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Drodzy Mieszkańcy Gminy 
i Miasta Stawiszyn

Dobiegają końca kolejne 4 lata pracy samorządu Gminy 
i Miasta Stawiszyn. 

Był to czas podejmowania ważnych dla naszej „Małej 
Ojczyzny” decyzji, realizacji szeregu mniejszych i większych 
inwestycji i przedsięwzięć, a także codziennego rozwiązywania 
problemów, trudności i kłopotów napotykanych przez 
mieszkańców w ich codziennym życiu.

Miniona kadencja była rekordowa pod względem udziału wydatków inwestycyjnych w ogólnych 
wydatkach budżetu Gminy i Miasta. Na inwestycje przeznaczono blisko 21 mln zł, co stanowiło 
ok. 24% ogólnych wydatków.

Oddano do użytku – Halę Sportową wraz z boiskiem sportowym przy Zespole Szkół w Zbiersku.

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, 
rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga” wybudowano 
sieć kanalizacyjną o długości 5,5 km, rozbudowano i przebudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków. 

Zakończono budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych realizowaną w ramach 
programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

Wybudowano plac zabaw przy Zespole Szkół w Zbiersku oraz przebudowano publiczny plac zabaw 
w Stawiszynie.

Zakończono remonty świetlic wiejskich w budynkach OSP w miejscowościach: Długa Wieś Trzecia, 
Piątek Mały, Pólko-Ostrówek, Zbiersk i Zbiersk Kolonia.

Zakończono termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, w tym: Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Zbiersku, wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej w budynku OSP 
w Piątku Wielkim, budynku przedszkola w Petrykach – fi lii Publicznego Przedszkola Samorządowego 
w Stawiszynie, budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” w Zbiersku 
i budynku klubu sportowego CKS w Zbiersku. Dobiegają końca prace przy termomodernizacji 
budynku klubu sportowego GLZS „Korona-Pogoń” w Stawiszynie.

W minionych czterech latach zmodernizowano i przebudowano na terenie gminy blisko 6,6 km dróg, 
kładąc na nich nawierzchnię asfaltową.
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Przebudowano ok. 700 m chodników, układając kostkę brukową.

Zmodernizowano blisko 3 tys. m2 placów parkingowych.

W ramach wyodrębnionego ze środków budżetu Gminy i Miasta, funduszu sołeckiego, zrealizowano 
szereg przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców wsi.

Wiele projektów zrealizowały jednostki organizacyjne gminy i miasta.

Realizacja inwestycji i szeregu rodzajów projektów byłaby niemożliwa bez pozyskania środków 
zewnętrznych. Ogółem w bieżącej kadencji pozyskano ponad 11,3 mln zł, z tego blisko 9,2 mln zł 
stanowiły środki pochodzące z funduszy europejskich.

Starano się również zaspokajać potrzeby mieszkańców w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji i rozrywki.

Kontynuowana jest coroczna organizacja Dni Stawiszyna.

Od wielu lat nasza gmina jest gospodarzem Młodzieżowego Turnieju Piłki Nożnej im. Stanisława 
Posiłka o Puchar Starosty Kaliskiego.

W 2014 r. w naszej gminie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

Kontynuowana i rozwijana jest współpraca międzynarodowa z gminą partnerską w Drebach (Niemcy).

Czasopismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” podsumowało rozwój gmin w Polsce w latach 
2010-2014. 

Ranking „Najszybciej rozwijające się gminy w latach 2010-2014” objął wszystkie 2479 gmin 
w Polsce. Gmina i Miasto Stawiszyn zajęła – 475. miejsce w skali kraju, będąc jednocześnie trzecią 
gminą w powiecie kaliskim.

Sprawnie funkcjonujący samorząd, to efekt codziennej trudnej i odpowiedzialnej pracy wielu ludzi. 
W 2014 r. w uznaniu szczególnych zasług dla Gminy i Miasta Stawiszyn medalem „Zasłużony 
dla Gminy i Miasta Stawiszyn” wyróżnieni zostali: GLZS „Korona-Pogoń” Stawiszyn oraz 
Pani Grażyna Przybylska i Pan Jerzy Widerski. Medalem „Zasłużony dla powiatu kaliskiego” 
za propagowanie kultury w powiecie kaliskim, podnoszenie poziomu artystycznego, promowanie 
kaliskiej kultury i tradycji muzycznych w Polsce oraz poza granicami kraju wyróżniona została 
w 2013 r. Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie.
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Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy okazali życzliwość, wsparcie i nie szczędzili osobistego trudu, 
by życie w naszej gminie i mieście stało się lepszym i wygodniejszym. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość i współpracę na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. 

Bez Waszej akceptacji, pomocy, zaangażowania i pracy nie byłoby możliwe osiągnięcie tego, co jest 
dorobkiem tych czterech lat.

 Z wyrazami szacunku

 Burmistrz Stawiszyna
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WŁADZE SAMORZĄDOWE

BURMISTRZ STAWISZYNA
Robert Jarzębski

RADA MIEJSKA W STAWISZYNIE
Andrzej Rachwał – Przewodniczący Rady Miejskiej
Justyna Urbaniak – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Dominik Arent 
Izabela Czajczyńska 
Józef Hofman (do 14.12.2012 r.)
Radosław Ignaczak 
Sławomir Kwaśniewski 
Paweł Migdał 
Robert Rakowiecki 
Wojciech Stasiak 
Milena Szymańska 
Krzysztof Torzecki
Małgorzata Twardowska (od 24.03.2013 r.)
Paweł Woszczyk 
Tadeusz Wójcik 
Barbara Żurawa 

W czasie kadencji Rada Miejska w Stawiszynie obradowała na 42 sesjach, 
podejmując 245 uchwał (stan na dzień 10 października 2014 r.).

KOMISJE RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
 Komisja Rewizyjna

Tadeusz Wójcik – Przewodniczący Komisji
Dominik Arent 
Izabela Czajczyńska 

 Komisja Budżetowo-Gospodarcza
Józef Hofman – Przewodniczący Komisji (do 14.12.2012 r.)
Paweł Migdał – Przewodniczący Komisji (od 2.03.2013 r.) 
Sławomir Kwaśniewski 
Andrzej Rachwał 
Robert Rakowiecki 
Krzysztof Torzecki 
Małgorzata Twardowska (od 10.06 2013 r.)
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 Komisja Społeczna
Paweł Woszczyk – Przewodniczący Komisji
Radosław Ignaczak 
Wojciech Stasiak 
Milena Szymańska
Justyna Urbaniak
Barbara Żurawa 

SOŁTYSI
Barbara Bielak – Werginki
Marek Grodziński – Długa Wieś Druga
Tadeusz Gruszczyński – Piątek Wielki
Wojciech Gulski – Piątek Mały
Zbigniew Janiak – Zbiersk Cukrownia
Małgorzata Kleczewska – Piątek Mały Kolonia
Władysław Kolonko – Pólko-Ostrówek
Sławomir Kwaśniewski – Długa Wieś Pierwsza
Halina Macniak – Zbiersk Kolonia
Bogdan Ozimek – Wyrów
Tomasz Pietrzak – Nowy Kiączyn
Józef Szkudlarek – Długa Wieś Trzecia
Justyna Urbaniak – Petryki
Barbara Włodarczyk – Zbiersk 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
GMINY I MIASTA
 Zespół Szkół w Stawiszynie
 Zespół Szkół w Zbiersku
 Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z Filią Petryki
 Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku
 Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie z fi lią w Zbiersku i Petrykach
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie
 Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANISTYCZNE,
INWESTYCYJNE I MODERNIZACYJNE
1. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I STRATEGICZNE
 Opracowano Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020.
 Trwają prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu 

południowej części wsi Zbiersk Cukrownia oraz dla elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
 Opracowano Gminną Ewidencję Zabytków.
 Podpisano umowę partnerstwa na rzecz realizacji projektu: „Działając razem osiągniemy więcej 

– współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. 
Projekt realizowany w okresie 01.09.2013 – 28.02.2015.

2. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG I ULIC, BUDOWA PARKINGÓW
 Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Zbiersku – koszt inwestycji: 255 560,56 zł. 

Powierzchnia parkingu 1 800 m2.
 Opracowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi w miejscowości Zbiersk Kolonia 

– koszt dokumentacji – 9 000,00 zł.
 Opracowanie dokumentacji dot. remontu drogi gminnej Stawiszyn – Werginki 

– koszt opracowania – 18 983,19 zł.
 Przebudowa drogi powiatowej nr 3247 P w miejscowości Zbiersk, w zakresie chodnika 

o długości 350 m – koszt inwestycji: 43 548,51. Wartość dofi nansowania: 36 000,00 zł 
– Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

 Przebudowa drogi gminnej Nr 339 o długości 1,6 km w miejscowości Zbiersk Cukrownia 
do drogi krajowej Nr 25 – koszt inwestycji: 259 208,28. Wartość dofi nansowania: 79 500,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Droga w miejscowości Piątek Mały – Piątek Mały Kolonia
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 Przebudowa drogi powiatowej nr 4342 P Janków-Stawiszyn i drogi nr 4587 P na odcinku Stawiszyn 
– skrzyżowanie z drogą krajową nr 25. Inwestycja wspólna z Gminą Blizanów i Starostwem 
Powiatowym w Kaliszu. Zaangażowanie środków gminy w wysokości: 588 551,10 zł.

 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 319 P Piątek Mały – Piątek Mały Kolonia, 
o długości 1,63 km – koszt inwestycji: 198 506,00 zł. Wartość dofi nansowania: 150 475,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 325 P w miejscowości Długa Wieś Druga 
o długości 0,66 km – koszt inwestycji: 127 537,20 zł, Wartość dofi nansowania: 99 525,00 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Parking przy Zespole Szkół w Zbiersku

Parking przy ośrodku zdrowia w Stawiszynie
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 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Stary Kiączyn, droga o długości 0,4 km, 
wraz z przebudową przepustów – wartość robót 115 627,33 zł. Wartość dofi nansowania 
50 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Piątek Wielki, o długości 0,93 km – wartość robót 
208 695,08 zł. Wartość dofi nansowania 75 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych.

Parking przy ośrodku zdrowia w Stawiszynie

Chodniki na ul. Starościńskiej w Stawiszynie
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 Przebudowa parkingu przy ośrodku zdrowia w Stawiszynie o łącznej powierzchni 1033,76 m² 
wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu parkingu z montażem opraw 
– wartość robót 199 885,03 zł.

 Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Starościńskiej w Stawiszynie I etap, o długości 90 m 
– wartość robót 34 983,66 zł. Dofi nansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu w kwocie 
20 000,00 zł. 

 Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Starościńskiej w Stawiszynie II etap, o długości 235 m 
– wartość robót 87 258,58 zł. Dofi nansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu
w kwocie 52 000,00 zł.

 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 330P Nowy Kiączyn – Stawiszyn, o długości 0,99 km 
– wartość robót 223 041,79 zł. Wartość dofi nansowania: 129 000,00 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3. OŚWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE
 Rozbudowa sieci oświetleniowej w miejscowości Długa Wieś Druga. Montaż przewodu AsXSn 

2 x 25 mm² o długości 200 mb, montaż opraw oświetleniowych 100 W 2 szt. – wartość zadania 
4 993,80 zł. Sfi nansowane ze środków funduszu sołeckiego.

 Rozbudowa sieci oświetleniowej w miejscowości Petryki. Montaż przewodu AsXSn 2 x 25 mm² 
o długości 840 mb, montaż opraw oświetleniowych 100 W 8 szt. – wartość zadania 17 958,00 zł. 
Sfi nansowane ze środków funduszu sołeckiego.

 Rozbudowa sieci oświetleniowej w miejscowości Werginki. Montaż przewodu AsXSn 2 x 25 mm² 
250 mb, montaż szafki oświetleniowej, montaż opraw oświetleniowych 5 szt, wartość zadania 
9 500,00 zł. Sfi nansowane ze środków inwestycyjnych Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 
w Kaliszu.

 Rozbudowa sieci oświetleniowej w miejscowości Petryki. Montaż przewodu AsXSn 2 x 25 mm²
o długości 450 m, montaż słupa ŻN, montaż opraw 100W 3 szt, opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego, wartość zadania 16 625,00 zł. Sfi nansowane ze środków 
funduszu sołeckiego.

 Przebudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stawiszyn, wymiana 16 opraw 
oświetleniowych na oprawy typu LED w ciągu ulic: Zamurna, Szkolna Targowa, Kościelna. 
Wymiana opraw dzięki udziałowi w konkursie „Bezpieczna droga do zmian”, w którym 
Gmina Miasto Stawiszyn zajęła III miejsce. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Philips 
Lighting Poland S.A. w Warszawie.

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego, montaż dodatkowych opraw w miejscowości Zbiersk 
Cukrownia przy drodze powiatowej nr 4584 – 2 oprawy, Zbiersk Kolonia przy drodze 
gminnej nr 338P – 1 oprawa, miejscowość Petryki przy drodze gminnej nr 351P – 1 oprawa, 
w Stawiszynie wymiana opraw – ul. Starościńska – 2 szt., ul. Piekarska – 1 szt. Zadanie wykonane 
ze środków inwestycyjnych Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe o wartości 4 800,00 zł.

 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długa Wieś Druga przy drodze gminnej 
nr 326 P montaż przewodu oświetleniowego AsXSn 2 x 25 mm² o długości 500 mb, 
montaż opraw oświetleniowych 100W – 5 szt. Wartość zadania – 11 931,00 zł sfi nansowane 
ze środków funduszu sołeckiego.
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 Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Werginki montaż dodatkowych opraw przy drodze gminnej 
nr 347 P 8 szt. wartość zadania 6 888,00 zł. Sfi nansowane ze środków funduszu sołeckiego.

 Rozbudowa sieci oświetleniowej w miejscowości Petryki, montaż przewodu AsXSn 2x25 mm² 
o długości 200mb, montaż uziemienia, montaż 1 oprawy oświetleniowej 100W. Wartość zadania 
3 813,00 zł. Sfi nansowane ze środków funduszu sołeckiego.

4. WODOCIĄGI I KANALIZACJA
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiszyn i Długa Wieś Druga, rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Długa Wieś Druga.

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet III 
Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 „Gospodarka wodno–ściekowa” (2009-2012)

Koszt całkowity:   8 582 689,02 zł
Dofi nansowanie:   6 926 182,52 zł

W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacyjną, sanitarną, grawitacyjną i ciśnieniową w miejscowości 
Stawiszyn i Długa Wieś Druga, o długości 5644 km oraz 4 przepompownie i 221 przyłączy.

W ramach projektu przebudowano i rozbudowano istniejącą oczyszczalnię ścieków 
do przepustowości Qśrd=800 m³/d.

Oczyszczalnia ścieków w Długiej Wsi Drugiej
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Oczyszczalnia ścieków w Długiej Wsi Drugiej

Oczyszczalnia ścieków w Długiej Wsi Drugiej
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5. OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA, SPORT, KULTURA
 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Stawiszyn
 Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, 

Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.2 „Infrastruktura energetyczna 
przyjazna środowisku” (2009-2012)

Koszt całkowity:   1 767 448,96 zł
Dofi nansowanie:   1 326 971,87 zł 

Zakres robót objętych projektem, to prace termomodernizacyjne w budynkach:
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku,
 Zespołu Szkół w Stawiszynie – zrealizowano w 2010 roku,
 Zespołu Szkół w Zbiersku – zrealizowano w 2010 roku.

Zakres prac termomodernizacyjnych w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku 
obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, 
wymianę rynien, rur spustowych i opierzenia, przebudowę (modernizację) istniejącej kotłowni 
w zakresie wymiany kotła c.o. na olej opałowy o efektywniejszej wydajności oraz wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania (przebudowa objęła roboty budowlane, technologiczne, 
elektryczne oraz montaż kolektorów słonecznych).

MGOK w Zbiersku
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MGOK w Zbiersku

MGOK w Zbiersku
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 Budowa kompleksu boisk sportowych, w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. 
 

Koszty inwestycji:   981 413,29 zł 
– w tym dofi nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – w kwocie 461 000,00 zł 
(47 % kosztów) i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
– w kwocie 236 290,00 zł (24 % kosztów).

 
Obiekt zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym „Moje Boisko 
– Orlik 2012” składa się z:
 boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (do gry w koszykówkę, siatkówkę),
 boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
 zaplecza sanitarno-szatniowego,
 układu komunikacyjnego i zieleni,
 siedzisk dla publiczności (ławki),
 ogrodzenia i piłkochwytów,
 oświetlenia boisk sportowych.

Boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej
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Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej

Zaplecze sanitarno–szatniowe
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 Budowa hali sportowej w miejscowości 
Zbiersk Cukrownia wraz z zapleczem 
socjalnym i pomieszczeniami 
szkolno-administracyjnymi, 
połączonej z istniejącym obiektem 
szkoły, dwukondygnacyjnym 
łącznikiem wraz z boiskiem sportowym.

Koszt inwestycji:   4 246 589,93 zł

Hala sportowa przy Zespole Szkół 
w Zbiersku – boisko sportowe

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Zbiersku
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Hala sportowa przy Zespole Szkół w Zbiersku

Hala sportowa przy Zespole Szkół w Zbiersku
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 Budowa placu zabaw w Zbiersku
 Plac zabaw powstał w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”, a jego całkowity koszt 

wyniósł 196 015,63 zł (50% środków pochodziło z budżetu państwa i 50% z budżetu Gminy 
i Miasta Stawiszyn). 

 Plac zabaw zajmuje powierzchnię 546,50 m². Nawierzchnia wykonana jest z syntetycznego 
materiału, bezpiecznego dla dzieci. Zainstalowano nowoczesny sprzęt dla dzieci: zestaw 4-wieżowy, 
sześcian gimnastyczny, zestaw sprawnościowy, bujak pojedynczy i podwójny, huśtawkę bocianie 
gniazdo, huśtawkę ważka, grę w kółko i krzyżyk. Na placu zabaw znajdują się ławeczki i kosze 
na śmieci, a całość została ogrodzona.

Plac zabaw w Zbiersku
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 Przebudowa publicznego placu zabaw w Stawiszynie
Projekt pn. „Stawiszyn przyjazny dzieciom – przebudowa publicznego placu zabaw” 
realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
PROW oś 4 LEADER (2012-2014)

Koszt całkowity:   130 539,85 zł 
Dofi nansowanie:   44 188,00 zł 

W ramach projektu na placu zabaw zamontowano zestaw zabawowy typu „Karolek”, zestaw 
sprawnościowy „Ruchome deski”, huśtawkę wagową „Harfa”, bujak na sprężynie, huśtawkę 
„Monika”, „Grzybki”, „Drabinkę poziomą”, „Kółko-krzyżyk”, kącik wspinaczkowy „Marian”, 
równoważnię metalową, poza tym ławki parkowe, kosze na śmieci i stojak na rowery. 

Przebudowa publicznego placu zabaw w Stawiszynie
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 Siłownia zewnętrzna w Stawiszynie
Na terenie placu zabaw zamontowano urządzenia do siłowni zewnętrznej tj.:
orbitrek,
rowerek,
biegacz,
wyciskanie siedząc,
wahadło.

Urządzenia sfi nansowano ze środków własnych gminy.

Koszt całkowity:   13 213,92 zł

 Wyposażenie świetlic wiejskich w budynkach OSP w miejscowości Zbiersk, Piątek Mały 
i Pólko–Ostrówek

 Projekt pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Zbiersk”, 
realizowany w ramach OŚ 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 Małe Projekty (lata 2011-2012)

Koszt całkowity:   21 629,25 zł 
Dofi nansowanie:   12 308,72 zł

W ramach projektu zakupiono m.in.: zmywarkę, zamrażarkę, chłodziarko-zamrażarkę, 60 krzeseł.

 Projekt pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Piątek Mały”, 
realizowany w ramach OŚ 4 LEADER PROW na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 Małe Projekty (lata 2011-2012) 

Koszt całkowity:   22 497,65 zł
Dofi nansowanie:   12 803,52 zł 
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Wyremontowany budynek CKS

W ramach projektu zakupiono m.in.: piekarnik, płytę gazową, chłodziarko-zamrażarkę, 70 krzeseł, 
10 stołów.

 Projekt pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Pólko –Ostrówek”, 
realizowany w ramach OŚ 4 LEADER PROW na lata 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 Małe Projekty(lata 2011-2012)

Koszt całkowity:   11 267,62 zł 
Dofi nansowanie:   6 412,43 zł

W ramach projektu zakupiono m.in.: chłodziarkę, kuchenkę mikrofalową, kuchnię gazowo-elektryczną, 
15 stołów.

 Remont wraz z termomodernizacją budynku Cukrowniczego Klubu Sportowego w Zbiersku-Cukrowni

Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” (PROW oś 4 LEADER)

Koszt całkowity:   169 709,93 zł
Dofi nansowanie:   110 754,00 zł 

W ramach projektu wykonano prace polegające na termomodernizacji oraz remoncie 
pomieszczeń sanitarno-szatniowych i utwardzeniu terenu przed budynkiem kostką brukową.
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Budynek klubowy GLZS „Korona-Pogoń” w Stawiszynie

 Termomodernizacja budynku klubowego GLZS „Korona-Pogoń” Stawiszyn
Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
PROW oś 4 LEADER ( rok 2014)

Koszt całkowity:   181 612,98 zł 
Dofi nansowanie:   66 443,00 zł 

Zakres prac obejmuje termomodernizację budynku tj.: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
termomodernizację ścian, termomodernizację dachu, opaskę z kostki brukowej i inne roboty zewnętrzne.

 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina” 
w Zbiersku

Projekt obejmował swoim zakresem:
 termomodernizację ścian,
 termomodernizację murów fundamentowych,
 termomodernizację dachu,
 wymianę instalacji c.o. – kompleksowa modernizacja ogrzewania.

 Termomodernizacja budynku przedszkola w Petrykach, fi lii Przedszkola Samorządowego 
w Stawiszynie

Projekt obejmował swoim zakresem:
 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 termomodernizację ścian,
 termomodernizację murów fundamentowych,
 termomodernizację dachu. 
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Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku

Koszt całkowity termomodernizacji dwóch budynków przedszkola:   690 825,00 zł.
Dofi nansowanie: 
dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 199 747 zł,
pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 291 230 zł, 
dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 106 511,36 zł.
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Przedszkole w Petrykach, fi lia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie

Przedszkole w Petrykach, fi lia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie
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Świetlica wiejska w Zbiersku Kolonii

 Zakończenie remontów świetlic wiejskich w budynkach OSP w miejscowościach: 
Długa Wieś Trzecia, Piątek Mały, Pólko-Ostrówek, Zbiersk, Zbiersk Kolonia

Projekt realizowany w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 
na lata 2007-2013 (lata 2009-2011)
 
Koszt całkowity:   861 141,80 zł
Dofi nansowanie:   286  418,00 zł

Projekt obejmował swoim zakresem:
 docieplenie i elewacje ścian zewnętrznych,
 naprawę i wymianę posadzek i podłóg,
 wykonanie nowych tynków wewnętrznych wraz z gipsowaniem,
 wymianę częściową stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,
 malowanie wewnętrzne pomieszczeń,
 naprawę częściową pokryć dachowych oraz rynien i rur spustowych,
 utwardzenie placów z kostki brukowej,
 remont i wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem,
 wymianę przyłączy elektrycznych napowietrznych,
 wykonanie instalacji c.o. w obiektach w Piątku Małym, Długiej Wsi Trzeciej i Pólku – Ostrówek,
 naprawę i częściową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej.
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Świetlica wiejska w Zbiersku

Świetlica wiejska w Pólku
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Wyremontowana świetlica wiejska w Piątku Wielkim

 Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z wyposażeniem i budową placu zabaw 
w miejscowości Piątek Wielki

Projekt realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
PROW oś 4 LEADER (lata 2011-2013)

Koszt całkowity:   226 458,03 zł
Dofi nansowanie:   128 118,00 zł 

Wyremontowana świetlica wiejska i plac zabaw w Piątku Wielkim
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Dni Stawiszyna 2014 r. – Średniowieczny jarmark Stawiszyński

W ramach projektu przeprowadzona została termomodernizacja budynku OSP wraz ze świetlicą wiejską 
w zakresie ocieplenia ścian i dachu, wymianą rynien i rur spustowych, wymianą stolarki drzwiowej 
zewnętrznej oraz remont budynku w zakresie wymiany podłóg, posadzek, wymiany stolarki drzwiowej 
wewnętrznej, wymiany tynków wewnętrznych, wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 
i c.o. Projekt obejmował również utwardzenie terenu, wydzielenie i urządzenie placu zabaw – zestaw 
All American, huśtawka podwójna (2 szt.), huśtawka wagowo-osiowa, piaskownica.

W ramach projektu wyposażono świetlicę m.in. w: szafę chłodniczą, zamrażarkę, płytę kuchenną, 
piekarnik elektryczny, 20 stołów, 60 krzeseł.

PROJEKTY REALIZOWANE 
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJYCH 
GMINY I MIASTA I W URZĘDZIE GMINY I MIASTA
 Dni Stawiszyna, które w 2014 roku połączone były z realizacją projektu „Średniowieczny jarmark 

Stawiszyński”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów 
objętego PROW na lata 2007-2013 – dofi nansowanie projektu w wysokości 13 500,00 zł 
– projekt realizowany przez MGOK w Zbiersku. 
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 Program Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” (odnowienie 
zasobu bibliotecznego poprzez zakup nowości wydawniczych w postaci książek i multimediów). 
Wartość pozyskanych środków: 18 599,00 zł – projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 Program „Orange dla bibliotek” – fi nansowany przez Fundację Orange (wspieranie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych). 
Wartość pozyskanych środków: 18 204,00 zł – projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 Fundacja Billa i Melindy Gatek – 12 zestawów systemu operacyjnego Windows 7 
i pakietu Microsoft Offi ce. Wartość pozyskanych środków: 10 413,96 zł – projekt realizowany 
przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Stawiszynie.

 Wieloletni program wspierania fi nansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 
W latach 2010-2014 z tej formy pomocy skorzystało łącznie 295 osób na kwotę 376 821,49 zł 
w tym środki otrzymane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 209 292,00 zł 
– projekt realizowany przez MGOPS w Stawiszynie.

 Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Aktywne postawy 
– dobry krok w przyszłość. W latach 2010-2014 z aktywnych form wsparcia skorzystało 36 osób, 
pracę zdobyło 8 osób. Wartość projektu wyniosła łącznie 315 567,34 zł w tym 282 668,16 zł 
środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – projekt realizowany przez MGOPS 
w Stawiszynie.

 Program „Uczeń na wsi”. Na realizację programu otrzymano środki z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 39 915,52 zł – projekt realizowany 
przez MGOPS w Stawiszynie.

 Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. 
Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób na łączną kwotę 90 705,90 zł – projekt realizowany 
przez MGOPS w Stawiszynie.

 Gminny Program Wspierania Rodziny. 
W ramach programu pozyskano środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 
w wysokości 20 279,00 zł – projekt realizowany przez MGOPS w Stawiszynie.

 Projekt „Systemowe zarządzanie organizacją drogą do doskonałości JST” realizowany 
w partnerstwie z gminami Blizanów, Mycielin, Rzgów, Skulsk i Słupca. 
Wartość projektu – 1 887 005,00 zł, z czego 1 613 945,00 zł na realizację projektu, 
tj. ok. 268 000,00 zł na każdą z gmin – projekt realizowany w Urzędzie Gminy i Miasta.

W ramach projektu m.in.:
 5 pracowników ukończyło studia podyplomowe,
 10 pracowników uczestniczyło w kursach językowych,
 4 pracowników ukończyło kurs języka migowego,
 8 pracowników uczestniczyło w kursie komputerowym,
 zakupiono nowy serwer.
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Wręczenie certyfi katu ISO 9001:2009

Podsumowaniem realizacji projektu było 
otrzymanie przez Gminę i Miasto certyfi katu 
systemu zarządzania jakością ISO 9001 
(ISO-międzynarodowa norma określająca 
wymagania, które powinien spełniać system 
zarządzania jakością w organizacji).
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Delegacja gminy Stawiszyn wraz z Orkiestrą Dętą OSP wzięła udział 
w obchodach jubileuszu 625-lecia miejscowości Drebach

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
Od 2004 roku trwa współpraca partnerska Gminy Stawiszyn z niemiecką Gminą Drebach. 
Gminy współpracują w zakresie kultury, turystyki, promocji, rozwoju gospodarczego i aktywizacji
obszarów wiejskich. Zakres realizowanej współpracy, to:
 coroczne spotkania władz obu gmin,
 współpraca młodzieży i nauczycieli,
 kontakty w dziedzinie sportu,
 kontakty w dziedzinie kultury,
 współpraca z OSP.
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PROMOCJA GMINY I MIASTA

 Przygotowywanie bieżących materiałów dla mediów (gazet, telewizji i serwisów internetowych) 
oraz publikowanie na łamach serwisu internetowego Gminy i Miasta Stawiszyn www.stawiszyn.pl

 Organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych:
 Festyny,
 Dożynki gminne,
 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze,
 „Dni Stawiszyna”,
 Wigilijne spotkania opłatkowe,
 Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Posiłka, o Puchar Starosty Kaliskiego.

Dożynki Parafi alno-Gminne 2011 r.
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Dni Stawiszyna 2012r. – występ zespołu Chrząszcze

Dni Stawiszyna 2011 r. – występ Eleni
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Dni Stawiszyna 2014r. – występ zespołu MIG

Dni Stawiszyna 2013r. – występ Andrzeja Rybińskiego
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Turniej „Mixtów” w siatkówce gimnazjalnej dziewcząt i chłopców

 Udział w organizowanych imprezach powiatowych (targi, wystawy, dożynki powiatowe, konkursy 
i przeglądy chórów i orkiestr),

 Święto Powiatu Kaliskiego,
 Powiatowa inauguracja roku kulturalnego,
 Podsumowanie roku sportowego w Powiecie Kaliskim,
 Powiatowy przegląd formacji tanecznych,
 Kolarski dożynkowy objazd powiatu kaliskiego,
 Powiatowa prezentacja Orkiestr Dętych OSP,
 Udział przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, klubów sportowych, Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury i Kół Gospodyń Wiejskich w organizowanych imprezach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich.



Urząd Gminy i Miasta 
w Stawiszynie
ul. Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn

tel.: +48 (62) 752 80 79,
fax: +48 (62) 752 80 97
sekretariat@stawiszyn.ugim.gov.pl

www.stawiszyn.pl


