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Wstęp 
 

 Warunkiem skutecznej realizacji zapisów Strategii jest jej monitorowanie. Obowiązek 

sporządzenia raportu oraz metodyka corocznego monitorowania zawarta jest w siódmym 

rozdziale „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022”, przyjętej 

uchwałą nr 52/VII/15 Rady Gminy Brzeziny z dnia 10 czerwca 2015 r. 

 Prezentowany raport, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, jest 

pierwszym tego typu dokumentem, zwierającym sprawozdanie z realizacji celów 

strategicznych, priorytetów i kierunków działań wynikających ze „Strategii Rozwoju Gminy 

Brzeziny na lata 2015-2022”. Stanowi on źródło informacji o stopniu realizacji Strategii, 

wskazuje zmiany zachodzące w gminie Brzeziny oraz określa dynamikę postępu w osiąganiu 

przyjętych celów strategicznych. 

 Raport stanowi podsumowanie działań podejmowanych w 2016 roku. Wszystkie 

zadania i przedsięwzięcia, realizowane przez odpowiedzialne za wdrożenie Strategii 

jednostki organizacyjne Urzędu Gminy Brzeziny przyporządkowane zostały do właściwych 

celów strategicznych oraz wpisujących się w dany cel priorytetów, kierunków i programów 

operacyjnych, zarówno kontynuowanych jak i nowych. 

 Analizie poddane zostały obszary: 

1. Infrastruktura i usługi publiczne 

2. Potencjał endogeniczny dla rozwoju lokalnego 

3. Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna oraz doskonalenie kadr administracji publicznej 
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Obszar strategiczny nr 1 Infrastruktura i usługi publiczne – logika interwencji 
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*** 
1.1 Infrastruktura ochrony środowiska i racjonalne gospodarowanie 

zasobami środowiska naturalnego 
 

Jednym ze wstępnych przedsięwzięć do realizacji zadań w zakresie ochrony 

środowiska było wykonanie otworu poszukiwawczego oraz udokumentowanie zasobów 

eksploatacyjnych z utworów czwartorzędowych nowego ujęcia wód podziemnych 

zlokalizowanego w miejscowości Piegonisko Wieś dz. nr 347/1 w ramach zadania pn. 

„Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko – Wieś gm. Brzeziny”. 

Całkowita wartość wykonania odwiertu na głębokość 43,50 m wyniosła 48.689,55 zł. brutto. 

Przedmiotową inwestycję dotyczącą budowy stacji uzdatniania wody, Gmina zamierza 

zrealizować w latach 2017-2019.   

W roku 2016 opracowano „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeziny na lata 

2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za kwotę brutto 4.280,00 zł. 

 

Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

Gimnazjum w Brzezinach: 

Sprzątanie Świata -  konkurs  plastyczno-ekologiczny  dla uczniów  wszystkich klas 

gimnazjum w ramach akcji Sprzątanie Świata „Podaj dalej …drugie życie odpadów”, 

wystawa prac na korytarzu szkolnym. 

Zbiórka nakrętek i butelek typu PET, w marcu 2016 r.  

Zespół Szkół w Brzezinach: 

W 2016 r. Szkoła Podstawowa w Brzezinach realizowała program „Zbiórka Baterii”.              

W ramach programu zostały przewidziane nagrody w postaci pomocy dydaktycznych, 

sprzętu sportowego i książek. Organizatorem programu był Związek Komunalny Gmin 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw”.  

 
*** 

1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich 
 

Przygotowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

miejscowości Przystajnia-Kolonia, Moczalec, Przystajnia jako kontynuacja opracowanego 

studium zagospodarowania dla przedmiotowego terenu-II etapu prac.          
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Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

 

Gimnazjum w Brzezinach: 

Zbiórka charytatywna artykułów spożywczych i chemicznych na rzecz potrzebujących 

rodzin z okolicy w ramach szkolnego projektu „I Ty możesz zostać św. Mikołajem…”. 

                                           

   

Zbiórka charytatywna w ramach projektu „I Ty możesz zostać św. Mikołajem…” 

 

Włączenie się w akcje Polskiej Fundacji dla Afryki: 

- pomoc Heliocie – małej wiosce w Togo w miesiącu kwiecień – maj 2016. 

 

Włączenie się 

w akcje 

Polskiej 

Fundacji dla 

Afryki 
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Współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym Piotr i Honorata Wąsowskich w celu 

wspomagania ubogich z Ugandy. W ramach Adopcji na Odległość szkoła zebrała fundusze 

na opłacenie czesnego za szkołę, jedzenie, odzież, koszty leczenia dla Anette, dziewczynki  

z Ugandy. 

Zbiórka funduszy na rzecz podopiecznych Domu Dziecka w Kaliszu w ramach 

szkolnego projektu „I Ty możesz zostać św. Mikołajem . 

Zbiórka charytatywna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach 

powiatowych zbiórek w szkołach.  

 

Zbiórka na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 

*** 
1.3 Infrastruktura i usługi nowoczesnej edukacji 
 

W dniu 11 kwietnia 2016 r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach 

odbył się finał IV edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowany przez Lokalną 

Grupę Działania „Długosz Królewski". Konkurs rozpoczął Zbigniew Słodowy Prezes Zarządu, 

witając serdecznie wszystkich przybyłych, zarówno uczniów, jak i zaproszonych gości oraz 

opiekunów. Przedstawił wszystkich członków wchodzących w skład jury konkursowego.  

Nad sprawnym przebiegiem czuwali: Paweł Siwak - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, 

Karol Rajewski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, Małgorzata Bloch - Skarbnik 

Stowarzyszenia, Karolina Figas - Kierownik Biura. Komisji przewodził Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Zbigniew Słodowy. Gościem uroczystości była również Bernadeta Biała - 

członek jury podczas eliminacji międzygminnych, natomiast z ramienia Pani Krystyny 

Łybackiej Poseł do Parlamentu Europejskiego, będącej Patronem Honorowym konkursu 

Pani Magdalena Decker - Asystent Pani Poseł.  
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W finale udział wzięło po 5 najlepszych gimnazjalistów z każdej gminy, którzy zostali 

wyłonieni w I etapie konkursu. Uczestnicy w ciągu 60 minut zmierzyli się z testem liczącym 

35 pytań. Spośród 17 uczniów którzy podjęli się zmagań, wyłoniono 3 najlepszych.  

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz upominki.  

Zwycięzcy finału otrzymali ponadto puchary oraz symboliczne bilety wyjazdu do 

Europarlamentu w Brukseli, przekazane z rąk Pani Magdaleny Decker.  

Finaliści zostali również zaproszeni do udziału w wyjeździe studyjnym do Warszawy.             

Udział w nim wezmą wszyscy uczestnicy finału IV edycji konkursu, przedstawiciele Lokalnej 

Grupy Działania „Długosz Królewski" oraz po jednym wytypowanym opiekunie z każdej 

gminy.  

Natomiast w dniach 4-6 września 2016 r. trzech zwycięzców finału wraz z opiekunem odbyło 

wyjazd do Brukseli.  
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Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 

 

W dniu 30 kwietnia 2016 r. odbyła się wycieczka do Warszawy zorganizowana dla 

finalistów Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Uczniowie gimnazjów z terenu 4 gmin 

członkowskich Lokalnej Grupy Działania wraz z opiekunami i przedstawicielami naszego 

Stowarzyszenia mieli okazję zapoznać się z pracą Sejmu. Pomimo, iż w tym dniu nie było 

możliwości pełnego zwiedzania gmachu Sejmu, rekompensatą była możliwość uczestnictwa 

w obradach Sejmu i zobaczenia z odległości kilku metrów najważniejszych osób w Państwie. 

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Parku Łazienkowskim, najpiękniejszym zespole 

pałacowo-parkowym w Warszawie z licznymi zabytkami oraz pomnikami zasłużonych 

Polsce. Następnie uczestnicy wycieczki mogli pospacerować ulicami Starego Miasta. 

Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Przemieszczając się 

trasą ekskluzywną mogliśmy poczuć przedmeczową atmosferę w piłkarskiej szatni, zasiąść 

wygodnie na ławie zawodników, odwiedzić salę pomeczowych konferencji czy odwiedzić 

miejsca zarezerwowane podczas meczów tylko dla VIP-ów.  
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Wycieczka do Warszawy dla finalistów konkursu wiedzy o Unii Europejskiej 
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Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

Zespół Szkół w Brzezinach: 

Szkoła Podstawowa w Brzezinach realizował program Mały Mistrz od września 2016 

roku. Program zakładał wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przez nauczyciela 

wychowania fizycznego, który jako asystent uczestniczy w jednej godzinie wychowania 

fizycznego tygodniowo. W ramach programu szkoła otrzymała zestaw sprzętu sportowego 

na wartość 1499,37 zł. 

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Brzezinach w ramach własnych środków 

budżetowych zostało wyposażone w parawany dwumodułowe i jednomodułowe za kwotę 

1658,75 zł. Zakupiono również mikrofony bezprzewodowe za kwotę 599,00 zł.  

Szkoła Podstawowa w Brzezinach natomiast została wyposażona w następujące 

pomoce dydaktyczne: 

 zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci gier logopedycznych, gier planszowych 

i klocków konstrukcyjnych. Wymienione pomoce dydaktyczne zakupiono głównie 

dla uczniów klas  III-IV, którzy są objęci kształceniem specjalnym ze względu na 

wadę wzroku czy niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Pomoce 

dydaktyczne zostały zakupione na łączną kwotę 2000,00 zł, 

 szkoła podstawowa w ramach własnych środków budżetowych zakupiła trzy 

radioodtwarzacze na kwotę 480,00 zł do wykorzystania na zajęciach 

obowiązkowych i dodatkowych oraz cztery zestawy komputerowe do pracowni 

informatycznej na kwotę 3586,99 zł, 

12 grudnia 2016 r. wszyscy pracownicy (pedagogiczni i niepedagogiczni) szkoły 

podstawowej i przedszkola wzięli udział w projekcie finansowanym ze środków  Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, który jest realizowany w ramach rządowego programu wspomagania           

w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w placówkach oświatowych. Tytuł projektu: „Upowszechnianie 

wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz 

wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”. Celem projektu było 

przekazanie wiedzy na temat postępowania w sytuacji wtargnięcia osoby niebezpiecznej na 

teren placówki oświatowej - zagrożenie terroryzmem. 

 

Gimnazjum w Brzezinach: 

Zakup wyposażenia edukacyjnego dla uczniów z niepełnosprawnościami:                     

gry edukacyjne: układanki konstrukcyjne, memory, domino, bierki i inne. Materiały do zajęć 

plastycznych i technicznych: farby, pędzelki, pisaki, kredki, nożyczki, zeszyty papierów 

kolorowych, brystole, bibuły, kleje i inne.  
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Zakup książek – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet „Rozwijanie 

zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci                

i młodzieży w tym zakup nowości wydawniczych”.  

Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w formie elektronicznej, zapoznanie 

rodziców z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego. 

Udział uczniów klas trzecich w warsztatach „Chcę być kimś! Czyli jak osiągać cele            

w czasach, kiedy wszyscy mają „wywalone” zorganizowanych przez Bibliotekę 

Publiczną Gminy Brzeziny. Prowadzący aktor, kaskader, autor książek Michał Zawadka 

motywował uczestników do odkrywania niezależności między poczuciem własnej wartości –

i świadomości a przynależnością do grupy, uczył wyznaczania sobie celów i drogi do ich 

osiągania, wskazywał potęgę wytrwałości i cierpliwości oraz znaczenie własnej siły                    

w dążeniu do realizacji zamierzeń. Zachęcał do pracy nad rozwojem indywidualnym                       

i społecznym. 

 

*** 
1.4 Infrastruktura i usługi ochrony zdrowia, promocja zdrowego stylu 
życia 
 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w roku 2016 w szkołach na terenie Gminy Brzeziny odbyły się dla dzieci                   

i młodzieży spektakle, warsztaty oraz programy profilaktyczne, m.in.: 

- program profilaktyki uzależnień w formie spotkania słowno – muzycznego pt.: „Nałogi – 

droga do nikąd” 

- warsztaty profilaktyczne pt.: „Bez dopalaczy” 

- warsztaty profilaktyczne pt.: „Nie daj się wciągnąć” 

- spektakl profilaktyczny pt.: „Nad przepaścią” 

- program profilaktyki uzależnień pt.: „Droga do nikąd” 

- warsztaty edukacyjno – szkoleniowe z tematu uzależnień oraz przemocy pt.: 

„Mnemotechniki” oraz „Cyberprzemoc” 

- spektakl profilaktyczny pt.: „Retusz” 

Celem działań profilaktycznych w szkołach było uświadomienie dzieciom konsekwencji 

łamania norm i zakazów, oraz sięgania po środki i substancje, które mogą być szkodliwe, 

wykształcenie właściwej postawy wobec osób namawiających do spróbowania środków 

uzależniających, ukazanie perspektyw zdrowego stylu życia, ukazanie zagrożeń                            

i konsekwencji wynikających z nieumiejętności odmawiania, wykształcenie właściwych 

postaw reagowania wobec przemocy, ukazywanie alternatyw dla stosowania przemocy. 
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 Ponadto na terenie Gminy działają Punkty Zajęć Integracyjnych. Punkty te są czynne 

1 raz w tygodniu po 4 godziny. Do Punktów Zająć Integracyjnych w roku 2016 uczęszczało 

około 60 dzieci. Do głównych zadań działania Punktów należy zapewnienie dzieciom 

warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, poprzez: opiekę po zajęciach szkolnych, 

pomoc w odrabianiu lekcji, pomoc w radzeniu sobie z życiowymi problemami i kryzysami 

oraz udział w zabawach w grupie. Ważnym celem organizowanych zajęć w Punktach Zajęć 

Integracyjnych jest umiejętne gospodarowanie czasem wolnym dzieci i młodzieży oraz 

rozwijanie ich zainteresowań. W punktach Zajęć Integracyjnych prowadzono: 

1. Zajęcia plastyczne i techniczne, 

2. Zajęcia kształtujące ekspresję ruchową, np.: dyskoteki, wieczorki taneczne, pikniki, 

3. Zajęcia z użyciem komputera, 

4. Gazetki ścienne, śpiew, słuchanie piosenek, 

5. Gry i zabawy oraz konkursy sportowe, 

6. Zajęcia kulinarne, 

7. Imprezy okolicznościowe: Wigilia, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, 

8. Profilaktyka zagrożeń: pogadanki, filmy i rozmowy na temat uzależnień i przemocy 

W okresie wakacji w roku 2016, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Brzezinach, zorganizowała dla  dzieci uczęszczających do Punktów Zajęć 

Integracyjnych na terenie gminy Brzeziny wycieczkę do Jura Parku w Krasiejowie.  

Przy ładnej  pogodzie dzieci  rozpoczęły swoją przygodę w świecie dinozaurów. Przy wejściu 

do Jura Parku uczestników wyprawy powitał wielki dinozaur. Podróż po świecie dinozaurów 

rozpoczęła się od „Tunelu Czasu", gdzie na pokładzie Kapsuły Czasu dzieci mogły podziwiać 

rozgrywające się w 3D sceny powstawania życia na Ziemi, tworzenie się galaktyk, Układu 

Słonecznego oraz rozwój i wymieranie wielu gatunków zwierząt.  

Po pełnej wrażeń podróży w Tunelu Czasu odbył się spacer wśród prehistorycznych 

stworzeń po specjalnie przygotowanej 1500 metrowej ścieżce edukacyjnej. Wzdłuż trasy 

rozmieszczone zostały rekonstrukcje 250 różnorodnych mezozoicznych płazów i gadów 

(głównie dinozaurów), wśród których dominował 60-metrowy dinozaur amficelias oraz liczne 

foto-realistyczne plansze przedstawiające środowiska roślinne. Dzieci odwiedziły także 

Pawilon Paleontologiczny - jedyne muzeum na świecie, które stoi nad czynnym 

stanowiskiem paleontologicznym. Przez szklaną podłogę mogły podziwiać skamieniałości 

triasowych gadów i płazów. Po długim marszu przyszedł czas na obiad. Kolejną atrakcją 

Jura Parku było Prehistoryczne Oceanarium, gdzie z bliska można było zobaczyć podwodne 

zwierzęta żyjące miliony lat temu. Największą atrakcją oceanarium był 20 metrowy rekin 

Dunkleosteus - „pancerny drapieżca". Nie zabrakło oczywiście świetnej zabawy na placu 

zabaw, gdzie znajdowało się mnóstwo karuzeli, przeplotni, zjeżdżalni, „dmuchańców" oraz 
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małpi gaj. W drodze powrotnej na dzieci czekała jeszcze jedna miła niespodzianka, którą był 

wjazd do McDonald's. 

 

 

 

 

 

Wycieczka do Jura Parku w Krasiejowie 

 

 

Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

 

02.06.2016 roku odbyła się IV Spartakiada Sportowa Dla zdrowia. W spartakiadzie wzięli 

udział uczniowie klas IV - VI ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrii, Szkoły Podstawowej               

w Sobiesękach, Szkoły Podstawowej w Czempiszu i Szkoły Podstawowej w Brzezinach.  

 

Zespół Szkół w Brzezinach: 

W  2016 r. uczniowie klas I – III realizowali program "Ratujemy i uczymy ratować" - 

propagowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W zajęciach 

uczestniczyło 144 uczniów. Temat bloku zajęć: Zasady udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w zagrożeniu życia lub zdrowia. Wykorzystując fantomy uczniowie ćwiczyli 
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między innymi: sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, uciskanie klatki piersiowej, 

oddechy ratownicze oraz udrożnianie dróg oddechowych poszkodowanego. Dzięki Fundacji 

WOŚP uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. Umiejętność prawidłowego zachowania się w trudnych 

sytuacjach, odpowiednia wiedza i szybka reakcja może uratować życie drugiemu 

człowiekowi. 
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Program „Ratujemy i uczymy ratować” 

 

W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Brzezinach 

przystąpiła do programu „Mleko w szkole”. Programem objęci są wszyscy uczniowie klas I – 

VI. Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych 

nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. 

Organizatorem programu jest Agencja Rynku Rolnego. 

W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Brzezinach 

przystąpiła do programu „Owoce i warzywa w szkole” Programem objęci są wszyscy 

uczniowie klas I – III. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych 

dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz 

propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze 

edukacyjnym. Organizatorem programu jest Agencja Rynku Rolnego.  

Przy współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną w Kaliszu 2016 roku szkoła 

podstawowa przystąpiła do trzech ogólnopolskich programów profilaktycznych pt: „Znajdź 

właściwe rozwiązanie”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie, proszę”. Program profilaktyczny 

„Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowany jest do uczniów klas IV – VI. Celem programu jest 

zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie 

szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne                     

i swoich bliskich oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych  z unikaniem czynnego 

i biernego palenia tytoniu. Program profilaktyczny „Trzymaj formę”. Głównym celem 

programu profilaktycznego „Trzymaj formę” jest poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego 

żywienia, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz 

kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru. 

Natomiast program „Nie pal przy mnie, proszę” przeznaczony jest dla uczniów klas I – III. 
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Celem tego programu jest uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, 

kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie 

dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe 

oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie                 

u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 

     

Gimnazjum w Brzezinach: 

 

Realizacja programów profilaktyki 

 Zajęcia dla uczniów: 

 „Identyfikowanie siebie w warunkach zmiany – stymulowanie integracji grupy 

klasowej” we wszystkich klasach I; 

 ,,Kształtowanie postaw prospołecznych” w klasie IIa; 

 ,,Radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym” w klasach III; 

 ,,Postawa asertywna w relacjach rówieśniczych” w klasie Ia; 

 ,,Profilaktyka zaburzeń odżywiania” we wszystkich klasach I (dziewczęta); 

Spektakl „Pętla zdarzeń”  przygotowany przez Impresariat Artystyczne Inspiracja                     

z Krakowa. Spektakl poruszał tematykę agresji i przemocy rówieśniczej, nie tylko przemocy 

fizycznej, ale także często występującej a trudnej do wychwycenia przemocy psychicznej,            

a także tematykę prób suicydalnych. Spektakl finansowany z funduszy Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Zorganizowano spotkanie z rodzicami prowadzone przez przedstawicieli Wydziału 

Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu w zakresie profilaktyki uzależnień 

,,Odpowiedzial-ność karna nieletnich: narkotyki, dopalacze” – IV 2016r. 

Realizacja programów wychowawczo-profilaktycznych przez wychowawców klas na 

zajęciach z wychowawcami. 

Ewaluacja wewnętrzna dotycząca diagnozy postaw etycznych i wybranych wartości, które 

kierują postępowaniem ucznia. 

Zajęcia żywieniowe realizowane w ramach zajęć technicznych.  

Ogólnopolski program społeczny „Żyj smacznie i zdrowo” organizowany przez firmę 

Winiary, Polskie Banki Żywności pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.              

Dzięki udziałowi w niej otrzymaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne - mini książki 

kucharskie, tablice edukacyjne, filmy o zdrowym żywieniu. 
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*** 
1.5 Infrastruktura i usługi opieki społecznej 
 
Budowanie świadomości społecznej na temat konieczności integracji społecznej                  

(osoby chore, starsze, niepełnosprawne) poprzez organizowanie imprez integracyjnych, 

kulturalno – rozrywkowych. 

29.01.2016 zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do alternatywnych form 

spędzania czasu wolnego m.in. poprzez organizowanie imprez: balu choinkowo- 

karnawałowego dla dzieci z rodzin, których zaplecze socjalne nie pozwala na odpłatną 

zabawę. Udział wzięło 152 dzieci z opiekunami. 

 

 

 

Bal choinkowo-karnawałowy dla dzieci 
 

 

24.03.2016. zorganizowano Śniadanie Wielkanocne (dla osób starszych, ubogich, 

niepełnosprawnych i samotnych), w której wzięło udział ok. 60 osób 
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Śniadanie Wielkanocne 
 

25.05.2016 zaspokojenie potrzeb kulturalno- społecznych poprzez organizację 

wyjazdu do Lichenia z osobami samotnymi, ubogimi, chorymi, niepełnosprawnymi,                       

w wyjeździe wzięło udział około 40 osób.  
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Wyjazd do Lichenia 

 

22 grudnia 2016 r. odbyła się Wieczerza Wigilijna zorganizowano dla rodzin 

samotnych, niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział 64 osoby. 

 
 

 
Wieczerza Wigilijna 

 

W 2016 r. realizowano FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego                    
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ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. 

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa 

żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia 

społecznego. W programie wzięły udział 569 osoby. 

Obok dystrybucji żywności w postaci paczek żywnościowych, prowadzone były również 

liczne działania towarzyszące m.in.: warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych, 

warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia, programy edukacyjne mające na celu 

zapoznanie się z zasadami zdrowego, odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu 

żywności, warsztaty edukacji ekonomicznej (tworzenie, realizacja i kontrola budżetu 

domowego). 

 

              

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

 

 
W 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach wyraził chęć 

uczestnictwa przy realizacji w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Kaliszu projektu pn. Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, 

Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi Społeczne- projekty 

pozakonkursowe. Projekt realizowany będzie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r. 
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*** 
1.6 Infrastruktura kultury i sportu oraz działalność kulturalna i tożsamość 
lokalna 
 

Jak co roku na początku stycznia w 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury                  

w Brzezinach odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe z pracownikami, działaczami                       

i sympatykami kultury z terenu gminy Brzeziny. Była to okazja  do złożenia życzeń 

świąteczno-noworocznych jak i również  podsumowania działalności kulturalnej w mijającym 

2015 roku. Przed rozpoczęciem uroczystości na scenie wystąpiły uczennice z sekcji 

gitarowej - Martyna Golińska i Martyna Krawczyk, które zaśpiewały kolędę. Następnie 

gospodarz Gminnego Ośrodka Kultury Przemysław Sułek przywitał wszystkich zaproszonych 

gości: Kapelę Ludową „Brzeziny", Zespół Pieśni „Brzezinianki", pracowników Gminnego 

Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Brzezinach, Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa 

Niedźwiedzkiego, Zastępcę Wójta Gminy Brzeziny Zbigniewa Słodowego,  Skarbnika Gminy 

Brzeziny Ewę Wabnik, Radnych Rady Powiatu Kaliskiego Grażynę Misiak, Renatę Szulc               

i Roberta Marszałka, Radną Rady Gminy Brzeziny Annę Mitułę, Przewodniczą                      

Koła Gospodyń w Brzezinach Małgorzatę Sułek wraz członkami Zarządu Agnieszką 

Jakubowską  i Iloną Jasińską, Przewodniczącą  Koła Emerytów i Rencistów w Brzezinach 

Lucję Kowalczyk oraz artystę rzeźbiarza Zdzisława Gotfryda. Po oficjalnym powitaniu 

Dyrektor GOK - u Przemysław Sułek podsumował całoroczną działalność GOK - u. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki. W swoim wystąpieniu 

podziękował wszystkim działaczom i pracownikom za dotychczasową owocną pracę, udział 

w wielu imprezach lokalnych i ponadlokalnych promujących naszą gminę na różnych 

szczeblach, przekazał pisemne podziękowania i życzył dalszej, równie efektywnej 

współpracy w Nowym 2016 Roku.  

Uroczyste spotkanie zakończyło się dzieleniem opłatkiem, po czym wspólnie śpiewano 

kolędy oraz degustowano niezwykle smaczne potrawy wigilijne.  

 



RAPORT O STANIE REALIZACJI  

„Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Brzeziny na lata 2015-2022” 

 23 

 

 

Spotkanie Opłatkowe 

 

Już po raz 24, tradycyjnie jak każdego roku w drugą niedzielę stycznia odbył się Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Orkiestra zagrała również w Brzezinach. 10 stycznia od samego rana wolontariusze pod 

wodzą hm Jacka Kamińskiego z 35 Drużyny Harcerskiej z Brzezin rozpoczęli kwestowanie 

na terenie całej gminy, a o godzinie 16 w sali OSP w Brzezinach rozpoczęła się główna 

część tegorocznej zbiórki.  

Cała impreza odbyła się w oprawie muzyczno -tanecznej w wykonaniu młodych artystów            

z gminy Brzeziny. W części artystycznej wystąpili:  uczniowie z miejscowego Gimnazjum, 

Szkoły Podstawowej w Brzezinach (opiekun Jarosław Olek), zespoły taneczne działające            

w Gminnym Ośrodku Kultury: „Beat Crew" (instr. Anna Klimek), formacja tańca 
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towarzyskiego „Remix" w choreografii Piotra Sieroszewskiego, Sekcja Gitarowa Gminnego 

Ośrodka Kultury (instr. Paweł Marciniak) oraz dzieci z sekcji wokalnej (instr. Monika Kubera-

Janiak). Nieodzowną częścią finału była oczywiście licytacja fantów,  przygotowana przez 

Bibliotekę Publiczną w Brzezinach. Do najciekawszych fantów należały między innymi: słoik 

ogórków z grzybkami w zalewie octowej, 10 kilogramowy tort „Serce WOŚP" ufundowany 

przez cukiernię Pana Radosława Jasińskiego z Aleksandrii, płaskorzeźba z drewna lipowego 

„Anioł WOŚP" wykonany przez artystę rzeźbiarza Zdzisława Gotfryda, hełm strażacki 

ufundowany przez OSP w Brzezinach, piłka nożna z autografami drużyny piłkarskiej „Olimpii 

Brzeziny", koszulki zawodników drużyny KICK-BOXINGU Mariusza Ziętka. Najwyższą 

wartość osiągnęła licytacja kanapy „Bodia"  ufundowanej przez firmę meble PARA Pana 

Pawła Pichury. Dla pokrzepienia ciała można było skosztować wiejskiego jedzonka 

przygotowanego przez Zespół Pieśni Brzezinianki oraz posmakować grochówki harcerskiej.  

Nie zabrakło również tradycyjnego „Światełka do nieba", które w tym roku było wyjątkowo 

imponujące. Nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości czuwał główny organizator 

oraz prowadzący, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach - Przemysław Sułek.   

Podczas tegorocznej orkiestry zebrano kwotę w wysokości 9835,82 zł, w tym: wolontariusze 

z puszek 4 992,73 zł.  
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Styczeń 2016 

 

Dnia 24 stycznia b.r. w remizie OSP w Brzezinach, po raz kolejny, odbyły się XVIII 

Gminne Obchody "Dnia Seniora". Uczestnikami uroczystości byli najstarsi mieszkańcy 

Gminy Brzeziny oraz Jubilaci obchodzący Złote Gody - "50-lecie pożycia małżeńskiego".  

Dzień Seniora właśnie stał się okazją, aby uhonorować 13 par medalami za "Długoletnie 

Pożycie Małżeńskie", przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jak co roku 

wszystkich zaproszonych Jubilatów i Seniorów oraz przybyłych gości przywitał Wójt Gminy 

Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki.  

Z terenu Gminy Brzeziny wyróżniono następujących Jubilatów: Zofia i Jerzy Czekan,            

Emilia i Stanisław Dutkiewicz, Małgorzata i Tadeusz Jaskuła, Zdzisława i Mieczysław 

Jaskuła, Stanisława i Stanisław Kaźmierczak, Lucja i Stanisław Kowalczyk,                         
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Józefa i Tadeusz Maciołek, Janina i Czesław Molka, Elżbieta i Ryszard Nowaccy, Julianna            

i Edward Pawlik, Józefa i Czesław Siciarek, Stanisława i Eugeniusz  Sip, Anna i Jan Szmaj.  

Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki, w wygłoszonym przemówieniu, podziękował Jubilatom 

za poświęcenie, zrozumienie i wzajemny szacunek oraz życzył, aby następne dni upływały 

im w zgodzie, miłości, w otoczeniu rodziny i przyjaciół.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz, Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki           

i Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy dokonali aktu odznaczenia Jubilatów. 

Władze gminy przekazały ponadto pisemne gratulacje wraz z wiązankami kwiatów, jako 

wyraz uznania i podziękowania za wspólne lata przeżyte w zgodzie i miłości.  

Do życzeń przyłączyli się: Poseł na Sejm RP Andżelika Możdżanowska, V-ce Starosta 

Kaliski Jan Kłysz, Ks. kanonik Robert Wardęcki Proboszcz Parafii Brzeziny oraz Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego w Brzezinach Robert Marszałek. Również Koło Emerytów                      

i Rencistów w Brzezinach wręczyło kwiaty Państwu Lucji i Stanisławowi Kowalczyk oraz 

Państwu Emilii i Stanisławowi Dudkiewicz - członkom Koła.  

Podczas całego spotkania nie brakowało atrakcji artystycznych. Uroczystość uświetniły 

występy Kapeli Ludowej Brzeziny, Zespołu Pieśni "Brzezinianki", Zespołu Tańca 

Towarzyskiego REMIX z Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach oraz ciekawy występ               

i prezentacja Kabaretu Niechcice z Żelazkowa. Na zakończenie części oficjalnej Dyrektor 

GOK w Brzezinach - Przemysław Sułek zaprosił wszystkich przybyłych na uroczystość              

na wspólny poczęstunek, przygotowany przez Panie z Zespołu „Brzezinianki" przy pomocy 

Pań z Koła Emerytów i Rencistów w Brzezinach oraz z Koła Gospodyń w Brzezinach.                  

W uroczystości wzięło udział ponad 170 seniorów mających 75 i więcej lat.  

Organizatorem tegorocznej uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach oraz 

Urząd Gminy Brzeziny.  
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Gminne Obchody „Dnia Seniora” 

 

Jak co roku w  okresie Świąt Wielkanocnych Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach 

zorganizował wystawę prac pod nazwą „Tradycje Wielkanocne". Wystawę  zorganizowano 

dla dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Brzeziny. Prezentacja prac podzielona była 

na trzy kategorie  tematyczne: Stroik wielkanocny, Kartka wielkanocna i Palma 

wielkanocna.  

Głównymi założeniami organizacji tego przedsięwzięcia było popularyzowanie i kultywowanie 

tradycji i zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie talentu artystycznego oraz wrażliwości 

estetycznej dzieci, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz 

stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.  

Efekty pracy dzieci można było podziwiać podczas Świąt Wielkiej Nocy w kościele 

parafialnym pw. Świętego Krzyża w Brzezinach, gdzie zorganizowano wystawę prac.  

W prezentacji brały udział następujące szkoły:  

SP w Aleksandrii  
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ZS w Brzezinach  

SP w Czempiszu  

SP w Dzięciołach  

 

   

 

 

Wystawa prac pn. „Tradycje Wielkanocne” 

 

W dniu 08.04.2016 r. zespół tańca towarzyskiego i nowoczesnego brał udział                             

w prezentacjach tanecznych w  Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.  

Ponadto w dniu 17.04.2016 r. zespoły tanecznye brały udział w XI Powiatowym 

Przeglądzie Formacji Tanecznych w  Liskowie, gdzie Zespół Remix, którego instruktorem 

jest Piotr Sieroszewski zajął pierwsze miejsce w  swojej  kategorii. Natomiast zespól Anny 

Klimek BEAT CREW w kategorii wiekowej gimnazjum - klasy I -III, miejsce 2. 
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XI Powiatowy Przegląd Formacji Tanecznych w Liskowie 

 

W poniedziałkowy wieczór 18 kwietnia, na scenie Gminnego Ośrodka Kultury                   

w Brzezinach wystąpił "Babski kabaret" czyli Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska i Barbara 

Wrzesińska. Znakomite aktorki przez ponad dwie godziny bawiły licznie zgromadzoną 

publiczność skeczami, piosenkami i dowcipami. Babski Kabaret  przypomniał współczesnym 

widzom czym jest kabaret literacki znany sprzed lat. Program zatytułowany „Old Spice 

Girls"  oparty  został na tekstach Marii Czubaszek, Mariana Hemara i Zbigniewa 

Korpolewskiego oraz klasyków z Julianem Tuwimem na czele. Sprawił, że widownia pękała  
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ze śmiechu.  

 

Występ „Babskiego kabaretu” na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach 

 

Dnia 26 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach gościł uczniów 

Szkoły Podstawowej   im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich. Uczniowie pod opieką 

Pani Agaty Gawełek wystawili spektakl pt. ”O kobietach na wesoło” Piosenki, wiersze                  

i skecze kabaretowe na temat kobiet rozbawiły publiczność, którą w tym dniu byli członkowie 

klubu emeryta działającego przy GOK w Brzezinach. 

W dniu 01.05.2016 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. Wszystkie jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Brzeziny pojawiły się wraz z pocztami 

sztandarowymi przy Kaplicy w Pieczyskach w Parafii Giżyce.  

Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, którą w Kaplicy odprawił Wikariusz ks. 

Tomasz Ślęzak. Po zakończonej Mszy, Wójtowi Gminy Brzeziny Krzysztofowi 

Niedźwiedzkiemu, Prezesowi ZOG ZOSP RP, Skarbnik ZOP ZOSP RP Rochowi Puchała 

oraz Prezesowi Jednostki OSP Pieczyska Grzegorzowi Podgórskiemu wręczono pamiątkowy 

album ze zdjęciami. Następnie kolumna wozów strażackich z delegacjami jednostek OSP 

Gminy Brzeziny, mieszkańcami wsi Pieczyska oraz zaproszonymi gośćmi, pod kierunkiem 

Komendanta Gminny ZOSP RP Roberta Trzęsowskiego, skierowała się na plac strażnicy 

OSP Pieczyska, gdzie kontynuowano uroczystości. 
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Gminne Obchody Dnia strażaka w Pieczyskach 
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W niedzielę 12 czerwca 2016 roku, na scenie plenerowej ośrodka wypoczynkowego 

GOSIR w Brzezinach, odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem imprezy był 

Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                   

w Brzezinach oraz Rady Rodziców przy Przedszkolu Samorządowym i Zespole Szkół                 

w Brzezinach. Impreza rozpoczęła się występami dzieci z Przedszkola Samorządowego             

w Brzezinach. Następnie swoje umiejętności sceniczne przedstawiły zespoły dziecięce oraz 

soliści, uczęszczający na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach.  

Główną atrakcją festynu była grupa „WERTINI". Zaproszone animatorki wraz z gośćmi 

specjalnymi - postaciami z bajek, zaprezentowały show pod hasłem „Bajkowa podróż 

dookoła świata". Zapraszając do wspólnej zabawy dzieci, a także ich rodziców.  

Dzieci mogły również spróbować swoich sił w zawodach wędkarskich dla najmłodszych, 

których organizacją zajęło się Koło Wędkarskie z Brzezin. Dużym zainteresowaniem cieszył 

się także pokaz przygotowany przez Jednostkę Operacyjno-Techniczną OSP Brzeziny. 

Najmłodsi mogli obejrzeć sprzęt gaśniczy i samochody bojowe. Podczas festynu odbyła się 

również loteria fantowa, w której główną wygrana był rower.  Nie zabrakło też zamków 

dmuchanych, oraz stoisk z pysznym regionalnym jedzonkiem. Impreza zakończyła się 

„Dyskoteką pod gwiazdami".  
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Dzień Dziecka 2016 

 

W niedzielne popołudnie 19 czerwca 2016 roku odbyły się 47 Gminne Zawody 

Sportowo - Pożarnicze w Sobiesękach.  Organizatorami zawodów byli Wójt Gminy Brzeziny 

Krzysztof Niedźwiedzki, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzezinach oraz Zarząd 

OSP Sobiesęki, reprezentowany przez Prezesa Zarządu dh Henryka Golińskiego. 

W zmaganiach sportowo-pożarniczych uczestniczyło 20 drużyn w tym 4 drużyny żeńskie. 
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47 Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Sobiesękach 

 

W sobotę 6 sierpnia 2016 roku w parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej                            

w Iwanowicach odbyła się pierwsza w Wielkopolsce Parada Straży Wielkanocnych 2016. 
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Wśród sześciu zaproszonych grup obecny był również oddział z gminy Brzeziny 

reprezentowany przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Brzezinach Roberta 

Trzęsowskiego oraz druhów jednostek OSP Zajączki i OSP Brzeziny w składzie Krzysztof 

Grzemski, Krzysztof Biernacik, Przemysław Luterek, Dominik Lange, Piotr Duliba oraz 

Hubert Kowalski. W paradzie uczestniczył również Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof 

Niedźwiedzki wraz z małżonką. Dla przypomnienia w 1683 roku Polska Armia dowodzona 

przez króla Jana III Sobieskiego wygrała pod Wiedniem z armią Imperium Osmańskiego pod 

wodzą wezyra Kara Mustafy. Zwycięska armia wróciła do Polski podczas Wielkiej Nocy. Król 

kazał swoim żołnierzom ubrać się w przywiezione bogate stroje tureckie i zaciągnąć wartę 

przy Grobie Pańskim. W ten sposób narodziła się tradycja straży wielkanocnej czyli tzw. 

„Turków". Parada zbiegła się z uroczystością Odpustu Przemienienia Pańskiego 

obchodzonego w Iwanowickiej parafii. Po Mszy Św. zgromadzeni skierowali się do parku              

w centrum Iwanowic. Tam wszystkie zgromadzone grupy zaprezentowały swoją musztrę, 

stroje oraz krótką historię i charakterystykę oddziału. Na zakończenie uczestnicy 

uroczystości, prowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP Iwanowice, udali się na poczęstunek. 
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Parada Straży Wielkanocnych 2016 

 

17 lipca na placu przy OSP w Strzyżewie (gm. Sieroszewice) odbyła się już IV edycja 

imprezy pn. „Smaki LGD”. Zebrani goście zostali powitani przez Zbigniewa Słodowego 

Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, Czesława Berkowskiego Wójta 

Gminy Sieroszewice oraz Bernadetę Białą sołtys wsi Strzyżew. Tegoroczne wydarzenie               

z tematem przewodnim „Ziemniak nie tylko pieczony” poprowadził charyzmatyczny Sławomir 

Janelt z Kępna, który posiadając ogromne doświadczenie rozruszał całą zgromadzoną 

publiczność. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia był „Ziemniak nie tylko 

pieczony”. Gościem specjalnym imprezy był Jan Kuroń, szef kuchni, ekspert kulinarny, który 

wspólnie ze swoim pomocnikiem na żywo przygotowywał zupę ziemniaczaną z serem 

pleśniowym oraz burgery ziemniaczane. 

Uczestnicy imprezy mieli możliwość skosztowania przyrządzonych potraw. Duże kolejki            

do stanowiska kucharza świadczyły o ogromnym zainteresowaniu kunsztem kulinarnym. 

Relacja na żywo wyświetlana na telebimie pozwoliła śledzić na bieżąco czynności 

wykonywane przez mistrza kuchni oraz to co działo się na scenie. W programie imprezy 

wystąpiły: Kapela Ludowa „Dukat” z Błaszek, Kapela Ludowa „Złote Kłosy” ze Szczytnik, 

Kapela Ludowa „Brzeziny”, Kapela „DYSONANS” ze Szczytnik oraz Zespół Pieśni 

„Brzezinianki”. Zespoły ludowe swoim muzycznym repertuarem zabawiały wszystkich 

uczestników imprezy. Dodatkową atrakcją, która została wpleciona w program imprezy był 

konkurs w stylu „jaka to melodia”. Prowadzący Sławomir Janelt, grając na gitarze kilka nut 

znanych utworów angażował publiczność do rozpoznawania popularnych piosenek. 
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Szczególną uwagę przyciągały kolorowo udekorowane namioty przygotowane przez koła 

gospodyń. Ekipy gospodyń uwijały się z przyrządzaniem potraw konkursowych związanych  

z ziemniakiem, a także degustacji dla wszystkich zebranych uczestników wydarzenia. 

Udekorowane stoły tworzyły piękną aurę kulinarną dla całej imprezy. Kiedy przyszedł czas 

na ocenę przygotowanych potraw jury w składzie: Zbigniew Słodowy – Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia „Długosz Królewski”, Jan Kuroń – mistrz kuchni, Czesław Berkowski – Wójt 

Gminy Sieroszewice, Krzysztof Niedźwiedzki – Wójt Gminy Brzeziny, Marek Albrecht – Wójt 

Gminy Szczytniki oraz Karol Rajewski – Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki, przystąpiło do 

wystawiania not. Po weryfikacji ocen ogłoszono, że pierwsze miejsce zajęła grupa 

odtworzeniowa dziedzictwa kulinarnego miejscowości Sobiesęki Trzecie pod nazwą 

„Okupniczanki”, drugie miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Marcjanowa a trzecie Koło 

Gospodyń Wiejskich z Pieczysk. Zwycięzcy pierwszych miejsc otrzymali nagrody w postaci 

czeków pieniężnych o wartościach 700 zł, 500 zł, 400 zł, zależnie od zajętych miejsc na 

podium oraz nagrody rzeczowe. Pozostałe koła gospodyń tj. Koło Gospodyń Wiejskich z 

Czempisza, Koło Gospodyń Wiejskich z Brończyna, Koło Gospodyń Wiejskich z Ołoboku 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzyżewa zostały wyróżnione czekami o wartości 200 zł 

oraz symbolicznymi upominkami za udział. Nagrody pieniężne w postaci czeków zostały 

ufundowane przez LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski”, natomiast darczyńcami nagród 

rzeczowych była sieć sklepów „Dino” oraz firma „Zepter”. Gdy konkurs został rozstrzygnięty, 

goście imprezy ruszyli w kierunku stoisk aby skosztować ziemniaczanych potraw 

degustacyjnych. Wyczekiwanym przez wszystkich momentem był występ gwiazdy wieczoru, 

którą był zespół Happy End. Tłum zgromadzony przed sceną wspólnie z zespołem 

wyśpiewywał znane utwory z lat 80’, między innymi „Jak się masz kochanie”, „Ja cię kocham 

a ty śpisz”, czy też „Słoneczna Kalifornia”. Po występie fani zespołu mieli możliwość 

uzyskania autografów oraz zrobienia wspólnych zdjęć. Impreza zakończyła się w świetle 

fajerwerków rozstrzeliwanych na bezgwiezdnym niebie.  
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Smaki LGD 
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Dożynki to czas, w którym rolnicy z terenu naszej gminy mają swoje święto. Zgodnie 

z tradycją lat ubiegłych, pod koniec sierpnia, w bieżącym roku 14 sierpnia, przedstawiciele 

poszczególnych sołectw, Kapela Ludowa Brzeziny, Zespół Śpiewaczy „Brzezinianki", 

Orkiestra Dęta z Rajska oraz władze gminy i zaproszeni goście zgromadzili się przed 

siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach, aby stąd wyruszyć do miejscowego 

kościoła parafialnego na uroczystą mszę świętą. Przy akompaniamencie Orkiestry Dętej, 

korowód z barwnymi wieńcami dożynkowymi dotarł na miejsce celebry. O godz. 14.00 

rozpoczęła się uroczysta, dziękczynna msza święta za tegoroczne zbiory. Nabożeństwu 

przewodniczył Ks. prefekt parafii Brzeziny Włodzimierz Muszalski, a homilię wygłosił ksiądz 

kanonik Robert Wardęcki - proboszcz parafii Brzeziny. Po zakończeniu mszy świętej 

uformowano imponujący korowód dożynkowy, który w asyście pojazdów motocyklowych 

zmierzał do amfiteatru GOKSiR przy kąpielisku. Na czele widzieliśmy Orkiestrę Dętą                   

z Rajska, jechały bryczki konne wiozące starostów dożynek, Kapelę Ludową Brzeziny oraz 

zaproszonych gości. Bardzo okazale prezentowały się wieńce dożynkowe przygotowane 

przez sołtysów z gminy Brzeziny, Radnych Rady Gminy Brzeziny, Zespół Pieśni 

„Brzezinianki" oraz pojazdy z maszynami rolniczymi.    

Na placu przy kąpielisku czekała już duża grupa mieszkańców gminy oraz gości spoza jej 

terenu. Mogli skosztować tradycyjnego, wiejskiego jadła przy stołach biesiadnych 

przygotowanych przez sołectwa z Brzeziny, Fajum, Przystajni-Kolonii, Świerczyny. Chętnych 

na konsumpcję przepysznych wypieków, chleba ze smalcem, ogórków i wędlin nie 

brakowało aż do zakończenia uroczystości. Gdy tylko korowód dożynkowy dotarł na miejsce 

rozpoczął się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Prowadził go, tak jak i całą uroczystość 

Przemysław Sułek - Dyrektor GOKSiR w Brzezinach.  
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Dożynki Gminne 2016 

 

Jak co roku, we wrześniu odbył się w Brzezinach Plener Rzeźbiarski, była to już V 

edycja imprezy zatytułowana „Brzeziny Dłutem Malowane". Organizatorem pleneru był Wójt 

Gminy Brzeziny - Krzysztof Niedźwiedzki oraz Ośrodek Kultury w Brzezinach. Plener odbył 

się w dniach od 29 sierpnia 2016 r. do 03 września 2016 roku, na terenie Domu Pracy 

Twórczej „Brzezin" w Brzezinach, którego 

gospodarzem jest miejscowy artysta - rzeźbiarz 

Zdzisław Gotfryd. W plenerze brała udział 

czteroosobowa grupa rzeźbiarzy w składzie Bogusław 

Migel ze Sławna, Łukasz Zabłocki z Lututowa, 

Grzegorz Michlak z Woskowic Górnych oraz Zdzisław 

Gotfryd z Brzezin. Tematem tegorocznego pleneru  

była 1050 rocznica Chrztu Polski,  wyrzeźbione 

postacie to Mieszko I, Dobrava, Biskup Otton oraz Woj 

Mieszka I. Podczas plenerów, mieszkańcy gminy 

Brzeziny mogli się przyglądać jak wykonuje się prace 

rzeźbiarskie i podziwiać kunszt artystów. W trakcie 

wykonywania prac rzeźbiarzom                        i 

zainteresowanym widzom przygrywała Kapela 
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Ludowa Brzeziny. Na zakończenie pleneru organizatorzy przygotowali pożegnalną kolację,              

w której uczestniczyli zaproszeni rzeźbiarze, Wójt Gminy Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki, 

Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy oraz Dyrektor GOK-u w Brzezinach 

Przemysław Sułek. Wykonane rzeźby zostały umieszczone na terenie miejscowości 

Brzeziny, stanowiąc niewątpliwie kolejną atrakcję  gminy Brzeziny.  

 

 

V Plener Rzeźbiarski „Brzeziny Dłutem Malowane” 

 

Jak co roku w ramach obchodów Dnia Niepodległości Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego 

zorganizował Rajd Niepodległości. Tym razem odbył się on na trasie wokół Brzezin.                    

O godzinie 10, w sobotę 5 listopada, spod Gimnazjum w Brzezinach nastąpił start rajdu. 

Ciekawą trasą przez łąki, pola i lasy powędrowało ponad 100 zuchów, harcerzy                             

i instruktorów z 10 drużyn Hufca. Trasa obejmowała miejsca związane z martyrologią                     

i historią związaną z Brzezinami. Harcerze byli na cmentarzu przy grobie strzelca Stefana 
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Karczewskiego, na ulicy Franciszka Krawczykowskiego, na ulicy Józefa Piłsudskiego, przy 

tablicy umieszczonej na urzędzie gminy upamiętniającej  żołnierzy polskich z terenu gminy 

Brzeziny poległych na frontach II wojny światowej. Kulminacyjnym momentem Rajdu był 

uroczysty apel przy pomniku pomordowanych przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. 

Harcerze ze sztandarem hufca odśpiewali hymn harcerski, zapalili znicze na pomniku                  

i uczcili pamięć ofiar. Kilka słów powitania i podkreślenia roli patriotyzmu przekazał 

harcerzom Zastępca Wójta Gminy Pan Zbigniew Słodowy. Na apelu obecny był również 

Dyrektor GOK Pan Przemysław Sułek. Po apelu na uczestników czekał gulasz i gorąca 

herbata przygotowana w Restauracji Leśny Dwór dzięki wsparciu finansowym Gminy 

Brzeziny. Zadania rajdowe najlepiej zrealizowały drużyny z Tłokini Wielkiej i Korzeniewa. 

Była to na pewno wspaniała lekcja historii i patriotyzmu, a jednocześnie okazja do poznania 

miejscowości i jej historii.  

 

       

Obchody Dnia Niepodległości 
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Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

 

Szkoła Podstawowa w Sobiesękach: 

Po raz pierwszy w historii mała Szkoła Podstawowa w Sobiesękach była 

organizatorem Mistrzostw Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Piłce Koszykowej Chłopców 

Szkół Podstawowych. Mimo małej sali gimnastycznej zawodnicy tej szkoły mieli wielkie serce 

do gry. Sam turniej odbył się 22 marca br. W zawodach wzięły udział 4 drużyny 

reprezentujące szkoły z Koźminka, Opatówka, Iwanowic i oczywiście Sobiesęków. 

Mistrzostwa zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”. 

Oprócz samych zmagań sportowych byliśmy również świadkami wręczenia nagród                       

w ogólnopolskim konkursie aktywności fizycznej zorganizowanym przez Fundację Marcina 

Gortata MG13. Zdobywcami nagrody specjalnej w powyższym konkursie byli uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Sobiesękach w składzie: Krawczyk Tobiasz, Stępień Patrycja, 

Jakóbczak Katarzyna, Mielczarek Michał, Broniszewski Adam oraz ich opiekun - Adrian 

Kruszakin. Nagrody rzeczowe dla zawodników oraz sprzęt sportowy dla szkoły wręczył 

uroczyście Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Pan Zbigniew Słodowy. 

 

 

Mistrzostwa Powiatu Kaliskiego Ziemskiego w Piłce Koszykowej Chłopców Szkół Podstawowych 
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Gimnazjum w Brzezinach: 

Organizacja IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy 

Niemieckojęzycznej „Du bist toll” pod honorowym patronatem Starosty Kaliskiego                     

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kaliszu.  

Współpraca z ODN w Kaliszu: XI Rejonowy Konkurs Wiedzy o Sztuce „Sztuka Baroku” – 

w szkole udział wzięło 16 uczniów, do etapu powiatowego dostała się Aleksandra Pietrzak, 

przeszła ona etap powiatowy i została finalistką. „Bądźmy wierni łasce Chrztu Świętego” – 

konkurs z okazji Jubileuszu Chrztu Świętego (Poznań), uczniowie wzięli udział w konkursie                    

z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. 

 

 

 

1050 rocznica Chrztu Polski 
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*** 
1.7 Infrastruktura drogowa i towarzysząca 
 

W roku 2016 dokonano przebudowy nawierzchni drogi gminnej na odcinku 980 m               

w miejscowości Świerczyna. Zakres prac obejmował:  

- roboty przygotowawcze 

- cięcie pielęgnacyjne 

- poszerzenia drogi 

- remont cząstkowy 

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej 

- roboty wykończeniowe 

- oznakowanie pionowe 

- inwentaryzacja powykonawcza 

Inwestycję w ramach przetargu nieograniczonego realizowała firma SIDROG Sp. z o.o.                 

z Błaszek za kwotę 186.333,93 zł brutto. Łączne kwoty wykonania inwestycji wyniosły 

197.000,33 zł brutto, środki własne gminy Brzeziny – 74.000,33 zł brutto. Na realizację tej 

inwestycji Gmina Brzeziny pozyskała środki finansowe w wysokości 123.000,00 zł z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na prace związane z ochroną rekultywacyjną           

i poprawą jakości gruntów rolnych. 

Zakończona została również przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu 

publicznego w Jamnicach o długości 310 m. Istniejąca droga miała nawierzchnię gruntową. 

Droga jest własnością Nadleśnictwa Kalisz i stanowi odcinek drogi w ciągu dróg gminnych, 

umożliwiając dojazd do kilku posesji w miejscowości Jamnice, a w dalszym ciągu do 

miejscowości Rożenno. W ubiegłym roku władze gminy zawarły stosowne porozumienie              

z władzami Nadleśnictwa Kalisz z siedzibą w Szałe celem wspólnej realizacji w/w odcinka 

drogi z udziałem środków finansowych gminy Brzeziny i Nadleśnictwa Kalisz. W efekcie 

ustalono przebieg drogi i podpisano porozumienie przyjęte przez Radę Gminy Brzeziny                

z dofinansowaniem Nadleśnictwa Kalisz kwotą 25 tys. zł. Zadanie zrealizowane zostało               

o łącznej wartości 75.495,88 zł brutto. Zakres prac obejmował ułożenie podbudowy 

tłuczniowej o szerokości 4,5 m o odpowiedniej grubości i nawierzchni asfaltowej o szerokości 

4m. Wykonano przepusty drogowe i oznaczenia oraz umocnienia pobocza tłuczniem. Gmina 

w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Kalisz została upoważniona do przeprowadzenia 

procedury przetargowej i realizacji inwestycji, a po wykonaniu będzie wykonywać bieżące 

utrzymanie. Wykonawcą robót budowlanych była firma  drogowo-budowlana „DROMAX"             

z Chełmc za kwotę 70.862,15 zł brutto. 
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Przebudowa drogi leśnej udostępnionej do ruchu publicznego we wsi Jamnice 

 

Zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku 580 m w miejscowości Czempisz 

- Zaleśna. Zakres prac obejmował remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej                               

z zagęszczeniem i ułożeniem kolejnej warstwy z kruszywa łamanego twardego i wykonaniu 

nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm i szerokości 4 m oraz 

formowanie poboczy z gruntu. Inwestycję w ramach zapytania ofertowego realizowała firma 

DROMAX - Usługi Drogowo-Budowlane z Chełmc za kwotę 94.850,22 zł brutto. Łączne 

kwoty wykonania inwestycji wyniosły 99.698,46 zł brutto, w tym wykonanie dokumentacji  

projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną, wykonania i odbioru robót - 

4.000 zł brutto, pełnienie nadzoru inwestycyjnego - 848,24 zł brutto, środki własne gminy 

Brzeziny - 41.698,46 zł brutto. Na realizację tej inwestycji Gmina Brzeziny pozyskała środki 
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finansowe w wartości 58 tys, zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na 

prace związane z ochroną rekultywacyjną i poprawą jakości gruntów rolnych.  

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Czempisz – Zaleśna gm. Brzeziny 

 

W roku 2016 wykonano również inwestycję pn. Przebudowa nawierzchni drogi 

gminnej w miejscowości Dzięcioły – Fajum. Zakres prac obejmował  wykonanie nawierzchni            

z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm i szerokości 4 m na długości 995 m. 

Inwestycję w ramach zapytania ofertowego realizowała firma SIDROG Sp. zo.o. za kwotę 

131.801,88 zł brutto. Łączne kwoty wykonania inwestycji wyniosły 140.980,59 zł brutto,                  

w tym wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacją techniczną, 

wykonania i odbioru robót – 7.999,99 zł brutto, pełnienie nadzoru inwestycyjnego – 1178,72 

zł brutto.  
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1.8 Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego 
 

W dniu 17 lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzezinach odbyły się 

eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega 

pożarom" pod patronatem Wójta Gminy Brzeziny Krzysztofa Niedźwiedzkiego.  

Głównym celem turnieju jest popularyzacja przepisów przeciwpożarowych wśród dzieci                   

i młodzieży, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz historii i tradycji ruchu 

strażackiego.  

Do pierwszego etapu eliminacji szkolnych przystąpiło około 100 uczniów ze szkół 

podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Brzeziny. Do eliminacji gminnych przystąpiło 14 

uczniów ze szkół podstawowych, 10 uczniów z gimnazjum i 3 uczniów szkół 

ponadgimnzjalnych. Konkurs składał się z części teoretycznej w formie testu i drugiej ustnej.  

Do dalszego etapu eliminacji powiatowych zakwalifikowały się osoby zajmujące dwa 

pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych. Turniej przebiegał w miłej                  

i serdecznej atmosferze. Młodzieży z poszczególnych szkół z terenu gminy towarzyszyli 

opiekunowie; SP z Aleksandrii - dyrektor Jacek Wabnik, SP w Brzezinach - nauczycielka 

Anna Kupajczyk, SP w Sobiesękach - nauczyciel Grzegorz Gałka i SP SPSK w Czempiszu - 

dyrektor Maria Pustelnik, Gimnazjum w Brzezinach - nauczyciel Przemysław Olek oraz 

dyrektor GOK w Brzezinach - Przemysław Sułek. Wszyscy uczestnicy eliminacji mieli 

zorganizowany poczęstunek oraz otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez 

Wójta Gminy Brzeziny, Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu oraz Lokalną 

Grupę Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski". 
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Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

pn. „Młodzież zapobiega pożarom" 

 
 

*** 
1.9 Gospodarka niskoemisyjna i energia odnawialna 
  

Gmina Brzeziny w partnerstwie z Powiatem Kaliskim i gminami powiatu kaliskiego 

oraz Gminą Sieroszewice opracowała plan gospodarki niskoemisyjnej.  

Przygotowanie planu powierzono Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. 

z Mikołowa. Udział Gminy Brzeziny w partnerskim wniosku finansowym wynosi 4.329,20 zł 

brutto. Opracowanie dofinansował w 60 % Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest strategicznym 

dokumentem dokonującym kompleksowej oceny emisji gazów cieplnych na terenie Gminy 
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Brzeziny oraz będzie opisywał kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości 

powietrza. W planie opisane zostały szczegółowo działania gminy, które przychylą się do 

zmniejszenia emisji, szczególnie dwutlenku węgla. Podstawą opracowania jest tzw. 

„inwentaryzacja gazów cieplarnianych", czyli szacunkowa emisja takich źródeł jak 

ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpiło 

przez ankietyzację anonimową, która obejmowała obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz 

obiekty publiczne. Pomocy przy przeprowadzeniu ankietyzacji udzielali sołtysi z terenu gminy 

i pracownicy Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy. Ankiety pozwoliły 

zidentyfikować obszary o największych zanieczyszczeniach powietrza. Dane dotyczyły 

zużycia paliwa na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz powierzchni obiektów, które 

posłużyły do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin. Opracowany plan jest 

niezbędnym dokumentem do ubiegania się przez gminę o środki finansowe na zadania 

związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy 

finansowej na lata 2014-2020.  

 

*** 
1.10 Rozwój cyfryzacji i usług cyfrowych 

 
Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

 

 
Gimnazjum w Brzezinach: 

Wdrożenie e-dziennika,  prowadzenie dokumentacji pedagogicznej w formie 

elektronicznej, zapoznanie rodziców z funkcjonowaniem dziennika elektronicznego. 

Wprowadzenie e-dziennika pomogło rodzicom na bieżąco śledzić postępy w nauce ich 

dzieci, a nauczycielom pozwoliło na szybszy kontakt z rodzicem.  
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Obszar strategiczny nr 2 Potencjał endogeniczny dla rozwoju lokalnego – logika 
interwencji 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obszar 

strategiczny nr 2 

Potencjał 

endogeniczny dla 

rozwoju lokalnego 

Platformy interwencji 

Rolnictwo, przedsiębiorczość i zasoby rynku pracy 

Turystyka 

Ekologia 

 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 
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*** 

2.1 Turystyka 
 

W dniu 17 września 2016 roku o godz. 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie 

„Podwórka NIVEA" - rodzinnego miejsca zabaw w miejscowości Zajączki.  

Uroczystość rozpoczął, witając wszystkich licznie zgromadzonych gości, Wójt Gminy 

Brzeziny Krzysztof Niedźwiedzki. Następnie głos zabrali Sołtys wsi Zajączki Halina Jasińska 

oraz Radny Gminy Brzeziny Stanisław Walaszczyk  

Punktem kulminacyjnym otwarcia było przecięcie symbolicznej niebieskiej wstęgi, którego 

dokonali Wójt Gminy Krzysztof Niedźwiedzki, Zastępca Wójta Zbigniew Słodowy, 

Przewodniczący Rady Gminy Karol Bakacz, Radny Stanisław Walaszczyk, Sołtys wsi 

Zajączki Halina Jasińska, Kierownik Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego Urzędu 

Gminy Brzeziny Kamila Biernacik, przedstawicielka mieszkańców wsi Zajączki Joanna 

Wróbel oraz najmłodsi uczestnicy uroczystości.  

W uroczystości uczestniczyli również Sołtys wsi Pieczyska Sylwester Adamus, Sołtys wsi 

Wrząca Grzegorz Biernacik, Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach Maria Więcław, 

Komendant Gminny Zabezpieczenia Przeciwpożarowego  w Brzezinach Robert Trzęsowski, 

pracownicy Urzędu Gminy Brzeziny oraz bardzo licznie przybyli mieszkańcy wsi Zajączki 

oraz sąsiednich miejscowości.  

Nie zabrakło również podziękowań. Szczególne wyrazy uznania od Wójta Gminy otrzymała 

Rada Sołecka wsi Zajączki oraz Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Brzeziny,                               

za zaangażowanie i wsparcie w trakcie trwania głosowania. Podziękowanie ze strony 

mieszkańców wsi Zajączki otrzymał również Wójt Gminy, jako wyraz uznania i wdzięczności.  

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było poświęcenie placu zabaw przez Wikariusza 

Parafii Brzeziny Ks. Włodzimierza Muszalskiego. Atrakcją dla najmłodszych były upominki 

przekazane przez firmę NIVEA - piłki, czapeczki i wiatraczki oraz przygotowany przez 

mieszkańców wsi Zajączki stół ze słodyczami, owocami, napojami i domowymi wypiekami.  

"Podwórko Nivea" to projekt, w którym do wygrania były wyjątkowe - nowoczesne place 

zabaw. Powodzenie gmin i spółdzielni mieszkaniowych w konkursie zależało wyłącznie od 

zaangażowania i mobilizacji mieszkańców. Gmina Brzeziny przesłała zgłoszenie placu 

przeznaczonego na plac zabaw do konkursu „Podwórko NIVEA" dnia 31.03.2016 roku.                

Po miesiącu internetowego głosowania w dniach 02.05.2016-01.06.2016 lokalizacja                    

w Zajączkach znalazła się w gronie dwudziestu zwycięzców I tury konkursu „Podwórko 

NIVEA". Oficjalne wyniki ogłoszono 2 czerwca 2016 roku. Zajęliśmy 16 miejsce z 121 705 
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głosami. Już kilka dni później pojawili się przedstawiciele Wykonawcy, którzy obejrzeli teren, 

na którym powstanie plac zabaw. Następnie rozpoczęła się korespondencja dokumentów, 

map i procedura uzyskania potrzebnych zezwoleń. W dalszej kolejności przygotowano plac 

pod budowę. Koordynacją tych działań zajmował się Referat Gospodarki i Rozwoju 

Lokalnego Urzędu Gminy Brzeziny. W dniu 07 września 2016 roku Wykonawca firma 

NOVUM Wyposażenie placów Zabaw Sławomir Chmieliński z Pasyma przekazał protokołem 

plac zabaw Beneficjentowi.  

Przy podejmowaniu decyzji o udziale w konkursie przyjęte było założenie, aby zaangażować 

mieszkańców i instytucje w całej gminie w głosowanie. Tylko wspólny wysiłek mógł zostać 

nagrodzony. Dzięki zaangażowaniu młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 

Gminy Brzeziny, pracowników Urzędu Gminy Brzeziny, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej 

Biblioteki Publicznej, druhów z OSP Brzeziny i OSP Zajączki, władz samorządu gminy, wielu 

mieszkańców gminy Brzeziny i wsi Zajączki lokalna społeczność zyskała wyjątkowy                        

i nowoczesny plac zabaw.  

Po części oficjalnej gospodarz wsi Halina Jasińska zaprosiła wszystkich przybyłych gości na 

poczęstunek do sali OSP Zajączki.   
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Otwarcie placu zabaw „Podwórko Nivea” w Zajączkach 

  
 
Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

Gimnazjum w Brzezinach: 

W roku 2016 odbyło się VIII ognisko integracyjne młodzieży gimnazjalnej                         

z wychowankami Domu Dziecka w Kaliszu zorganizowane w gospodarstwie 

agroturystycznym Państwa Karolaków w Piegonisku.  
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Ponadto uczniowie kals II Gimnazjum odbyli pieszą wycieczkę do Brzezin. 

Zredagowanie Questu po Brzezinach. 

 

 

 
Piesza wycieczka uczniów klas II Gimnazjum w Brzezinach 

 

Współtworzenie z młodzieżą i gośćmi z zagranicy klipu do piosenki „We are unity” 

nad zalewem w Brzezinach, organizacja ogniska w Piegonisku Pustkowiu, wyjazdu na 

baseny termalne do Uniejowa oraz wycieczki do Kalisza – Zawodzie w ramach realizacji 

założeń projektu Roll the dice programu Erasmus+. 

 

 

Projekt Roll the dice programu Erasmus+ 
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*** 
2.2 Rolnictwo, przedsiębiorczość i zasoby rynku pracy 
 

W roku 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach dla potrzeb osób 

bezrobotnych/poszukujących zatrudnienia z terenu gminy Brzeziny uruchomił w Klubie 

Integracji Społecznej w Brzezinach punkt dostępu do Internetu.  

Punkt oferuje nieodpłatny dostęp do Internetu i telefonu w celu m.in. poszukiwania pracy.  

Punkt Dostępu do Internetu to optymalne miejsce dla osób poszukujących pracy. Coraz 

więcej pracodawców umieszcza swoje ogłoszenia o zatrudnieniu w sieci. Po znalezieniu 

interesującego ogłoszenia można poprosić dyżurującego opiekuna punktu o pomoc                     

w napisaniu CV, założeniu konta e-mail oraz wysłaniu podania o pracę pocztą elektroniczną. 

Takie nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą potwierdza, iż dajemy sobie radę             

z obsługą tego nowoczesnego narzędzia komunikacji, które nabiera w firmach coraz 

większego znaczenia.  

 
 

*** 
2.3 Ekologia 

 
Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

W piątek 18 marca 2016 roku w Zespole Szkół w Brzezinach odbył się Międzygminny 

Konkurs Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla uczniów Klas IV - VI szkół podstawowych 

pod nazwą „Przyjaciel przyrody - segreguję i poznaję". Konkurs ten, podobnie jak w ubiegłym 

roku, miał na celu pogłębienie wiedzy z ekologii, segregacji śmieci, wykorzystywania 

odpadów jako surowca wtórnego, a także zwiększenie potrzeby dbania o najbliższe 

otoczenie i środowisko, motywowanie do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody            

i rozumienie ważności tworzenia parków narodowych i obszarów chronionych. 
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Konkurs Wiedzy Ekologiczno - Przyrodniczej 

 

Zespół Szkół w Brzezinach: 

24.02.2016 roku do Gminnego Ośrodka Kultury zawitała nietypowa wystawa prac 

zrobionych przez dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach. 

Nietypowa ponieważ wszystkie prace zostały stworzone z tzw. „śmieci”. Młodzi artyści               

do stworzenia swoich zabawek wykorzystali surowce wtórne takie jak butelki po napojach, 

opakowania po produktach spożywczych i wszystko to co znaleźli w swoich domach,                  

a co nadawało się już do wyrzucenia. Zdolności manualne dzieci,  plus odrobina wyobraźni, 

sprawiły że zwykłe „śmieci” znalazły zupełnie nowe zastosowanie. 
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"Śmieciosztuka" - Wystawa prac dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Brzezinach 

 

Gimnazjum w Brzezinach: 

Sprzątanie Świata - konkurs  plastyczno-ekologiczny  dla uczniów wszystkich klas 

gimnazjum w ramach akcji Sprzątanie Świata, „Podaj dalej … drugie życie odpadów”, 

wystawa prac na korytarzu szkolnym.  

Zbiórka nakrętek i butelek typu PET w marcu 2016r.  

Wycieczki, spacery po Brzezinach; kultywowanie dziedzictwa regionu; poznanie 

środowiska przyrodniczego, miejsc pamięci, kultury i historii Brzezin; doskonalenie zasad 

odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach; zwiedzanie Brzezin: miejsc pamięci 

narodowej, Rezerwatu Przyrody "Długosz Królewski", ośrodka turystycznego nad stawami.  
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Obszar strategiczny nr 3 Współpraca wewnętrzna i zewnętrzna oraz 
doskonalenie kadr administracji publicznej 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar strategiczny 

nr 3 Współpraca 

wewnętrzna i 

zewnętrzna oraz 

doskonalenie kadr 

administracji 

publicznej 

Platformy interwencji 

Współpraca zewnętrzna 

Stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw 

lokalnych 

Doskonalenie kadr administracji publicznej 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 
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*** 
3.1 Stymulowanie rozwoju lokalnego oraz inicjatyw lokalnych 
 

W dniach 10-11 września 2016 roku na terenie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale, 

województwie łódzkim w powiecie tomaszowskim odbyły się tegoroczne Dożynki 

Prezydenckie. W uroczystościach, których centralnym punktem była msza św. odprawiona  

w kaplicy Polowej AK w Spale, udział wziął Andrzej Duda - Prezydent RP wraz z małżonką. 

Nabożeństwo w intencji rolników odprawił biskup diecezji Łowickiej Andrzej Dziuba. 

Następnie Para Prezydencka wraz z korowodem dożynkowym przeszła na Stadion 

Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie odbyła się ceremonia dożynkowa. W pierwszym dniu 

dożynek w sobotę odbył się konkurs wieńcy dożynkowych, które przygotowały wszystkie 

województwa. Na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu ceremoniał dożynkowy na głównej 

scenie przygotował  Zespół Pieśni i Tańca Łany z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Dożynkom towarzyszyło miasteczko Regionów w licznymi stoiskami, które przygotowały 

województwa. Stoisko województwa wielkopolskiego było najbardziej okazałe. Nie brakowało 

ludowego rękodzieła oraz tradycyjnych regionalnych przysmaków. Na uczestników 

uroczystości dożynkowych czekało wiele innych atrakcji w tym bogactwo zespołów ludowych 

z rożnych regionów Polski, atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na zaproszenie V-ce Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego - gospodarza stoiska 

wielkopolskiego i reprezentującego samorząd województwa wielkopolskiego na Dożynkach 

Prezydenckich wzięła udział delegacja Gminy Brzeziny w składzie: Wójt Gminy Brzeziny 

Krzysztof Niedźwiedzki, Zastępca Wójta Gminy Brzeziny Zbigniew Słodowy, Skarbnik Gminy 

Brzeziny Ewa Wabnik, Dyrektor GOK-u w Brzezinach Przemysław Sulek, oraz Kapela 

Ludowa Brzeziny i Zespół Pieśni „Brzezinianki". Nasze zespoły ludowe zaprezentowały się 

licznie zgromadzonej publiczności zarówno na scenie jak i przed stoiskiem wielkopolskim, 

wywołując spore emocje i zainteresowanie. Kulminacyjnym punktem był występ podczas 

wizyty Pary Prezydenckiej  na stoisku wielkopolskim. Obecność Prezydenta RP wraz                   

z małżonką była okazją do wspólnych fotografii. Wielkopolskie specjały na stoisku 

przygotowały dwie wielkopolskie Lokalne Grupy Działania. Delegacja z Gminy Brzeziny była 

też świadkiem wszystkich ceremonii dożynkowych z udziałem Prezydenta RP. Wyjazd 

gminnej delegacji został sfinansowany całkowicie przez samorząd województwa 

wielkopolskiego. Uczestnikom wyjazdu na miejscu w Spale towarzyszyli pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego w Poznaniu oraz V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego - 

Krzysztof Grabowski, Dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu 
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- Izabela Mrozek, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

- Czesław Cieślak, przedsiębiorcy z Wielkopolski oraz przedstawiciele Lokalnych Grup 

Działania. Stoisko odwiedziła Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta 

Rafalska.  

 

 

 

Dożynki Prezydenckie w Spale 
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*** 
3.2 Współpraca zewnętrzna 
 

Szkoły podstawowe Gminy Brzeziny: 

Gimnazjum w Brzezinach: 

 

European Voluntary Service (Wolontariat Europejski) – współpraca z Europejskim 

Forum Młodzieży – organizacją pozarządową funkcjonującą na terenie Ziemi Kłodzkiej. 

Współpracę  zainicjowała pani Izabela Kucharska, nauczycielka języka angielskiego                    

w Gimnazjum w Brzezinach. W ramach współpracy zorganizowała 5-dniowy obóz językowy 

w Długopolu Zdrój, podczas którego uczniowie brali udział w warsztatach językowych 

prowadzonych przez wolontariuszy z różnych zakątków świata, m.in. Filipiny, Kolumbia, 

Kenia, Etiopia, Francja, Indie, Azerbejdżan, Turcja. Dzięki temu wyjazdowi uczniowie mieli 

możliwość spotkać ludzi z tak odległych krajów i kultur oraz stosować język angielski                         

w sytuacjach życia codziennego. 

Wyjazd na Węgry w kwietniu 2016 r. w ramach Projektu Roll the dice realizowany             

w ramach Erasmus + (Alicja Strzelecka). Uczniowie brali udział w zabawach tanecznych             

na powietrzu oraz w ognisku, przy którym śpiewali piosenki popularne dla danego kraju. 

Zwiedzili okoliczne miasta, przyjrzeli się codziennemu życiu i zapoznali się z węgierską 

kulturą.  Podczas wyjazdu mieli możliwość doskonalenia umiejętności porozumiewania się 

językiem angielskim, dzięki czemu nawiązali nowe kontakty i znajomości. 

   

Węgry 2016 r. 

 

Podsumowanie projektu „Roll the dice” w Polsce w maju i czerwcu 2016r.  Podczas 

pobytu partnerzy zwiedzali szkołę, brali udział w lekcjach pokazowych, grach językowych             

i zorganizowanych wycieczkach do Kalisza oraz Uniejowa, poznawali polską kulturę                      

i kuchnię, podziwiali uroki Brzezin oraz uczestniczyli w ceremonii podsumowania projektu. 

Mogli analizować różne zjawiska kulturowe i rozwijać szacunek dla różnorodności między 

kulturami, rozwijali umiejętność komunikowania się w języku angielskim.  
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Podsumowanie projektu „Roll the dice” 

 

 

*** 
3.3 Doskonalenie kadr administracji publicznej 
 

W 2016 roku 19 pracowników Urzędu Gminy Brzeziny, 10 pracowników 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 3 pracowników Zespołu Szkół Ekonomiczno 

– Administracyjnego, 1 pracownik Zespołu Szkól w Brzezinach oraz 1 pracownik 

Zakładu Obsługi Komunalnej Brzeziny sp. z o. o. uczestniczyło w seminariach 

organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

w Poznaniu realizowanych w ramach składki członkowskiej. W okresie 

sprawozdawczym wszystkie jednostki z terenu Gminy Brzeziny uczestniczyły w 131 

seminariach (w tym: 78 Urząd Gminy Brzeziny, 42 Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 6 Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjny, 4 Zespół Szkół                    

w Brzezinach, 1 Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny sp. z o.o.)  organizowanych 

przez WOKISS w Poznaniu.  
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Analiza wskaźników 
 

Tabela 1: Wskaźniki ogólne 

Wskaźnik 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba 
zrealizowanych 
projektów 
zgodnych z 
założeniami 
SRL GB 2015-
2022 

9 3       

Wartość 
środków 
finansowych 
pozyskanych ze 
źródeł 
zewnętrznych 
przez samorząd 
Gminy Brzeziny 

1.429.643,49 181.000,00       

Liczba 
projektów 
zrealizowanych 
z środków 
pozyskanych ze 
źródeł 
zewnętrznych 
przez samorząd 
Gminy Brzeziny 

6 2       

Wartość 
środków 
finansowych 
pozyskanych ze 
źródeł 
zewnętrznych 
przez inne 
podmioty 

113.453,50 

pomoc 
żywnościowa 

 

      

Liczba 
projektów 
zrealizowanych 
z środków 
pozyskanych ze 
źródeł 
zewnętrznych 
przez inne 
podmioty 

3 1       

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 2:  Wskaźniki – Obszar strategiczny nr 1 

Wskaźnik 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba osób 
korzystających z 
nowo wybudowanej 
sieci kanalizacji 

 
 
 

12 

 
 

 
0 
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sanitarnej [R] 

Ludność 
korzystająca z 
oczyszczalni 
ścieków jako % 
ogólnej liczby 
ludności [R] 

 
 

29 

 
 

29 

      

Ludność 
korzystająca z 
systemu 
zaopatrzenia w 
wodę jako % 
ogólnej liczby 
ludności [R] 

98 98       

Długość 
wybudowanej sieci 
kanalizacji 
sanitarnej [P] 

 
252 mb 

 
0 

      

Długość 
zmodernizowanej 
sieci kanalizacji 
sanitarnej [P] 

 
0 

 
0 

      

Liczba 
wybudowanych/ 
przebudowanych/ 
zmodernizowanych 
oczyszczalni 
ścieków [P] 

 
 

0 

 
 

0 

      

Liczba 
wybudowanych 
przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków [P] 

 
1 
 

 
13 

      

Liczba 
wybudowanych/ 
zmodernizowanych 
urządzeń systemu 
oczyszczalnia 
ścieków [P] 

 
 

1 

 
 

1 

      

Długość 
wybudowanej sieci 
wodociągowej [P] 

 
100 m 

 
0 

      

Długość 
zmodernizowanej 
sieci wodociągowej 
[P] 

 
0 

 
0 

      

Liczba 
wybudowanych/ 
przebudowanych/ 
zmodernizowanych 
urządzeń systemu 
zaopatrzenia w 
wodę [P] 

 
1 

 
0 

      

Liczba osób 
korzystających z 
nowej lub 
zrewitalizowanej 
infrastruktury [R] 

 
 

2448 

 
 

0 

      

Liczba 
zrealizowanych 
projektów 
rewitalizacyjnych 
[P] 

 
3 

 
0 
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Liczba 
zorganizowanych 
nowych wydarzeń 
kulturalnych [R]  

 
0 

 
0 

      

Liczba instytucji 
kultury objętych 
wsparciem [P] 

 
1 

 
1 

      

Liczba 
wybudowanych/ 
przebudowanych/ 
zmodernizowanych/ 
doposażonych 
obiektów 
przeznaczonych na 
działalność 
kulturalną [P]  

 
0 
 

 
0 

      

Długość nowych, 
przebudowanych 
lub 
zmodernizowanych 
dróg [P] 

 
 

2295 m 

 
 
1870 m 
 
 
 
 

      

Liczba jednostek 
służb ratowniczych 
doposażonych w 
sprzęt do 
prowadzenia akcji 
ratowniczych i 
usuwania skutków 
katastrof  [R] 

 
 

1 

 
 

0 

      

Liczba 
zakupionego 
sprzętu do 
prowadzenia akcji 
ratowniczych i 
usuwania skutków 
katastrof [P] 

 
 
 

1 

 
 
 

0 

      

Liczba wspartych 
podmiotów 
leczniczych [P] 

 
0 

 
0 

      

Liczba osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 
objętych wsparciem 
[R] 

 
 
 

270 
rodzin 

 
 
 

289 
rodzin 

      

Liczba projektów 
zrealizowanych w 
celu 
przeciwdziałania 
wykluczeniu 
społecznemu [P] 

 
 

1 

 
 

0 

      

Udział energii 
odnawialnej w 
produkcji energii 
elektrycznej ogółem 
[R] 

 
 

0 

 
 

0 

      

Ilość 
zaoszczędzonej 
energii elektrycznej 
i cieplnej [R] 

 
 

0 

 
 

0 

      

Udział energii 
odnawialnej w 

 
0 

 
0 
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produkcji energii 
cieplnej ogółem [R] 

Liczba 
wybudowanych / 
zmodernizowanych 
jednostek 
wytwarzania energii 
z OZE [P] 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

      

Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
obiektów 
administracji 
publicznej [P] 

 
0 

 
0 

      

Liczba usług 
publicznych 
udostępnionych on-
line [R] 

 
 

7 

 
 

0 

      

Odsetek osób 
korzystających z 
Inter-netu w 
kontaktach z 
administracją 
publiczną [R] 

 
 

0 

 
 

0 

      

Liczba instytucji 
administracji 
publicznej 
wspartych w 
zakresie 
zastosowania TIK 
[P] 

 
 

0 

 
 

0 

      

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 3: Wskaźniki – Obszar strategiczny nr 2 

Wskaźnik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Liczba turystów 
korzystających z 
oferty turystycznej 
[R] 

161 110       

Liczba 
zrealizowanych 
projektów 
turystycznych [P] 

0 0       

Długość 
wybudowanych 
ścieżek rowerowych 
[P] 

0 0       

Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie [P] 

0 0       

Liczba gospodarstw 
rolnych 
otrzymujących 
wsparcie [P] 

0 0       

Liczba instytucji 
otoczenia biznesu 
wspartych w 
zakresie 
profesjonalizacji 
usług  [P] 

0 0       
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Liczba 
zrealizowanych 
projektów z zakresu 
ekologii [P] 

5 0       

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 4: Wskaźniki – Obszar strategiczny nr 3 

Wskaźnik 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 

Wartość 
zrealizowanych 
projektów w ramach 
inicjatyw lokalnych 
[R] 

2.750,00 

 

0,00 

 

       

Liczba 
zrealizowanych 
projektów w ramach 
inicjatyw lokalnych 
[P] 

2 

 

0 

       

Liczba 
zrealizowanych 
projektów 
współpracy 
zewnętrznej [P] 

0 

 

 

0 

 

 

       

Liczba pracowników 
administracji 
publicznej biorących 
udział w projektach 
szkoleniowych [R] 

52 

 

31 

       

Liczba certyfikatów 
uzyskanych przez 
pracowników 
administracji 
publicznej biorących 
udział w projektach 
szkoleniowych [R] 

10 

 

 

0 

       

Liczba 
wykorzystanych/ 
zrealizowanych 
projektów 
szkoleniowych 
skierowanych do 
pracowników 
administracji 
publicznej [P] 

0 

 

 

131 

       

Źródło: Opracowanie własne 

 
Tabela 5: Projekty inwestycyjne zaplanowane na rok 2015-2016 

Rok 2015 - 2016  

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Brzeziny  

wraz z dobudową nowych odcinków. 
 
Wykonano 

2. Modernizacja sieci wodociągowej. Wykonano 

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamnice. Wykonano 
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4. Budowa drogi do cmentarza w Brzezinach wraz z chodnikami. Nie wykonano 

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Nie wykonano 

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec. Wykonano 

7. Budowa chodników na terenie gminy. Wykonano 

8. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Brzezinach. Wykonano 

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczyna. Wykonano 

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Folwark. Nie wykonano 

11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieczyska. Nie wykonano 

12. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaleśna. Wykonano 

13. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czempiszu. Wykonano 

14. Rozbudowa lub budowa nowej oczyszczalni ścieków w Brzezinach dla aglomeracji  

Brzeziny (obejmujący wsie Czempisz kolejne części nowej zabudowy osiedla Jamnice,  

Wrząca, Zajączki, Jagodziniec). 

 

 

Wykonano 
dokumentację 
projektową wraz 
z uzyskaniem 
pozwoleniem na 
budowę 
 
 

15. Budowa placów zabaw. Wykonano 

16. Zakup i montaż wiat przystankowych. Wykonano 

17. Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica  
powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny-Rożenno. Wykonano 

Źródło: Opracowanie własne 

 
Podsumowanie 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Brzeziny na lata 2015-2022 to nie tylko dążenie                 

do wykonania poszczególnych zadań, lecz również skuteczne wdrażanie jej założeń                          

i strategiczne zarządzanie gminą. 

Potwierdzeniem wykonywania zadań są założenia umieszczone w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym dla Gminy Brzeziny. Zapisy w WPI określają możliwości realizacyjne 

poszczególnych inwestycji, umiejscawiają je w czasie oraz wskazują na źródła finansowania. 

Zatem WPI jest podstawowym dokumentem, który potwierdza realizację celów i zadań 

Strategii. 

Większość zadań Strategii jest realizowana równocześnie z zadaniami własnymi gminy, a ich 

realizacja przebiega w sposób ciągły. 

 

 

Opracował: 

Referat Gospodarki i Rozwoju Lokalnego 

na podstawie informacji Referatów Urzędu Gminy Brzeziny 

i innych jednostek realizujących Strategię 


