długość sieci – 18, 7 km, ilość przyłączy – 201 
w  Zagorzynie:  długość sieci –  60,3 km, ilość przyłączy – 580
2011 r.- kanalizacja sanitarna Żegocin-Czajków: łączna długość – 9 974 m, wartość –ponad  4 mln 
zł, z czego 2 498 014 zł to kwota dotacji z PROW na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi”
2014 r. – kanalizacja sanitarna Godziątków-Brzezina: łączna długość – 4 807 m dla 33 gospodarstw 
domowych, wartość ponad 1, 1 mln zł, z czego 930 472 zł to kwota dotacji z PROW na lata 2007-
2013 działanie „Podstawowe usługi”

Zaopatrzenie w wodę:
Mieszkańcy gminy zaopatrują się w wodę z 7 stacji uzdatniania wody, wyposażonych w 12 studni 
głębinowych. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 185,33 km, do której  wykonanych jest 
2 806 szt. przyłączy 
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2010 r. – wybudowano stację uzdatniania wody w Jastrzębnikach, wartość  -1,8 mln zł, z czego 
1 109 025 zł to kwota dotacji z PROW na lata 2007-2013 działanie „Podstawowe usługi”
2012 r. - modernizacja stacji uzdatniania wody w Blizanowie Drugim, wartość  - 1,3 mln zł
2014 r. – opracowanie projektu budowy stacji uzdatniania wody w Pawłówku

Termomodernizacja w budynkach szkolnych i użyteczności publicznej:
2013-2014: wartość – 1,2 mln zł, w 90% finansowany ze środków Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Szkoła Podstawowa w Rychnowie: dach – 54 821 zł
Zespół Szkół w Piotrowie: elewacja, dach, co – 399 605 zł
Budynek Administracyjny w Jankowie Pierwszym: elewacja, dach, co- 308 154 zł
Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie: elewacja, dach – 197 920 zł
Budynek Urzędu Gminy w Blizanowie – dach, elewacja - 173 376 zł

Oświata, sport i rekreacja:
2010 r. – remont i adaptacja świetlicy wiejskiej w Pruszkowie (termomodernizacja, wymiana insta-
lacji sanitarnych i osprzętu, zakup mebli i instrumentów muzycznych), wartość 229 415 zł, z czego 
141 034 zł to kwota dotacji z PROW na lata 2007-2013 działanie  „Odnowa i rozwój wsi”
2010 r. – budowa bieżni przy Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym – 197 m2

2011 r. – dofinansowanie do placu zabaw przy szkole w Rychnowie 
2012 r. – boisko sportowe i plac zabaw w Jastrzębnikach - wartość  - 213 849 zł, z czego 139 088 
zł to kwota dotacji z PROW na lata 2007-2013 działanie  „Odnowa i rozwój wsi” 
2012 r.- „Moje boisko – Orlik 2012” w Piotrowie - wartość - 938 tys. zł, dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki – 440 860 zł, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – 309 140 zł  i Gminy 
Blizanów – 188 000 zł
2012 r. - remont świetlicy wiejskiej w Jastrzębnikach, wartość – 89 050 zł, z czego 54 303 zł to kwo-
ta dotacji z PROW na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”
2013 r. – place zabaw przy szkole w Blizanowie, Jankowie Pierwszym, Jarantowie – łączny koszt 
201 720 zł, z czego 131 753 zł to kwota dotacji z PROW  na lata  2007-2013 działanie „Odnowa i 
rozwój wsi” 
2013 r. – dofinansowanie do placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipem – 15 tys. zł
2014 r. – remont budynku Zespołu Szkół w Blizanowie (projekt przedszkola) – 50 tys. zł
2014 r. – remont budynku Zespołu Szkół w Jankowie Pierwszym (adaptacja poddasza na potrzeby 
dydaktyczne) – 200 tys. zł
2014 r. – koncepcja rozbudowy przedszkola w Piotrowie
2014 r. – budowa środowiskowych placów zabaw w Brudzewie i Grodzisku – 70 tys. zł

Plac zabaw przy SP w Blizanowie Wnętrze zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Blizanowie 
Drugim
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Działalność kulturalna:
Imprezy gminne i przedsięwzięcia edukacyjne realizowane są przy wykorzystaniu pozyskanego 
dofinansowania:
1. z PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
w zakresie tzw. „Małych Projektów”:
2010 r. – warsztaty dla 3 chórów szkolnych i wyjazd do: gminy Lubań - 23 980 zł, 2011 r. - do Pusz-
czy Białowieskiej -16 332 zł,
2010 r. – VII Międzynarodowy Plener Malarski „Piękno Ziemi Blizanowskiej” – 9 757 zł, 2011 r. – 
VIII - 5 000 zł, 2013 r. – X– 19 574 zł,
2010 r. – dożynki gminne w Rychnowie- 24 635 zł, 2011 r. – w Jarantowie - 24 999 zł, 2012 r. – w 
Żernikach - 18 874 zł, 2013 r.- dożynki gminne połączone z 800-leciem wsi Jastrzębniki - 18 033 zł,
2011 r. - zakup 12 instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Blizanów – 16 478 zł,
2011 r. – Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka połączony z Dniem Sportu -15 076 zł,
2012 r. – remont bram wjazdowych w Jastrzębnikach – 12 309 zł
2012 r. – nadanie sztandaru OSP Lipe w 80-tą rocznicę powstania jednostki – 25 000 zł
2013 r. – zakup 8 instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rychnów – 16 924 zł,
2013 r. – wydanie i promocja książki popularno-naukowej „Z dziejów Jastrzębnik i sąsiednich wsi” 
-16 555 zł
2. z konkursów na realizację zadań publicznych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Woj. 
Wielkopolskiego w Poznaniu:
2010 r. – konkurs nt. życia i twórczości Fryderyka Chopina, koncerty edukacyjne i wyjazd do An-
tonina – 2 000 zł
2011 r. – zakup 4 instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pruszków i 42 kompletów 
strojów – 7 796 zł,
2012 r. – zakup 34 kompletów strojów dla zespołów tanecznych działających przy 3 orkiestrach 
gminnych – 10 000 zł,
2013 r. – Festiwal Orkiestr Dętych pod batutą Henryka Siudy – 6 000 zł,
2013 r. – konkurs recytatorski i wiedzy nt. życia i twórczości Juliana Tuwima oraz wyjazd do Łodzi 
– 2000 zł

Mażoretki Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Pruszków
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14.09.2013 r. – 100-lecie obchodziła Orkiestra Dęta OSP Pruszków

12.05.2013 r. – 20-lecie obchodziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Rychnów, a jej kapelmistrz Henryk Siuda – 70-lecie, swoje 100-lecie rych-
nowska orkiestra świętowała 27.09.2009 r.
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Od 2012 r. przy Orkiestrze Dętej OSP Blizanów występuje zespół taneczny

Orkiestra Dęta OSP Blizanów powstała w 1903r.

16.06.2013 r. – zespół folklorystyczny „Kalina” reprezentował gminę Blizanów podczas XVIII Regionalnych Spotkań Zespołów Artystycznych OSP 
w Ciechocinku
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Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach:
1. „Moje Przedszkole” i „Moje Przedszkole II”
Od 2009 do 2012 r. Fundacja „Familijny Poznań’ prowadziła w Rychnowie punkt przedszkolny. 
Dzięki temu przez 5 dni w tygodniu w godz. od 8:00 do 13:00 dzieci miały zapewnioną opiekę 
nauczycieli, a także zajęcia tematyczne, materiały dydaktyczne i wyjazdy. Placówka funkcjonowała 
nieodpłatnie.
2. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III gm. Blizanów” 
W 2011 r. 156 uczniów kl. I-III szkół podstawowych korzystało z zajęć korygujących wady posta-
wy, logopedycznych, przyrodniczo-matematycznych i z rytmiki. Pozyskane przez Gminę Blizanów 
173 587 zł przeznaczono też na zakup sprzętu komputerowego i materiałów dydaktycznych.
3. „Uniwersytet Gimnazjalisty” i „Uniwersytet Gimnazjalisty II”
W latach 2008-2011 gimnazjaliści z Jankowa Pierwszego uczestniczyli w wykładach i zajęciach la-
boratoryjnych, z pierwszej pomocy w PWSZ w Kaliszu jak również w wyjazdach na Targi książki. 
W roku szkolnym 2010/2011 projektem objęci zostali także gimnazjaliści z Piotrowa.
4. „Moje kompetencje kluczowe” 
W latach 2010-2013 90 uczniów Zespołu Szkół w Blizanowie skorzystało z zajęć matematyczno-
-przyrodniczych, informatycznych, języków obcych i przedsiębiorczości. Projekt realizowało Mię-
dzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji, należące do grupy Syntea SA.
5. „Moje Gimnazjum na 5”
W latach 2013 – 2015 corocznie 40 uczniów ZS w Piotrowie uczestniczy w zajęciach językowych, 
humanistycznych, przyrodniczo-matematycznych i bloku ICT. Projekt realizuje ZDZ Poznań.

VII Promocja integracji społecznej:
„Dobry wybór, pewny sukces!”
W roku szkolnym 2010/2011 20 gimnazjalistów Zespołu Szkół w Blizanowie uczestniczyło w warsz-
tatach z doradcą zawodowym i psychologiem. Za pozyskane 49 200 zł zakupiono też mobilny 
komputer, kamerę cyfrową i zorganizowano wyjazdy na targi edukacyjne i do Warszawy.

Przedszkolaki z Rychnowa

Uczniowie ZS w Piotrowie

Uczniowie ZS w Jankowie Pierwszym

Uczniowie ZS w Blizanowie
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Aktorzy i opiekunowie przedstawienia zrealizowanego wspólnie przez grupę 
polską i litewską

Grupa z Jankowa Pierwszego na Ukrainie 
w 2009 r.

Projekty zagraniczne:
I. Town Twinning: zespół taneczny z Łotwy występował na festynach z okazji Dnia Dziecka w la-
tach 2004-2007. W 2005 r. pozyskano – 4850 euro, a w 2006 r. – 4516 euro
II. E-Twinning: w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie kl. II SP w Blizanowie korespondują 
w j. angielskim z rówieśnikami z Portugalii, a uczniowie kl. IV z 7 szkołami z: Turcji, Słowacji, Ru-
munii, Holandii i Polski. Natomiast gimnazjaliści z Jankowa Pierwszego z młodzieżą z 12 szkół z: 
Francji, Grecji, Anglii, Azerbejdżanu, Turcji, Polski.
III. Finansowane przez Narodowe Centrum Kultury
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży – 176 956 zł: przez 4 lata młodzież ZS w Jankowie Pierw-
szym realizowała projekty wspólnie z uczniami Średniej Szkoły Ogólnokształcącej nr 6 w Pryłu-
kach. Koniec maja 2007 r.  i początek lipca 2009 r. gimnazjaliści z Jankowa Pierwszego gościli 
na Ukrainie, a w 2006 r. i 2008 r. grupa z Ukrainy - w Polsce. Dzięki nawiązanemu kontaktowi z 
tamtejszymi władzami, poza projektem, od 19 do 22 września 2008 r. delegacja samorządowców 
z gminy Blizanów wraz ze starostą kaliskim – Krzysztofem Nosalem również gościła w Pryłukach, 
biorąc udział w I. Międzynarodowym Jarmarku Ulicznym oraz konferencji gospodarczej.
IV. Finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
1. Socrates Comenius – 14 230 euro: w roku szkolnym 2004/2005 ZS w Jankowie Pierwszym 
zrealizował projekt językowy ze szkołą w Adażi, umacniając współpracę nawiązaną w 1995 r. przez 
Gminę Blizanów z tamtejszymi władzami. 
2. Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – 20 000 euro: w latach 2011-2013 młodzież ZS w 
Jankowie Pierwszym zgłębiała wiedzę ekologiczną wraz ze swoimi rówieśnikami w: Turcji, Wło-
szech i Bułgarii. Dla większości uczniów były to pierwsze w życiu loty samolotem.
3. Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży – 30 000 zł i 6 045 euro: W 2009 r. młodzież z Litwy 
gościła w Polsce, a w 2012 r. grupa z Jankowa Pierwszego wyjechała na Litwę.
4. Młodzież w działaniu - 14 718 euro: Tygodniowy pobyt młodzieży i opiekunów z Ukrainy 
i Bułgarii w Jankowie Pierwszym obfitował w zajęcia sportowe, z dietetyczką i psychologiem jak 
również warsztaty informatyczne, plastyczne i dziennikarskie. Odbył się także happening promują-
cy zdrowy styl życia pod Urzędem Gminy Blizanów. Działania projektu zostały omówione podczas 
wizyty przygotowawczej  dwuosobowych delegacji z krajów partnerskich.
5. Wizyty studyjne: 2008 r. – wyjazd Haliny Litwy do Austrii, a w 2012 r. do Bułgarii - Urszuli 
Janczar. Ponadto z kursu metodyczno-językowego w Anglii skorzystały w 2010 r. Anna Babiarczyk 
i Urszula Janczar, a w 2012 r. – Paulina Pawlak. W 2012 r. Urszula Janczar w ramach kursu wyje-
chała również na Maltę.
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Współpraca z Mołdawią
Od 2013 r. gmina Blizanów ma czwartego partnera zagranicznego gminę Mitoc (Mołdawia). Do 

podpisania umowy partnerskiej między gminami doszło 14.05.2013 r. w blizanowskim GOK-u, a po 

stronie mołdawskiej pod koniec marca 2013. Kontakty między obydwoma samorządami zostały na-

wiązane w październiku 2012 r., kiedy to włodarz gminy Blizanów gościł w Mołdawii wraz z Dio-

nizym Jaśniewiczem - starostą powiatu wrzesińskiego oraz Wiesławą i Przemysławem Kowalskimi 

z Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr”, które współpracuje z organizacją mołdawską „Civis” od 

2009 r., a z gminą Blizanów od 2010 r. przy projekcie stypendialnym dla licealistów. Na kolejne 

wspólne spotkanie nie trzeba było długo czekać. Już 12. 11. 2012 r. 8-osobowa delegacja z Mołda-

wii przyjechała z rewizytą do Urzędu Gminy Blizanów, realizując w Pyzdrach projekt „Mołdawia 

– lokalne partnerstwa dla rozwoju prowincji”. Podczas kilkudniowej wizyty 9-osobowej delegacji 

z Mołdawii w maju 2013 r. w gminie Blizanów padła propozycja, by w X Międzynarodowym Ple-

nerze Malarskim „Piękno Ziemi Blizanowskiej” (15-25.07.2013 r.) wzięli udział artyści z Mołdawii. 

Zaproszenie wójta gminy Blizanów przyjęło troje plastyków, którzy nie wykluczają swojego uczest-

nictwa w kolejnej edycji imprezy. Natomiast 8-osobowa delegacja gminy Blizanów uczestniczyła 

w tygodniowym wyjeździe do Mołdawii od 4 do 11 października 2013 r., podczas którego wolę 

współpracy z powiatem kaliskim wyraził mer Rejonu Orhea. Parę dni później delegacja Mołdawian 

przyjechała do Pyzdr, by przygotować wspólne stoisko z T.K. „Echo Pyzdr” i LOT „Puszcza Pyzdr-

ska” podczas Międzynarodowych Targów Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w 

Poznaniu od 17 do 19 października 2013 r. Podsumowaniem wystawy polsko-mołdawskiej było 

seminarium „Tour Salon PL-MD zbliżenia”, w którym wziął udział Iurie Bodrug – Ambasador Repu-

bliki Mołdawii – 22.10.2013 r. w blizanowskim GOK-u.

Uczestnicy seminarium „Tour Salon PL-MD zbliżenia”
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Rok

Liczba osób 
przeszkolonych 
i zatrudnionych 
p racown ików 
socjalnych

kursy
Wartość pro-
jektu

Dofinansowa-
nie z EFS

Środki własne

2009 12 kobiet
wizaż i stylizacja pa-
znokci

78 tys. zł 70 tys. zł 8 tys. zł

2010

8 kobiet
i  5 mężczyzn, 
2 pracownice 
socjalne

prawa jazdy kategorii B
128 293zł 114 822 zł 13 470 zł

2011

5 kobiet 
i 4 mężczyzn, 
1 pracownica 
socjalna

„Mała gastronomia” – 3 
kobiety i 2 mężczyzn 
prawa jazdy kategorii B 
– 2 kobiety i 2 mężczyzn

80 378 zł 71 938 zł 8 439  zł

2012

15 kobiet
i 13 mężczyzn,
3 pracownice 
socjalne

fryzjerstwo - 3 kobiety 
„Mała gastronomia” – 3 
kobiety i 2 mężczyzn 
wózki widłowe– 6 męż-
czyzn
prawa jazdy kategorii B 
– 9 kobiet i 5 mężczyzn

196 727 zł 196 727 zł 20 656 zł

2013

8 – kobiet
 i 7 mężczyzn,
3 pracownice 
socjalne

prawa jazdy kat B - 4 
kobiety i 2 mężczyzn 
prawa jazdy kat C z uzy-
skaniem uprawnień na 
przewóz rzeczy - 3 męż-
czyzn
wózki widłowe z 
uprawnieniami do ob-
sługi butli gazowej oraz 
urządzeń elektrycznych 
do 1 KV - 2 mężczyzn
fryzjerstwo – 4 kobiety

200 695 zł  179 622  zł 21 073  zł

Projekty aktywizacji zawodowej zrealizowane przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

2011 r.

2012 r.
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Gospodarka odpadami komunalnymi po nowemu

14.12.2012 r. radni Rady Gminy Blizanów podjęli 5 uchwał regulujących zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi w związku z wchodzącą w życie od 01.07.2013 r. ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Do 10.03.2013 r. 8 453 właścicieli nieruchomości złożyło w UG 
Blizanów deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na miesięczną 
stawkę 6,00 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych oraz prowadzenie kompostownika 
wpłynęło 1887 deklaracji, obejmujących 7308 osób. Na miesięczną stawkę 7,50 zł od osoby za 
odbiór odpadów segregowanych bez prowadzenia kompostownika wpłynęły 333 deklaracje, obej-
mujące 1061 osób. Na miesięczną stawkę 11,00 zł od osoby za odbiór odpadów niesegregowanych 
wpłynęło 37 deklaracji, obejmujących 84 osoby. Gmina Blizanów zawarła umowę z wyłonionym 
w drodze przetargu Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu na obsługę wywozu 
odpadów komunalnych z terenu gminy Blizanów. Firma ta zobowiązana była do końca czerwca 
2013 r. dostarczyć na poszczególne nieruchomości pojemniki oraz worki do segregacji odpadów, 
a stelaże do worków służących segregowaniu odpadów komunalnych do końca lipca. Odpady 
zmieszane w koszu i segregacyjne w workach odbierane są co najmniej raz w miesiącu, a ulega-
jące biodegradacji od kwietnia do listopada 2 razy w miesiącu. Raz w miesiącu istnieje możliwość 
zamówienia bezpośrednio w PUK S.A. nieodpłatnie pojemnika o pojemności  240 l, ale nie więcej 
niż 100 kg na odpady poremontowe i budowlane. Odbiór wszystkich odpadów odbywa się według 
ustalonego harmonogramu, a opłatę można wnosić w terminach poboru podatku rolnego, tj.: za I 
kwartał – do 15 marca, za II kwartał – do 15 maja, za III kwartał – do 15 września i za IV kwartał 
– do 15 listopada. 

Reorganizacja szkół

14.02.2012 r. radni Rady Gminy Blizanów podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Jastrzębnikach i Jarantowie z dniem 31 sierpnia 2012 r. Od 1 września 2012 r. 
szkoła w Jastrzębnikach funkcjonuje dalej jako filia Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w 
Piotrowie z klasami „0”-III i publicznym przedszkolem samorządowym, a szkoła w Jarantowie z kl. 
IV-VI jest filią Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Blizanowie. 28.02.2012 r. radni pod-
jęli uchwałę w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychnowie 
w drodze umowy z dniem 1 września 2012 r. Rychnowskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży w Rychnowie, które to prowadzi kl. „0”-VI i niepubliczny punkt przedszkolny. Również 
od września 2012 r. stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka” 
prowadzi niepubliczny punkt przedszkolny. Natomiast 14.02.2014 r. podjęto uchwałę w sprawie 
zamiaru likwidacji  Szkoły Filialnej w Jarantowie wchodzącej w skład Szkoły Podstawowej im. Ro-
mualda Traugutta w Blizanowie. Uczniom ze zlikwidowanej szkoły zapewni się dowóz i możliwość 
kontynuowania nauki w blizanowskiej placówce.
Reorganizacja podyktowana była koniecznością dostosowania sieci szkół na terenie gminy Bliza-
nów do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związaną z 
tym racjonalizacją kosztów ponoszonych na zadania oświatowe. Funkcjonowanie większej liczby 
stowarzyszeń spowodowało ogłaszanie przez wójta gminy otwartych konkursów ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy. Gmina Blizanów udziela rów-
nież poręczeń organizacjom pozarządowym występującym o kredyt.
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Podniesienie jakości świadczonych dla mieszkańców 
usług
Urząd Gminy Blizanów korzysta ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w ramach priorytetu V. Dobre rządzenie. Projekty, mające na celu: podniesienie kwalifikacji pra-

cowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

promocję wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych i modernizację systemu zarzą-

dzania koordynuje Sekretarz Gminy – Sławomir Czapski. 

W 2009 r. dzięki współpracy z Grupą Ergo w UG Blizanów przeprowadzone zostały szkolenia dla 

księgowych, wójtów, sekretarzy, skarbników, naczelników i kierowników, a także specjalistów 

poszczególnych działów i referatów w ramach projektu „Zwiększanie efektywności i sprawności 

działania JST poprzez specjalistyczne szkolenie pracowników”. Dodatkową korzyścią dla UG Bliza-

nów były środki pozyskane tytułem wynajmu pomieszczeń na przeprowadzenie szkoleń. 

W 2011 r. Gmina Blizanów wraz z  samorządami: Stawiszyn, Mycielin, Skulsk, Słupca i Rzgów 

uczestniczyła w projekcie systemowym „Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do 

stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie mierzenia potencjału i dokonań poprzez 

szkolenia pracowników i pomoc doradczą”, realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cy-

fryzacji w partnerstwie z F5 Konsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Na wniosek Wójta Gminy 

wyznaczona grupa pracowników dokonała oceny w zakresie pracy i funkcjonowania urzędu. Na 

tej podstawie określono obszary, które wymagają poprawy i udoskonalenia. 

W 2012 r. samorządy uczestniczące w tym projekcie złożyły wspólny wniosek „Systemowe zarzą-

dzanie organizacji drogą do doskonałości JST” i pozyskały 230 tys. zł, z przeznaczeniem na: 

1. szkolenia 26 pracowników: komputerowe, komunikacyjne, dotyczące organizacji i rozwoju 

własnego, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania strategicznego, zarządzania projektem, kon-

taktów z klientem

2. kursy: języka angielskiego (4 osoby) i migowego (1 osoba)

3. studia podyplomowe (2 osoby)

4. zakup sprzętu komputerowego, serwera, projektora, tablicy interaktywnej, materiałów biu-

rowych – 43 800 zł

Ponadto w ramach tego projektu, który będzie realizowany do sierpnia 2014 r.:

1. wdrożono ISO w UG Blizanów

2. opracowano Kodeks etyczny

3. zmodernizowano BIP strony internetowej UG Blizanów

4. wprowadzono system monitorowania jakości stanowionego prawa oraz wydawanych decy-

zji administracyjnych

5. wprowadzono system monitorowania jakości usług publicznych
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6. zaktualizowano Strategię Rozwoju Gminy Blizanów na lata 2013-2021

7. wprowadzono standardy kontroli zarządczej w UG Blizanów

Od 2013 r. Gmina Blizanów w partnerstwie z gminami: Pogorzela, Krobia, Władysławów, Kazi-

mierz Biskupi, Orchowo i Powiatem Polkowickim realizuje kolejny projekt, mający na celu  przy-

gotowanie samorządów do elektronicznej obsługi klienta. Partnerem wspierającym przedsięwzięcia 

jest PMC- Doradztwo Gospodarcze z Poznania. Planuje się m.in.: zakup i zamontowanie kiosków 

informatycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, powstanie punktu wydawania pro-

filu zaufanego - zastępującego podpis elektroniczny niezbędny w kontaktach elektronicznych, 

wprowadzenie usługi e-podatki. Ponadto wdrożenie elektronicznego systemu obsługi pozwoli na 

zakup dodatkowego modułu pamięci ram, procesora dysku twardego do serwera, oprogramowa-

nia Windows, serwer 2008, zakup urządzenia wielofunkcyjnego do druku.

Zostanie wdrożony system integracji danych:

• kasa – księgowość budżetowa

• księgowość zobowiązań podatkowych

• księgowość budżetowa

• specjalistyczne oprogramowanie mające na celu wirtualizację urzędu

 Udział w przedsięwzięciu  umożliwi pozyskanie ok. 300 tys. zł.

Nagrodzeni za aktywność
23.02.2014 r. Sławomir Musioł – wójt Gminy Bliza-

nów odebrał tytuł i statuetkę Kryształowy HIT 2013 

dla Gminy Blizanów za wysoką efektywność działań 

w podnoszeniu jakości życia lokalnego społeczeństwa. 

Tytuł ten może uzyskać zdobywca co najmniej dwóch 

tytułów HIT w poprzednich edycjach. W 2006 r. w 

blizanowski samorząd otrzymał tytuł HIT 2005 oraz 

nagrodę specjalną HIT od czytelników „Super Faktów 

Kaliskich”. W 2007 r. Gminie Blizanów przyznano akt 

nominacji do tego tytułu za modernizację systemów 

grzewczych w instytucjach gminnych, a w 2010 r. tytuł 

HIT 2009 za dynamiczny rozwój gminy. Organizatora-

mi konkursu, promującego najlepsze produkty, usługi 

i dokonania firm, samorządów lokalnych, są Agencja 

Promocyjna „Punkt S” oraz starostowie województwa 

wielkopolskiego.


