SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA 2016 ROK
Gmina Krzywiń:
Gmina Krzywiń to gmina miejsko-wiejska położona w województwie wielkopolskim,
w powiecie kościańskim. W latach 1975–1998 gmina administracyjnie należała do
województwa leszczyńskiego. Siedzibą gminy jest miasto Krzywiń. Miasto usytuowane jest
w pobliżu Kanału Obrzańskiego, w jego pradolinie. Znajduje się w południowo-zachodniej
części Wielkopolski, na terenie Pojezierza Krzywińskiego, będącego wschodnią częścią
Pojezierza Leszczyńskiego.
Gmina Krzywiń sąsiaduje z gminami: Czempiń, Dolsk, Gostyń, Kościan,
Krzemieniewo, Osieczna, Śmigiel i Śrem. Posiada 23 sołectwa: Bielewo, Bieżyń, Cichowo,
Czerwona Wieś, Gierłachowo, Jerka, Jurkowo, Kopaszewo, Lubiń, Łagowo, Łuszkowo,
Mościszki, Nowy Dwór, Rąbiń, Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Świniec, Teklimyśl,
Wieszkowo, Zbęchy, Zbęchy-Pole, Zgliniec, Żelazno, a także osady i przysiółki: Boża Wola,
Jurkowo-Huby, Kuszkowo, Polesie, Rąbinek, Stary Dębiec, Szurkowo i Wymysłowo.
Gmina Krzywiń na koniec 2016 roku liczyła 10.156 mieszkańców, w tym 10.015 na
pobyt stały i 141 na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, natomiast w mieście Krzywiniu
mieszkało 1.652 osób na stałe i 31 osób na pobyt czasowy.
Współrzędne geograficzne Krzywinia 51°58′N 16°49′E.

Organy władzy publicznej:
Burmistrzem Miasta i Gminy Krzywiń od 16 listopada 2014r. jest pan Jacek Nowak.
Burmistrz jako organ wykonawczy wykonuje uchwały Rady Miejskiej Krzywinia i zadania
gminy określone przepisami prawa, w realizacji zadań własnych podlega on wyłącznie radzie.
Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy, wydaje decyzje z zakresu administracji
publicznej oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz, a powierzone zadania wykonuje przy
pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu, którego jest kierownikiem. Jako kierownik
urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu określa
Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w drodze
zarządzenia.
W roku 2016 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 168 Zarządzeń, dotyczących
miedzy innymi:
• budżetu miasta i gminy,
• zarządzania na mieniu gminnym,
• zbywania i nabywania nieruchomości,
• Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
• kontroli doraźnych
• inwentaryzacji majątku rzeczowego,
• spraw porządkowych.
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zajmował się:
• przygotowaniem projektów uchwał na Sesje Rady,
• gospodarowaniem mieniem komunalnym,
• wykonaniem budżetu miasta i gminy,
• gospodarką komunalną i mieszkaniową,
• umarzaniem i odraczaniem terminów płatności zobowiązań pieniężnych,
• warunkami pracy i płacy w szkołach i przedszkolach,
• stanem dróg i innymi zagadnieniami.
Burmistrz stale współpracuje z sołectwami i jednostkami pomocniczymi, stowarzyszeniami.
W 2016 roku odbyły się 4 Narady Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z Sołtysami, na
których omawiano bieżące sprawy poszczególnych Sołectw na terenie Gminy Krzywiń.
Kompetencje Rady Miejskiej określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz uchwała nr VI/37/2015 Rady Miejskiej Krzywinia
z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie ustalenia Statutu Gminy Krzywiń. Rada Miejska
Krzywinia liczy 15 radnych gminnych, z których wybierany jest Przewodniczący Rady
Miejskiej. Obecnie funkcję przewodniczącej pełni pani Krystyna Motławska.
Rada Miejska Krzywinia w roku 2016 odbyła 11 Sesji, na których przyjęto 61 uchwał,
przekazanych do realizacji Burmistrzowi Miasta i Gminu. Informacje o realizacji uchwał
Rady przedstawiane były na bieżąco na sesjach Rady.
Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu za 2016 rok wykonane zostały w 100,28 %, a wydatki w 95,94 %.
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INWESTYCJE
Budowa wodociągu w Teklimyśli
W ramach umowy wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami w następującym
zakresie: Sieć wodociągowa: Rurociąg z rur PCW o średnicy Dz 110 mm o łącznej długości
2.233,00 m, oraz podejścia do hydrantów z rur PCW o średnicy Dz 90 mm o łącznej długości
2,5 m. Uzbrojenie sieci - zasuwy odcinające oraz hydranty przeciwpożarowe nadziemne
o średnicy 80 mm. Przyłącza wodociągowe: Przyłącza z rur PE o średnicy Dz 40 mm w ilości
11 sztuk o łącznej długości 297,00 m. Uzbrojenie przyłączy - nawiertki z zasuwami
odcinającymi od sieci. Wykonawcą robót była firma Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny
i C.O. Dariusz Bartczak Osięciny. Łączny koszt wykonanych robót wraz z użytym materiałem
wyniósł 147.688,00 zł.
Infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na szlaku Św. Jakuba w Rąbiniu
W ramach umowy wykonano Infrastrukturę rekreacyjna i turystyczna na szlaku Św. Jakuba
w Rąbiniu w następującym zakresie: I. RYNEK- 1. Chodniki - nawierzchnia z kostki
betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 127,12 m2
w obrzeżach 20x6 cm o długości 178,90 mb; 2. Nasadzenia krzewów liściastych - 50 sztuk;
3. Mała architektura: dostawa i montaż ławek dwuosobowych o podstawie stalowej, siedziska
i oparci z desek drewnianych - 8 sztuk, dostawa i montaż ławek trzyosobowych o podstawie
stalowej, siedziska i oparci z desek drewnianych - 4 sztuki, dostawa i montaż stołów
parkowych dopasowanych do ławek dwuosobowych - 4 sztuki. II. TEREN ZA ŚWIETLICĄ 1. Siłownia zewnętrzna: wyciąg i krzesło - 1 komplet, biegacz i orbitek - 1 komplet, rower
i jeździec - 1 komplet, prasa nożna i wioślarz - 1 komplet, surfer i twister - 1 komplet;
2. Altana - wiata rekreacyjna o podstawie sześcioboku równobocznego o wymiarach boku
1,5m, wysokości 2,5 m do okapu, kryta gontem bitumicznym czerwonym. Wykonawcą robót
była firma Zakład Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych Paweł Kosowski Zbęchy.
Łączny koszt wykonanych robót wraz z użytym materiałem wyniósł 67.227,46 zł.
Strefa rekreacji i wypoczynku w Gierłachowie
W ramach umowy wykonano Strefę rekreacji i wypoczynku w Gierłachowie w następującym
zakresie: 1. Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubości 6 cm na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem o powierzchni 100 m2 w obrzeżach 20x6 cm o długości
98 mb; 2. Plac zabaw: karuzela o średnicy 1,5 m, huśtawka wagowa, huśtawka podwójna,
bujak koń, altana rekreacyjna o podstawie sześcioboku równobocznego o wymiarach boku
1,5m m, wysokości 2,5 m do okapu, kryta gontem bitumicznym czerwonym, 3. Boisko do
siatkówki - montaż słupków i siatki, malowanie linii na istniejącym boisku do siatkówki,
4. Ogrodzenie: dostawa i montaż ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej powlekanej wysokości
1,25 m o łącznej długości 131 mb bez cokołu, dostawa i montaż bramy wjazdowej szerokości
4,0 m i wysokości 1,30 m w kolorze zielonej montowana na słupkach o profilu kwadratowym
8x8 cm o długości 2 m z wypełnieniem siatką panelową z zamkiem na klucz, dostawa
i montaż furtki szerokości 1 m i wysokości 1,3 m w kolorze zielonym montowana na
słupkach o profilu kwadratowym 8x8 cm i długości 2 m z wypełnieniem siatką panelową
z zamkiem na klucz, ławki parkowe trzyosobowe o podstawie stalowej, siedziska i oparcia
z desek drewnianych - 4 sztuki, dostawa i montaż bariery ochronnej U12 1,5 x 1,5 m Ø 48,3
mm z poprzeczką, biała z czerwonymi pasami - 2 sztuki.
Wykonawcą robót była firma GRUPA HYDRO Sp. z o.o., Sp. K. Mosina.
Łączny koszt wykonanych robót wraz z użytym materiałem wyniósł 55.162,88 zł.
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Budowa drogi na Osiedlu Młodych w Krzywiniu
W ramach umowy na budowę drogi na Osiedlu Młodych w Krzywiniu wykonano prace
w następującym zakresie:
1. Budowa drogi na Osiedlu Młodych w Krzywiniu o długości 308,9 m (DROGA NR 1 przy
ul. Gen. Chłapowskiego - zgodnie z dokumentacją techniczną): Drogę wykonano jako
ciąg pieszo-jezdny o szer. 5,0 m o nawierzchni z koski betonowej gr. 8 cm - szarej, w osi
opaska szer. 20 cm z koski czerwonej, spadek nawierzchni jednostronny 2 % w stronę
istniejącego rowu, nawierzchnia obramowana obustronnie krawężnikiem wtopionym;
2. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Gen. Chłapowskiego w Krzywiniu o łącznej
długości 742,0 mb: ścieżka rowerowa o szerokości 2,50 m będzie pełni funkcje pasa
ruchu dla rowerów oraz pasa ruchu dla pieszych i poprowadzona jest w: a) km 0+000
– 0+220 pasie drogi powiatowej poprzez poszerzenie istniejącego chodnika o szer. 2,0m
do 2,50 m oraz wymianie nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej; b) w km
0+220 – 0+530 - droga pieszo-jezdna DROGA NR 1 na Osiedlu Młodych; c) w km
0+530 do 1+052 w pasie gruntu gminnego biegnącego równolegle i przyległego do pasa
drogi powiatowej
3. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z budową ścieżki rowerowej i drogi na
Osiedlu Młodych : a) Kable rozdzielcze: XzTKMXpw 10x4x0,5 i XzTKMXpw 5x4x0,5
wybudowano poprzez wykonanie wstawek kablowych o długości 920 m ułożonych we
wspólnym wykopie z rurociągiem kablowym dla kabla światłowodowego; b) Kabel
światłowodowy Z-XOTKtsd 12 Jm - wybudowano jako rurociąg kablowy na odcinku od
ZP-1(SKR-2/Krzy4) do ZP-2 (SKR-2/Krzy5) o długości 1080 m. Dla celów
lokalizacyjnych (kabel Opto jest dielektryczny) ułożono kabel XzTKMXpw 2x2xO,8.
Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, Oddział Poniec.
Łączny koszt wykonanych robót wraz z użytym materiałem wyniósł 548.375,71 zł.
Przebudowa i remont ciągu drogi gminnej nr 583023P na terenie Gminy Krzywiń
W ramach umowy na Przebudowa i remont ciągu drogi gminnej nr 583023P na terenie Gminy
Krzywiń wykonano roboty polegające na przebudowie i remoncie drogi gminnej w ciągu
drogi Czerwona Wieś - Kuszkowo - Jurkowo od km 0+000 do km 0+798 (remont istniejącej
nawierzchni) oraz od km 0+000 do km 0+990 i od km 2+030 do km 3+226, o łącznej
długości 2+186 km (wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie
tłuczniowej) w następującym zakresie:
1. Odcinek I o łącznej długości 0,798 km - od drogi wojewódzkiej nr 432 do nowo
budowanej jezdni asfaltowej - remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na całej
szerokości jezdni w tym naprawę wybojów - grubość warstwy 4 cm, wykonanie warstwy
wiążącej grubość 5 cm z masy z betonu asfaltowego półścisłego, wykonanie warstwy
ścieralnej grubości 4 cm z masy z betonu ścisłego;
2. Odcinek II i III o łącznej długości 2,186 km - przebudowę drogi gminnej polegającą na
wykonaniu nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej o szerokości
jezdni 4,0 m w tym wykonanie warstwy wiążącej grubość 5 cm z masy z betonu
asfaltowego półścisłego, wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z masy z betonu
ścisłego, formowanie i plantowanie poboczy.
Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o. Pruszków, Oddział Poniec.
Łączny koszt wykonanych robót wraz z użytym materiałem wyniósł 581.902,00 zł.
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Adaptacja z przebudową części pomieszczeń Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych na przedszkole I. oddziałowe w Lubiniu
W ramach umowy na Adaptację z przebudową części pomieszczeń Zespołu Szkół i Placówek
Oświatowych na przedszkole I-oddziałowe w Lubiniu wykonano roboty budowlane
w następującym zakresie: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym wykonanie
otworów do montażu stolarki; 2. Roboty budowlane wewnętrzne: osadzenie belek stalowych
w przygotowanych otworach do montażu stolarki, montaż i obudowa kanałów
wentylacyjnych, wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych z wypełnieniem
wełną mineralną i osadzeniem drzwi przeciwpożarowych, dostawa i montaż systemu
kabinowego wc z obudową pionów kanalizacyjnych, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
i drzwi zewnętrznych, montaż stolarki okiennej z osadzeniem podokienników, odbicie
tynków wewnętrznych z wyrównaniem powierzchni i uzupełnieniem tynków, roboty
posadzkowe - wyrównanie podłóg warstwą zaprawy samopoziomującej, wykonanie izolacji
(gruntowanie podłoża), wykonanie posadzek z płytek antypoślizgowych, wykonanie
cokolików z płytek ceramicznych, wyrównanie i wygładzenie podłogi w pomieszczeniach sali
zabaw i sali dydaktycznej pod posadzki rulonowe z ułożeniem wykładziny PCV
z wywinięciem na ścianę i zgrzewaniem wykładziny, przygotowanie i licowanie ścian
płytkami ceramicznymi, malowanie farbą emulsyjną; 3. Roboty budowlane zewnętrzne:
wykonanie dojścia do budynku o nawierzchni z kostki brukowej z murkami oporowymi
z kamienia łamanego i poręczami przy schodach, daszek nad wejściem o konstrukcji
drewnianej kryty blachą powlekaną; 3. Roboty instalacyjne wod. - kan. i co: 1) instalacja
wodociągowa z rur PP wraz z armaturą, 2) instalacja kanalizacyjna z rur PCV wraz
z armaturą, 3) instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych wraz z armaturą; 4. Roboty
instalacyjne elektryczne: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej instalacji
elektrycznej - wewnętrznej linii zasilającej, tablicy elektrycznej, instalacji elektrycznej
z oprzyrządowaniem, badania i pomiary elektryczne i przeniesienie istniejącego wyłącznika
oświetlenia pomieszczenia gospodarczego.
Wykonawcą robót była firma "AS" Piotr Frąckowiak, Gostyń.
Łączny koszt wykonanych robót wraz z użytym materiałem wyniósł 169.226,15 zł.
Rozbudowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce
Zakres prac obejmował wykonanie dobudowy siłowni zewnętrznej polegającej na wykonaniu
podłoża żwirowego pod urządzenia oraz montaż trzech urządzeń treningowych takich jak:
krzesło, wioślarz i twister. Całość prac wykonała Firma „FIT-PARK” sp z o.o. Sp .K. Toruń
za kwotę 12.000,00 zł.
Rozbudowa placu zabaw - wieś Kopaszewo
Do istniejącego placu zabaw dobudowano nowe urządzenie Zestaw PARIud. Wykonawcą
prac była Firma „BARTEZ PLACE ZABAW” S.j. .Kaczmarek Prabudzki Poznań, za kwotę
4.500,00 zł.
Budowa placu zabaw - wieś Nowy Dwór
Wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej zgłoszeniowej, wykonano przygotowanie
terenu poprzez niwelację i profilowanie placu, nawiezieno piasku i zamontowano urządzenia
zabawowe placu takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka dwustanowiskowa, karuzela, bujak
sprężynowiec, huśtawka ważka, drążek do podciągania. Wykonawcą urządzeń zabawowych
była Firma „BARTEZ PLACE ZABAW” Sj .Kaczmarek Prabudzki Poznań. Wykonanie
placu zabaw kosztowało 35.000,00zł.
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Rozbudowa placu zabaw – ul. Mostowa, Krzywiń
Do istniejącego placu zabaw dokupiono urządzenia: zestaw zabawowy i karuzelę. Prace
wykonała była Firma „BARTEZ PLACE ZABAW” Sj .Kaczmarek Prabudzki Poznań.
Łączny koszt wykonanych prac 10.000,00 zł.
Rozbudowa placu zabaw – wieś Żelazno
Do istniejącego placu zabaw dobudowano urządzenia: zestaw zabawowy i huśtawkę
dwustanowiskową. Prace wykonała Firma „BARTEZ PLACE ZABAW” Sj .Kaczmarek
Prabudzki Poznań. Łączny koszt wykonanych prac na kwotę 8.950,00 zł.
Budowa opłotowania placu zabaw w Zbęchach
Zamontowano 85mb ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej masą PCV
z słupkami stalowymi okrągłymi i cokołem betonowym. Prace wykonała Firma Paweł
Kosowski Zbęchy. Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem wyniósł
7.500,00zł.
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubiniu.
Modernizacja świetlicy polegała na montażu żaluzji zewnętrznych w oknach oraz drobnych
robotach budowlanych. Wykonawcą robót była firma Roboty Remontowo Budowlane
Agnieszka Chudzińska Nowy Dwór. Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym
materiałem wyniósł 8.677,28 zł.
Przebudowa pomieszczeń w lokalu mieszkalnym w Gierłachowie
Wykonanie przebudowy polegało na przepierzeniu istniejącego pokoju ścianą z płyty
gipsowo –kartonowej na stelażu stalowym wraz z osadzeniem ościeżnicy stalowej i skrzydła
drzwiowego wewnętrznego, ułożeniu nowej instalacji elektrycznej i wodnokanalizacyjnej
wraz z odprowadzeniem do istniejącego zbiornika bezodpływowego, wykonaniem wentylacji
mechanicznej, okładzin ścian i posadzek z płytek na klej oraz montażu armatury sanitarnej
(wanny, podgrzewacza wody, baterii, umywalki i miski klozetowej z sedesem) do
wyodrębnionej z pomieszczeń łazienki. Wykonawcą robót była firma Roboty Remontowo
Budowlane Agnieszka Chudzińska Nowy Dwór. Łączny koszt wykonanych prac wraz
z użytym materiałem wyniósł 9.259,75 zł.
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 432 w Nowym Dworze
Wykonano zjazd o nawierzchni z kostki brukowej szarej grubości 8cm w obustronnym
obrzeżu na podbudowie z 20cm warstwy betonu o powierzchni 160m2
Wykonawcą robót była firma Poloch Paweł POLKOP Leszno. Łączny koszt wykonanych
prac wraz z użytym materiałem wyniósł 38.042,18 zł.
Utwardzenie terenu w Bielewie
Wykonano utwardzenie terenu polegające na wykonaniu:
-parkingu o nawierzchni z kostki brukowej szarej grubości 8cm na podbudowie z 20cm
warstwy betonu w jednostronnym obrzeżu betonowym drogowym na podsypce cementowopiaskowej o powierzchni 185m2 na działce nr ewid. 491/1 obręb Lubiń (teren przy cmentarzu
Bielewo)
-obłożenie rowu przydrożnego o długości 38,5mb. Elementami betonowymi ażurowymi po
dwa elementy na obu skarpach i jeden element na dnie rowu.
Wykonawcą robót była firma Brukarska WIT_BUD Witold Niedziela Gostyń. Łączny koszt
wykonanych prac wraz z użytym materiałem wyniósł 35.590,05 zł.
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Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Bieżyniu
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej szarej grubości 8cm na podbudowie z 15cm
warstwy betonu w obramowaniu z krawężnika drogowego i obrzeża betonowego na
powierzchni 330m2 wraz z wykonaniem niezbędnych robót ziemnych i porządkowych.
Wykonawcą robót była firma Brukarstwo Marek Browarczyk Łuszkowo. Łączny koszt
wykonanych prac wraz z użytym materiałem wyniósł 38.405,00 zł.
Budowa ciągu pieszego od plaży do drogi gminnej w Cichowie (dwa wejścia)
Zadanie polegało na wykonaniu dwóch dojść od drogi gminnej na plażę, wykonano chodniki
z kostki brukowej szarej grub.6cm w obustronnym obrzeżu betonowym na podsypce
cementowo-piaskowej o łącznej powierzchni 150m2 Wykonawcą robót była firma Brukarstwo
Marek Browarczyk Łuszkowo. Łączny koszt wykonanych prac wraz z użytym materiałem
wyniósł 10.691,19 zł.
Wiaty przystankowe
Czerwona Wieś - zakupiono ściankę frontową przeszkloną do wiaty przystankowej W-7.
Zbęchy Pole - zakupiono nową wiatę przystankową z zabudowanym frontemW-7 dla dzieci
szkolnych.
Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego - zakupiono nową wiatę przystankową W-7
Jurkowo - zamontowano wiatę przystankową W-7 dla dzieci szkolnych.
Wykonawcą robót był A2NM Koźmin Wlkp. Łączny koszt prac: 9.994,17zł.
Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie
Stan funduszu remontowego na dzień 1.01.2016 na teren Gminy Krzywiń wynosił
149.510,43zł. Wykonano następujące prace: Dębiec Stary - remont pomieszczeń socjalnych
(folia zabezpieczająca, styropian, beton na posadzki) – 1.298,35zł, Żelazno - montaż baterii
kondensatorów – 5.900,00zł, oczyszczalnia Jerka - mapa do celów projektowych (do projektu
obudowy sita bębnowego) - 500,00zł, SUW Rogaczewo Małe - przystosowanie przyłącza
elektrycznego do mocy 80kW – 5.500,00zł, wykonanie studni wodomierzowej wody surowej
– 2.119,01zł, remont dachu pomieszczeń socjalnych i agregatu prądotwórczego - 3613,50zł,
SUW Dębiec Stary - remont pomieszczeń socjalnych (chlorownia, posadzka, panele
ogrodzenia) – 14.249,86zł, remont pomieszczenia konserwatora, WC – 2.220,00zł,
dokumentacja powykonawcza instalacji technologicznej – 4.800,00zł, projekt sieci
wodociągowej PCV110 – 5.500,00zł, remont pomieszczeń socjalnych (ocieplenie,
szpachlowanie, położenie płytek, osadzenie drzwi) – 7.200,00zł, remont podbitki zewnętrznej
dachu – 8.045,26zł. Wartość wykonanych prac: 60.945,98zł.

ZADANIA BIEŻĄCE
Gospodarka Odpadami
Na Składowisku Odpadów Komunalnych w 2016 na bieżąco wykonywano monitoring
składowiska pod względem gazu, osiadania składowiska oraz monitoring wód podziemnych
przez Zakłady Pomiarowo – Badawcze „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Gliwice za kwotę
5.000,00 zł netto.
W Gminie Krzywiń zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się Komunalny
Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie.
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Kanalizacja
Przyznano dotacje na budowę 23 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę
81.700,00zł. Wybudowano 1 przydomową oczyszczalnie ścieków w Bieżyniu, Jurkowie,
Łagowie, Rąbiniu, Teklimyśli i Wieszkowie, 2 w Lubiniu, Nowym Dworze i Zbęchach,
3 w Czerwonej Wsi i Zbęchach-Pole, a 5w Zglińcu.
Melioracja
Konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy
Krzywiń przeprowadzona przez SWMNO Kościan Bonikowo przy udziale dotacji z budżetu
gminy za kwotę 20.000,00zł. Wartość wykonanych prac równał się 29.000,00zł.
- obręb Krzywiń, Cichowo, Jerka (Rów Krzywiń „A”, Rów 11a i45) – mechaniczne
i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, wycinka krzewów - 10.000zł,
- obręb Zbęchy (Rowy B-2, B-3, B-4, B-10) – odmulenie dna cieku, wykoszenie
porostów ze skarp, wycinka krzewów i odrostów, oczyszczenie przepustów rurowych –
12.500zł,
- obręb Bielewo (rowy przydrożne) – mechaniczne usuwanie namułu z dna cieku wraz
z załadunkiem na przyczepy – 6.500zł
Zieleń i oczyszczanie:
W 2016 roku w okresie zimowym odśnieżano i posypywano piaskiem drogi i chodniki
w mieście oraz na terenie gminy Krzywiń. Utrzymywano w należytym stanie place i chodniki,
również przed budynkami komunalnymi. Dokonano przecinki krzewów ozdobnych na terenie
parków i skwerów, prześwietlano korony drzew. Wiosną i latem oczyszczano ulice z piasku
i innych zanieczyszczeń. Na bieżąco naprawiano uszkodzone chodniki, jezdnie, ścieżki oraz
znaki drogowe. Dokonano nasadzeń krzewów i roślin kwiatowych na terenie parków, rynku
oraz w wazach kwiatowych. Przystąpiono do kompleksowego przygotowania obiektów
rekreacyjnych do sezonu letniego na terenie jezior: Krzywiń, Cichowo i Zbęchy.
Przeprowadzono remont pomostów, wytyczono i nawieziono świeżego piasku na boisko do
siatkówki plażowej, zrekultywowano plażę poprzez kilkakrotne jej przebronowanie. W tym
czasie również wyremontowano i pomalowano urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul.
Kościańskiej (nad jeziorem i w parku) i ul. Mostowej. W parkach naprawiono i pomalowano
ławki. Na terenach rekreacyjnych Cichowa wyremontowano drewniane balustrady przy plaży
i parkingach, odnowiono ławki, przygotowano do sezonu letniego teren drugiej plaży. Referat
na bieżąco prowadził letnie utrzymanie plaż w Krzywiniu, Zbęchach i Cichowie.
Równocześnie prowadzono prace porządkowe placów, parków i ulic w miejscowościach:
Lubiń, Jerka, Bielewo, Bieżyń, Zbęch, Mościszki i wielu innych, dbano o porządek na
terenach rekreacyjnych i zielonych naszej gminy. W tym też okresie przycinano żywopłoty,
wykaszano trawniki, odchwaszczano klomby i wazy kwiatowe w mieście. Objęto stałą
pielęgnacją zieleń i kwiatostany całego miasta. Utrzymanie i konserwację zieleni na terenach
wiejskich naszej gminy zlecono Zakładowi Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych – Paweł
Kosowski Zbęchy. Referat czynnie uczestniczył w akcji „Sprzątanie Świata„ - zbieranie
worków ze śmieciami z terenu gminy. W ciągu całego roku systematycznie opróżniano kosze
uliczne, pojemniki i kontenery na terenie miasta i gminy. Utrzymywano tereny zielone
w Krzywiniu, Lubiniu, Rąbiniu, Bielewie, Cichowie, Jerce, Łagowie i innych
miejscowościach naszej gminy. W okresie letnim sprzątano tereny rekreacyjne w Krzywiniu,
Żelaźnie, Zbęchach i Cichowie, naprawiano zniszczone balustrady. Referat również
wykonywał szereg prac związanych z obsługą imprez kulturalno – rekreacyjnych
i sportowych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz organizacje społeczne.
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Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
W 2016 roku Referat Służb Technicznych obsługiwał przede wszystkim budynki
komunalne, jednostki organizacyjne gminy oraz sołectwa w całej gminie.
Wywóz nieczystości stałych odbywał się w kontenerach KP-7 realizowany przez Firmę
Remondis w Kościanie, na podstawie złożonych deklaracji w Komunalnym Związku Gmin
Regionu Leszczyńskiego w Lesznie. W celu sprawnego i prawidłowego zabezpieczenia
wywozu nieczystości stałych z miejscowości letniskowych, świetlic wiejskich, placów zabaw
oraz terenu miasta referat w własnym zakresie dokonywał zbioru nieczystości gromadząc je
i przygotowując do odbioru w kontenerach K-7. Z uwagi na brak możliwości wywozu
nieczystości płynnych własnymi środkami transportu z nieruchomości komunalnych zawarto
umowę na wywóz powyższych nieczystości z firmą posiadającą koncesję z terenu naszej
Gminy tj. „ADRIT-TRANS” Adrian Sobkowiak, Krzywiń. W celu zapewnienia stałej
czystości w okresie letnim na terenach rekreacyjnych zbierano nieczystości z koszy i beczek
rozstawionych w tych miejscowościach oraz zobowiązano wszystkich właścicieli działek
rekreacyjnych do złożenia deklaracji na odbiór odpadów komunalnych w KZGRL w Lesznie.
Ponadto referat dokonał dodatkowego rozstawienia koszy ulicznych na odpady i dokonywał
systematycznego opróżniania i wywozu nieczystości w obrębie jezior: Krzywiń, Żelazno,
Cichowo, Mościszki oraz Zbęchy. Na bieżąco wymieniano także zniszczone, połamane kosze
na nowe.
Sprzęt
Na wyposażeniu Referatu Służb Technicznych w 2016 roku był następujący sprzęt: samochód
Ford Transit 2,5 TDI, ciągnik Ursus 4512, dwie przyczepy rolnicze, naczepa do wywozu
kontenerów, piaskarka, rębak, kosiarka-traktor, pług odśnieżny, odśnieżarka chodnikowa
spalinowa, dmuchawa spalinowa, zamiatarka uliczna ciągnikowa, wykaszarki, piły spalinowe,
a także drobny sprzęt do utrzymania czystości, bieżących napraw i utrzymania zieleni.
Przeprowadzono bieżące naprawy i konserwację: ciągnika Ursus (wymiana opon, drobne
naprawy), przyczep rolniczych (naprawy eksploatacyjne), piaskarki i pługa odśnieżnego,
samochodu Ford Transit (naprawy eksploatacyjne), naprawiono i poddano konserwacji sprzęt
mechaniczny do utrzymania zieleni.
Prace interwencyjne
Wzorem lat poprzednich w roku 2016 we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz
Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
W ramach prac publicznych pracowało 2 osoby na pełen etat, dodatkowo w ramach
porozumienia ze Starostą Kościański na robotach publicznych przez okres 5 miesięcy od
marca do sierpnia 2016r. zatrudniono 2 osoby. Jednocześnie w miesiącach od czerwca do
października pracowało 8 osób wykonujących prace społecznie użyteczne w miejscowościach
swojego zamieszkania pod nadzorem Referatu Służb Technicznych, Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sołtysów.
W 2016 roku Referat Służb Technicznych nadzorował 4 osoby skierowane przez Sąd
Rejonowy w Kościanie, w celu wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne
- przepracowano razem 460 godziny. W ramach odbywania kary, skazani pracowali głównie
przy pracach porządkowych na terenie miasta Krzywinia.
Wynajem świetlic wiejskich
Gmina Krzywiń podpisała 121 umów najmu świetlic wiejskich na kwotę 49.275,00zł.
Ponadto świetlice wiejskie były wynajmowane bezpłatnie zgodnie z regulaminem.
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Ochrona przeciwpożarowa
Na terenie gminy Krzywiń działa 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP
Krzywin i OSP Jerka działają w ramach Krajowego Systemie Ratowniczo - Gaśniczego.
Wszystkie OSP są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda jednostka posiada
swoja bazę lokalową tzw. remizę OSP.
Do dotychczasowego wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku dokupiono
sprzęt i umundurowanie za sumę 110.338,83zł. Na kwotę tę złożyły się: 47.407zł dotacja z
budżetu gminy Krzywiń, 5.000zł dotacje z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 40.700zł
dotacja KSRG (MSW), 8.020zł dotacja z MSWiA, 5.000zł dotacja ze Starostwa Powiatowego
w Kościanie, 3.290zł dotacja z funduszu ubezpieczeniowego, natomiast 921,83zł ze środków
własnych OSP. Powyższą kwotę przeznaczono na doposażenie OSP z terenu gminy Krzywiń.

ZDROWIE I OPIEKA SPOŁECZNA
Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii, na terenie Miasta i Gminy Krzywiń
realizowany był Miejsko-Gminny Program PiRPA na rok 2016.
Powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu
w 2016 roku działała w 11-osobowym składzie. Przeprowadziła 25 rozmów motywacyjnointerwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu w wyniku których: 1 osobę
skierowano do biegłego psychologa sądowego, celem wydania opinii o stopniu uzależnienia,
a 25 osób skierowano na dobrowolne leczenie na Oddział Dzienny Terapii Uzależnień
w Kościanie. W działającym punkcie konsultacyjno-informacyjnym przyjmował psycholog.
Z pomocy skorzystało 19 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w tym
3 kobiety.
W ramach programu okresie sprawozdawczym działały świetlice opiekuńczo-wychowawcze
w następujących miejscowościach: Zbęchy, Wieszkowo, Rąbiń i Rogaczewo Małe. Zajęcia
w świetlicach odbywały się od poniedziałku do piątku po dwie godziny dziennie. Ogółem
uczestniczyło w zajęciach około 70 dzieci. Zajęcia na świetlicach opiekuńczowychowawczych dotyczyły wspólnego spędzania czasu, odrabiania lekcji, organizowania
różnych form nauki i zabawy. Komisja zatrudniała na dzień 30 grudnia 2016 roku 3 opiekunki
do prowadzenia zajęć na umowę zlecenie.
W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych prowadzono również dodatkową działalność:
• „Akcja Zima”- zakupiono bilety wstępu do kina, zapewniono transport,
• wyjazd do Poznania wolontariuszy z Zespołu Szkół w Jerce, którzy
współpracują z Domem Pomocy Społecznej w Mościszkach,
• wyjazd integracyjny do Parku Liniowego TARZAN do Leszna.
• warsztaty profilaktyczne o tematyce DOPALACZE dla uczniów z Zespołu
Szkół w Krzywiniu,
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• zakupiono trzy nagrody dla uczestników konkursu” Nie daj szansy AIDS”
w ramach „Światowego dnia walki z AIDS” zorganizowanego w Zespole Szkół w Krzywiniu,
• wspierane były merytorycznie i lokalowo grupy samopomocowe Anonimowi
Alkoholicy i Al.Anon (rodziny pokrzywdzone przez alkoholików).
• współpraca z Stowarzyszeniem Klub „DOM”, które zgodnie ze swym statutem,
pośrednio realizowało zadania gminne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, prowadząc następujące działania:
- prowadzono „Punkt Konsultacyjny” z dziedziny uzależnienia od alkoholu
i narkotyków, ze stałymi dyżurami, w którym raz w miesiącu udzielana jest
pomoc psychologiczna przez mgr Alinę Jasińską, będącą jednocześnie biegłym
sądowym naszej Komisji orzekającym o uzależnieniu od alkoholu,
- kontynuowano współpracę z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Kościanie, prokuraturą i sądem,
- zorganizowano coroczny wyjazd na Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich
w Małym Cichym koło Zakopanego dla 30 osób,
- wspierane były merytorycznie i lokalowo grupy AA i rodzinnie Al.-Anon,
w pomieszczeniach Stowarzyszenia spotykali się także członkowie obu Klubów
Seniora oraz Koła PZW, gdzie znajdują gościnę i obsługę ( około 150 osób
miesięcznie),
•
warsztaty profilaktyczne w Zespole Szkół w Krzywiniu i Bieżyniu
z Centrum Edukacji i Profilaktyki „Dialog” Kraków prowadzącą przez Panią Kamilę Pakosz,
•
opłacono opiekunów świetlic w Rąbiniu, Wieszkowie, Rogaczewie Małym,
Zbęchach oraz siłowni w Krzywiniu,
•
współorganizowano z Stowarzyszeniem Inicjatyw Młodzieżowych
w Czempiniu wyjazd dla 10 dzieci z terenu naszej gminy na obóz letni,
•
wyjazd 10 dzieci na obóz harcerski do Jastrzębiej Góry,
•
współorganizowano z Stowarzyszeniem Inicjatyw Młodzieży LOCK
Czempiń wyjazd 10 dzieci na kolonie do miejscowości Prusim,
•
współorganizowano Dzień Dziecka w Rąbiniu,
•
szkolenie dla wszystkich sprzedawców alkoholu z terenu Miasta i Gminy
Krzywiń,
•
udzielono wsparcia finansowego na półkolonie letnie zorganizowane przez
Stowarzyszenie Klub DOM dla 52 dzieci z rodzin objętych programem operacyjnym „Pomoc
żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”,
•
współorganizowano Dzień Dziecka w Wieszkowie połączony z zajęciami
profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień,
•
zorganizowano konkurs profilaktyczny dla 4 klas podstawowych i 6 klas
gimnazjalnych,
•
zorganizowano paczki świąteczne na świetlice opiekuńczo-wychowawcze.
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2016 roku przeznaczono 169.938,00zł.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu jest jednostką
organizacyjną gminy i realizuje zadania będące w gestii samorządu gminy Krzywiń.
W 2015 roku w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu było
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 20 osoby, na stanowiskach: dyrektor, główny
księgowy, 5 pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, 2 inspektorów ds. świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 2 referentów ds. świadczeń wychowawczych,
1 asystent rodziny, 1 pracownik gospodarczy, 2 pracowników przy świadczeniu usług
opiekuńczych, w tym 1 osoba na 1/2 etatu opiekowała się dziećmi niepełnosprawnymi w
czasie dowozu do Ośrodka Rehabilitacyjnego do Kościana, 8 osób na umowę zlecenie
wykonujących usługi opiekuńcze i informatyk na umowę zlecenie.
Rejon działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje miasto
i gminę Krzywiń. Działając zgodnie z w ustawą o pomocy społecznej MGOPS wykonuje
zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym, zadania zlecone
przez administrację rządową oraz zadania przekazane do realizacji przez organy Gminy
Krzywiń. Środki finansowe na realizację ww. zadań pochodzą z budżetu gminy (zadania
własne) i Ministerstwa Polityki Społecznej (dotacje do zadań własnych gminy i zadania
zlecone) środki te są przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
Podstawowym celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych
potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności
życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności
człowieka. Pomoc społeczna przyznawana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe. Prawo
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej również uzależnione jest od dochodu
i przysługuje osobom i rodzinom, których dochód (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza:
dla osoby samotnie gospodarującej 634,00 zł, dla gospodarstw domowych (rodzin
wieloosobowych) 514,00 zł na osobę w rodzinie. Ustawa o pomocy społecznej podzieliła
świadczenia na mające charakter obowiązkowy i fakultatywny .
W roku 2016 na świadczenia - na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 148.710,92 zł,
w tym z budżetu gminnego 59.924,04 zł - na realizację zadań własnych Gminy, pozostałe
88.786,88 zł to dotacja z budżetu centralnego do zadania własnego na wypłatę zasiłków
okresowych.
Na zasiłki stałe wydatkowano 190.589,01 zł (w tym 188.000,00zł z dotacji z budżetu
państwa).
W roku 2016 udzielono pomocy materialnej 160 rodzinom będącym w trudnej sytuacji,
niezależnie od rodzaju, formy i źródła finansowania. Łącznie pod opieką ośrodka było 613
osób.
W roku 2016 w zakresie zadań własnych Gminy realizowane były następujące świadczenia:
• 40 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie
posiadające uprawnień do własnych świadczeń emerytalno - rentowych lub
posiadające dochody niższe niż kryterium dochodowe, otrzymywały stałe zasiłki w
wysokości od 30 zł do 604 zł miesięcznie;
• 95 dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
otrzymywało posiłki w Zespołach Szkół w Krzywiniu, Jerce, Lubiniu i Bieżyniu,
Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie, LO w Kościanie, Zespole Szkół w Kościanie,
Gimnazjum w Racocie, Zespole Szkół Leśnych w Goraju, Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Owińskach oraz we wszystkich przedszkolach naszej Gminy;
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10 osób dorosłych pobierało gotowe posiłki oraz 223 osoby z 82 rodzin otrzymało
pomoc na zakup żywności lub zakupiono produkty żywnościowe w ramach
Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na tę pomoc wydano
100.000,00 zł, w tym dotacja w wysokości 60.000 zł.
• 99 osobom udzielono pomocy w formie zasiłków jednorazowych, pomoc ta była
udzielana na zakup żywności, opału, wyposażenia do szkoły, leków i leczenia,
dojazdu na terapię, opłacenia wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania,
łącznie na kwotę 95.226 zł. W przypadku marnotrawienia przyznanych świadczeń
pieniężnych, Ośrodek przyznawał pomoc w formie niepieniężnej (zakup opału, zakup
żywności, opłacenie energii elektrycznej, wody lub czynszu).
• Pomoc – zasiłki celowe o 2.000zł, otrzymały 2 rodziny, w związku ze zdarzeniem
losowym jakim był pożar,
• Dla 4 osób bezdomnych mających ostatni meldunek w Gminie Krzywiń opłacano
miejsce schronienia na kwotę 5.478 zł.
• Dla 2 osób refundowano koszt ponoszonych usług specjalistycznych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 7.474,68zł,
• Zasiłki okresowe przysługują osobom lub rodzinom przede wszystkim ze względu na
długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie pod warunkiem spełnienia
kryterium dochodowego (poniżej 514zł na osobę w rodzinie lub 634zł na osobę
samotną). W 2016 roku przyznano 36 osobom 194 świadczeń okresowych na łączną
kwotę 92.708 zł. tj. średnio 477zł miesięcznie jednego świadczenia;
• 13 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, łączny koszt pomocy
usługowej wynosił 101.241,71zł, razem w 2015 r udzielono 6.065 godzin usług
opiekuńczych, koszt jednej godziny usług wyniósł 14,81zł. Dodatkowo 1 osoba
korzystała z bezpłatnych usług opiekuńczych.
• Zasiłki celowe specjalne - w 2016 roku udzielono 11 zasiłków celowych specjalnych
na łączną kwotę 3.875 zł., tj. średnio 352 złotych. Najczęstszy biorcy tego świadczenia
to osoby starsze z niską rentą lub emeryturą.
• Zadanie zlecone o charakterze obowiązkowym - w minionym roku wypłacane było
wynagrodzenie dla 6 osób za opiekę przyznaną przez sąd nad 7 osobami
ubezwłasnowolnionymi. Łączny koszt wynagrodzeń wyniósł 12.096,82 zł.
• W 2016 roku wydano 5 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń
zdrowotnych osobom, które takich uprawnień z innych tytułów nie posiadały, ponadto
52 osobom nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego, a 38 pobierającym zasiłki
stałe oraz 14 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne lub specjalne zasiłki
opiekuńcze opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne, na łączną kwotę 27.161,13
zł.
• Ośrodek opłacał koszty pobytu 3 mieszkańców Gminy skierowanych do domów
pomocy społecznej w Mościszkach, Pakówce, Lesznie. Na te świadczenia wydano
87.176,65 zł.
• Dla 9 dłużników alimentacyjnych pracownik MGOPS jest kuratorem ustanowionym
przez sąd.
W roku 2016 pracownicy socjalni przeprowadzili 577 wywiadów środowiskowych,
także na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z całej Polski,
6 wywiadów alimentacyjnych i 67 wywiadów do świadczeń rodzinnych. Ponadto pracownicy
socjalni oprócz pomocy finansowej oferowali rodzinom szeroki zakres pracy socjalnej.
W 2016 roku 235 rodzinom udzielano pomocy w tej postaci, natomiast 96 rodzinom
udzielano pomocy tylko w formie pracy socjalnej – bez wsparcia finansowego. Praca socjalna
prowadzona jest z osobami rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej.
•
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Ośrodek stale współpracuje: z Urzędem Miasta i Gminy w Krzywiniu, Powiatowym Urzędem
Pracy w Kościanie, Posterunkiem Policji w Krzywiniu, służbą zdrowia, Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, Sądem Rejonowym w Kościanie, Prokuraturą
,Komornikami Sądowymi i Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Miejsko Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Poradnią Leczenia Uzależnień, zakładami opiekuńczoleczniczymi, domami pomocy społecznej, szkołami, sołtysami i ze stowarzyszeniami Klub
DOM, Babki na Maksa i OSP.
Ośrodek wspólnie ze stowarzyszeniem Klub DOM uczestniczy w Programie
Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020 realizowanym w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. W 2016 roku mieszkańcy gminy
Krzywiń z Banku Żywności otrzymali 20.437,21 kg żywności (m.in. nabiał, konserwy,
warzywa, owoce, produkty sypkie) o łącznej wartości 65.533,89zł.
Zadaniem pomocy społecznej jest również aktywowanie osób do integracji ze
środowiskiem. Na terenie Gminy działają Kluby Seniora: w Świńcu, Kopaszewie, Bieżyniu,
Lubiniu, Mościszkach, Jurkowie i Łagowie i dwa w Krzywiniu. Zostały one utworzone w
celu zapewnienia osobom w wieku emerytalnym pomocy w organizacji i aktywizacji ich
życia a w szczególności zaspakajania potrzeb kulturalnych. Obejmują swoim działaniem 310
osoby. W minionym roku dofinansowanie działalności klubów wyniosło 25.762,34 zł.
W 2016 roku ośrodek uczestniczył w organizowaniu prac społeczne użytecznych dla osób
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Typował osoby do
skierowania do prac społ. użytecznych, uzgadniał z sołtysami rodzaj prac do wykonania,
przeprowadził szkolenia bhp, oraz cały czas monitorował wykonywanie prac przez
13 pententów pomocy społecznej i obecność w ww. pracach.
Ośrodek prowadzi magazyn odzieży pozyskanej od mieszkańców naszej Gminy.
Także uczestniczył w przekazywaniu mebli i sprzętu gospodarstwa domowego od osób
chcących je ofiarować podopiecznym Ośrodka. Z programu Rzeczy niepotrzebne przydatne
innym skorzystało w 2016 roku 25 rodzin w sumie 74 razy.
Ośrodek realizował Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.Asystent
obejmował swoim działaniem 14 rodzin: 3 rodziny z postanowienia sądu w związku z
ograniczoną władzą rodzicielską, 11 rodzin na wniosek pracowników socjalnych ze względu
na nieprawidłowości opiekuńczo - wychowawcze w rodzinach. Żadne dziecko nie zostało
umieszczone w pieczy zastępczej. Na powyższe zadanie w wydano 47.812,22 zł, w tym
25.012,22 zł ze środków własnych Gminy.
Ponadto MGOPS uczestniczył w kierowaniu i doposażeniu dzieci na wypoczynek
letni: obóz harcerski do Ostrowa k. Jastrzębiej Góry, obóz wypoczynkowy do Prusimia,
kolonia w Mrzeżynie, wakacje w Murzasichle koło Zakopanego. Pracownicy socjalni
pośredniczyli pomiędzy organizatorami a rodzicami, którym trudno zorganizować
wypoczynek dla dzieci, docierali z kartami kwalifikacyjnymi i dopełniali wszelkich
formalności do wysłania dzieci na wypoczynek. MGOPS także pośredniczył w przekazaniu
paczek świątecznych dla osób samotnych i najuboższych rodzin naszej Gminy.
Pracownicy MGOPS brali udział w 21 szkoleniach, warsztatach i kursach. Wydano
1810 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wydano 232 zaświadczenia o pobieraniu świadczeń.
W 2016r. funkcjonujący przy MGOPS Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 posiedzenia
8 członków ZI; powołano 26 grupy robocze, które przeprowadziły 22 spotkania z ofiarami
przemocy i 15 spotkań ze sprawcami przemocy, odbyło się 137 posiedzeń GR, pomocą objęto
101 osób . Spotkanie monitorujące sytuację rodziny odbywa się przeciętnie raz na trzy
miesiące, łącznie złożono 121 takich wizyt. W 2016 r. wpłynęło 36 nowych Niebieskich Kart
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(3 założone przez pracowników socjalnych, 33 przez policję), 13 Niebieskich Kart było
prowadzonych z poprzednich lat. W 25 przypadkach zakończono procedurę NK, w tym 11
w związku z ustaniem przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni jeden raz w miesiącu
odwiedzają każdą rodzinę, w której jest założona Niebieska Karta – bez względu na to kto ją
założył. Na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w wydano 687,43 zł.
MGOPS realizuje zadania ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2016 roku złożono
65 wniosków, wydano 146 kart, w tym 53 dla rodziców. Na zadanie wydano 302,83 zł.
Wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje
1) zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy,
świadczenie pielęgnacyjne,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
Kryteria uprawniające do otrzymania świadczeń rodzinnych - 674zł na osobę w rodzinie
i 764zł, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Świadczenia rodzinne w 2016 roku
otrzymało około 770 rodzin dla około 1000 dzieci. Wypłacono następujące świadczenia:
• 12.336 zasiłków rodzinnych na kwotę 1.377.913,69 zł
• 6.190 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 689.049,47zł;
• 72 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 56.788,06 zł;
• 305 świadczeń z tytułu urlopu wychowawczego na kwotę 119.289,10zł;
• 312 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 57,601,05zł;
• 724 świadczeń na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego na kwotę
71.204,36 zł;
• 887 świadczeń z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 74.771,11 zł;
• 1.639 świadczeń z tyt.podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania na kwotę
108.031,59 zł;
• 2.159 świadczeń z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę
201.264,20 zł;
• 111 jednorazowych zapomóg dla każdego urodzonego dziecka 111.000zł;
• 220 świadczeń rodzicielskich na kwotę 199.161zł,
• 4.375 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 669.375 zł;
• 407 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 528.187zł,
• 246 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 126.975zł,
• 162 zasiłki dla opiekuna na kwotę 83.339 zł,
• 55 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pobieraniem
świadczeń na kwotę 164.402zł.
Od 1 kwietnia 2016r Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci „Rodzina 500+”. Do dnia 31.12.2016 do MGOPS w Krzywiniu wpłynęło 910
wniosków. Pomocą objęto 1.479 dzieci. Na powyższe zadanie wydano łącznie z obsługą
zadania kwotę 6.368.769,88 zł.
W 2016 roku w ramach funduszu alimentacyjnego realizowane były następujące działania:
wypłacono 655 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 39 rodzin) w kwocie 240.850zł;
przeprowadzono 12 wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi i przekazano istotne
informacje komornikom mające wpływ na egzekucje zasądzonych świadczeń
alimentacyjnych. Wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania
dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, wydano
2 decyzje o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego, złożono 2 wnioski do organów ścigania
(prokuratury i policji) o ściganie za przestępstwo w związku z nie wywiązywaniem się
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z obowiązku alimentacyjnego, 3 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w Powiatowym
Urzędzie Pracy, 1 wniosek skierowano do Starosty o odebranie prawa jazdy dłużnikom
alimentacyjnym, przesłano 1 wniosek do PUP o podjęcie starań zmierzających do aktywizacji
zawodowej dłużnika, 4 dłużników MGOPS zgłosił do Krajowego Rejestru Dłużników.
Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela
należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami. Kwoty zwrócone przez dłużników wyniosły:
45.764,60 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (z tego:
przekazane do budżetu państwa – 27.949,09 zł; przekazane na dochody własne gminy
wierzyciela – 17.815,51 zł, 4.633,79 zł kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych
z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, w tym do budżetu gminy – 2.316,86 zł.
Na wypłaty powyższych świadczeń i utrzymanie stanowisk wydatkowano kwotę
4.312.586,88 zł, w tym 7.852,89zł to kwota przekazana przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń
ze zwrotów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku przeznaczono 569.851,43 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej
W strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo oraz chorych
psychicznie. W 2016 roku korzystało z zajęć 35 uczestników. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia
o zasięgu ponad lokalnym. Z Gminą Osieczna – z której 4 osoby uczestniczą w zajęciach jest
podpisane porozumienie o przekazaniu zadania.
Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2016 wydano kwotę 542,548,50
zł (dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego, gdyż jest to zadanie zlecone Gminie
i koszty utrzymania Domu ponosi budżet państwa).
Kadra zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy liczy 8 osób, w tym kierownik,
główny księgowy, pielęgniarka, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, technik
fizjoterapii, 2 opiekunów, którzy pełnią również funkcję kierowców, psychiatra i psycholog
zatrudniony na umowę zlecenie.
Z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w roku 2016 skorzystało
35 osób, w tym: osoby chore psychicznie, ze znacznym stopniem upośledzenia umysłowego,
oraz umiarkowanym stopniem upośledzenia umysłowego.
Powierzchnia użytkowa placówki wynosi 225,25 m2. ŚDS zapewnia codzienny
dowóz i odwóz na zajęcia uczestnikom mieszkającym poza Krzywiniem. Zajęcia dla
uczestników prowadzone były w kilkuosobowych grupach terapeutycznych w następujących
pracowniach: pracownia kulinarna, pracownia muzyczna/agroterapii, pracownia plastycznokrawiecka, pracownia stolarsko–ceramiczna, oraz pracownia kinezyterapii.
Uczestnicy ŚDS korzystają z następujących zajęć:
Terapia muzyczna/agroterapia - Efektem prowadzonych w pracowni muzycznej zajęć
było wprowadzenie uczestnika w określony nastrój, wyzwalanie pożądanych uczuć,
łagodzenie i rozładowanie nadmiaru stresów, pobudzanie rozwoju umysłowego i wyzwalanie
pozytywnych emocji. Osiągane efekty psychoterapeutyczne to między innymi: odreagowanie
emocjonalne w trakcie tańca, gry na instrumentach, scenkach parateatralnych, odkrywanie
nowych form komunikacji i ekspresji, relaksacja, muzyczne uwrażliwienie. Efektem
oddziaływań muzykoterapii jest także rozwijanie uzdolnień twórczych, doznawanie
osobistego sukcesu oraz motywowanie i mobilizacja do aktywności. Podczas prowadzonych
również w pracowni gier i zabaw edukacyjnych uczestnicy uczyli się logicznego myślenia,
rozwijali swoją wyobraźnię i spostrzegawczość. Podczas zajęć z agroterapii uczestnicy
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stopniowo nabywają wiedzę na temat pielęgnacji roślin ozdobnych oraz uczyli się
posługiwania podstawowym sprzętem ogrodniczym.
Terapia kulinarna – celem tych zajęć jest osiągnięcie przez osoby niepełnosprawne
samodzielności w zakresie przygotowywania posiłków oraz posługiwania się przyrządami
i narzędziami będącymi na wyposażeniu tej pracowni np. noże, trzepaczki, tarki, jak
i mechanicznymi, jak np. kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, mikrofalówka, mikser,
gofrownica. Stopniowo nabywali umiejętności przygotowywania różnych potraw, gotowali,
piekli ciasta, przygotowywali dania na szczególne okazje (np. spotkanie opłatkowe, śniadanie
wielkanocne, dzień matki). Uczyli się obsługi sprzętu, który ułatwia pracę w pracowni
kulinarnej oraz umiejętność korzystania z przepisów kulinarnych, czystości i higieny w czasie
przyrządzania posiłków, estetyczne podawanie wykonanych dań. Realizując zadania
w pracowni kulinarnej uczestnicy mieli możliwość decydowania o jadłospisie, zdobywali
wiedzę na temat odpowiedniego doboru ilościowego składników niezbędnych do
przygotowania dań, wykonywania deserów oraz pieczenia ciast.
Terapia plastyczna, krawiecka - Podczas zajęć w pracowni uczestnicy poznali
sposób malowania na płótnie, drewnie i gipsie. Zdobywali wiedzę na temat prawidłowych
technik malarskich i doboru kolorów. Poprzez zajęcia plastyczne uczestnicy rozwijali
spontaniczność i chęć eksperymentowania, eliminowane były złe nawyki malowania.
Zapoznawali się również ze sposobem posługiwania ostrymi narzędziami tj: wyrzynarka,
gilotyna, nożyczki. Efektem tych działań było rozwijanie sprawności manualnych. Podczas
zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą łączenia i dobierania różnorodnych materiałów
plastycznych (papier, drewno, dzianina, szkło). Zajęcia krawieckie pozwoliły uczestnikom
zdobyć wiedzę na temat zastosowania różnych metod haftów, np. krzyżykowa, łańcuszkowa.
Zajęcia dały możliwość nauki szycia ręcznego, a także prawidłowego doboru grubości
i koloru nici potrzebnych do szycia.
Terapia stolarsko-ceramiczna - podczas zajęć uczestnicy zdobywali m.in. wiedzę
w zakresie posługiwania się narzędziami niezbędnymi do obróbki drewna, tj. piła do drewna,
wyrzynarka, szlifierka. W czasie trwania zajęć z wykorzystaniem gliny uczestnicy uczyli się
precyzji i koncentracji podczas wykonywania zadań, ćwiczyli koordynację wzrokowo –
ruchową. Prace te rozbudzały w uczestnikach wyobraźnię, uczyły ich twórczego myślenia.
Podczas zajęć wykonywano drobne prace związane m.in. z przybijaniem gwoździ, zbijaniu
desek i listew, przycinaniu materiału drewnianego piłą. Część prac uczestnicy wykonywali
samodzielnie, dzięki temu rozwijali swoje zdolności manualne, uczyli się samodzielności
i zaradności.
Ponadto dla uczestników prowadzone są treningi:
• umiejętności społecznych i interpersonalnych (nauka sposobu prowadzenia rozmowy,
rozwiązywania pojawiających się problemów, motywowanie do aktywności w oparciu
o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się
w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności);
• trening asertywności i savoir vivre, trening umiejętności samoobsługowych
i zaradności życiowej (przygotowywanie prostych posiłków, nauka obsługi urządzeń
tj. pralka, czajnik, kuchenka elektryczna, żelazko, robot kuchenny, nabycie
umiejętności wykonywania drobnych napraw, pielęgnacji obuwia, a także drobnych
czynności krawieckich (cerowanie, przyszywanie guzików);
• trening higieniczny i racjonalnego żywienia (zdobycie umiejętności poprawnej
pielęgnacji ciała, techniki mycia jamy ustnej i zębów, zdobycie poprawnych nawyków
żywieniowych);
• trening porządkowy (dbanie o czystość i porządek pomieszczeń);
• trening budżetowy (nauka racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi,
robienie zakupów);
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trening lekowy (wyrabianie nawyku systematycznego przyjmowania leków
z zachowaniem zalecanego dawkowania) i psychoterapie.
Ze względu na różnorodność schorzeń i predyspozycji uczestników zajęcia prowadzone były
w pracowni kinezyterapii, na siłowni, na sali gimnastycznej, podczas, których uczestniczyli
w grach zespołowych i zawodach sportowych. Oprócz zajęć terapeutycznych uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy są organizatorami: Śniadania Wielkanocnego, Dnia
Matki, Turnieju w boulle oraz zabawy Andrzejkowej dla uczestników z zaprzyjaźnionych
ośrodków z ościennych powiatów. Corocznie organizowane jest również Spotkanie
opłatkowe. W 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy obchodził jubileusz X-lecia
powstania placówki. Uczestnicy biorą również czynny udział w warsztatach i imprezach
kulturalnych, okolicznościowych, integracyjnych i sportowych, występach artystycznych
organizowanych przez UMiG Krzywiń, Starostwo Powiatowe w Kościanie, ŚDS Kościan,
WTZ Kościan, Ośrodek Wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, WTZ
Piaski, ŚDS Chwałkowo, ŚDS Leszno, Stowarzyszenie „ Jesteśmy Wśród Was” Ośrodek
Wsparcia w Kościanie, ŚDS Śrem, ŚDS Gostyń, DPS Mościszki, DPS Jarogieniewice, Zespół
Szkół Specjalnych oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną
w Kościanie, PCPR Kościan, Sołectwa i Kluby Seniora z Gminy Krzywiń.
•

Wszystkie wydatki pomocy społecznej w 2016 roku wyniosły 12.481.332,39zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
System stypendialny Miasta i Gminy Krzywiń
1) szkolne stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe - 14.000,00 zł
- Zespół Szkół w Krzywiniu - 6.500,00 zł
- Zespół Szkół w Jerce - 4.000,00 zł
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu - 2.900,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bieżyniu - 600,00 zł
2) szkolne stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 72.458,00 zł
-w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 wypłacono stypendia 128 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2015/2016)
-w okresie od 01.09.2016 do 31.12.2016 wypłacono stypendia 106 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2016/2017)
Stypendia wypłacone w 2016 roku – 71.658,00 zł
- zasiłki szkolne wypłacono 2 uczniom
Zasiłki wypłacone w 2016 roku – 800,00 zł
Łączna kwota wypłaconej pomocy materialnej wyniosła 86.458,00 zł, w tym ze środków
własnych 28.492 ,00 zł.
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Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu
Informacje wstępne o Zespole:
W skład Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu, wchodzi:
• Szkoła Podstawowa w Bieżyniu, Bieżyń 111, 64-010 Krzywiń,
• Przedszkole Samorządowe w Bieżyniu, Bieżyń 116, 64-010 Krzywiń,
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie, Łagowo 56, 64-010 Krzywiń
Od 1 stycznia 2016 r. Zespołem Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu zarządza nowy
dyrektor – Pani mgr Agnieszka Filipowicz.
W Szkole Podstawowej w Bieżyniu z dniem 1 września 2016 roku uczyło się 101 uczniów
w 6 oddziałach, w tym w kl. II – III – 51, kl. IV-VI – 50 uczniów . Uczniowie uczą się na
jedną zmianę i dowożeni są z 4 sołectw (Łagowa, Cichowa, Mościszek i Zbęch-Pole).
W szkole pracowało 9 nauczycieli pełnoetatowych, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych
realizujących razem 10 godzin, 3 nauczycieli dopełniało etat z innej szkoły. Nauczyciele wg
wykształcenia: 11 nauczycieli - wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 2 nauczycieli
- wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym (w tym nauczycielskie kolegium
języków obcych), 1 nauczyciel – średnie z przygotowaniem pedagogicznym. Nauczyciele wg
stopnia awansu zawodowego: 9 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych,
1 nauczyciel kontraktowy. Obecnie 1 nauczyciel planuje złożyć wniosek o nadanie stopnia
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Pracownicy administracji i obsługi:
2 - etaty pracownicy administracji, 2 - etaty sprzątaczki, 0,5 - etatu woźny.
Do Przedszkola Samorządowego w Bieżyniu z dniem 1 września 2016 roku przyjęto
49 dzieci, w wieku 3-6 lat, w dwóch grupach dziecięcych (1 grupa zróżnicowana wiekowo
3,4 i 5 – ciolatki – 24 dzieci, 2 grupa 5 i 6 - ciolatki – 25 dzieci). Obecnie edukację
w Przedszkolu Samorządowym w Bieżyniu pobiera: 6 - 3 latków, 10 – 4 latków, 10 –
5 latków i 23 – 6 latków. Kadra pedagogiczna od 1 września 2016 r. liczyła 2 osoby
zatrudnione na pełen etat – nauczyciele mianowani, nauczyciele wg wykształcenia:
1 - wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 1 nauczyciel – wykształcenie średnie
pedagogiczne.
Poza tym w Przedszkolu Samorządowym w Bieżyniu od września 2016 r. odbywały się
zajęcia dodatkowe: zajęcia logopedyczne, religia oraz język angielski prowadzone przez
nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bieżyniu, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne –
prowadzone przez nauczyciela Przedszkola Samorządowego w Bieżyniu, jak i również
rytmika prowadzona przez prywatną osobę z zewnątrz – płatne przez rodziców.
Dodatkowo w Przedszkolu Samorządowym w Bieżyniu zatrudniona była także 1 osoba pomoc nauczyciela oraz sprzątaczka tworząc tym samym etat.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie w roku 2016 miało 31 miejsc noclegowych
i posiadało następujące pomieszczenia mieszkalne: sale 12, 8 i 4 – osobowe z łóżkami
piętrowymi, a także pokoje 5 i 2 – osobowe. Pozostałe pomieszczenia to: kuchnia
samoobsługowa, łazienki z prysznicami, ciepłą i zimną wodą oraz wc, a także w sąsiednim
budynku jadalnio-świetlica. Pracownicy obsługi schroniska: ¼ etatu sprzątaczki.
W roku 2016 w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łagowie przebywało 129 turystów,
którym udzielono 348 noclegów (osobonocy). Kwota opłat za korzystanie z noclegów
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łagowie, za rok 2016 wynosi 3.852,08 zł.
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Działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
Szkoła Podstawowa w Bieżyniu:
Szkoła w 2016 roku realizowała następujące cele działalności: Kształcenie zdolności
zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w życiu, dążenie do samodzielnego
pokonywania trudności i indywidualnego sukcesu ucznia, stworzenie właściwych warunków
do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, propagowanie wśród uczniów postaw
aktywnych i twórczych, otoczenie opieką psychologiczno – pedagogiczną uczniów
z zaburzeniami rozwojowymi, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno –
wychowawczych, kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy, praworządności i życia
rodzinnego, a także wobec takich wartości uniwersalnych jak: godność ludzka, życzliwość,
tolerancja, sprawiedliwość, demokracja, wolność, patriotyzm, zagwarantowanie
podmiotowości uczniów i nauczycieli oraz umożliwienie istotnego udziału rodziców
w kształceniu swoich dzieci, umożliwienie korzystania z edukacji dzieci niepełnosprawnych
i wymagających specjalnej troski, zapewnienie uczniom warunków niezbędnych
do zachowania i umacniania higieny osobistej oraz świadczeń z zakresu profilaktyki
zdrowotnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych, stworzenie jak najlepszych warunków
do doskonalenia zawodowego dla nauczycieli. Wnioski do poprawy efektywności pracy
szkoły formułowano po analizie: wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze, wyników
klasyfikacji i promocji uczniów za rok szkolny 2015/2016, wniosków ze sprawowanego przez
dyrektora nadzoru pedagogicznego. Systematycznie analizowano sytuację materialną rodzin
uczniów, współpracowano z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczniowie z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej korzystali z drugiego śniadania. Szkoła współpracowała z Poradnią
Psychologiczno – Pedagogiczną w Kościanie. Sprawy bieżące dotyczące problemów uczniów
z nauką jak i sprawy wychowawcze załatwiane były przez wychowawców i pedagoga
szkolnego.
W 2016 roku uczniowie brali udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych
m.in.: Wojewódzki Konkurs: Języka Polskiego, Matematyczny, Przyrodniczy – etap szkolny,
Konkurs Historyczny „Polska i Polacy w czasie II wojny światowej”- etap szkolny i etap
wojewódzki, Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Mistrza Ortografii” dla klas
II i III– wyróżnienie, Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ Mistrz Ortografii ” dla klas IV-VI,,
Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas II „Mistrz Ortografii”- II miejsce, udział w VIII
edycji konkursu plastycznego „ Chemia w rolnictwie”, ogłoszonego przez Grupę Azoty
Zakłady Chemiczne ”Police” Spółka Akcyjna, Konkurs Matematyczny dla klas VI „ Jestem
mistrzem matematyki” – etap szkolny i powiatowy, Konkurs Matematyczny dla uczniów klas
IV Szkoły Podstawowej, pt. „Co dwie głowy, to nie jedna” – etap szkolny i powiatowy,
Powiatowy konkurs plastyczny „Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna”, Powiatowy konkurs
plastyczny „Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”, Międzynarodowy Konkurs „Kangur
Matematyczny”, II Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas V„ Nasz region w
matematyce”- II miejsce, Konkurs „Bądź przyjacielem środowiska – zbieraj baterie” - etap
międzyszkolny, II miejsce w gminnym etapie Wielkopolskiego Turnieju Orlika Inea Cup
w piłce nożnej, I miejsce w Gminnych Mistrzostwach w sztafetowych biegach przełajowych
w Krzywiniu.
Odbywały się również wycieczki dydaktyczne do: Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu wycieczka rowerowa „Śladami ojca Bernarda z Wąbrzeźna”, Muzeum - Pracowni Literackiej
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, Muzeum Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku
Narodowego w Jeziorach i Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno20
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Spożywczego w Szreniawie, Deli Parku, Milicza, Muzeum Regionalnego w Kościanie,
Wycieczka kl. IV –VI Szlakiem Piastowskim (wyspa Ostrów Lednicki, Gąsawa, Wenecja,
Biskupin, Rezerwat Archeologiczny), Biblioteki Publicznej w Bieżyniu (lekcje biblioteczne),
udział uczniów w projekcie pt. PAKT – Przebojowa Aktywność Krzywińska Trwa,
realizowanego w Gminie Krzywiń, a także kontynuowano udział w programie „Nauka
i doskonalenie pływania” dla uczniów klas II i III (wyjazdy na krytą pływalnię do Kościana).
Ponadto szkoła organizowała wycieczki do Łagowa, Cichowa, Poznania, Krzywinia.
Imprezy zorganizowane przez szkołę: przedsmak ferii zimowych – turniej gier rekreacyjnych
dla dzieci klas I-III, Akademie szkolne z okazji świąt: Święta Konstytucji
3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Złożenie
hołdu Franciszkowi Leśniakowi - przedwojennemu kierownikowi szkoły przed murem
straceń w Kościanie, Rocznice zakończenia II Wojny Światowej i zbrodni katyńskiej, Impreza
szkolna z okazji: Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Kobiet, Dnia Rodziny, Dnia Dziecka,
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej, Jasełka, Mikołajki, Bal Karnawałowy,
rodzinny festyn integracyjno- rekreacyjny „Rodzinny Festyn na Wesoło”, Dzień Rycerski.
Realizacja zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych: gry rekreacyjne, turniej tenisa ziemnego,
turniej piłki nożnej, Balik Karnawałowy dla dzieci z konkursami, wyjazd uczniów do Kina
Cinema Leszno, wyjazd na ściankę wspinaczkową do Kościana, pokaz ratownictwa
medycznego, czynny udział dzieci w lekcji historii „Życie i Kultura w Średniowieczu”.
zaprezentowany przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto, udział uczniów w Światowym Dniu
Tabliczki Mnożenia,
Udział uczniów w akcji charytatywnej „Dar Serca”, udział uczniów w jubileuszowym
turnieju INTERmedi@ CUP o Puchar Burmistrza Krzywinia, udział w akcji edukacyjnej pt.
„Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów szkół podstawowych z terenu
Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komunalnymi” zorganizowanej przez Komunalny Związek Gmin
Regionu Leszczyńskiego, udział uczniów w szkoleniu w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, udział w akcji „zbiórka makulatury” mającej na celu wsparcie
Domu Dziecka w Lesznie, udział uczniów w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych
zorganizowanych we współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Prowadzącą warsztaty była trenerka z Centrum Edukacji i Profilaktyki „DIALOG”
z Krakowa p. Emilia Pakosz. Celem zajęć była profilaktyka zachowań ryzykownych wśród
dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na ich problemy oraz zagrożenia płynące z uzależnień.
W miesiącu kwietniu Dyrektor Szkoły po konsultacjach z nauczycielami i rodzicami
podpisała z Fundacją Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z Warszawy porozumienie
dotyczące przystąpienia szkoły do programu „ Szkoła Przyjazna Rodzinie”. „Szkoła
Przyjazna Rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji
pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych. Jego celem jest
uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana
i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany
w ramach programu certyfikat ma być dla rodziców znakiem, że w danej placówce wartości
rodzinne są uznawane i będą oni wspierani w procesie wychowawczym. Program wychodzi
naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów w zakresie
wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Ponadto szkoła
brała także udział w ogólnopolskim programie „Bezpieczne Wakacje”, a także przystąpiła do
programu "Cybernauci - kompleksowy projekt bezpiecznych zachowań w sieci". W ramach
programu uczniowie klas III, IV, V i VI, nauczyciele oraz rodzice utrwalali wiedzę, dzielili
się doświadczeniami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa podczas wykorzystania
komputera i aplikacji internetowych.
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Przedszkole Samorządowe w Bieżyniu:
Praca dydaktyczno-wychowawcza przebiega w przedszkolu w oparciu o programy
wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MENiS. W oparciu o ww. programy
wychowania przedszkolnego proces edukacji dzieci przebiega w atmosferze wzajemnej
pomocy oraz życzliwości. Metody oraz formy pracy oparte są na samodzielnym
doświadczaniu, grach dydaktycznych, własnych obserwacjach, różnorodnych zabaw, czy też
swobodnej i spontanicznej aktywności dziecka.
Przedszkole Samorządowe w Bieżyniu współpracuje z innymi jednostkami samorządowymi
i instytucjami: Policją, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kościanie,
Biblioteką Publiczną (lekcje biblioteczne), MGOPS, szkołami z terenu Gminy Krzywiń,
a także z rodzicami, którzy współuczestniczą w różnych imprezach i uroczystościach
organizowanych w przedszkolu.
Do imprez zaaranżowanych przez przedszkole należą: konkurs recytatorski, Pierwszy Dzień
Wiosny, Zajączek, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Balik karnawałowy
przebierańców, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Jasełka, spotkanie z Mikołajem, rozpoczęcie
i zakończenie roku szkolnego, Dzień Pluszowego Misia, Dni adaptacyjne dla dzieci, które
1 września przychodzą do przedszkola po raz pierwszy.
Ponadto dzieci z Przedszkola wzięły udział w: gminnym konkursie „Bezpieczny
Przedszkolak”, VI Przeglądzie Zespołów i Formacji Tanecznych "Tańczący Krzywiń"
organizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Krzywiń, akcji charytatywnej
organizowanej przez Szkołę Podstawową w Bieżyniu „Dar Serca”, akcji „Bezpieczne
wakacje” organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kościanie, obchodach Gminnego
Dnia Sportu, udział w akcji „zbiórka makulatury” mającej na celu wsparcie Domu Dziecka
w Lesznie.
W ramach realizowanej współpracy z rodzicami w 2016 roku zorganizowano także: zajęcia
otwarte dla rodziców, dni otwarte przedszkola, godziny konsultacji pedagogicznych oraz
spotkanie ze specjalistami, którzy wspierają rozwój dziecka- logopeda, psycholog, pedagog.
Ponadto w 2016 roku przedszkole w trosce o kontakt dzieci ze sztuką organizowało wycieczki
do Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik.
Schronisko Młodzieżowe w Łagowie
Osobami korzystającymi z noclegów w 2015 roku była przede wszystkim młodzież ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów. W czasie wakacji w Schronisku przebywały także grupy
z Poznania, należące do Stowarzyszenia „Wiara i Światło”, skupiające osoby
niepełnosprawne oraz ich opiekunów, a także Drużyna harcerska Royal Rangers z Leszna.
Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
W 2016 roku dokonano zakupu (ze środków budżetowych):
- wyposażenia do gabinetu higienistki – 4.992,71 zł.,
- wyposażenia do kuchni szkolnej - 1.762,29 zł.,
- pomocy dydaktycznych – 2.441,26 zł.,
- pomocy dydaktycznych dla dzieci niepełnospr. z Wydawnictwa Nowa Szkoła – 1.356,00 zł,
- artykułów malarskich na remont pomieszczeń szkolnych i biurowych - 1.052,25 zł.,
- programów antywirusowych (pracownia komputerowa, laptopy uczniowskie) – 1.484,22 zł.,
- tablicy interaktywnej oraz projektora – 8.800,00 zł.,
- sprzętu komputerowego z oprogramowaniem ( 2 szt. ) – 6.000,00 zł.,
- systemu nagłośnieniowego – Ibiza Port 15 VHF – 1.200,00 zł.,
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Poza tym wykonano następujące remonty: (ze środków budżetowych):
- naprawa dachu szkoły wraz z materiałami (demontaż starego pokrycia, przybicie nowych
desek, papy, kątrłaty i obróbka blacharska) – 5.614,71 zł.,
- wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach biurowych – 2.890,00 zł.,
- wykonanie mównicy oraz wymiana szyb w oknie sali lekcyjnej – 144,00 zł.,
- naprawa komina na dachu budynku szkolnego wraz z materiałem – 195,00 zł.,
- remont pomieszczeń biurowych – 700,00 zł.,
- naprawa instalacji elektrycznej szkoły – 760,66 zł.
Łączny koszt: 39.393,10 zł.
Przedszkole Samorządowe w Bieżyniu
W 2016 roku dokonano zakupu (ze środków budżetowych):
- artykułów malarskich na wyremontowanie pomieszczeń przedszkolnych – 639,00 zł.,
- artykułów na doposażenie kuchni – 288,65 zł.,
- baterii do łazienki – 408,00 zł.,
- rolki korkowej na tablice ogłoszeniowe – 184,98 zł.,
- zestawu do gimnastyki, pomocy (tunel, kryjówka, tor przeszkód) – 2.197,00 zł.
Poza tym wykonano następujące remonty (ze środków budżetowych):
- montaż półek w sali przedszkolnej – 150,00 zł.,
- montaż: blatu kuchennego i naprawa drzwi wejściowych do sali lekcyjnej – 214,00 zł.,
- montaż płytek na schodach wejściowych przedszkola – 738,00 zł.
Łączny koszt: 4.819,63 zł.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie
W 2016 roku dokonano zakupu (ze środków budżetowych):
- kasy fiskalnej – 1.680,00 zł.,
- doposażenia kuchni (zakup ogrzewacza wody oraz zlewu) – 469,20 zł.,
- gier planszowych – 161,40 zł.,
- artykułów malarskich przeznaczonych na remont pomieszczenia schroniska – 535,78 zł.,
- pelargonii, nawozu i ziemi do urządzenia terenów zielonych wokół schroniska – 238,00 zł.
Poza tym wykonano następujące remonty (ze środków budżetowych):
- wykonanie plansz informacyjnych z danymi schroniska – 541,20 zł.,
- rozbudowa instalacji elektrycznej w kuchni – 785,72 zł.,
- wykonanie i zamontowanie w kuchni: szafki pod zlewozmywak oraz podgrzewacza – 171 zł
- wymiana stolarki budowlanej – 3.032,00 zł.,
- koszty związane z opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego – 738,00 zł
Łączny koszt: 8.352,30 zł.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Dnia 17 lipca 2016 r. w Bieżyniu na terenie boiska szkolnego przy świetlicy wiejskiej odbyła
się loteria fantowa pod nazwą „Sport w przedszkolu”, której organizatorem loterii była Rada
Sołecka Wsi Bieżyń. Dochód z przeprowadzenia loterii został przekazany na zakup pomocy
dydaktycznych dla przedszkola.
Dnia 18 grudnia 2016r. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu brał udział
w „Świątecznym Jarmarku Pomysłów” w Krzywiniu, podczas którego sprzedawane były
rękodzieła uczniów i rodziców szkoły w Bieżyniu. Ze sprzedanych ozdób szkoła zebrała 530
zł. Pieniądze te w całości zostały przeznaczone na zakup książek dla dzieci, które nie są
lekturami szkolnymi. Książki przekazano na stan księgozbioru bibliotecznego.
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Zespół Szkół w Jerce
Informacje o szkole:
Do Zespołu Szkół w Jerce należy :
• Przedszkole Samorządowe w Jerce i w Kopaszewie,
• Szkoła Podstawowa w Jerce,
• Gimnazjum w Jerce.
W 2016 roku do Zespołu Szkół w Jerce uczęszczało 495 uczniów, podzielonych na
25 oddziały. W 12 klasach szkoły podstawowej uczyło się 226 uczniów, w 6 klasach
gimnazjum uczyło się 143 uczniów, natomiast w 4 oddziałach przedszkola w Jerce
i 1 oddziale przedszkola w Kopaszewie było 123 przedszkolaków. Z ogólnej liczby uczących
się, 312 uczniów było dowożonych, w tym 65 przedszkolaków. Zajęcia dydaktyczne
odbywały się w 21 salach lekcyjnych, 3 pracowniach komputerowych i 1 hali sportowej,
ponadto przedszkola posiadają 4 sale do zabaw w Jerce i 1 w Kopaszewie.
Zespół Szkół w Jerce zatrudniał w okresie sprawozdawczym 46 nauczycieli:
37 pełnozatrudnionych (w tym 1 na urlopie macierzyńskim, 1 na urlopie rodzicielskim, 1 na
urlopie dla poratowania zdrowia, 1 na urlopie wypoczynkowym uzuełniającym i 2 na
zwolnieniu lekarskim) i 8 niepełnozatrudnionych oraz 15 pracowników administracji i obsługi
(łącznie 13,75 etatu) tj. 4 pracowników ekonomiczno-administracyjnych (4 etaty),
5 pracowników obsługi szkoły (5 etatów), 4 pracowników przedszkola (3,75 etatu),
1 pracownik obsługowy hali sportowej (1 etat) i 2 pracowników sezonowych na umowę
zlecenie.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
W 2016 roku 102 uczniów brało udział konkursach przedmiotowych z czego: 1 uczeń
gimnazjum brał udział w etapie rejonowym z matematyki. Konkursy przedmiotowe: Szkoła
Podstawowa: konkurs języka polskiego, matematyczny i przyrodniczy, z języka angielskiego.
Gimnazjum: z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, historii, chemii, geografii,
biologii. Konkursy na etapie rejonu wielkopolskiego organizowane przez instytucje
oświatowe: Konkurs Gwara Wielkopolska - IIm. etap powiatowy, wyróżnienie
w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR, konkurs internetowy
MTEXPERT - III miejsce klas I gimn., Powiatowy Konkurs Matematyczny klas 1 Gimn.IVm., Powiatowy Konkurs Matematyczny klas VI „Jestem mistrzem matematyki” – IIm.
Szkoła zorganizowała Powiatowy Konkurs Matematyczny „Nasz region w matematyce” oraz
dwóch gminnych konkursów :Konkursu Ortograficznego dla klas II SP „Mistrz ortografii”
i Konkursu Języka Angielskiego English Master. Ponadto uczniowie brali udział w Konkursie
czytelniczym „Jaka to książka”, konkurs literacko-historyczny „Laur Najlepszego
Recytatora”, konkurs wiedzy o Melchiorze Wańkowiczu, Powiatowym konkursie
Matematycznym dla klas I gimnazjum, Powiatowym Konkursie Matematycznym
„Matematyka w zastosowaniach”, „Igrzyskach Olimpijskich w Matematyce”,
Międzynarodowym konkursie matematycznym – KANGUR, Powiatowym konkursie „Jestem
Mistrzem Matematyki”, „Co dwie głowy to nie jedna”- konkursie matematycznym, „Generał
Dezydery Chłapowski Zycie i dzieło”, „Historia II Wojny Światowej – kampania
wrześniowa”, „Polacy i Polska w czasie II wojny światowej”, „Chrzest Polski”, literackim
konkursie „Ciemno jak w miechu”, „Żołnierze wyklęci – Bohaterowie niezłomni”,
Powiatowym konkursie „Gwara Wielkopolska”, „Mistrz ortografii”, Mistrz Słownictwa –
konkurs j.angielskiego kl.IV-VI, , „Watykan i Jan Paweł II”, Powiatowym konkursie
religijnym „Czyny miłosierdzia w teologii i w życiu”, konkursie religijnym „Początki
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chrześcijaństwa na Ziemiach Polskich”, konkursie szachowym, Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom,” Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu
Drogowym, konkurs czytelniczy „W świecie baśni”, „Higiena i choroby człowieka” konkurs
Talentów, „Oddal to” konkurs zdrowego stylu życia, „Ciekawe życie twórców chemii”,
„Bezpieczny przedszkolak, konkursy plastyczne „Powiat kościański widziany oczami
dziecka”, „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa”, „Anioł – muśnięcie skrzydeł”, „Portret
pluszowego misia”, „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, „Nasza mała ojczyzna w starej
odsłonie – czy wiesz co to za miejsce”, „Stop dopalaczom”. Szkoła zorganizowała etap
gminny konkursu Bezpieczny Przedszkolak – przedszkolaki z przedszkola w Kopaszewie
zdobyły I miejsce w etapie powiatowym.
Udział uczniów w programach i projektach edukacyjnych: „Znajdź właściwe rozwiązanie” 138 uczniów, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy” - 138 uczniów, „Warzywa i owoce
w szkole” – 2 razy w tygodniu - 123 uczniów, „Nie pal przy mnie proszę” – 250 uczniów.
Uczniowie nauczania początkowego otrzymują owoce i warzywa na drugie śniadanie,
program „Szklanka dla każdego” - mleko dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej 3 razy
w tygodniu, udział w programie „Uczymy ratować”, Projekt „Używki to dranie – zmniejszają
postrzeganie”, „Holy wins” promowanie cech katolickich świętych, program „Bezpieczne
i radosne ferie zimowe”, projekt „Święto Patrona”, „Tradycje – nici wiążące przeszłość
z teraźniejszością”, „Nazwiska wielkich fizyków w jednostkach fizycznych”, Program
„Trzymaj formę”, „Żyj smacznie i zdrowo”, Projekt edukacyjny z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, Projekty edukacyjne Rozrywka z tabliczką mnożenia, „Lepsza szkoła”, „Znam
swoje prawa i obowiązki” – ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, „Śpiewam twe imię poteżne”z okazji Święta Nieodległości, Szkolna MINI POLAGRA – „Co dręczy nastolatka”, Projekt
„Obyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe”, „Czas świątecznych przygotowań”, „Agresji
mówimy NIE – żyjemy w zgodzie ze samym sobą”, Projekt zespołu nauczycieli języków
obcych– „Język bogactwem Europy”, i realizowano także ogólnopolskie programy
edukacyjne Lepsza Szkoła i MT-EXPERT, udział w kampanii edukacyjnej „SOS dla
środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy. Udział w projekcie Funduszu Inicjatyw
Obywatelkich PAKT Przebojowa Aktywność Krzywińska Trwa, a także projekty wśród
przedszkolaków „Mamo, tato – wole wodę” i „Czyste powietrze wokół nas”. Udział
w programie edukacyjno-profilaktycznym „Bezpiecznie – to wiedzieć i znać”.
Udział uczniów w akcjach charytatywnych: zbiórka artykułów dla bezdomnych zwierząt
w schronisku w Gaju, zbiórka plastikowych nakrętek „Dla Konrada”, „Dla Tomka” - leczenie
chłopca z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, „Sprzątamy Las” – Światowy dzień Ziemi,
zbiórka baterii, makulatury, kasztanów – w ramach projektów ekologicznych.
Udział uczniów w zawodach sportowych: Na szczeblu województwa: Wielkopolska Liga
Młodzików piłka ręczna chłopców gimnazjum – III miejsce, Mistrzostwa Piłka Ręczna
Chłopców SP – Vm, Na szczeblu rejonowym: Mistrzostwa w Piłce Ręcznej Chłopców – Im,
Piłka Ręczna Chłopców SP – Im, Etap powiatowy: Mistrzostwa w Piłce ręcznej dziewcząt SP
– III m, Unihokej Chłopcy SP – Im, Unihokej Chłopców Gimnazjum – I m, Piłka Ręczna
dziewcząt gimnazjum – II m, Piłka ręczna dziewcząt – III m, Lekkoatletyka Gimnazjum: rzut
oszczepem III m i w pchnięciu kulą III m, Wielkopolski Turniej Orlika INEA CUP SP – II m,
Sztafetowe Biegi Przełajowe Gimnazjum – chłopcy – III m, Piłka siatkowa chłopców
gimnazjum III m, Piłka ręczna chłopców SP – I m, Tenis stołowy Gimnazjum – drużynowo –
III m Turniej piłkarski o puchar Tymbarku – III m, Etap gminny: Czwórbój LA Chłopcy SP –
I miejsce, Czwórbój LA Dziewczęta SP – III m, Piłka siatkowa chłopcy gimnazjum – Im,
piłka siatkowa dziewcząt gimnazjum – IIIm, Tenis stołowy gimnazjum – IIm, iłka nożna
halowa SP – IIIm, Sztafetowe Biegi Przełajowe SP – IIIm, Sztafetowe Biegi Przełajowe
Dziewczęta gimnazjum – IIm. Ponadto przy współpracy UKS KMS Tęcza szkoła
zorganizowała międzyszkolne zawody szachowe – w grupie gimnazjum brało udział
25
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
za 2016 rok

26 uczniów a z podstawówki 6, także uczniowie ze szkoły w Lubiniu.
Społeczność szkoły w Jerce organizowała imprezy o charakterze środowiskowym,
najpopularniejszą jest MINI POLAGRA - w 2016 roku pod hasłem „Co dręczy nastolatka”.
Celem, obok promocji zdrowego stylu życia, jest współpraca ze środowiskiem lokalnym,
integracja zespołów klasowych, rozwijanie kreatywności uczniów i wdrażanie ich do
odpowiedzialności za różne zadania. Główną atrakcją szkolnych targów były stragany ze
zdrową żywnością, przygotowane przez uczniów, których wspomagali rodzice. Goście
skorzystać mogli z kawiarenki, oferującej smaczne wypieki domowe oraz aromatyczną kawę
i herbatę. Imprezę ubarwiły występy chóru „Kantylena” oraz występy uczniowskie:
prezentacja talentów, pokaz gimnastyczny Chirliderek, występ grupy tanecznej Alemana,
taniec belgijski w wykonaniu uczniów i rodziców. uczennic, jak i absolwentek naszej szkoły.
W ramach hasła „Co dręczy nastolatka” zorganizowano różne konkursy nt. Mój strój, Moje
śniadanie w domu i w szkole, Moje popołudnie, Mam problem – gdzie szukac pomocy?
Jestem za gruby, Jestem za chudy, Nie mogę się nauczyć, Nikt mnie nie rozumie. Ponadto
„Bezpieczny maluch”, w którym najmłodsi mieli okazję wykazać się znajomością znaków
drogowych oraz zasad poruszania się po drodze, „Cuda natury” - uczniowie z klas IV-VI
zaprezentowali przygotowane przez siebie przepisy na wykorzystanie ziół w „domowej
apteczce”,
„Pierwsza pomoc”- uczniowie Gimnazjum przedstawili scenki na temat zasad udzielania
pierwszej pomocy. Ponadto specjalnie powołane jury oceniało gazetki ścienne przybliżające
najbardziej znane zioła. Wytypowano również najładniej udekorowane stoły dla gości, które
w tym roku przystrojone były przede wszystkim w kolorowe i pachnące zioła.
W roku sprawozdawczym dobrze układała się współpraca z rodzicami. Zorganizowano Dni
Otwarte Szkoły, spotkania z rodzicami, opracowano i przekazano rodzicom kalendarz ZS
w Jerce na rok szkolny 2016/2017 oraz cotygodniowe dyżury nauczycieli dla rodziców
i cotygodniowe dyżury dla uczniów, stały kontakt z psychologiem z Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
Zadania dodatkowe wynikające ze Statutu Szkoły realizowane w 2016 roku: przeprowadzono
egzaminy na karty rowerową (40 uczniów), nauczyciele wspomagali uczniów mających
problemy z nauką i rozwijające zainteresowania, ponadto w szkole działał Szkolny Klub
Europejski, Szkolny Klub Ekologiczny, Koło Wolontariuszy (współpraca z DPS Mościszki
i Fundacją Pomocy humanitarnej „Redemptoris Misso”), Szkolne Koło Caritas, Uczniowski
Klub Sportowy „Spartanie”. Na wszystkie zajęcia uczęszczało średnio 50 uczniów. Trzy
drużyny piłkarzy ręcznych biorą udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki
Ręcznej. UKS spartanie brał udział w projekcie FIO – PAKT w ramach, którego odbywały się
zajęcia piłki ręcznej, trenujący zaopatrywani byli w napoje i żywność energetyczną oraz
zakupiony został nowy sprzęt sportowy, który wykorzystywany jest także na lekcjach
wychowania fizycznego. Odbyły się warsztaty profilaktyczne z terapeutą Monaru w Lesznie podczas warsztatów uczniowie ćwiczyli umiejętność radzenia sobie z przemocą słowną
i fizyczną, a także umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i mówienia NIE.
Redagowano szkolną gazetkę „Korzystniak”, zorganizowano pomoc dla uczniów z rodzin
potrzebujących pomocy w postaci paczek świątecznych dla 30 rodzin. Przyznano wyprawki
szkolne w ramach programu rządowego pomocy uczniom dla 1 ucznia, dla 10 uczniów
zgodnie z decyzją MGOPS przygotowywano II śniadanie. Szkoła prowadziła ciągłą
współpracę z DPS w Mościszkach i CPPR w Kościanie. W maju 2016 roku uczniowie
odwiedzili zaprzyjaźnioną szkołę w Havlíčkovej Borovej w Czechach. Ponadto przeprowadzona
była adopcja na odległość (Adopcja Serca) - Szkolny Klub Europejski adoptował
sześcioletnią dziewczynkę , Aleoia pochodzi z rodziny wielodzietnej, jej rodzice utrzymują
się tylko z pracy na polu. Dzięki tej pomocy Aleoia będzie miała zapewnioną naukę oraz
ciepłe posiłki i opiekę zdrowotną.
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W zakresie poprawy bazy materiałowej i remonty:
W 2016 roku przeprowadzono następujące prace remontowe:
Przeprowadzono malowanie i gipsowanie w budynku szkoły podstawowej: m.in.sali
lekcyjnej, gabinetu 206, korytarza – 13.000zł. Wymieniono lampy w salach lekcyjnych,
księgowości, na korytarzach I piętra – 15.006 zł, wymieniono posadzkę sala 111 – 8.183,02zł,
wykonano prace murarskie na hali gimnastycznej – 7.430zł, naprawiono ogrodzenie placu
zabaw- 384,95zł, malowanie placów zabaw w przedszkolach – 2.503,82zł, naprawy na
placach zabaw – 211,17zł, położenie płytek przy placu zabaw – 233,39zł, naprawa
oświetlenia – 320,27zł, montaż systemu CCTV – 6.012,24zł.
Pozyskane środki :
Za wynajem sali gimnastycznej – 6.889,60 zł,
Za najem pomieszczeń w szkole – 2.092,68 zł,
Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 145,04 zł,
Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie składek – 766,16 zł,
Refundacja z MGOPS kosztów śniadań dla uczniów – 3.018,00 zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5.657,00zł
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego – 5.515,10 zł
Na wyposażenie gabinetu pielęgniarki szkolnej – 5.000zł

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu
Informacja o szkole oraz o schronisku
W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. A. Mickiewicza w Lubiniu uczyło się
116 uczniów w 7 oddziałach: w Szkole Podstawowej 6 oddziałów, w 1 oddziale Gimnazjum.
Uczniowie naszej szkoły to mieszkańcy następujących miejscowości: Bielewo, Bieżyń,
Cichowo, Lubiń, Łagowo, Mościszki, Nowy Dwór, Zbęchy Pole, Kościan (1). Uczniowie
zamiejscowi są do szkoły dowożeni. Do Przedszkola Samorządowego w Bielewie uczęszcza
25 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do Przedszkola Samorządowego w Lubiniu uczęszcza 25
dzieci w wieku od 4 do 6 lat.
W szkole i przedszkolach jest zatrudnionych 20 nauczycieli w tym
7 niepełnozatrudnionych i 2 etaty łączone. Z tej liczby 1 nauczycielka przebywała na urlopie
macierzyńskim. Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli: wyższe magisterskie
z przygotowaniem pedagogicznym 18, licencjat 2. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel
stażysta - 1, nauczyciel mianowany – 5, nauczyciel dyplomowany – 14. Placówka zatrudnia
2 pracowników administracji w pełnym wymiarze oraz 8 pracowników obsługi w wymiarze
6,5 etatów (w tym indywidualny asystent ucznia 0,5 etatu)
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu liczy obecnie 40 miejsc noclegowych,
w tym: część turystyczna - 30 miejsc noclegowych i dwie łazienki zbiorcze,
część o podwyższonym standardzie - 3 pokoje trzyosobowe z łazienkami i telewizorami
oraz 1 pokój jednoosobowy oraz dodatkową łazienkę zbiorczą. Do dyspozycji gości pozostają
również: świetlica ze sprzętem RTV oraz wyposażona kuchnia. Goście schroniska korzystać
mogą z sali gimnastycznej, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, a także
z altanki z grillem.
27
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
za 2016 rok

W 2016 roku z pobytu w schronisku skorzystało 626 osób, w tym 69 gości
zagranicznych (Czechy, Japonia, Francja). Udzielono odpłatnie 1075 noclegów, w tym
186 gościom z zagranicy. Ponadto z darmowych noclegów skorzystali: Zespół Szkół
i Placówek Oświatowych w Lubiniu: warsztaty wokalne „Semplicze”, uczniowie kl.3
Gimnazjum „Noc Naukowców”, uczniowie kl.2 Gim. projekt „Każdy w 2a już wie co jest
zdrowe, a co nie”, nauczyciele ze szkoły podstawowej w Żdarze, drużyny z Czech
uczestniczące w Zlocie Zabytkowych Pojazdów Strażackich w Bielewie, uczestnicy szkolenia
dla wielkopolskich moderatorów odnowy wsi, Biblioteka Publiczna MiG Krzywiń.
Wpłaty za rok 2016 wyniosły 20.766,16zł.
Działania dydaktyczne wychowawcze i opiekuńcze:
W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
rozwijano kompetencje czytelnicze i informatyczne, wychowywano do wartości.
Część opiek nad uczniami podczas zmian organizacyjnych związanych z nieobecnością
nauczycieli realizowana była jako godziny czytelnicze, biblioteczne oraz zajęcia
informatyczne. Organizowano konkursy rozwijające czytelnictwo oraz rozbudzające
zainteresowania nt. ważnych dla życia wartości.
Powołano zespoły ewaluacyjne:
a) Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
b) Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola
Kontrolowano bazę dydaktyczną szkoły, w tym dokonano przeglądu rocznego, przeglądy
wentylacji oraz przeglądu placu zabaw.
Dokonano kontroli prowadzonych dzienników lekcyjnych, w tym zauważono
nieprawidłowości wynikające głównie z niesystematycznym sprawdzaniem obecności
na zajęciach. Na uwagę zasługuje fakt, że większość nauczycieli na bieżąco wpisuje tematy
lekcji oraz systematycznie ocenia uczniów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt
zapowiadania sprawdzianów i prac klasowych oraz stosowanie terminów zgodnych
ze statutem szkoły.
Rodzice są informowani o zebraniach i konsultacjach, a ich obecność jest potwierdzana
podpisem w dokumentacji wychowawców klas. Uczniowie i rodzice na początku roku zostali
poinformowani o wymaganiach edukacyjnych, a rodzice w odpowiednich terminach zostali
poinformowani o ocenach niedostatecznych i zagrożeniach na I semestr.
Nauczyciele w towarzystwie dyrektora szkoły uczestniczyli w obserwacji lekcji kolegów
i koleżanek. Wnioski przekazano na bieżąco.
Dokonywana jest ocena pracy nauczycieli, którzy złożyli wnioski do dyrektora szkoły o taką
ocenę.
Dokonano kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci pięcio- i sześcioletnie.
Wszystkie dzieci z obwodu spełniają obowiązek szkolny i obowiązek przygotowania
przedszkolnego. W ostatnim czasie konieczne będzie zgłoszenie do organu prowadzącego
wątpliwości spełniania obowiązku szkolnego przez jednego z uczniów klasy V. W związku
z powyższym należy zwrócić uwagę na prawidłowe prowadzenie dokumentacji w zakresie
kontrolowania obecności uczniów na zajęciach.
Zauważalna jest bardzo słaba motywacja grona pedagogicznego do podnoszenia
kwalifikacji oraz udziału w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Obecnie tylko jeden
nauczyciel bierze udział w studiach podyplomowych. Wielu nauczycieli nie wykorzystuje
możliwości dokształcania oraz nie wykorzystuje funduszu przeznaczonego na podnoszenie
kwalifikacji i własnego warsztatu pracy.
W trakcie semestru odbyło się pięć rad pedagogicznych, w tym jedna klasyfikacyjna oraz
jedna warsztatowa. Nauczyciele realizują podstawę programową zgodnie z założeniami
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wynikającymi z planów pracy, w tym nie ma nieprawidłowości wynikających z ilościowych
założeń podstawy programowej.
W trakcie roku szkolnego odbyły się następujące uroczystości:
• Rozpoczęcie Roku Szkolnego
• Dzień Chłopca
• Dzień Papieski
• Akademia z okazji Odzyskania Niepodległości
• Jasełka i Wigilie klasowe
• Dzień Babci i Dziadka
Od października wydłużono godziny funkcjonowania Oddziału przedszkolnego
w Lubiniu.
Zajęcia prowadzone są w 11 salach lekcyjnych, w bibliotece, siłowni, sali sportowej
oraz na hali sportowej przy Zespole Szkół w Krzywiniu. Zadania dydaktyczne szkoły
realizowane były zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły i z uwzględnieniem priorytetów Ministra
Edukacji oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W ofercie edukacyjnej szkoły są koła zainteresowań: zespół wokalny „Semplicze”,
3 przedmiotowe koła zainteresowań (matematyczne, polonistyczne, historyczne), kółko
religijne, kółko szachowe, Koło Przyjaciół Książki, ULKS Lubiń, SKS. Uczestnictwo
w zajęciach pozalekcyjnych umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i udział w zawodach
i konkursach. Dla uczniów z trudnościami w nauce prowadzone są zajęcia dydaktycznowyrównawcze, rewalidacyjne, logopedyczne. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wielu
projektach współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne: Ferie na sportowo, Szklanka
Mleka, Owoce w Szkole. Aktywnie współdziałają z Mobilnym Ośrodkiem Kultury
w Krzywiniu. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych i oświatowych. W ramach rozwoju
kompetencji czytelniczych uczniowie odwiedzili Bibliotekę Publiczną oraz KCEK w Śremie.
W okresie sprawozdawczym godne odnotowania są następujące osiągnięcia uczniów:
II miejsce w międzyszkolnych zawodach gminnych w siatkówce; I, II, III miejsce
w kategorii dziewczęta oraz I i III miejsce w kategorii chłopcy w XI Otwartym Turnieju
Szachowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; III miejsce w konkursie
fotograficznym pod hasłem „Gościnna Wielkopolska w obiektywie”; złoty i brązowy medal
w Wiosennych Biegach Przełajowych w Racocie; II miejsce w XV Powiatowym Konkursie
"Igrzyska Olimpijskie" w Matematyce; Mistrzyni Powiatu Kościańskiego w konkursie
"Jestem Mistrzem Matematyki"; 11- osobowa reprezentacja gimnazjum zdobyła 10 medali
Mistrzostw Powiatu Kościańskiego w Lekkiej Atletyce; I miejsce drużynowo, dwa I miejsca
indywidualnie, III miejsce indywidualnie w Powiatowym Turnieju Szachowym; IV miejsce
w Powiatowym Konkursie „Gwary Wielkopolskiej”; 1 uczennica SP zakwalifikowała się do
etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z j.polskiego; wicemistrzostwo oraz
brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek do lat 16 w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym;
1 uczeń gimnazjum zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
z matematyki; III miejsce w powiatowym konkursie „Watykan i św. Jan Paweł II”; II miejsce
w powiatowym konkursie „Bądźmy zdrowi”; wyróżnienia w konkursie „Powiat kościański
oczami dziecka”.
Zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowaliśmy zgodnie z Programem
Wychowawczym i Programem Profilaktycznym szkoły. Odbyły się apele i uroczystości
szkolne związane ze świętami narodowymi i państwowymi. Zgodnie z ceremoniałem szkoły
zorganizowano pasowanie uczniów klas I szkoły podstawowej, spotkanie opłatkowe. oraz
Dzień Babci i Dziadka, uczniowie uczestniczyli w wielu formach kulturalnych (teatr, kino).
Ważnym elementem pracy wychowawczej jest integracja społeczności szkolnej
i lokalnego środowiska, dlatego co roku przygotowujemy programy artystyczne i koncerty,
które prezentujemy na zewnątrz, promując w ten sposób szkołę. W okresie sprawozdawczym
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ważne odnotowania są występy Zespołu Wokalnego Semplicze: Koncert Kolęd, Koncert
WOŚP w Krzywiniu, 50-lecie pożycia par małżeńskich, Zabawa Andrzejkowa, Dzień Babci
i Dziadka - dla seniorów w Lubiniu, Kiermasz Świąteczny w Krzywiniu, Wigilia Seniorów
w Krzywiniu, spotkanie z Rafałem Maserakiem,
Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, która była widoczna podczas
współtworzenia dokumentów pracy szkoły, festynu „Czerwcówka” oraz Biesiady
Andrzejkowej. Rada Rodziców sfinansowała również zakup licznych nagród
okolicznościowych, konkursowych oraz na koniec roku szkolnego.
Uczniowie naszej szkoły w ramach współpracy ze szkołą w Żytowiecku uczestniczą
w ważnych wydarzeniach placówek, wspólnie wyjeżdżają na wycieczki, uczestniczą
w zawodach sportowych i wielorakich konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi.
W ramach pomocy socjalnej dożywianiem objętych jest 18 dzieci, wyprawki szkolne
otrzymało 2 dzieci. W szkole działa gabinet pielęgniarki szkolnej (1 dzień w tygodniu).
Utrzymywany jest stały kontakt z kuratorami sądowymi i asystentem rodziny. Uczniowie
mają zapewnione bezpieczne warunki podczas pobytu w szkole, wyjazdów i dowozów.
Poprawa bazy materiałowej i remonty.
W 2016 roku wykonano następujące remonty oraz dokonano zakupów: malowanie korytarzy
szkoły (2.961,30zł.), naprawiono dach na budynku sali gimnastycznej (10.838,82zł.);
wymieniono drzwi w budynku szkoły (8.978,00zł.).
Zakupiono: nożyce elektryczne (715,01zł.); odkurzacz (499,0zł.); przyczepkę do traktorka
(450,00zł.), laptop (1.519,00zł.); telewizor (2.370zł.); kserokopiarkę (2.460,00zł.); karcher
(2.824,88zł.); 4-kanałowy odbiornik wielozakresowy, mikrofony doręczne, statywy
mikrofonowe (3.288,00zł.); drukarkę (439,00zł.); kasę fiskalną (1.680,00zł.). Zakupiono
pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych na łączną kwotę 10.957,95zł.
Doposażono gabinet pielęgniarki szkolnej na kwotę 4.988,51zł.
Do Przedszkola Samorządowego w Bielewie zakupiono dywan (1.251,00zł.) oraz piec
akumulacyjny (1.402,20zł.), szafki (916,00zł.). Przedszkole Samorządowe w Lubiniu
doposażono na łączną kwotę 9.378,60zł.
W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym dokonano naprawy rozdzielnicy elektrycznej, mebli
oraz oświetlenia na łączną sumę 1.610,70zł.; zakupiono oraz wymieniono okno dachowe
(1.647,95zł.); poduszki puchowe (765,05zł.); prześcieradła, pościele kołdry (1.223,48zł.).

Zespół Szkół w Krzywiniu
Funkcjonowanie szkół i przedszkoli w okresie od 01 stycznia do 31 sierpnia 2016 roku
Na koniec roku szkolnego 2015/2016 do Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu
uczęszczało 67 dzieci (funkcjonowały 3 grupy), natomiast do Przedszkola Samorządowego
w Świńcu uczęszczało 24 dzieci (1 grupa łączona).
Na koniec roku szkolnego 2015/2016 do Szkoły Podstawowej w Krzywiniu uczęszczało
228 uczniów, natomiast do Gimnazjum w Krzywiniu 127 uczniów. Nauka odbywała się w
18 oddziałach, z czego 12 w szkole podstawowej i 6 w gimnazjum, z tym, że 2 oddziały klas
trzecich gimnazjum miały zajęcia w budynku „B”. Zajęcia w szkole rozpoczynały się o godz.
7:25 a kończyły o14:40. Z ogólnej liczby uczniów, do szkoły dowożonych było 176 uczniów
z 11 miejscowości. Dla uczniów dowożonych oraz tych, których rodzice zgłosili potrzebę
zapewnienia opieki zorganizowano zajęcia świetlicowe w dwóch grupach: dla uczniów klas
I-III Szkoły Podstawowej w następujących godzinach: 6:30-7:20 i 11:00-13:00 dla uczniów
klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum w godzinach 6:55-8:10 i 13:00-15:45.
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Na koniec roku szkolnego 2015/2016 uczęszczało 36 uczniów do 3 oddziałów Liceum
Ogólnokształcącego, 81 do 3 oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 7 słuchaczy do
1 oddziału Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, razem 124 uczniów
i słuchaczy. W 2016 roku szkołę ukończyło 11 absolwentów LO, 31 absolwentów ZSZ oraz
7 słuchaczy LO dla Dorosłych.
Funkcjonowanie szkół i przedszkoli w okresie od 01 września 2016 do 31 grudnia 2016r.
Od 1 września 2016 roku w skład Zespołu Szkół w Krzywiniu wchodzą następujące
placówki: 1) Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu – placówka czynna jest od godz. 7:00 –
15:00. Do przedszkola uczęszcza 99 dzieci, zajęcia prowadzone są w 4 grupach
oddziałowych. Do przedszkola uczęszczają dzieci z miejscowości: Krzywiń, Wieszkowo,
Żelazno, Czerwona Wieś, Kuszkowo, Teklimyśl, Boża Wola, Lubiń, Jerka, Świniec;
2) Przedszkole Samorządowe w Świńcu - placówka czynna jest od godz. 7:45 -13:15.
Do przedszkola uczęszcza 25 dzieci, zajęcia prowadzone w jednej grupie łączonej (3–6 lat).
Do przedszkola uczęszczają dzieci z miejscowości: Świniec, Wymysłowo Jurkowo i Zgliniec;
3) Szkoła Podstawowa im. Powstańczej Kompanii Krzywińskiej w Krzywiniu. Do
szkoły uczęszcza 201 uczniów, nauka odbywa się w 11 oddziałach, z czego 7 oddziałów to
klasy I-III i 4 oddziały to klasy IV-VI;
4) Gimnazjum w Krzywiniu. Do szkoły uczęszcza 135 uczniów, nauka odbywa się w
6 oddziałach. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 7:25, a kończą o14.40.
Z ogólnej liczby uczniów do szkoły dowożonych jest 261 uczniów z 14 miejscowości:
Wieszkowo, Żelazno, Czerwona Wieś, Kuszkowo, Teklimyśl, Boża Wola, Miąskowo, Lubiń,
Bielewo,Nowy Dwór, Świniec, Jurkowo, Jurkowo-Huby, Zgliniec
Dla uczniów dowożonych oraz tych, których rodzice zgłosili potrzebę zapewnienia
opieki zorganizowano zajęcia świetlicowe w dwóch grupach: dla uczniów klas I-III Szkoły
Podstawowej w godzinach 6:30 - 7:20 i 11:00 – 13:00 w dla uczniów klas IV-VI Szkoły
Podstawowej i I-III Gimnazjum w godzinach 6:55 – 8:10 i 13:00 – 15:45.
5) Liceum Ogólnokształcące im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, do którego
uczęszcza: do 2 oddziałów 25 uczniów;
6) Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, do której do
3 oddziałów uczęszcza 78 uczniów.
W Zespole Szkół w Krzywiniu w okresie od stycznia – sierpnia 2016 roku
zatrudnionych było: 56 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym: 45 pełnozatrudnionych 11
niepełnozatrudnionych.(1 nauczyciel był zatrudniony na zastępstwo do 31.07.2016r.).
Z końcem roku szkolnego ustał stosunek pracy z 9 nauczycielami zatrudnionymi na czas
określony, dla których zatrudnienie w naszej szkole było dodatkowym miejscem pracy.
Zakończyła się również umowa z psychologiem, który realizował godziny we wszystkich
szkołach podstawowych i gimnazjalnych gminy Krzywiń. ( ZS Krzywiń - 7 godz.; ZS Jerka 7 godz.: ZSiPO Lubiń – 3 godz.; ZSiPO Bieżyń – 3 godz.).
W dniu 1 września 2016 roku w Zespole Szkół w Krzywiniu zatrudnionych było: 54
nauczycieli z tego 43 pełnozatrudnionych i 11 niepelnozatrudnionych (7,73 etatu).
Rezygnacja ze stanowiska dotychczasowego dyrektora i wicedyrektora zespołu spowodowała
potrzebę zatrudnienia od 5.08.2016 roku dyrektora zespołu, natomiast w październiku 2016
nastąpiły zmiany na stanowisku wicedyrektora do spraw przedszkoli i szkoły
ponadgimnazjalnej, które powierzono nauczycielowi naszej szkoły. W ogólnej liczbie
zatrudnionych 4 nauczycieli nie wykonuje pracy dydaktycznej, ponieważ korzystają
z uprawnień rodzicielskich i urlopu dla poratowania zdrowia. W szkole zatrudnieni są
pracownicy pedagogiczni na stanowiskach: nauczyciela – bibliotekarza, wychowawcy
świetlicy, nauczyciela zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedy, pedagoga szkolnego
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z dopełnieniem etatu w Zespole Szkół w Placówek Oświatowych w Bieżyniu,
W dniu 31 grudnia 2016 roku zatrudnionych było 54 nauczycieli w tym posiadających stopień
awansu zawodowego: nauczyciela dyplomowanego 35 nauczycieli, co stanowi 64,8%,
8 nauczycieli mianowanych, co stanowi 14,8%, 8 nauczycieli kontraktowych, co stanowi
14,8%, 3 nauczycieli stażystów, co stanowi. 5,56% ogółu zatrudnionych.
Ponadto zatrudnieniowych jest: 5 pracowników administracji w pełnym wymiarze czasu
pracy, 16 pracowników obsługi co stanowi 13,96 etatu; (3 pracowników pomocy nauczyciela,
3 pracowników gospodarczych, 10 sprzątaczek) Z dniem 31 sierpnia 2 pracowników obsługi
skorzystało z uprawnień emerytalnych.
Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza
Średnia ocen w szkole na koniec roku szkolnego 2015/2016 wyniosła: 3,74 (bez klas
I-III SP); Szkoła Podstawowa kl. IV-VI: 4,11, Gimnazjum: 3,63; Zasadnicza Szkoła
Zawodowa: 3,47; Liceum Ogólnokształcące: 3,76.
Szkołę Podstawową w Krzywiniu ukończyło 37 uczniów; uzyskali następujące wyniki
przeprowadzonego sprawdzianu po klasie szóstej: część pierwsza - średni procent szkoły:
53,55%; część druga język angielski - średni procent szkoły: 62,15%.
Gimnazjum w Krzywiniu ukończyło 41 uczniów; uzyskali następujące wyniki
z poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego: historia i wiedza o społeczeństwie:
50,03%; język polski: 61,33%; przedmioty przyrodnicze: 44,65%; matematyka: 41,00%;
język angielski poziom podstawowy: 57,25%; język angielski poziom rozszerzony: 40,21%,
język niemiecki poziom podstawowy: 52,28%.
Z obiadów dofinansowanych z pomocy społecznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum
korzystało 18 uczniów. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe otrzymało
45 uczniów.
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 10 absolwentów, zdało 8 (80%). Uczniowie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie („nowa formuła”) - 16 absolwentów (zdało 12 – 75%) oraz do egzaminu
czeladniczego 15 absolwentów (zdało 13 – 87%).
Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu i Przedszkole Samorządowe w Świńcu
Działania obu przedszkoli prowadzone były w oparciu o realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego i dodatkowo wspierane projektami: „Bądźmy
zdrowi-wiemy, więc działamy”, projekt gminny PAKT, AQUAFRESH, Czyste powietrze
wokół nas, Kubusiowi Przyjaciele Natury. Kontynuowana była również akcja „Cała Polska
czyta dzieciom”.
W przedszkolach organizowane były zajęcia: języka angielskiego, rytmiki, religii,
korekcyjno–kompensacyjne, terapii logopedycznej oraz rewalidacyjne. W przedszkolach
odbyło się wiele imprez i uroczystości m. in. Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka; Światowy
Dzień Pluszowego Misia; wizyty Świętego Mikołaja; spotkania wigilijne - JASEŁKA;
obchody Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Matki; Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
(wizyta w Bibliotece Publicznej w Krzywiniu); Andrzejkowe wróżby; akcja „Czytanie
bajek”; uroczystość z okazji Święta Niepodległości, Światowego Dnia Rzucania Palenia.
Dla przedszkolaków zostały zorganizowane następujące wycieczki: udział w sesji
zdjęciowej na terenie Zespołu Szkół; zwiedzanie Posterunku Policji, Urzędu Pocztowego
i apteki (w ramach Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza); wycieczka do sklepu DINO oraz do
księgarni „Pod Sową”. Zorganizowano wyjazdy na spektakle teatralne pt. „Wiosenny wianek”
do Gostynia; „Jaś i Małgosia” do Kościana, „Baśnie Pana Andersena” do Śremu, „Kot
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w jednym kapeluszu” do Kościana; „Baśnie braci Grimm” do Kościana. Dzieci brały również
udział w przedstawieniach: „Kopciuszek” w wykonaniu aktywu bibliotecznego
i przedstawieniu „Królowa Śniegu” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Krzywiniu oraz
w wyjeździe do Centrum Rozwoju Dziecka w Kościanie i wyjeździe do „Krainy smaków”
w Boszkowie.
Współpracując z rodzicami, placówkami i instytucjami przedszkolacy brali udział
w różnorodnych przedsięwzięciach i działaniach m. in.: występ z okazji Dziesięciolecia
Klubu Seniora w Jurkowie; program artystyczny dla Klubu Seniora w Jurkowie z okazji Dnia
Babci i Dziadka; spotkanie ze strażakiem; wizyta Pani policjantki z Komendy Powiatowej
w Kościanie pt. „.ŻABKI poznają PYRKA”; spotkanie z Ratownikiem Medycznym; wizyta
pani bibliotekarki; z okazji „Dnia Pomidora” spotkanie z ogrodnikiem; spotkanie
z higienistką szkolną w obecności Misiulka Zdrowulka „Zdrowe ząbki mam-bo o ząbki
dbam”; wspólne zajęcia z rodzicami, m. in.: cykliczne spotkania z rodzicami „Bajkowy ranek
w przedszkolu” - rodzice czytają dzieciom książki o stałej porze dnia; wspólne wykonywanie
przez dzieci i rodziców soków owocowo-warzywnych, ozdób choinkowych, pieczenie
świątecznych pierników, Festyn Rodzinny „Mama, tata, ja i przedszkole”.
Zorganizowano także konsultacje oraz warsztaty dla rodziców przeprowadzone przez
przedstawicieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie. Rodzice mieli
możliwość uczestniczenia z zajęciach otwartych.
W roku sprawozdawczych zorganizowania wiele przedsięwzięć:
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
W szkole odbyły się okolicznościowe uroczystości i apele z okazji: Święta Patrona
Szkoły, Przywitanie Wiosny, Dnia Zdrowia, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Edukacji
Narodowej, Święta Niepodległości, świąt bożonarodzeniowych – przedstawienie pt.
„Królowa Śniegu” ,Świąteczny Jarmark Pomysłów - kiermasz ozdób świątecznych.
W ramach promocji w szkole zorganizowano drzwi otwarte dla przyszłych uczniów
klas I Szkoły Podstawowej, spotkanie organizacyjno-informacyjne dla przyszłych uczniów
klas I Gimnazjum oraz ich rodziców, drzwi otwarte i targi edukacyjne dla uczniów III klas
gimnazjum - Strefa Gimnazjalisty Odbyło się spotkanie dyrekcji z rodzicami najstarszych
przedszkolaków, potencjalnymi kandydatami do klasy I szkoły podstawowej.
Odbyły się trzydniowe rekolekcje „Przez Chrzest do Miłosierdzia”, tematycznie
nawiązujące do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski. W ich programie był wyjazd
wszystkich uczniów szkoły do Poznania, którego celem było zwiedzanie Bramy Poznania
i Katedry Poznańskiej.
W szkole działała grupa wolontariuszy współpracujących z Domem Pomocy Społecznej
w Mościszkach. Zorganizowali dla podopiecznych Domu „Powitanie wiosny”, zawody
sportowe, „Czerwcówkę”, „Andrzejki”.
W szkole przeprowadzono wiele akcji i zbiórek charytatywnych: „Ratujemy konie”,
„Góra Grosza”, „Sprzątamy świat- oddajemy stary telefon”, „Pomoc dla zwierząt ze
schroniska w Gaju”, zbiórka surowców wtórnych, zbiórka baterii, „Znaczki na misje”,
Zbiórka makulatury, makulatury, baterii, pomoc dla kasztanowca „Benedykta”, pomoc na
rzecz Domu Dziecka w Lesznie, „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”, zbiórka zabawek,
zbiórka kasztanów, zbiórka produktów spożywczych, współpraca z DPS w Mościszkach,
zbiórka aluminium, pozyskiwanie dodatkowych funduszy od sponsorów w celu ich
przekazania na prezenty gwiazdkowe dla dzieci dializowanych w Instytucie Pediatrii
Pracowni Dializ Kliniki Chorób Dzieci na ulicy Szpitalnej w Poznaniu.
Nauczyciele naszej szkoły dodatkowo zorganizowali dla uczniów konkursy szkolne na
najpiękniejszy niemiecki kalendarz adwentowy, konkurs plastyczny „Bezpieczny uczeń”, 33
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klasowy konkurs na komiks o tematyce bożonarodzeniowej, konkurs plastyczny „Miejsca
Pamięci Narodowej", konkurs ortograficzny „Mistrz Ortografii", konkurs „Logo samorządu
szkolnego", konkurs edukacyjny „Bezpiecznie Tu i Tam", konkurs na najładniejszą choinkę,
konkurs plastyczny „Wolni od nałogów".
Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkoły ponadgimnazjalne (LO i ZSZ): XIII Wielkopolski Konkurs Teologiczny; VI
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Fachowiec”; V Krzywińska Gra Miejska 2016,
„Chrzest Polski-Krzywiń 966”; konferencja i wystawa Instytutu Pamięci Narodowej
„Wielkopolska w cieniu WRONy”; „Strefa Gimnazjalisty 2016”; wydawanie szkolnej gazetki
„Nota bene, spotkania dla uczniów z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji
w Kościanie dotyczące dopalaczy; spotkania profilaktyczne z certyfikowaną terapeutką
uzależnień; spotkanie z przedstawicielem WKU dot. służby wojskowej; warsztaty
samoobrony dla uczennic „Samoobrona na szpilkach” w ramach II Laboratorium Edukacji
Alternatywnej; spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji przeprowadzone
podczas pikniku dla uczniów z okazji „Dnia Dziecka” przez Sekcję Ratowników WOPR
Gostyń, Krzywińska Liga Halowa; udział uczniów w cyklicznych warsztatach
psychologicznych w ramach projektu psychologicznego „STREFA MŁODYCH”
realizowanego w ramach współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Poznaniu;
udział młodzieży w warsztatach i wykładach pn. „Eksperymentuj” zorganizowanych
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie; aktywny udział wolontariuszy
w organizacji i przebiegu „BIEGU FARTUCHA”.
W roku 2016 szkoły ponadgimnazjalne przygotowały projekty sportowe, pozyskując
dodatkowe środki w ramach programu „Ferie zimowe na sportowo”: „IV Mistrzostwa
Zespołu Szkół w Krzywiniu w Wielokrotnym Wyciskaniu Sztangi Leżąc” (400,00 zł) oraz
zadanie publiczne pn. „Veto wobec papierosów, alkoholu i narkotyków” wyjazdowe
warsztaty profilaktyczno-sportowe (1.000,00 zł).
W ramach edukacji zdrowotnej zrealizowano programy profilaktyczne i programy
z promocji zdrowia m.in.: „Profilaktyka wad cewy nerwowej”, „Nowotwory piersi i sutkaprofilaktyka”, „Dbaj o serce”- profilaktyka chorób układu krążenia, „Nowotwory jądraprofilaktyka”, „Wybierz życie-pierwszy krok”.
W roku 2016 prowadzone były także, podobnie jak w latach ubiegłych, działania
promujące szkołę w środowisku lokalnym i mające zwiększyć nabór do klas pierwszych.
W tym celu została powołana Komisja ds. Promocji Szkoły, która uczestniczyła
w spotkaniach z uczniami klas III w okolicznych gimnazjach oraz ich rodzicami. Komisja
brała również udział w 4 Targach Edukacji i Pracy w Racocie. Zorganizowane zostały także
Drzwi Otwarte. W związku z działaniami promującymi szkołę wydane zostały następujące
materiały reklamujące: folder, plakaty, ulotki. Kontynuowana była również współpraca
z mediami. Szkoła dążyła do stałego utrzymywania kontaktu z pracodawcami poprzez
indywidualne konsultacje z pracodawcami oraz przygotowanie „Strefy Gimnazjalisty 2016”.
W 2016 roku szkoła złożyła wniosek i otrzyma dofinansowanie w ramach Projektu
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry
kształcenia zawodowego” w ramach Programu „Erasmus+” Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój na wyjazd uczniów klas zawodowych na trzytygodniowe, bezpłatne
praktyki zagraniczne do Paderborn w Niemczech. Wyjazd ten będzie atrakcyjnym szkoleniem
zawodowym i doskonałym uzupełnieniem programu nauki zawodu realizowanego w szkole
oraz na zajęciach praktycznych w macierzystych zakładach pracy.
Konkursy i zawody sportowe: Szkoła Podstawowa: konkurs recytatorski Biblioteki
Publicznej w Krzywiniu – etap gminny I,II,III miejsce, konkurs plastyczny „Kartka
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Wielkanocna” – etap szkolny, konkurs plastyczny „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – etap
gminny I,III miejsce, wyróżnienie, konkurs ortograficzny – etap szkolny, konkurs
ortograficzny „ O złote pióro mistrza ortografii” – etap powiatowy I miejsce, „To już wiemy
i potrafimy” – konkurs klasowy, konkurs przyrodniczy „W harmonii z przyrodą” - etap
szkolny i rejonowy, „Co dwie głowy to nie jedna” - etap powiatowy, „Jestem mistrzem
matematyki” – etap powiatowy”, „Nasz region w matematyce” – etap powiatowy,
„Doskonały rachmistrz” – etap klasowy , „Młodzież zapobiega pożarom” – etap wojewódzki
VIII miejsce, konkurs fotograficzny „ Cztery pory roku” – etap gminny, „Małe Konfrontacje
2016” – etap rejonowy, „Palić nie palić – oto jest pytanie” – etap powiatowy III miejsce,
I Przegląd Pieśni Maryjnej – etap rejonowy, „Jak widzą dzieci segregację śmieci” – etap
rejonowy, „Stop Dopalaczom” – etap powiatowy , konkurs fotograficzny „Cztery pory roku”
– etap gminny SP, „Małe Konfrontacje 2016” – etap rejonowy, „Palić nie palić – oto jest
pytanie” – etap powiatowy III miejsce, I Przegląd Pieśni Maryjnej – etap rejonowy, „Jak
widzą dzieci segregację śmieci” – etap rejonowy, „Stop Dopalaczom” – etap powiatowy”,
„Po co ludziom dźwięki? – Nie boję się muzyki – ogólnopolski, „Bądźcie wierni łasce chrztu
św” – etap ogólnopolski, Generał Dezydery Chłapowski – życie i dzieło” – etap powiatowy,
tytuł laureata, gra czytelnicza GWO – etap ogólnopolski, konkurs na projekt sukienki dla
Kopciuszka – etap klasowy, konkurs na najlepiej opowiedzianą baśń lub legendę – etap
klasowy, quiz klasowy „Kto najlepiej zna baśnie i legendy”, konkurs „Memory Masters” etap
szkolny, III Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „How do you spell it” – I miejsce,
Gimnazjum: konkurs plastyczny „Chrzest Polski” – etap ogólnopolski, 14 miejsce,
Wielkopolski Konkurs Teologiczny „Czyny miłosierdzia w teologii i życiu”, IV Diecezjalny
Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”, „Początki chrześcijaństwa
na Ziemiach Polskich” – etap powiatowy VII miejsce, Młodzież zapobiega pożarom” – etap
wojewódzki VIII miejsce, XIV Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” – etap
ogólnopolski XI miejsce, „Ciekawe życie twórców chemii” – etap powiatowy ,„Żyj zdrowo”
– etap powiatowy II miejsce, konkurs ortograficzny – etap powiatowy, „Podróże literackie
z Łukaszem Wierzbickim” – etap gminny miejsce I,II,III ,Konkurs wiedzy o antyku – etap
szkolny, konkurs języka polskiego – etap szkolny,
„Szkoła wolna od dopalaczy – etap ogólnopolski – tytuł „Szkoła wolna od dopalaczy, konkurs
Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym - etap powiatowy VIII miejsce , „Z biologią za pan
brat” – etap powiatowy, II Powiatowy Konkurs Matematyczny „Matematyka
w zastosowaniach” – etap powiatowy, I Powiatowy konkurs matematyczno-przyrodniczy dla
uczniów klas III gimnazjum, Powiatowy konkurs „ Jestem Mistrzem Matematyki” – etap
powiatowy, Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „PANGEA” – etap szklony, XV
Powiatowy Konkurs „Igrzyska Olimpijskie w Matematyce” – etap powiatowy ,
Szkoły ponadgimnazjalne (LO, ZSZ): Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego
i Niemieckiego dla uczniów ZSZ pod patronatem pełnomocnika WIR i Dyrektora ZSOŚ w
Lesznie - (udział 5 uczniów) – I, III miejsce - język angielski, V, VI - język niemiecki; XX
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny – etap powiatowy III i V miejsce (udział
6 uczniów); VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „FACHOWIEC” (udział 12 uczniów)
– I, II, III miejsce z klasy 3az w kategorii „Najlepszy Uczeń ZSZ w Krzywiniu” i I miejsce w
kategorii „Uczeń, który najlepiej rozwiązał zadanie o tematyce finansowej”; XIV Turniej
Wiedzy „PIERWSZA POMOC” (3 edycja ogólnopolska) – zespół Liceum
Ogólnokształcącego zajął 4 miejsce; Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” – etap powiatowy III miejsce; XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej etap
diecezjalny
IV
miejsce;
Wielkopolski
Konkurs
Matematyczny
„SUPERMATEMATYK”- finał (udział 1 uczeń); XIII Wielkopolski Konkurs Teologiczny
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(udział 2 uczniów) - I i VIII miejsce; IV Międzyszkolny Konkurs „Najlepszy sprzedawca
roku 2016” – udział 5 uczniów; Drużynowe Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych
w Tenisie Stołowym - etap powiatowy 2 razy II miejsce (udział 6 uczniów); Mistrzostwa
Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Halowej - etap powiatowy IV miejsce (udział
8 uczniów); Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce Indywidualnej etap wojewódzki (udział 1 uczeń); I Przegląd Piosenki „Głos w dechę” – udział 2 uczniów;
udział uczennicy w warsztatach w ramach Programu „Poławiacze Pereł” – Szkoła Letnia
2016 realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Konkurs „BIZNES
Z PRZYSZŁOŚCIĄ”- etap szkolny (udział 1 uczennica); „KONKURS NA NAJŁADNIEJ
UBRANĄ CHOINKĘ” – szkolny (uczestnicy-wszystkie klasy); I Międzyszkolny Konkurs
Fryzjerski „FANTAZJE ŚLUBNE” (udział 3 uczniów); V Międzyszkolny Konkurs
Fryzjerski „FRYZURA ŚLUBNA DAWNIEJ, DZIŚ… A MOŻE JUTRO?” (udział
3 uczniów); „KALENDARZ ADWENTOWY” - szkolny (udział - uczniowie ZS
w Krzywiniu).
Wycieczki: Uczniowie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum brali udział w wielu wycieczkach
o charakterze edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym. Zorganizowano następujące
wycieczki w zależności od poziomu edukacyjnego: Warszawa – odbiór nagrody ekologicznej
„Pegaz”,Warszawa „The Voice of Poland”, Kościan – wieża ciśnień, basen, Śrem – “Troska
o dobro wspólne” – projekt, Schronisko w Gaju, Poznań - projekt edukacyjny UAM, Lubiń Warsztaty teatralne, Poznań – mecz ligowy Lech-Arka, Nowe Mesto – biała szkoła, Turew –
rajd rowerowy PTTK, Kościan – powiatowy rajd rowerowy, Poznań – UAM wydział
neofilologii, Krzywiń – Ochotnicza Straż Pożarna, Krzywiń – piekarnia GS, JTJ, Leszno –
bowling, Turew- obchody poświęcone rodzinie gen. D. Chłapowskiego, Krzywiń – fabryka
mebli Asadena, Kluczewo – agroturystyka „Chata u Kowala”, Cichowo – święto pieczonego
ziemniaka, Przedstawienie „Kot w podwójnym kapeluszu”, Kościan – spektakl „Balladyna”,
Leszno – koncert, Leszno – Dzień Wolontariusza, Poznań – Teatr Nowy „Przyjęcie dla
głupca”, Leszno – kino „Sekretne życie zwierząt domowych, Gostyń – baśń muzyczna
„W tajemniczej krainie krasnali”, Jeziorki – integracja, Straż pożarna w Krzywiniu,
Zaczarowany Świat – WMB Leszno, Rodzinny Park Rozrywki Zaurolandia – Rogowo,
Zielona szkoła Rogowo, Góry Sowie, Park linowy Tarzan – Leszno, Święta Góra – Gostyń,
Nenufar Kościan, Kotlina Kłodzka, ZOO Poznań, Kraków - gimnazjum, ( dwie wycieczki),
UAM Poznań – projekt edukacyjny „Sekrety laboratoriów – niezwykłe materiały”, Rajd
pieszy PTTK – Rąbiń, Redakcja Gazety Kościańskiej, Góry Stołowe, Lednica, Kopaszewska
Droga Krzyżowa – rowerówka, Kino Leszno – film „Kochaj”, Teatr w Poznaniu, 1050
Rocznica Chrztu Polski – Poznań, Batorów.
Osiągnięcia sportowe:
Szkoła Podstawowa - Sztafetowe biegi przełajowe - etap gminny I miejsce chłopcy, etap
powiatowy IV miejsce dziewczynki, Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - etap
gminny I miejsce, etap powiatowy II miejsce, etap rejonowy V miejsce, Mistrzostwa w Piłce
Siatkowej - etap gminny I miejsce, Mistrzostwa o Puchar Premiera RP - etap gminny
I miejsce, powiatowy I miejsce, rejonowy II miejsce, wojewódzki V miejsce, Mistrzostwa
w Piłce Siatkowej - etap gminny I miejsce, Mistrzostwa w Piłce Nożnej Halowej - etap
gminny I miejsce, powiatowy V miejsce, Mistrzostwa w szachach - etap gminny I miejsce,
powiatowy III miejsce, piłka nożna chłopców – etap gminny III miejsce, Zawody „Gry
i zabawy” dla uczniów klas I-III SP, Mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt - etap gminny
II miejsce,
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Gimnazjum Sztafetowe biegi przełajowe - etap gminny II miejsce chłopcy, etap powiatowy
IV miejsce, Drużynowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - etap gminny I miejsce, etap
powiatowy II miejsce, Mistrzostwa w Piłce Siatkowej - etap gminny I i II miejsce, Piłka
nożna halowa - etap gminny I miejsce, piłka nożna chłopców - etap powiatowy V miejsce,
gminny I miejsce, Mistrzostwa w czwórboju lekkoatletycznym - etap gminny I miejsce, etap
powiatowy IV miejsce, Mistrzostwa w piłce nożnej dziewcząt - etap gminny I miejsce,
Podczas ferii zimowych zorganizowano dla uczniów: cykl zajęć „ Spotkanie z bajką”
(10 uczniów), wyjazd do Leszna „Zaczarowany świat”(30 uczniów) , zajęcia informatyczne
(2 uczniów), w ramach programu „ Ferie na sportowo” wyjazd na basen i lodowisko
(36 uczniów) oraz zajęcia plastyczne i kulinarne ( 4 uczniów)– pieczenie gofrów.
Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Mistrzostwa Powiatu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Tenisie Stołowym – powiatowy, III miejsce dziewczyny i chłopcy,
Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej – powiatowy, III
miejsce, Mistrzostwa Lekkoatletyce Indywidualnej Szkół Ponadgimnazjalnych – wojewódzki,
udział. Mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej – etap powiatowy IV
miejsce, Mistrzostwa powiatu szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej – etap powiatowy
IV miejsce.
Realizowane projekty i programy: Wśród projektów i programów realizowanych w szkole
były: Erazmus+, Szkoła przedłużyła umowę na realizację projektu Zintegrowany System
Edukacyjny „Indywidualni.pl” Edukacja dla efektów. Projekt służy dostosowaniu metod
pracy z uczniem do jego preferencji uczenia się, z wykorzystaniem na wszystkich etapach
edukacyjnych od klasy I SP przez nauczycieli, uczniów oraz rodziców, technologicznie
gotowi, projekt gminny PAKT, „Owoce w szkole”- uczniowie klas I-III otrzymują 2 razy
w tygodniu owoce bądź warzywa, od początku roku szkolnego szkoła przystąpiła po raz
pierwszy do programu Agencji Rynku Rolnego po nazwą „Mleko w szkole”. W ramach
programu uczniowie szkoły podstawowej otrzymują mleko w kartonikach do bezpośredniego
spożycia, Żyjmy zdrowo, Dopalacze wypalają, program edukacyjny „ARS- jak dbać
o miłość”, program wspomagania instytucji oświatowych „Cargill Cares”, którego prace
zakończyły się w roku sprawozdawczym, program czytelniczy „Książki naszych marzeń”,
program profilaktyczny „Szkoła wolna od dopalaczy”, .kampania edukacyjna „SOS dla
środowiska, czyli segregując oszczędny, świadomy - edycja II zainicjowana przez
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego: „Strefa Młodych”- projekt
psychologiczny realizowany przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej w Poznaniu,
Udział w Poznańskim Salonie Maturzystów PERSPEKTYWY 2016 gimnazjalne projekty
edukacyjne, warsztaty budowania i programowania robotów ROBOCAMP II, projekt
edukacyjny „Pomagamy zwierzętom”, „Śniadanie daje moc”, „Otwarta firma”, „Szkolna
Kasa Oszczędności” skierowany dla uczniów klas I-III. Funkcjonuje 2 rok uczniowie chętnie
korzystają z tej formy oszczędzania pieniędzy, nauka i doskonalenie nauki pływania dla
uczniów klas II i III szkoły podstawowej. Uczniowie wyjeżdżają raz na 2 tygodnie.
Zakończeniem programu będą zawody pływackie. Szkoła realizuje zajęcia ogólnorozwojowe
i piłki siatkowej w ramach projektu „Szkolny Klub Sportowy”2017.
Koła zainteresowań: W szkole działało wiele kół zainteresowań: zespół wokalny CODA,
Semplicze, wolontariat, koło przyrodnicze, aktyw biblioteczny, koło ekologiczno-turystyczne,
PCK, koło fizyczno –chemiczne, koło historyczne – 2, zajęcia tenisa stołowego, kółko
szachowe, zajęcia piłki siatkowej oraz koszykowej, koło geograficzne, koło historyczne
przygotowujące do egzaminu maturalnego, chearleaderki, Szkolne Koło Caritas, koło
biblijno-liturgiczno-misyjne, kółko języka angielskiego przygotowujące do sprawdzianu VI
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klasy, kółko języka angielskiego przygotowujące do egzaminu maturalnego, koło języka
angielskiego, koło teatralne, siłownia, samorządy uczniowskie (2), gazeta szkolna „Nota
bene”, koło teatralne, koło informatyczne, zajęcia rozwijające uzdolnienia w blokach:
prozdrowotnym z elementami dietetyki, psychologiczno-społecznym, politechnicznym,
przyrodniczym.
Dodatkowe podejmowane działania:
Przedszkola Samorządowe w Krzywiniu i Świńcu
Odbyło się wiele spotkań z ludźmi wykonującymi różne profesje, np. spotkanie
z ratownikiem medycznym, spotkanie z ogrodnikiem – Dzień Pomidora, spotkanie
z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, spotkanie z bibliotekarką,
spotkanie z higienistką szkolną w obecności Misiulka Zdrowulka „zdrowe ząbki mam - bo
o ząbki dbam”, spotkanie ze strażakami, Ponadto zorganizowano dla najmłodszych bajkowy
ranek w przedszkolu, kiedy rodzice czytali dzieciom książki, przedstawienie teatralne
„Kopciuszek” przygotowane pod kierunkiem p. Haliny Leonarczyk, Światowy Dzień
Pluszowego Misia , odwiedziny Mikołajów i Elfów w przedszkolu – uroczystość
mikołajkowa , wspólne wykonywanie przez dzieci i rodziców soków owocowo- warzywnych,
Dzień Chłopca, Dzień Dyni w grupie z udziałem rodziców, Światowy Dzień Żywności –
„Żyjemy zdrowo i wesoło”, warsztaty plastyczne wspólnie wykonanie z rodzicami ozdób
choinkowych, pieczenie świątecznych pierników z rodzicami, Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu, Światowy Dzień Ziemi. Dzieci miały możliwość wykazania się swoimi
umiejętnościami podczas środowiskowych uroczystości, np. uroczystym otwarciu
zmodernizowanego Domu strażaka w Krzywiniu, „Dzień Rodziny” – występie dla Klubu
Seniora w Jurkowie. Rada Rodziców Przedszkola w Krzywiniu zorganizowała festyn z okazji
Dnia Dziecka.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Dla uczniów klas I-III SP odbył się balik karnawałowy. W cyklu „W moim rodzinnym
domu” odbywały się zajęcia pozalekcyjne dla chętnych uczniów, nawiązujące do tradycji
wielkanocnych oraz bożonarodzeniowych. Uczniowie klas V,VI Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum mieli możliwość uczestnictwa w dwóch dyskotekach. Klasa IIIa zorganizowała
spotkanie integracyjne dla rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca. 16 uczniów zdało
pozytywnie egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klas II Gimnazjum zrealizowali projekty
edukacyjne: „Światowe Dni Młodzieży”, „Jedz zdrowo-żyj zdrowo”, „Jedzmy zdrowiej”,
„Otaczają nas różne substancje”, „Broń pancerna XX wieku”, „Szkoła wolna od dopalaczy”,
„Segregować czy nie – oto jest pytanie”.
W ramach trwającej współpracy międzynarodowej uczniowie gimnazjum złożyli
rewizytę czeskim kolegom i koleżankom ze szkoły w Żdarze. Jesienią gościliśmy w naszej
szkole delegację czeską z wiceburmistrzem oraz folklorystycznym zespołem muzycznym ze
Żdaru.
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, przy współudziale nauczycieli,
zorganizowała festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Festyn z okazji Dnia Dziecka. Ponadto
dla uczniów zorganizowano następujące przedsięwzięcia: pocztę Walentynkową, Dzień
Piegów, Dzień Liczby Pi, akcję „Zajączek”, Dzień bambosza, pocztę z dobrymi radami,
wieczór czytelniczy, Dzień Kropki, debatę przedwyborcza, wybory samorządu
uczniowskiego, Światowy Dzień Uśmiechu, Dzień koszuli, Światowy Dzień Bicia Rekordów,
Dzień kokardy, Dzień Kropki, Kolędy i pastorałki dla kolegów i koleżanek, wieczór
czytelniczy,
pasowanie
uczniów
klasy
pierwszej.
Uczniowie
uczestniczyli
w otwarciu ścieżki rowerowej w Krzywiniu, warsztatach prowadzonych przez Rafała
Maseraka.
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Liceum Ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Uczniowie liceum regularnie uczestniczyli w warsztatach psychologicznych w SWPS
w Poznaniu. Uczniowie uczestniczyli w otwarciu ścieżki rowerowej w Krzywiniu,
warsztatach prowadzonych przez Rafała Maseraka. Odbyły się krótki kurs samoobrona na
szpilkach, spotkanie z dr Mikołajem Pukiańcem – kustosz ICHOT – u w Poznaniu,
Krzywińska Gra Miejska „Dzień Chłopaka”, otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki klasowe,
apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wigilie klasowe.
Przedsięwzięcia realizowane we wszystkich typach szkół: „Góra Grosza”, akcja
„Ratujemy konie”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Światowy Dzień Walki z AIDS,
zbiórka karmy dla schroniska w Gaju, zbiórka makulatury dla Klubu Gaja, akcja „Zapalmy
znicz pamięci”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program antynikotynowy, program
„Bądźmy zdrowi”, Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, „Jarmark Świąteczny”,
zbiórkę nakrętek na rzecz Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych w Kościanie.
Wśród projektów i programów realizowanych w szkole były: „Indywidualni.pl technologicznie gotowi, projekt gminny PAKT, „Dopalacze wypalają”, „ARS - jak dbać
o miłość”, realizator Państwowa Inspekcja Sanitarna, program profilaktyczny „Szkoła wolna
od dopalaczy”.
Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Działania podjęte w szkołach i przedszkolach okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
Budynek „A” - wykonano następujące remonty: wymalowano sanitariaty – 1.223,67zł.,
zmodernizowano hol szkoły położono płytki na schodach, wykonano nową lamperię
i balustrady, częściowo wymieniono oświetlenie. Ponadto odnowiono miejsce poświęcone
patronowi szkoły. Wykonano prace adaptacyjne zaplecza na gabinet dla wicedyrektora, co
umożliwiło w dotychczasowym gabinecie utworzyć kancelarię uczniowską. Pomieszczenia
administracyjne odmalowano: 78.000zł.
W części holu wykonano zabudowę dla pracownika gospodarczego, w której
zainstalowano zmodernizowany i rozbudowany monitoring obiektu - 9.998,97zł. Zakupiono
lektury szkolne, pomoce naukowe – 2.670,20zł, projektor – 1.460,00zł, tablicę informacyjną –
1.943,40zł, w świetlicy szkolnej zakupiono i zamontowano rzutnik oraz duży podwieszany
ekran – 15.000 zł
W budynku „B’ - prowadzone były prace adaptacyjne na potrzeby innych instytucji,
które będą funkcjonowały w budynku ze środków Gminy Krzywiń, wobec czego
wygospodarowano i dostosowanie pomieszczeń na gabinet dla wicedyrektora i sekretariatu
szkoły. Wykonano prace elektryczne – 3.948,30zł, zainstalowano monitoring - 2.619,90 zł.
Zakupiono pomoce dydaktyczne – 629,30zł,
W budynku „C” - w sali dydaktycznej dokonano wymiany podłogi – 8.200,00zł, ,
wykonano nowe osłony na grzejniki – 4.479,08zł. Wykonano prace malarskie sali
dydaktycznej, na korytarzu wejściowym do budynku zdemontowano „wiatrołap”, wykonano
nowe schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Korzystają z tego również
rodzice, którzy bardzo często przyprowadzając dzieci do przedszkola przyjeżdżają z wózkami
dziecięcymi, co niewątpliwie jest znacznym ułatwieniem. Odnowiono część elewacji
zewnętrznej z przodu budynku do wysokości okien – 68.679,08zł .
W budynku „D” - wykonano prace malarskie – 1.467,01zł prac. Pomoce dydaktyczne:
dla przedszkoli zakupiono na łączną kwotę: 1.842,82zł. Na potrzeby wychowanków
i uczniów realizujących obowiązek przedszkolny i szkolny, posiadających orzeczenie do
kształcenia specjalnego zakupiono pomoce na łączna kwotę: 515,30zł
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Pozyskane środki.
Dochody przekazane do Gminy Krzywiń w roku 2016 z tytułu wynajmu hali sportowowidowiskowej, hala jest wynajmowana odpłatnie przez instytucje oraz osoby prywatne.
Wpływy: 12.710,91 zł.

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
W 2016 roku podjęto następujące działania w zakresie:
Kultura
- zorganizowano VI Gminny Dzień Kobiet,
- współorganizowano II Festiwal ,,Hołd dla Polskiego Rocka’’ w Cichowie
- współorganizowano Gminny Dzień Seniora,
- współorganizowano Turniej Wsi Gminy Krzywiń,
- zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości,
- współorganizowano Jarmark Soplicowski w Cichowie,
- udzielono wsparcia organizatorom gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy,
- udzielono wsparcia organizatorom I Zlotu Zabytkowych Pojazdów Strażackich ,,RYROCAR’’,
- zorganizowano wiele imprez kulturalnych, rekreacyjno-sportowych na terenie miejscowości
Cichowo w okresie trwania sezonu letniego,
- odpowiadano na prośby i pomagano w organizacji koncertów, wydarzeń kreowanych przez
miejscowych lokalnych twórców,
- zorganizowano i sfinansowano w części Gminne Dożynki w Krzywiniu,
- udzielono wsparcia organizatorom zawodów Crosfitu ,,Tough Enough’’, które odbyły się
w Cichowie i Krzywiniu,
- sfinansowano druk plakatów, materiałów niezbędnych do organizacji ww. wydarzeń,
- udzielono pomocy organizatorom Wianków w Zbęchach i w Krzywiniu,
- pomoc organizacyjna, logistyczna, również finansowa grupom nieformalnym, organizacjom
społecznym i pozarządowym, sołectwom oraz szkołom w organizacji imprez, wydarzeń
środowiskowych, kulturalnych skierowanych dla mieszkańców gminy w poszczególnych
miejscowościach.
Zdrowie
- udostępniono infrastrukturę techniczną instytucją i firmą, które przeprowadziły na terenie
Miasta i Gminy Krzywiń akcje prozdrowotne i profilaktyczne
Sport
- współorganizowano ogólnopolski wyścigów kolarskich,
- udzielono wsparcia organizatorów imprez, akcji i zawodów rekreacyjno - sportowych
fundując upominki, nagrody, puchary i medale,
- udzielono wsparcia organizatorom zawodów strzeleckich,
- udzielono wsparcia organizatorom rozgrywek piłkarskich Krzywińska Liga Halowa,
- udzielono wsparcia organizatorom turniejów bule,
- udzielono wsparcia organizatorom turnieju Krzywiń Lira Cup,
- wykonywano zadania z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury sportowej,
- udzielano stałego wsparcia dla UKS Promień Krzywiń (sekcja piłki nożnej i tenisa
stołowego),
- udzielno wsparcia UKS ,,Spartanie’’ Jerka (sekcja piłki ręcznej),
- zorganizowano VI Maraton Pływacki w Cichowie,
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Turystyka
- w okresie letnim zorganizowano i wyposażono trzy 3 gminne kąpieliska strzeżone na
plażach w Krzywiniu i Cichowie,
- w ramach zadań związanych z upowszechnianiem turystyki zrealizowano szereg drobnych
inwestycji w infrastrukturę rekreacyjną (place zabaw).
Promocja
- w ramach zakupów gadżetów promujących gminę oraz stanowiących nagrody i upominki
dla dzieci i młodzieży na konkursach, przedsięwzięciach rekreacyjnych i kulturalnych
realizowanych na terenie gminy
- opracowano i wydano cztery numery nowego lokalnego czasopisma ,,Kurier Krzywiński”;
- ponadto prowadzono działania z zakresu: wydruku plakatów i ogłoszeń, organizacji usług
transportowych, oprawy muzycznej i nabycia reklam w gazetach.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką zorganizowaną w formie
Instytucji Kultury. W jej skład wchodzą, oprócz Biblioteki Głównej w Krzywiniu, Filia
Biblioteczna Bieżyń, Filia Biblioteczna Jerka oraz Filia Biblioteczna Lubiń. W naszych
placówkach zatrudnionych jest 8 osób (łącznie 7 etatów) na stanowiskach: dyrektora,
głównego księgowego, starszych i młodszych bibliotekarzy, pracownika obsługi.
W roku 2016 wpisano do ksiąg inwentarzowych 546 egzemplarzy nowych książek na
kwotę 11.923 zł. Należy zaznaczyć, że 327 egzemplarzy o wartości 6.923 zł pochodziło
z dotacji Biblioteki Narodowej z Programu Wieloleniego „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa – Priorytet 1”. Ponadto BPMiG Krzywiń otrzymała 251 książek w formie
darów, głównie od czytelników. Księgozbiór BPMiG Krzywiń liczy obecnie 62.701
woluminów. BPMiG Krzywiń wraz z filiami gościła 17 wycieczek do biblioteki, w których
brało udział 466 uczniów i przedszkolaków oraz przeprowadziła lekcje biblioteczne,
pogadanki dla 853 osób. Ponadto przygotowano 37 wystaw, m.in. wystawy książkowe,
a także „W aurze Petroniusza” – wystawa wypożyczona z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lesznie. Pracownicy biblioteki przygotowali także duże wystawy wyeksponowane
w bibliotece jak i również na uroczystościach: „ Rok 2016 - Rokiem Henryka Sienkiewicza”,
„1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, „Gdzie chrzest tam nadzieja”,
„6. Rocznica katastrofy smoleńskiej”, „Myśli Papieża o wolności”. Zorganizowano
3 spotkania literackie: z Tadeuszem Płużańskim – promocja najnowszej książki autora pt.
„Rotmistrz Pilecki i jego oprawcy” (50 osób), z Franciszkiem Bąkowskim – wykład pt.
„Skrawek piekła na Podolu”, uczestnika tragicznych wydarzeń w Hucie Pieniackiej (45 osób)
i z Wojciechem Sumlińskim (82 osoby) – z dziennikarzem śledczym, autorem książek
„Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera”, „Kto naprawdę go zabił”. Zorganizowano
3 konkursy: recytatorski dla klas I-III Szkoły Podstawowej w Krzywiniu, „Podróże literackie
z Łukaszem Wierzbickim”- konkurs literacki dla uczniów IV-VI Szkoły Podstawowej oraz
„Poezja Agnieszki Frączek” – konkurs recytatorski zorganizowany wspólnie z Zespołem
Szkół w Bieżyniu.
BPMiG Krzywiń i filie pracują w sieci tworząc katalogi biblioteczne przy pomocy
programu bibliotecznego SOWA2/MARC21. Biblioteka posiada własną stronę internetowa,
którą w roku 2016 odwiedziło 33.143 internautów.
Działalność kulturalno-oświatowa
W ramach biblioteki działa klub „Twórczy Zakątek’ czynny pięć dni w tygodniu od godziny
9.00 do 17.00. Można tu skorzystać za darmo z Internetu, dodatkowo wykonywane są usługi
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kserograficzne, można skorzystać ze skanera oraz multimedialnych pakietów edukacyjnych.
W filiach w Bieżyniu i Lubiniu czytelnicy mogą także skorzystać bezpłatne z komputerów
z dostępem do Internetu. Klub pełni także rolę świetlicy środowiskowej. Dzieci przychodzą tu
po szkole by spotkać się z rówieśnikami, odrobić lekcje lub miło spędzić czas na zabawie.
Jest również stała grupa dzieci, która czeka po prostu na odebranie ich przez rodziców po
pracy.
W klubie odbywają się także pozostałe zajęcia tj. Strefa Malucha, Klub Melomana,
Klub „Kobiety z Pasją”, cykliczne spotkania pod hasłem „Trudne Pytania”, kurs jęz.
francuskiego, Gry i zabawy stolikowe. Klub jest miejscem spotkań zespołu tanecznego
„Alemana” (poza regularnymi próbami, które odbywają się w Sali widowiskowej Domu
Strażaka w Krzywiniu). W roku sprawozdawczym zespół ten działał w trzech grupach
wiekowych. Klub „Twórczy Zakątek’ jest także miejscem spotkań wszelkich grup lokalnych,
które nie mają swych stałych siedzib np. Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej
o/Krzywiń oraz Klubu Gazety Polskiej w Krzywiniu.
Biblioteka była organizatorem i współorganizatorem wielu imprez środowiskowych
m.in. „Zimowe rekreacje w bibliotece” – cykl zajęć w czasie ferii; plastyczne, sportowe,
zabawy z książką, krajoznawcze i Bal karnawałowy w Filii Jerka. Obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – uroczyste spotkanie połączone z projekcją filmu „Inka”,
wystawa okolicznościowa, organizacja wyjazdu do Teatru Wielkiego Poznaniu na operę
„Carmen” (Filia Bieżyń), „Biblioteka inspiruje” – cykl spotkań i wydarzeń z okazji Tygodnia
Bibliotek, VI Przegląd Zespołów i Formacji Tanecznych „Tańczący Krzywiń” ok. 250 osób,
„Dzień Matki i Ojca” – uroczyste spotkanie na Sali widowiskowej ok. 130 osób. Biblioteka
w Krzywiniu była, jak co roku, organizatorem cyklu „Twórcze lato z biblioteką”, w skład
którego wchodziły zajęcia z książką, teatralne, geograficzne, plastyczne. Odbyła się
wycieczka po Gminie Krzywiń a całość zamykał Festyn przy Wiatraku-Koźlaku połączony z
zabawami i grami. Wycieczka do Zielonej Góry na „Święto Bachusa” dla czytelników
dorosłych, „Śpiewajmy Tobie Ojczyzno” - z okazji Święta Niepodległości przygotowano
montaż słowno-muzyczny oraz zaproponowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych ok.
250 osób. Ponadto pod hasłem „Krzywiniacy dla Krzywinia” odbył się X Przegląd Twórców,
którego nadrzędnym celem jest propagowanie wszelkich talentów mieszkańców Krzywinia.
Tegoroczny Przegląd poświęcony był w całości zespołowi tanecznemu „Alemana”, który
obchodził 10-lecie swego istnienia. W spotkaniu wzięło udział 250 osób.
Przy Bibliotece w Krzywiniu działa formacja taneczna ”ALEMANA” która w roku 2016
trenowała swe umiejętności na cotygodniowych próbach. Wzięło w nich udział 1.389 dzieci.
Poza tym członkowie zespołu spotykają się także przy innych okazjach np. wycieczki, obozy
taneczne (obóz zimowy w Schronisku Młodzieżowym w Lubiniu) . W celu zdobycia środków
na nowe stroje taneczne rodzice dzieci zorganizowali Zabawę Andrzejkową. Zespół
występował na wielu uroczystościach np. festynach, dożynkach, zabawach. W roku 2016
wziął udział w Wielkopolskim Festiwalu Tańca w Ślesinie k. Konina „Tańczące
Trzewiczki”.
Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. UMiG Krzywiń, Miejska Biblioteka
Publiczna w Lesznie i Kościanie, Parafia Rzymskokatolicka w Wieszczyczynie, Ochronka
w Krzywiniu, Przedszkole w Krzywiniu, Klasztor Benedyktynów w Lubiniu, Klub „Gazety
Polskiej”, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Komitet Osiedlowy w Krzywiniu.
Dużym osiągnięciem BPMiG Krzywiń jest nawiązanie w bieżącym roku współpracy
z Ministerstwem Obrony Narodowej, która polegała na przekazaniu przez MON materiałów
promocyjnych uświetniających obchody Święta 11 Listopada. Ponadto Dyrektor Centrum
Operacyjnego MON w imieniu Ministra przesłał na ręce Dyrektora BPMiG Krzywiń
gratulacje za wkład włożony w patriotyczne wychowanie dzieci i młodzieży z naszego terenu.
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Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2016 wynosiła 16.415
BPMiG Krzywiń - 6.534
FB Bieżyń - 3.310
FB Jerka – 4.604
FB Lubiń – 1.967
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2016 roku wynosiła 1.111
BPMiG Krzywiń - 590
FB Bieżyń - 225
FB Jerka - 182
FB Lubiń - 114.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W 2016 roku zbyto 4 nieruchomości (3 nieruchomości przeznaczone pod zabudowę
usługową z prawem zabudowy mieszkaniowej, 1 nieruchomość rolna - nieużytek Mościszki).
Nabyto 2 nieruchomości oraz dokonano uwidocznienia prawa własności Gminy Krzywiń
do 11 działek drogowych w obrębie Jurkowo (Stary Dębiec) oraz w obrębie Mościszki
(uwidocznienie stanu prawnego, w związku z przyjętymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego).
Wykaz nieruchomości
Zbyte nieruchomości:
- Krzywiń
dz. nr 1184/2
pow. 0,1391 ha,
- Krzywiń
dz. nr 1184/9
pow. 0, 1806 ha,
- Mościszki dz.nr 107/2
pow. 0, 7290 ha,
- Krzywiń
dz.nr 1184/10, 1186/1
pow. 0,1420 ha,
Łączna powierzchnia: 1,1907 ha
Nabyte nieruchomości, w tym nieruchomości drogowe:
- Krzywiń
dz. nr 676/4 pow. 0,0018 ha,
- Łuszkowo
dz. nr 698/2 pow. 0,0523 ha,
- Jurkowo (Stary Dębiec)
dz. nr 6/4
pow. 1,0064 ha,
dz. nr 6/32 pow. 0,9989 ha
- Mościszki
dz. nr 116/3
pow. 0,0434 ha,
dz. nr 116/6
pow. 0,0435 ha,
dz. nr 116/13
pow. 0,1254 ha,
dz. nr 116/16
pow. 0,0434 ha,
dz. nr 117/14
pow. 0,3945 ha,
dz. nr 117/16
pow. 0,0362 ha,
dz. nr 117/19
pow. 0,0375 ha,
dz. nr 117/26
pow. 0,0375 ha,
dz. nr 117/29
pow. 0,0375 ha.
Łączna powierzchnia: 2,8483 ha.
Ponadto realizowano procedury przetargowe w sprawie zbycia nieruchomości (w tym
rokowania po drugim przetargu), które zakończyły się wynikami negatywnymi.
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2016 przeprowadzono postępowania administracyjne ws. ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowano zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Prowadzono prace przygotowawcze związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzywiń. Rada Miejska Krzywinia
uchwaliła zmianę studium Krzywinia. Trwały prace związane z opracowaniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie
miejscowości Żelazno – Rada Miejska Krzywinia uchwaliła mpzp terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miejscowości Nowy Dwór.
Wydano 34 decyzje dodatku mieszkaniowego, w tym 31 decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego i 3 decyzje odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Wypłacono
kwotę 49.435,59zł dodatków mieszkaniowych.
Wydano 6 decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego i wypłacono 545,16zł
dodatków energetycznych.
Prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwagi w zapytanych
sprawach. Prowadzono na bieżąco współpracę ze spółkami ENEA w Poznaniu w sprawach
oświetlenia ulicznego oraz spraw z zakresu energetyki. W sprawach budowlanych
prowadzono współpracę ze Starostwem Powiatowym w Kościanie, Wydział Architektury,
Budownictwa i Ochrony Środowiska oraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
w Kościanie.

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy Urzędu, przygotowując
między innymi projekty uchwał Rady i inne potrzebne dokumenty.
W 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu pracowało 24 urzędników
w następujących referatach i stanowiskach: Zastępca Burmistrza, Referat Finansowo –
Budżetowy 10 osób, Referat Oświatowo – Administracyjny 6 osób, Referat Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej 5 osób, Referat Służb Technicznych 1 osoba, Urząd Stanu
Cywilnego 2 osoby i Pełnomocnik ds. RPAiU. Ponadto zatrudniano 10 osób do obsługi
urzędu, pracowników gospodarczych i osoby na umowy zlecenie. Referatami kierują
kierownicy referatów, Urzędem Stanu Cywilnego - kierownik.
Pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe na studiach wyższych i podyplomowych oraz
w formie jedno lub dwudniowych szkoleń i na kursach organizowanych przez Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz inne organizacje
szkoleniowe.
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
absolwentom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych. W 2016 roku
praktykę uczniowską lub studencką odbyło 9 osób.
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W 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy wydanych zostało:
392 zaświadczeń m.in. o stanie majątkowym, wielkości gospodarstwa i jego osobistym
prowadzeniu, opłacaniu podatku,
907 decyzji ws. zwrotu podatku akcyzowanego,
16 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie,
- 3754 decyzji administracyjnych dot. spraw podatkowych,
1218 upomnienia,
363 tytuły wykonawcze,
28 wezwań do zapłaty zobowiązań,
45 decyzji przyznających pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników,
235 decyzji przyznających pomoc materialną dla uczniów: stypendia szkolne i zasiłki
szkolne,
25 stałych i 20 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ,
130 decyzji o warunkach zabudowy,
19 decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
25 decyzji o podział nieruchomości i 2 decyzje rozgraniczeniowe,
170 decyzji ws. wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,
19 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W Urzędzie Stanu Cywilnego:
złożono 1263 wniosków i wydano 1263 dowodów osobistych,
przyjęto 52 zgłoszenia o utracie dowodu osobistego,
unieważniono 66 dowodów osobistych,
dokonano 261 czynności związanych z zameldowaniem,
wydano 415 zaświadczeń o zameldowaniu,
wydano 127 udostępnień z rejestru mieszkańców,
-. wydano 9 decyzji w sprawach meldunkowych,
sporządzono 110 nowych aktów stanu cywilnego,
dokonano 16 sprostowań i uzupełnień aktów w drodze czynności mat-techn.
zmigrowano 1359 aktów stanu cywilnego,
naniesiono 119 wzmianek,
naniesiono1498 przypisków do aktów,
wydano 822 odpisy aktów stanu cywilnego (skrócone, zupełne, wielojęzyczne),
wydano 183 zaświadczeń, zezwoleń i przyjęto oświadczeń,
usunięto 12.253 niezgodności w systemie PESEL.
Ponadto zanotowano: 117 urodzeń (71 chłopców, 46 dziewczynek), 85 zgonów, 112 zmian
stanu cywilnego (zawarcie związku małżeńskiego). Jubileusze obchodziło:
11 par - 50 lat pożycia małżeńskiego,
19 par - 55 lat pożycia małżeńskiego,
6 par - 60 lat pożycia małżeńskiego,
1 osoba 100 lat życia,
1 osoba 101 lat życia,
3 osoby 95 lat życia,
18 osób 90 lat życia.

Krzywiń, 30 marca 2017 roku
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