SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZARZĄDU MIASTA I GMINY KRZYWINIA ORAZ
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA

2002 ROK

W 2002 roku Zarząd Miasta i Gminy pracował w 7 osobowym składzie do dnia
17.10.2002 roku. W tym czasie odbył 21 posiedzeń i podjął 57 uchwał. W
posiedzeniach Zarządu uczestniczyli ponadto Sekretarz Miasta i Gminy, Skarbnik
Miasta i Gminy oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, bądź Wiceprzewodniczący.
Od dnia 18.10.2002 roku kompetencje Zarządu przejął Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń, który wydał 16 Zarządzeń.
Na posiedzeniach Zarząd Miasta i Gminy zajmował się różnymi
zagadnieniami, a w szczególności:
 przygotowaniem projektów uchwał na Sesję Rady,
 określaniem sposobu wykonania uchwał,
 gospodarowaniem mieniem komunalnym,
 wykonaniem budżetu miasta i gminy,
 gospodarką komunalną i mieszkaniową,
 Opiniowaniem umarzania i odraczania terminów płatności zobowiązań pieniężnych,
 warunkami pracy i płacy w szkołach i przedszkolach,
 stanem dróg i innymi zagadnieniami.
Rada Miejska III kadencji działała do 10 .10.2002 roku. i odbyła 34
posiedzenia i podjęła 412 uchwał. Rada Miejska IV kadencji odbyła 3 posiedzenia, na
których podjęła 44 uchwały.
Informacje o realizacji uchwał Rady i Zarządu Miasta i Gminy
przedstawiane były na bieżąco na Sesjach Rady.
Przekazane do wykonania Zarządowi Miasta i Gminy uchwały Rady
zostały w większości wykonane, a tylko nieliczna ich część jest w trakcie realizacji.
Nie wykonano w 2002 roku wszystkich uchwał w sprawie zbycia mienia
komunalnego, które wymagają, przygotowania odpowiedniej dokumentacji oraz
sporządzenia aktów notarialnych.

Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu za 2002 rok wykonane zostały w 96 %,a wydatki w 94 %.

INWESTYCJE

2

1. Budowa sali sportowej w Jerce
Dokończono ściany konstrukcyjne oraz wykonano pokrycie dachu, stolarkę okienną i
drzwiową, tynki i okładziny wewnętrzne, podłoża i posadzki, balustrady i elementy ślusarskie,
malowanie, elewacje, elementy zewnętrzne, instalacje sanitarne, elektryczne, zewnętrzne.
Obiekt oddano do użytku 1 września 2002 roku. Inwestycję wykonała firma BUDOMONT z
Kościana
Przedstawiony zakres robót wykonano za kwotę 626.174,- zł.

2. Budowa łącznika dla sali sportowej w Jerce
Obiekt oddano do użytku 1 września 2002 roku . Inwestycję wykonała firma BUDOMONT z
Kościana
Koszt inwestycji wyniósł 111.678,- zł.

3. Wyposażenie sali sportowej w Jerce w sprzęt sportowy
Zakupiono sprzęt do gimnastyki, koszykówki, piłki nożnej i ręcznej, badmintona, siatkówki,
tenisa stołowego, lekkoatletyki oraz piłkochwyty
Sprzęt dostarczyła firma INTERPLASTIC z Gdyni
Całość sprzętu zakupiono za kwotę 130.961,- zł Na powyższe zakupy pozyskano dotację
z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie w wysokości 80.588 zł

4. Kotłownia dla Zespołu Szkół w Jerce
Dokumentacja projektowa adaptacji kotłowni węglowej na olejową została wykonana przez P
Zygmunta Maniaczyka z Leszna, który pełnił nadzór autorski nad wykonawstwem robót.
4.270 zł. Wykonawcą wybranym w drodze przetargu nieograniczonego została Firma
Instalacje Grzewcze i wod kan Ryszard Machowski we Wschowie. Do wykonawcy należało
wykonanie robót budowlanych i adaptacyjnych pomieszczeń po byłych zapleczach kotłowni
węglowej , wykonanie nowej technologii ogrzewania olejowego przy Zespole Szkół w Jerce
Na wykonanie powyższego zadania składało się wykonanie montażu 2 szt kotłów olejowych o
mocy 170KW każdy ,montażu podgrzewacza wody ciepłej 1000l., zbiorników na olej
opałowy o poj. 12500litrów. kominów z blachy kwasoodpornej dwupłaszczowych , montaż
instalacji elektrycznej, montaż automatyki kotłowni .
Zadanie wykonano za kwotę 142.436,-zl. Na to zadanie pozyskano dotację w wysokości
100.000,-zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu.

5. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej o zaplecze socjalne przy
Zespole Szkół w Lubiniu
Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany konstrukcyjne, pokrycie dachu. Prace
wykonuje firma BUDOMONT z Kościana. Przewidywany termin zakończenia 15.06.2003
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roku. Ponadto zakupiono i zamontowano okna oraz drzwi , których koszt wraz z montażem i
pracami murarskimi wynosił 38.000,-zł.
Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 98.501,- zł

6. Droga Kopaszewo
Wykonano 130m2 rozbiórki nawierzchni z betonu grub.15cm. i regulację 7 sz. studzienek
ściekowych. Położono warstwę wyrównawczą z masy mineralno bitumicznej grubości od
4cm. do 0 cm. na powierzchni 1.440m2 oraz warstwę ścieralną z masy mineralno bitumicznej
grubości 4cm. na powierzchni 1.440m2. Wykonano koryto pod parking głębokości 20cm na
powierzchni 232m2, warstwę piaskową odcinającą grubości 10cm. na pow. 130m2,
podbudowę z betonu grub. 20 cm i ułożono nawierzchnię z kostki brukowej 8 cm szarej na
powierzchni 130m2
Ułożono 38 mb krawężnika drogowego na ławie betonowej, wykonano nawierzchnię z kostki
brukowej betonowej 6 cm szarej o powierzchni 67,5m2 oraz ułożono obrzeża trawnikowe w
ilości 61mb.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 61,281,75 zł.

7. Droga Nowy Dwór
Wykonano remont cząstkowy uszkodzeń mieszanką mineralno bitumiczną w ilości 1,5 tony
oraz powierzchniowe utrwalenie masą emulsyjną i grysami o powierzchni 9775m2. Wykonano
80mb ścieku betonowego i ścinkę poboczy na odcinku 2620mb obustronnie.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 42,684,11,zł.

8. Droga Gierłachowo
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną w ilości 1,5tony, ścinkę poboczy
dług 500 mb obustronną oraz powierzchniowe utrwalenie masą emulsyjną i grysami o
powierzchni 2750m2
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 12,777,20,zł.

9. Droga Cichowo
Koszt projektu technicznego budowy drogi wyniósł 3.500,-zł. Wykonano 575 mb + 10 mb
ułożenia krawężnika drogowego na ławie betonowej, 24 mb ułożenia obrzeży betonowych
8x20, 242 mb. ścieków ulicznych z 2 rzędów kostki brukowej betonowej, 7 szt studzienek
kanalizacyjnych oraz wymieniono 1szt włazu ulicznego. Ustawiono 3 skrzynki sieci
wodociągowej i wykonano 36mb przykanalików z rur PCV 160. Wykonano profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną 1885,83 m2 , profilowanie i zagęszczenie
warstwy konstrukcyjnej z betonu 1885,83 m2 oraz nawierzchnię z kostki brukowej grubości 8
cm. o powierzchni 1868,45 m2
Prace wykonywała firma STANDARD Konsorcjum Budowlane Leszno.
Zadanie wykonano za kwotę 181,005,36,zł.
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10. Chodnik Jurkowo
Wykonano projekt techniczny za kwotę 2.500,-zł. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej
6 cm szarej na podsypce piaskowej 370,08 m2 i nawierzchnię z kostki brukowej 8cm szarej na
podsypce cementowo piaskowej na wjazdach 98,02 m2
Prace wykonała firma WIT-BUD Witold Niedziela z Gostynia.
Zadanie wykonano za kwotę 21.077,87 zł.

11. Droga Zbęchy Pole - Bieżyń
Wykonano mapy geodezyjne do projektu, których koszt wyniósł 4.350,-zł, projekt techniczny
w cenie 4.500,-zł oraz karczowanie drzew i krzewów na powierzchni około 2500 m2 za które
zapłacono 31.948,-zł.
W czynie społecznym mieszkańcy Zbęch Pola wykonali podbudowę piaskową z 3000 m3
piasku na powierzchni około 14000 m2
Wykonano 2 szt przepustów Ø 60 z rur żelbetowych o łącznej długości 16mb, podbudowę
tłuczniową na powierzchni 10432,00 m2, skropienie asfaltem na powierzchni 9717,00 m2
oraz nawierzchnię z mieszanki mineralno bitumicznej grubości 4cm na powierzchni
9717,00m2 .
Ponadto wykonano roboty dodatkowe: zagęszczenie istniejącego podłoża w ilości 523,97 m3,
121 mb. ścieku betonowego 60x50 na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowę
tłuczniową grubości 20cm. na powierzchni 46,50 m2 , skropienie asfaltem na powierzchni
46,50 m oraz wzmocnienie poboczy tłuczniem śr. grubość 10 cm. na powierzchni 2371,0 m2
Prace wykonała firma PDM ASBET za kwotę 361.683,-zł
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 440.645,86 zł + udział czynu społecznego
Na to zadanie pozyskano dotację w wysokości 223.000,-zł z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w Poznaniu.

12. Chodnik Gierłachowo
Wykonano dokumentację techniczną, której koszt wyniósł 3.000,-zł. Ułożono 150 mb
krawężnika drogowego na ławie betonowej, 150 mb obrzeży trawnikowych na piasku.
Wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 6cm szarej w ilości 148,20 m2,
nawierzchnię chodnika z kostki brukowej 8cm szarej na podbudowie cementowo-piaskowej
na wjazdach w ilości 31,80 m2oraz 1 szt studni chłonnych fi 100
Prace wykonała firma WIT-BUD Witold Niedziela z Gostynia.
Zadania wykonano za kwotę 19,998,34,zł.

13. Chodnik Krzywiń (ul. 25 Stycznia i część Os.Awdańców)
Ułożono 191,50mb ułożenia obrzeża betonowego, wykonano regulację 72mb. krawężnika
drogowego oraz 209,24 m2 nawierzchni chodników z płytek betonowych 30x30 i 64,37 m2
nawierzchni z trylinki na wjazdach do posesji
Prace wykonała firma brukarska Adam Klak ze Śremu.
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Zadania wykonano za kwotę 12,979,99,zł.

14. Parking ul. Zielona w Krzywiniu
Wykonano projekt techniczny budowy parkanu ceglanego za kwotę 500 zł. Wykonano mur o
długości 62 m (firma P.Chudziński) za kwotę 10.850,-zł. Wykonano projekt techniczny
budowy parkingu i miejsca handlu za kwotę 1.800,-zł. Wykonano rozbiórkę 67,5m2 chodnika
z płytek i 37mb krawężnika drogowego, wywieziono gruz z terenu rozbiórki w ilości 25 m3.
Wykonano wykop pod parking i miejsce handlu koparką wraz z wywiezieniem 215,55m3
gruntu i ręczne skarpowanie ziemi leżącej na odkładzie w ilości 93,50m3oraz ułożono 58mb
krawężnika drogowego na betonie. Ustawiono nowy słup energetyczny. Ponadto wykonano
podkład betonowy pod część parkingową po zagęszczeniu 20 cm i nawierzchnię z kostki
brukowej grubości 8 cm na powierzchni 110,4m2 . Wykonano koryto pod ułożenie części
handlowej i chodnika w ilości 365,85m2 , nawierzchnię terenu handlu i chodników o
powierzchni 365,85m2 i ułożono 60,0mb obrzeża betonowego 20x6cm.
Prace wykonała firma WIT-BUD Witold Niedziela z Gostynia za kwotę 30.585,-zł.
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 47,952,90,zł.

15. Parking Lubiń
Wykonano dokumentację techniczną za kwotę 3.000,-zł. Wykonano regulację rowu
odwadniającego parking przy ul Mickiewicza, ułożono 44 elementy żelbetowe L-6m na
długości 136mb Firma p. Chudzińskiego. wykonała przepust i studzienkę (odwodnienie ul
Polnej) za kwotę 5.499,-zł.
Wykonano 414 m2 koryta pod ułożenie warstwy osączającej głębokości 20cm, warstwę
osączającą z 10cm piasku z zagęszczeniem mechanicznym, ułożono 207mb krawężnika
drogowego na ławie betonowej i 9,64 m3 podbudowy z betonu, po zagęszczeniu warstwa
grubości 10cm.
Prace wykonała firma WIT-BUD Witold Niedziela z Gostynia za kwotę 34.327,-zł.
Całość zadania wykonano za kwotę 43,864,52,zł.

16. Chodnik Rąbiń
wykonano 13,5mb ułożenia krawężnika drogowego na betonie, 365mb obrzeża betonowego.
Wykonano 359,22 m2 . nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 30x30 i 94,80 m2 .
nawierzchni z trylinki betonowej 12 cm.
Prace wykonała firma brukarska Adam Klak Śrem.
Powyższe zadanie wykonano za kwotę 21,134,84,zł.

17. Droga Rąbiń - Rąbinek
wykonano mapy sytuacyjne do celów projektowych i dokumentację techniczno projektową
pod nawierzchnię bitumiczną.
Zadanie wykonano za kwotę 11.451,90 zł.

6

18. Sieć wodociągowa Maciejewo- Czerwona Wieś
wybudowano sieć wodociągową długości 845 mb oraz trzy studnie o śr. 1200 mm
Zadanie wykonano za kwotę 48.577,92 zł. Na to zadanie pozyskano dotację w wysokości
34.341,-zł z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Poznaniu.

19. Sieć wodociągowa Jurkowo - Kuszkowo
wybudowano sieć wodociągową długości 3025 mb oraz 6 przyłączy do zagród
Zadanie wykonano za kwotę 65.945,90 zł

20. Modernizacja hydroforni Krzywiń
zakupiono nowy zestaw pomp
Zadanie wykonano za kwotę 16.000 zł

21. Roślinno–stawowa oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Lubiniu
Dokonano przygotowania inwestycji tzn. wykonano wypis z rejestru gruntów ST.P, mapy
syt.-wys, projekt techniczny i operat wodno-prawny za kwotę 8.439,98 zł. Wykonano
rurociąg, a budowę oczyszczalni wykonała AQA-BUD Grabonóg za kwotę 57.554,13 zł.
Powyższe zadanie wykonano za kwotę 78.024,58,-zł. Na to zadanie pozyskano dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 28.000,-zł oraz
przeznaczono 30.000,-zł z nagrody w konkursie na „zagospodarowanie odpadów na
terenach wiejskich” uzyskanej w 2001 roku.

22.Roślinno–stawowa
oczyszczalnia
Młodzieżowym w Łagowie

ścieków

przy

Schronisku

Dokonano przygotowania inwestycji tzn. wykonano wypis z rejestru gruntów ST.P, mapy
syt.-wys, projekt techniczny i operat wodno-prawny za kwotę 8.230,-zł.
Budowę oczyszczalni wykonała firma AQA-BUD Grabonóg za kwotę 12.105,79 zł.
Powyższe zadanie wykonano za kwotę 20.702,-zł. Na to zadanie pozyskano dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w wysokości 6.000,-zł oraz
przeznaczono 12.000,-zł z nagrody w konkursie na „zagospodarowanie odpadów na
terenach wiejskich” uzyskanej w 2001 roku.

23. Oczyszczalnia ścieków w Jerce
Uiszczono V ratę za nabycie nieruchomości w kwocie 55.000,00,-zł, zamontowano
tlenomierze i układ napowietrzania za kwotę 29.937,34,-zł, zmodernizowano osadnik osadu
wtórnego za kwotę 4.000,00,-zł.
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Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 88.937,34,-zł. w tym 17.400,-zł uzyskana
dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

24. Oczyszczalnia ścieków Mościszki
Podpisano porozumienie z Starostwem Powiatowym w Kościanie na modernizację
oczyszczalni przy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, która ma w przyszłości
obsługiwać działki rekreacyjne.
Na powyższe zadanie przekazano kwotę 50.000,-zł z nagrody w konkursie na
„zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” uzyskanej w 2001 roku.

25. Inwestycje wykonywane wspólnie z Zarządem Powiatu Kościańskiego
zgodnie z podpisanymi porozumieniami:
1. Remont nawierzchni drogi powiatowej w Łagowie
Zarząd Powiatu wykonał ,ścinkę poboczy , naprawę przepustu w m. Łagowo,
powierzchniowe utrwalenie grysem nawierzchni drogi powiatowej Bieżyń- Łagowo na
odcinku 2,550 km
Ogółem poniesiono koszty na kwotę 106.922,18zł z czego partycypacja gminy
55.000,00zł
2. Budowa ciągu rowerowo-pieszego w Bieżyniu planowany udział gminy 10.000,00zł
Zarząd Powiatu wykonał projekt techniczny 6.000,00zł i uzgodnienia 611,15 zł, oraz
zgromadził kostkę brukową w ilości 440 m2 za kwotę 12,012,-zł
Ogółem poniesiono koszty na kwotę 18,623,15zł z czego partycypacja gminy 9,311,57zł
3. Budowa chodnika w Rogaczewie Wielkim planowany udział gminy 20.000,00zł
Zarząd Powiatu nie wywiązał się z porozumienia, wykonał tylko projekt techniczny
4,500,00zł i uzgodnienia 122,23zł
Ogółem poniesiono koszty na kwotę 4,622,23zł z czego partycypacja gminy 2,311,00zł
4. Budowa chodnika w m Zbęchy planowany udział gminy 10,000,00zł
Zarząd Powiatu wykonał roboty ziemne w ilości 28 m3, 300m2 nawierzchni z kostki
brukowej , 45m2 wjazdów na betonie, oraz osadził 2 szt studzienek ściekowych z kratką.
Ogółem poniesiono koszty na kwotę 24,984,50zł z czego partycypacja gminy
10,000,00zł
Społeczeństwo wsi Zbęchy Wieś było niezadowolone z takich faktów jak brak współpracy
z Radą Sołecką, brak przedstawiciela gminy w postępowaniu przetargowym prowadzonym
przez Zarząd Powiatu oraz zbyt mały zakres robót za w/w kwotę

26. Zadania wykonywane wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich
Rejonem w Kościanie
1. Budowa chodnika przy ul. Śremskiej w Jerce w ciągu drogi wojewódzkiej
Leszno- Śrem
Wykonano 588 mb nowego chodnika dla pieszych o szerokości 1,8 mb. z
nawierzchni z kostki brukowej wraz z wykonaniem nowego krawężnika i
odwodnienia.
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Ogółem poniesiono koszty na kwotę 110.600,00 zł z czego partycypacja Gminy Krzywiń
wyniosła 23,500,00zł

DROGI
I.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

1. Wykonano remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w Nowym
Dworze i Gierłachowie na wartość 4.119,80 zł
2. Wykonano remont i niwelację pasa drogowego drogi gruntowej Rąbiń – Dalewo na
wartość 30,000,00zł
3. Wykonano niwelację dróg gruntowych równiarką w Rąbiniu na kwotę 737,23zł
4.

wykonano miejscowe naprawy nierówności dróg tłuczniem :
drogę Zbęchy Pole- Bieżyn 3 x zestaw ciężarowy i nawiezienia piaskiem, drogę w
Bieżyniu w kierunku jeziora, a także wykonano odwodnienie i osadzenie rur oraz
studzienki ściekowej przy drodze do Cichowa, drogę w okolicy przepompowni wody w
Bielewie oraz w Jurkowie pobocze nowej drogi przez wieś

Na powyższe naprawy wydatkowano kwotę 30.287,27 zł
5. Wykonano miejscowe naprawy nierówności dróg kamieniem (otaczakami)
drogę Krzywiń-Kopaszewo na odcinku Jerka Rudki 117,70 zł.
6. Wykonano miejscowe naprawy i wyrównanie nierówności dróg żużlem
w Jerce Os. Witosa i ul. Łąkowa w Lubiniu ul. Zielona i ul. Polna oraz KrzywińSzurkowo
Na powyższe naprawy wydatkowano kwotę 18.904,86 zł
7. Rowy i przepusty
wykonano przepust i rów na drodze w Jerce (Brzozowiec),przepust na drodze MościszkiDalewo w Mościszkach
Na powyższe wydatkowano kwotę 2.024,67 zł

Łącznie na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 86.191,53 zł

9

II.

Bieżące utrzymanie ulic miejskich w Krzywiniu.

Zakupiono piasek do usuwanie śliskości w okresie zimowym i odśnieżano ulice, zakupiono
żwir na wyrównanie ul. Polnej oraz wymieniono pokrywę studzienki przy ul.Strażackiej. Na
ul. 25 Stycznia wykonano 71,00m2 nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych i ułożono
51,00 mb obrzeży trawnikowych. Ponadto wykonano naprawy i wymiany znaków drogowych
oraz malowanie przejść dla pieszych ,

Łącznie na bieżące utrzymanie ulic miejskich wydatkowano 16.011,16 zł

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków 169.000,- zł wykonano 164,393,- zł.
Zanotowano
- 9 pożarów
- 36 miejscowych zagrożeń
Dokonano zakupu:
- pontonu z silnikiem HONDA 30 KM do OSP Mościszki / z udziałem sponsorów ZG ZOSP
– 12.000,-zł.
- torby przedmedycznej, LUKASA – urządzenie hydrauliczne do rozcinania karoserii,
radiotelefonu samochodowego MOTOROLA, przyczepy samochodowej, mundurów
koszarowych – 10 szt OSP Krzywiń i 10 szt. OSP Rąbiń (z udziałem finansowym jednostek)
- drabin samochodowych aluminiowych wys. 10 m. – OSP Jerka i Krzywiń
- mundurów bojowych UPS – OSP Jerka /6 szt/
- dresów – MDP Bieżyń, Bielewo / po 10 szt/
- kurtek zimowych – dla OSP posiadających sztandary (przy częściowej odpłatności OSP) 42 szt.
- 26 kompletów mundurów wyjściowych, obuwia, 20 odcinków węży W-75,
- rozpoczęto remont samochodu LUBLIN z adaptacją na potrzeby strażackie
Zorganizowano
- II Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego
ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka
W zawodach tych wzięły udział 33 drużyny męskie, 5 żeńskich w tym 1 drużyna
z Czech..Z terenu miasta i gminy Krzywiń startowało 7 drużyn męskich i 1 żeńska.
Z naszych drużyn najlepsze miejsca zajęły:
OSP Bieżyń – V miejsce
OSP Łuszkowo – VI miejsce
- zawody sportowo – pożarnicze – udział wzięły:
a/ 3 MDP dziewczęta do lat 15
b/ 8 MDP chłopcy do lat 15
c/ 3 drużyny Kobiety powyżej 16 lat
d/ 17 drużyn męskich
- wycieczkę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do Muzeum Pożarnictwa w
Rakoniewicach (120 osób)
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-

egzamin na kartę pływacka dla MDP połączone z zawodami pływackimi
na jeziorze w Mościszkach (60 osób)
- 2 konkursy plastyczne (100 prac)
- konkurs wiedzy pożarniczej / 1 osoba brała udział w eliminacjach wojewódzkich/
Ponadto 4 osoby z MDP / z OSP Bieżyń i Rąbiń/ uczestniczyły w Międzynarodowym Obozie
MDP w Gyula – Węgry.
Rozbudowy i remonty
- oddano do użytku dobudowane garaże w OSP Krzywiń i Bielewo przy udziale środków z
Zarządu Głównego ZOSP RP i własnych jednostek oraz społecznym strażaków.
- odmalowano garaż w Bieżyniu – przy udziale społecznym strażaków
- trwa rozbudowa Domu Strażaka w Jerce – przy udziale społecznym strażaków.

GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
I. Gospodarka Odpadami
1. Składowisko Odpadów Komunalnych
Zakupiono rębak do rozdrabniania gałęzi za kwotę 31.500,-zł
Środki pochodziły z dotacji uzyskanej w Powiatowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
2. Zbiórka odpadów komunalnych stałych
Od sierpnia 2002 roku rozpoczęła się zbiórka odpadów komunalnych. W związku z
tym po przeprowadzeniu procedury przetargowej zakupiono pojemniki do wywozu
nieczystości stałych o pojemności 110 l, ocynkowanych na kółkach w ilości 1200 szt.
Pojemniki zostały zakupione w firmie MARKMET Starogard Gdański za kwotę
86.400,-zł z czego 63.000,-zł przeznaczono z puli nagrody w konkursie na
„zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” uzyskanej w 2001 roku.
Pozostałą kwotę pozyskano z wpłat od ludności ustalonej w wysokości promocyjnej
20 zł za pojemnik. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców do końca roku
2002 1367 podpisanych umów w ramach w/w zamówienia zlecono wykonanie
dodatkowo 180 pojemników sfinansowanych ze środków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a sprzedawanych jak wyżej.
W wyniku przeprowadzonego przeglądu ofert na zbiórkę i wywóz odpadów stałych,
wybrano najkorzystniejszą pod względem finansowym jak i technicznym ofertę firmy
IRYS z Kościana.
3. Budowa kanalizacji
Wykonano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej miejscowości Łuszkowo - firma
„EKO-WOD-KAN” Przeźmierowo k/Poznania za kwotę 35.280,- zł. Wykonano
dokumentację geologiczno-inżynierską w sprawie warunków gruntowo- wodnych na
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej przez firmę „GEO-EKOL-BUD” Poznań za
kwotę 5.490,- zł.
Środki pozyskano z nagrody konkursowej – „IV edycja Konkursu na
zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich” organizowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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4. Oświetlenie uliczne
W roku 2002 podpisano 6-letnią umowę na wykonywanie usług przesyłowych,
sprzedaż energii i konserwację wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego i
drogowego. Umowa obejmuje lata od 2002 roku do 2008 roku i w sumie wyraża się
kwotą zobowiązań około 300.000,- zł rocznie, czyli zwiększeniem kosztów
oświetlenia około 129.000,-zł. Środki na pokrycie zwiększonych wydatków pochodzić
będą z oszczędności zużycia energii uzyskanej w wyniku modernizacji oświetlenia i
dopłat z budżetu.

II. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
W roku 2002 zakład zatrudniał 6 stałych pracowników. Od grudnia 2002 r. 7 pracowników, a
obowiązki Kierownika Zakładu objął pan Henryk Kolan. Poza tym w zakładzie odbywa
służbę zastępczą 3 poborowych, a od grudnia zatrudniono dodatkowo we współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w Kościanie 4 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (zielone
miejsca pracy)
Plan wydatków wynosił 260.000,- zł, wykonano 221.253,82 zł.

Wykonywanie zadań statutowych:
1. Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
Zakład obsługuje przede wszystkim budynki komunalne, jednostki organizacyjne gminy, a
także odbiorców zewnętrznych.
W roku 2002 wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 22.579,91 zł.

2. Zieleń i oczyszczanie:
W okresie zimowym odśnieżano i posypywano drogi w mieście oraz na terenie gminy.
Utrzymywano w należytym stanie place i chodniki, również przed budynkami
komunalnymi. W okresie wiosennym uzupełniano obsadę żywopłotów, oczyszczano ulice
z piasku i innych zanieczyszczeń. Na bieżąco naprawiano wyrwy w jezdniach oraz znaki
drogowe. Wymieniono ławki oraz zmodernizowano zieleń na rynku w Krzywiniu. Na
bieżąco utrzymywano tereny zielone w Krzywiniu, Lubiniu, Rąbiniu, Bielewie i Cichowie.
W okresie letnim sprzątano tereny rekreacyjne w Cichowie, naprawiano zniszczone
ogrodzenia. Przygotowywano do sezonu letniego kąpieliska w Krzywiniu i Cichowie –
wywóz starego piasku plażowego i uzupełnienie nowym. Prowadzono bieżące letnie
utrzymanie plaż.
Zakład włączył się w akcję „Sprzątanie Świata” i zbierano worki ze śmieciami z terenu
gminy.

3. Remonty budynków komunalnych:
Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podlegało w roku 2002 10
budynków mieszkalnych oraz 11 lokali użytkowych.
Ogólne koszty utrzymania budynków wyniosły 107.191,17 zł, z tego na zakup węgla do 2
bloków w całym okresie grzewczym i 1 w okresie I – IV 36.886,- zł, opłaty za energię
elektryczną 15.895,- zł, wynagrodzenie palaczy 11.910,- zł, składki na ZUS 1.856,- zł,
ekspertyza techniczna budynków: Rąbiń 2.000,- zł i Bieżyń 3.000,- zł, usługi kominiarskie
2.000,- zł, badania drożności przewodów kominowych 1.643,- zł, przeglądy techniczne
(pięcioletnie) ośrodków zdrowia w Krzywieniu i Bieżyniu 2.277,- zł, projekt przebudowy
lokali w budynkach w Bieżyniu i Rąbaniu 1.403,- zł.
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Na remonty budynków komunalnych wydatkowano 28.321,- zł i wykonano następujące
prace:
 Ul. Strzelecka 13A – wymiana okien – strona frontowa, remont dachu;
 Ul. Strzelecka 13B – naprawa komina;
 Ul. Rynek 5 – remont dachu;
 Ul. Kościańska 5 – remont dachu, naprawa instalacji wodnej;
 Gierłachowo – remont dachu;
 Bieżyń – remont instalacji elektrycznej;
 Rąbiń – naprawa instalacji elektrycznej;

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Rejon działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu obejmuje miasto i gminę Krzywiń.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu było zatrudnionych w 2002 roku 8 osób, na
stanowiskach: kierownik, czterech pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, oraz
trzech pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych, w tym jedna osoba na pół etatu
opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu do Żłobka Rehabilitacyjnego do
Kościana.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone
Gminie w zakresie pomocy społecznej.
W roku 2002 na świadczenia w dziale 853 – rozdziale 85314- na zasiłki wydatkowano
623.199,98 złotych.
W tym z budżetu gminnego 68.938,73 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych i
fakultatywnych Gminy, pozostałe 554.261,25 zł z budżetu centralnego wykorzystano na
realizację zadań zleconych Gminie.
Udzielono pomocy niezależnie od rodzaju, formy i źródła finansowania 508 rodzinom.
W ramach zadań własnych przyznano pomoc 328 rodzinom z zadań zleconych 187 rodzinom.
W ramach zadań zleconych realizowane były następujące świadczenia:
Zasiłki stałe otrzymywało 14 osób na łączną kwotę 61.243,Świadczenia te pobierają kobiety nie mogące podjąć pracy w związku z wychowywaniem
dziecka wymagającego stałej pielęgnacji.
23 osobom Ośrodek wypłacał zasiłki stałe wyrównawcze na łączną kwotę 75.364 złotych, w
tym 10 osób to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
76 osób pobierało renty socjalne na łączną kwotę 358.437,-zł są to osoby niezdolne do pracy
w związku z inwalidztwem powstałym przed 18 -tym rokiem życia lub których niezdolność
do pracy powstała w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej przed
ukończeniem 25 roku życia. W tym 5 świadczeniobiorców to mieszkańcy DPS w
Mościszkach.
Ośrodek realizował wypłacanie świadczenia osobom tracącym prawo do otrzymywania
zasiłku dla bezrobotnych a wychowującym co najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat w
formie zasiłku okresowego gwarantowanego. Tą pomocą objętych były 2 kobiety na kwotę
8.044,- zł.
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Od 1 stycznia 2002r Ośrodek Pomocy Społecznej realizował nowe zadanie zlecone Gminie w
formie ustalania i wypłacania macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych.
Uprawnionych do tej formy pomocy były 33 kobiety. Wypłacono 118 świadczeń dla kobiet
oraz 33 jednorazowych zasiłków macierzyńskich.
Na tę formę pomocy wydatkowano 37.842,- zł.
Osobom, które nie mają możliwości pobierania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych z
innego źródła, a kwalifikują się do otrzymania tego rodzaju świadczenia Ośrodek ustalił i
wypłacał te zasiłki: 6 rodzinom dla 12 dzieci były wypłacane zasiłki rodzinne i 15 osobom
zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 23.100,- zł
Kolejną formą pomocy realizowaną przez Ośrodek jest opłacanie składki na ubezpieczenie
społeczne od osób pobierających zasiłki gwarantowane i zasiłki stałe dla kobiet
wychowujących dzieci wymagające stałej i bezpośredniej opieki a nie posiadających
ubezpieczenia z innego tytułu. Tą formą pomocy objętych było 13 osób, wydatkowano kwotę
21.438,75- zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej od osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego a
pobierających zasiłki stałe, okresowe gwarantowane i renty socjalne opłacał składkę na
ubezpieczenie zdrowotne. 98 osób było objętych tą formą ubezpieczenia na łączną kwotę
33.000,- zł
W roku 2002 realizowane było świadczenie w formie wyprawki dla pierwszoklasisty – 54
dzieci otrzymały pomoc w formie wyprawki na łączną kwotę – 4.860,-zł

W ramach zadań własnych realizowane były następujące świadczenia:
209 dzieci ze Szkół Podstawowych dożywiano w stołówkach szkolnych w Krzywiniu, Turwi,
Jerce, Lubiniu i Bieżyniu na kwotę 41.754,-zł. W tym 24.539,- to środki przekazane z rezerwy
centralnej budżetu państwa.
Kwotę 3.750,-zł przekazano Zespołowi Szkół w Lubiniu na utworzenie stołówki.
24 dzieciom dopłacono do pobytu i wyżywienia w Przedszkolach Samorządowych tutejszej
Gminy. 188 osobom udzielono pomocy w formie zasiłków jednorazowych, pomoc ta była
udzielana na zakup żywności, opału, wyposażenia do szkoły, leków.
8 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, łączny koszt pomocy usługowej
wynosił 54.568,-zł
Na terenia gminy działają dwa Kluby Seniora w Krzywiniu i Świńcu dofinansowywane z
budżetu gminy. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej bardzo wnikliwie interesują się
problemami osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach materialno - bytowych.
Udzielają pomocy materialnej i pomagają w załatwianiu różnych spraw związanych z
uzyskaniem zasiłków dla bezrobotnych, rent, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, sprzętu
rehabilitacyjnego, ustalenia alimentów, uzyskaniu mieszkania, podjęcia leczenia odwykowego
z nałogu alkoholizmu, umieszczenia w placówce szkolno - wychowawczej, organizowanie
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym, załatwiania
turnusów rehabilitacyjnych.
W roku ubiegłym skierowano 2 wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej
mieszkańców naszej gminy. Trzy osoby zostały przyjęte do Domów Pomocy Społecznej
/1 w Poniecu, 1 w Mościszkach 1 w Śremie/.
180 rodzinom udzielono pomocy tylko w postaci samej pracy socjalnej.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2002 roku 879 decyzji. Dwie osoby odwołały się od
wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, obydwie decyzje zostały
utrzymane w mocy.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Gminne Przedszkole Samorządowe:
Do Przedszkoli w 2002 roku uczęszczało 280 dzieci (do 15 oddziałów). Zatrudnionych
było 18 nauczycieli i 16 pracowników obsługi.
Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne w roku 2002 związane były z doskonaleniem
form i metod pracy w zakresie przygotowania dzieci do szkoły, aktywizacji procesu mowy i
myślenia poprzez edukację teatralną, rozbudzanie twórczej aktywności dzieci, kształtowania
świadomości ekologicznej u dzieci poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem
przyrodniczym.
W roku 2002 prowadzona była systematyczna praca w zakresie mierzenia jakości pracy
przedszkoli.
Badane obszary:
I.
Rozwój dziecka,
II.
Kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli,
III.
Organizacja i zarządzanie przedszkolem,
IV.
Baza i wyposażenie przedszkola,
V.
Współpraca przedszkola ze środowiskiem,
W 2002 roku wykonano w przedszkolach następujące remonty:
1. Wykonano 5-letnią kontrolę przedszkoli w zakresie określenia stanu technicznego
budynków,
2. Wymalowano szatnię, kancelarię w Przedszkolu w Bieżyniu,
3. Wykonano kapitalny remont klatki schodowej w Przedszkolu w Krzywiniu,
4. Odmalowano pomieszczenia administracyjne w Przedszkolu w Krzywiniu,
5. Wykonano opłotowanie przy Przedszkolu w Jerce,
6. Odmalowano i doposażono urządzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Jerce,
7. Odmalowano kuchnię w Przedszkolu w Kopaszewie,
8. Zakupiono sprzęt gospodarstwa domowego, zabawki, pomoce dydaktyczne,
9. Wykonano wiele drobnych prac na rzecz poprawy estetyki przedszkoli.
Przedszkola pozyskały w 2002 r. dodatkowe środki pozabudżetowe w wysokości
18.497,42 zł
Zorganizowano następujące uroczystości w przedszkolach:
1.
2.
3.
4.
5.

Uroczystości z okazji Święta Odzyskania Niepodległości,
Uroczystości gwiazdkowe „Jasełka”, spotkania przy opłatku,
Uroczystości związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka,
Święta Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka,
Zakończenie roku szkolnego.

W realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych widoczna była bardzo dobra
współpraca wszystkich nauczycieli z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój
dzieci.
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II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
W 2002 roku od stycznia do czerwca uczęszczało 177 uczniów do 7 oddziałów L.O. i 127 do
5 oddziałów Z.S.Z. (razem - 304 uczniów). Od 1 września 2002 roku do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych do 7 oddziałów L.O. uczęszcza 169 uczniów oraz do 5 oddziałów Z.S.Z.
112 uczniów, co razem stanowi 281 uczniów. Średnio na oddział przypada 24 uczniów. W
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krzywiniu pracowało od stycznia do
czerwca 22 nauczycieli, w tym 1 dyrektor, 1 wicedyrektor, 14 nauczycieli pełnozatrudnionych
i 6 nauczycieli niepełnozatrudnionych i 1 nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim.
Od września 21 nauczycieli, w tym dyrektor, wicedyrektor, 13 nauczycieli
pełnozatrudnionych, 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 nauczyciel przebywający na
urlopie dla poratowania zdrowia, 1 nauczycielka na urlopie macierzyńskim. W szkole
zatrudnionych jest 9 pracowników administracji i obsługi, w tym 2 palaczy sezonowo, co
razem daje średnioroczne zatrudnienie 6,75 etatu.

2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
Mimo wielu wydatków udało się utrzymać działalność niektórych kół zainteresowań.
Duże zaangażowanie nauczycieli również w pracy pozalekcyjnej owocuje wieloma
osiągnięciami uczniów w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu
powiatu i województwa.
Poza realizacją podstawowych zadań dydaktycznych w szkole duży nacisk położony jest na:
- ciągłe unowocześnianie metod i form pracy w celu większego zaangażowania uczniów w
procesie dydaktycznym (np. wykorzystanie sali multimedialnej na rozmaitych
przedmiotach),
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, takich jak konkursy o
Unii Europejskiej, konkurs literacki „Mój Rok 2002 – Nadzieje, rozczarowania,
spełnienia” – 1 uczeń zdobył wyróżnienie, konkurs recytatorski im. Stanisława
Grochowiaka w Lesznie – 1 uczeń zdobył wyróżnienie, konkurs piosenki francuskiej w
Poznaniu, olimpiada biologiczna.
- nieodpłatne zajęcia kół historycznego i matematycznego dla maturzystów, kółka
informatycznego oraz koła pod nazwą: „Kawiarenka literacko-artystyczna” (twórczość
literacka, spotkania z poetami, gazetka „Nota Bene”, przygotowywanie spektaklu
teatralnego),
- działalność kół zainteresowań: polonistycznego, biologicznego, języka francuskiego oraz
Unii Europejskiej,
- działalność Koła Europejskiego (wycieczki, spotkania
z podróżnikami, gazetka
„EARTH”, kontakt z Klubem „National Geographic’ w Bukowinie Tatrzańskiej,
współpraca z Kołem Turystyczno-Krajoznawczym przy I LO w Lesznie)
- otwarcie „Europejskiego Roku Języków”,
- przygotowanie pracy badawczej jednego z uczniów do Konkursu Młodych Naukowców
Unii Europejskiej,
- wyjazd na Festiwal Nauki do Wrocławia,
- spotkanie z wykładowcami Akademii Medycznej we Wrocławiu,
- kontynuacja mapy wirtualnej Krzywinia,
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podnoszenie sprawności ruchowej uczniów z tzw. syndromem „abnegacji ruchowej”,
„noce internetowe”,
Najważniejszymi działaniami wychowawczo-opiekuńczymi, były aktywna praca Samorządu
Uczniowskiego oraz realizacja założeń i celów szkolnego programu wychowania, poprzez
organizację imprez, uroczystości wyjazdów i spotkań :
 pogadanka i wystawka okolicznościowa na temat rocznicy wybuchu II wojny światowej,
 apel nt: 11 września – Nowy Jork,
 akcja sprzątania świata,
 „Mikołajki” – impreza integracyjna dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 wykłady popularno-naukowe,
 spotkanie opłatkowe uczniów i wychowawców
 apel nt. AIDS i nikotyny,
 działalność wolontariatu (pomoc w świetlicach środowiskowych, akcje charytatywne),
 realizacja programu edukacyjnego uwzględniającego problematykę szkodliwości palenia
tytoniu, wczesnej inicjacji seksualnej i innych zagrożeń (pogadanki, projekcje filmów,
konkursy, zajęcia warsztatowe i inne formy realizowane przy współpracy z higienistką
szkolną i pedagogiem szkolnym),
 rozpoczęcie przygotowań do obchodów 10-lecia szkoły,
 wycieczki do kina i do teatru,
 wyjazd integracyjny klasy Ia z wychowawcą do Osiecznej,
 wycieczki do Wolińskiego Parku Narodowego i w Sudety,
 wyjazd uczniów klas IV LO na Targi Edukacyjne do Poznania,
 spotkania z przedstawicielami samorządu gminnego,
 regularne wyjazdy uczniów klas pierwszych (od września 2002) na basen do Śremu,
Młodzież brała udział i osiągała dobre wyniki w zawodach sportowych:
 Finał Mistrzostw Powiatu w L.A.
 III miejsce w Wiosennym Turnieju Aerobiku Szkół Ponadgimnazjalnych,
 III miejsce w biegu na 1500 m dziewcząt (zawody rejonowe)
 IV miejsce w biegu na 3000 m chłopców (zawody rejonowe),
 Na szczeblu wojewódzkim:
 VI miejsce w biegu na 1500 m dziewcząt
 VIII miejsce w biegach przełajowych dziewcząt.
W 2002 roku szkołę ukończyło 98 uczniów, w tym 45 absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego oraz 53 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Z 45 absolwentów
Liceum Ogólnokształcącego świadectwa dojrzałości otrzymało 33 abiturientów, z których 25
kontynuuje naukę na studiach wyższych.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2002 roku pozyskano dodatkowo ponad 11.800,00 złotych środków
pozabudżetowych. Środki te zostały wykorzystane głównie na zakup pomocy naukowych,
wyposażenia (nagłośnienie i sieć komputerowa) oraz zakup roślin i zagospodarowanie
otoczenia szkoły.
Do starej części budynku szkolnego zostały zakupione okna do sal 106, 111, 206 i 211, do
świetlicy oraz drzwi wejściowe na plac spacerowy za kwotę 10.790,00 zł z budżetu szkoły.
Oczyszczono i zakonserwowano boazerię w świetlicy szkolnej za kwotę ok. 1.500,00 zł.
Część prac została wykonana przez woźnego i uczniów z ZSZ. W salce do ćwiczeń
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zamontowane zostały lustra (za kwotę 1.100,00 zł) w celu zwiększenia efektywności
prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego.
W ramach remontów wymieniona została zużyta pompa c. o. za kwotę 3.654,00 zł.
Wymieniono i rozbudowano system alarmowy w szkole celem lepszego zabezpieczenia
sprzętu i pomocy naukowych za kwotę 3.863,00 zł.
W 2002 roku zakupiono pomoce naukowe za 8.450,00 zł z budżetu i ze środków
pozabudżetowych za kwotę 1.900,00 zł. Ze składek Komitetu Rodzicielskiego zakupiono i
przekazano szkole telewizor o wartości 1.750,00 zł. Dzięki staraniom otrzymaliśmy nowe
wyposażenie do pracowni komputerowej i multimedialnej z MENiS o wartości 60 tys.
złotych. Dotychczas posiadany sprzęt komputerowy został rozdysponowany do klasopracowni
oraz przekazano 1 zestaw do świetlicy środowiskowej w Kopaszewie i 1 zestaw do
Posterunku Policji w Krzywiniu. W związku z otrzymaniem dodatkowych komputerów
zakupione zostały meble za kwotę 6.000,00 zł oraz oprogramowania za kwotę 2.400,00 zł.
Wykonany został pięcioletni przegląd techniczny (1.013,00 zł) i zmodernizowano sieć
elektryczną (1.100,00 zł), zakupiono UPS-y do księgowości, sekretariatu i gabinetu dyrektora.
Zakupiono również wagę lekarską (1.500,00 zł) do gabinetu higienistki, pralkę i odkurzacz
oraz inny sprzęt o wartości 1.038,00 zł, pojemniki na mydło i papier toaletowy do
sanitariatów szkolnych (1.760,00 zł), które zostały zamontowane przez woźnego. Do sal
lekcyjnych, które dotychczas nie posiadały zaciemnienia zakupiono rolety (2.000,00 zł).

III. Zespół Szkół w Krzywiniu
Do szkoły uczęszczało 500 uczniów w tym, czego 320 w do szkoły podstawowe i 180 do
gimnazjum.
Z tej liczby uczniów wszyscy byli klasyfikowani. Troje uczniów miało wyznaczony egzamin
poprawkowy. Promocji do następnej klasy nie otrzymało troje uczniów. Średnia ocen szkoły
3,79 ( bez klas I-III SP ). Rada Pedagogiczna przyznała listy gratulacyjne dla rodziców trójki
uczniów naszej szkoły.
W szkole pracuje 36 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym:
- 26 pełnozatrudnionych,
- 5 niepełnozatrudnionych,
- 1 dopełniający etat innej szkoły,
- 1 wychowawca świetlicy,
- 1 bibliotekarz.
Szkoła realizuje 18 godzin nauczania indywidualnego ( 4 uczniów ). Ponadto w szkole
prowadzone są bezpłatnie 33 koła pozalekcyjne. Szkoła zatrudnia: głównego księgowego
sekretarza szkoły, referenta, 4 sprzątaczki, pracownika gospodarczego, palacza (sezonowo-1
etat).

2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
Uczniowie 2002 roku brali udział w różnych formach zajęć wychowawczych i
pozalekcyjnych, korzystali z różnych form pomocy socjalnej , a mianowicie: jeden uczeń
otrzymał stypendium socjalne im. Towarzystwa Dezyderego Chłapowskiego, w okresie
przedświątecznym przeprowadzono akcję „Pomoc koleżeńska”, której celem był zakup art.
spożywczych i drogeryjnych , paczki świąteczne otrzymało 26 uczniów klas gimnazjalnych,
Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło PCK zorganizowało zbiórkę pieniędzy dla rodziców
uczniów, którzy w wyniku pożaru stracili źródło utrzymania, jesienią wprowadziliśmy
śniadania dla 23 uczniów klas I-IV, zorganizowano 3-4 dniowe wycieczki do: Ścięgien,
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Karpacza, Zakopanego, Krakowa i Niemiec, 11 wycieczek jednodniowych, 5 biwaków, oraz
tygodniowy wypoczynek letni w Łebie.
Uczniowie brali udział w siedmiu konkursach przedmiotowych, na szczeblu rejonowym
szkołę reprezentowało 19 uczniów w konkursach: biologicznym – 2 uczniów, geograficznym
– 3 uczniów, chemicznym – 4 uczniów, matematycznym – 4 uczniów, j.angielskiego – 1
uczeń, historycznym – 2 uczniów, j.polskiego – 3 uczniów. Ponadto młodzież brała udział w
przedstawieniach teatralnych i seansach filmowych takich jak „Harry Porter”, „Zemsta”,
„Pianista” oraz uczestniczyła w wyjazdach rekreacyjno – sportowych na basen.
Przeprowadzono egzamin na kartę rowerową i motorowerową – kartę rowerową otrzymało
34, a motorowerową 7 uczniów,
W szkole w okresie sprawozdawczym prowadzone były przez nauczycieli nieodpłatnie koła
zainteresowań : języka angielskiego, polonistyczne, przyrodnicze, matematyczne, fizycznochemiczne, muzyczne, teatralne, taneczne, kramik dziecięcy klas I-III, mały teatrzyk klas I-III,
szkolne koło PCK, szkolne koło LOP, języka francuskiego, zajęcia logopedyczne, zajęcia
rozszerzająco – wyrównujące wiedzę, zespół wokalny, koło sportowe, zajęcia reedukacyjne,
plastyczne klas I-III, internautów, samorząd uczniowski, sklepik uczniowski, biblioteka
szkolna, Klub Europejski
W roku 2002 odbyło się wiele impraz szkolnych, takich jak:
 Święto Patrona Szkoły.
 Studniówka klas III gimnazjum.
 Powitanie wiosny pod hasłem „WIOSNA W EUROPIE - KRZYWIŃ NA TOPIE”,
zorganizowany przez Klub Europejski.
 Święto Ziemi – apel środowiskowy .
 211 rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja – akademia szkolna.
 Dzień Dziecka – impreza środowiskowa- festyn pod hasłem „Bawmy się razem”
 Święto Sportu Szkolnego – Bieg ulicami miasta Krzywinia uczniów z naszej gminy.
 Sprzątanie Świata.
 Dzień Edukacji Narodowej, impreza dla uczniów, nauczycieli, rodziców, emerytów.
 Ślubowanie uczniów klas I SP.
 Święto Niepodległości.
Ponadto odbyły się również imprezy klasowe:
 Dzień Babci i Dziadka,
 bale i zabawy karnawałowe,
 dyskoteka walentynkowa,
 Dzień Matki,
 Andrzejki klasowe,
 spotkania opłatkowe.
W minionym roku zapoczątkowana została akcja pt.” Czytamy dzieciom”. Zajęcia te
odbywają się w bibliotece szkolnej i prowadzone są dla uczniów klas I-III. Bajki, baśnie,
opowiadania czytane były każdorazowo przez innych zaproszonych gości : radnych,
dyrektora, nauczycieli, babcie oraz starszych uczniów naszej szkoły.
Od października 2002 roku w Zespole Szkół w Krzywiniu odbywają się zajęcia w ramach
programu „Wspólna sprawa” pod patronatem Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego
Chłapowskiego w Kościanie. Zajęcia odbywają się w trzech blokach:
- blok pierwszy - gry i zabawy symulacyjne i psychologiczne,
- blok drugi – zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów, takich jak j.polski,
matematyka, historia, geografia,
- blok trzeci – gry i zabawy logiczne, zajęcia sportowe, zajęcia z komputerem.
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Ponadto uczniowie każdorazowo otrzymują posiłek . Zorganizowano też wycieczkę do Słubic
i szkoły w Niemczech.
Uczniowie brali udział w licznych konkursach między innymi w:
 Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”,
 konkursie matematyczny – „ALFIK”
 konkursie historyczny – Generał Chłapowski życie i dzieło,
 konkursie wiedzy pożarniczej – 3 uczniów zakwalifikowało się do etapu rejonowego,
 konkursie „Moja klasa, moim drugim domem” w kategorii klas I-III gimnazjum zajęliśmy
I miejsce,
 konkursie „Zdrowe odżywianie gwarantem prawidłowego rozwoju fizycznego i
psychicznego młodzieży szkolnej”, zorganizowanego przez Starostę Powiatu
Kościańskiego- I miejsce
W szkole odbyły się inne konkursy w poszczególnych grupach wiekowych: literackie,
muzyczne i plastyczne.
W roku 2002 uczniowie uczestniczyli w licznych zawodach sportowych do najważniejszych
można zaliczyć:
 Drużynowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt – VII miejsce na etapie wojewódzkim
– Słupca k/Konina.
 Indywidualne zawody tenisa stołowego – Miłków, Łódź, Lubasz.
 Indywidualne Mistrzostwa Powiatowe w lekkiej atletyce – I miejsce w biegu na 1000 m, III miejsce w rzucie oszczepem, II-III skok w dal,
I miejsce w sztafecie szwedzkiej
dziewcząt, III miejsce w biegu na 100m.
 Udział w Mistrzostwach Wielkopolski w biegach przełajowych – Żerków.
W zakresie działalności opiekuńczej 67 uczniów korzystało z obiadów i zakupione zostały
wyprawki dla uczniów klas I , zakwalifikowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Krzywiniu

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Dla poprawy bazy wydatkowano na remonty w roku 2002 z budżetu szkoły 31.108,63 zł. W
ramach tej kwoty wykonano następujące prace:
 remont pionu kuchennego w zakresie częściowej wymiany instalacji elektrycznej,
instalacji wodno-kanalizacyjnej, położono płytki ścienne – 11.873,00. Zgodnie z
zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kościanie – zakupiono
zmywarkę - 5.906,63.
 wymiana posadzki w korytarzu na parterze – demontaż płytek PCV , przygotowanie
podłoża, zakup materiałów, prace remontowe związane z położeniem płytek – łączny
koszt 4.227,00.
 wykonanie prac w zakresie instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o.: naprawa pompy do
c.o., wymiana rur kanalizacyjnych w budynku przedszkola, zamontowanie zamykaczy do
drzwi wejściowych budynku szkoły, spawanie balustrady, krzeseł, zamontowanie
podgrzewaczy na II piętrze szkoły – ogólny koszt w/w prac wyniósł 4.232,00.
 wykonanie i rozbudowa alarmu – druga pracownia komputerowa oraz parter – 2.504,00.
 malarskie ( korytarz parter, sala lekcyjna „210” ) , łączny koszt 1.573,00.
 wykonano i zamontowano zabudowy na grzejniki w bibliotece szkolnej – 793,00.
Szkoła prowadzi szereg działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych , które
przeznacza na wykonanie prac remontowych i doposażenie placówki i tak w roku 2002
pozyskano środki finansowe w kwocie 17.096,00 zł. z następujących źródeł:
1. Zabawa karnawałowa-2.050,00 zł.
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2. Festyn rodzinny – 2.568,00 zł.
3. Prowizja z tytułu ubezpieczenia młodzieży w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji
„WARTY” –2.882,00 zł.
4. Dofinansowanie przez TUiR „Warta” rozbudowy systemu alarmowego w kwocie 2.300,00
zł.
5. Koszty uzyskane z korzystania ze świetlicy oraz sal lekcyjnych (imprezy okolicznościowe,
kursy prawa jazdy, kursy języków obcych, sala gimnastyczna –1.239,00 zł.
6. Użytkowanie boiska szkolnego – cyrk – 288,00 zł.
7. Prowizja ze sprzedaży zdjęć –645,00 zł.
8. Koszty utrzymania gabinetu lekarskiego – 200,00 zł.
9. Prowizja „COCA – COLA” –50,00 zł.
10. Utrzymania kuchni- 4.734,00 zł.
11. Sprzedaż złomu 140,00 zł.
Pozyskane środki pozabudżetowe wydatkowano na drobne naprawy i doposażenie bazy
dydaktycznej szkoły:
1. Konserwacja kopiarki i wymiana bębna – 1023,00 zł.
2. Zakup materiałów ( farby, lakiery) , malowanie ścian w piwnicy wraz z instalacją c.o.
1.169,00 zł.
3. Modernizacja komputera - płyta główna do komputera – 337,00 zł.
4. Zakupiono nagrody dla uczniów – 125,00 zł.
Środki finansowe, które pozostały w całości zostaną przeznaczone na zakup materiałów oraz
wykonanie prac remontowych w świetlicy szkolnej.

IV. Zespół Szkół Jerka
1. Informacje o szkole:
Do Zespołu Szkół w 2002 roku uczęszczało 496 dzieci w tym:
- w szkole podstawowej - 310
- w gimnazjum
- 186
Dzieci uczyły się w 21 oddziałach (12 – szkoła podstawowa, 9 – gimnazjum).
Szkoła zatrudniała 34 nauczycieli, z tego 32 pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych
księży. W roku 2002 zatrudnionych było 14 pracowników administracyjnych i obsługi z
czego 5 pełnozatrudnionych, 8 niepełnozatrudnionych i 1 pracownika sezonowego.

2. Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
W roku 2002 odbyło się wiele imprez szkolnych takich jak: Majówka zorganizowana dla
wszystkich uczniów i rodziców, Święto Patrona Szkoły, Mini Polagra,
Młodzież uczestniczyła w wielu konkursach organizowanych w szkole, a były to:
organizowany w szkole konkurs plastyczny: „ WAŃKOWICZ, RODZINA, PRZYJACIELE”
konkurs na najaktywniejszą klasę, konkurs o tytuł prymusa szkoły, konkursy przedmiotowe (z
przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, historia, geografia): na etapie szkolnym
brało udział 61 uczniów, a do rejonu zakwalifikowało się 17 uczestników, gminny konkurs
plastyczny: „Zapobiegamy pożarom”– I miejsce oraz wyróżnienie.
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Uczniowie brali udział w wielu zawodach sportowych, do najważniejszych sukcesów w 2002
roku zaliczyć można: I miejsce w Powiatowych zawodach sportowych Szkół Podstawowych,
I miejsce w powiatowych mistrzostwach w biegach przełajowych, II miejsce w sztafecie
4x100m w Mistrzostwach Powiatowych, łącznie w zawodach sportowych brało udział 460
uczniów.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowano ważniejsze zagadnienia ze Szkolnego
programu wychowawczego:
- w ramach przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy i lepszy start w dorosłe
życie odbyły się wyjazdy do Rejonowego Urzędu pracy w Lesznie i spotkania z
przedstawicielami różnych grup zawodowych,
- przeprowadzono egzaminy na karty rowerowe - 50 uczniów otrzymało karty rowerowe,
- z działalności „Szkolnego Klubu Europejskiego”, w ramach klubu nawiązaliśmy
współpracę ze szkołami z Hiszpanii, Grecji, Austrii. Został przyjęty przez CIE program
opracowany przez nauczycieli ,,Szacunek ,tolerancja a nauka- istota życia. Jak szkoła
kreuje postawy szacunku i tolerancji.
- z działalności „Szkolnego Klubu Ekologicznego”, w szkole rozpoczęto segregację śmieci
w klasach, w ramach porozumienia z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych w
Kościanie na terenie szkoły znajduje się kosz dzięki , któremu segregacja śmieci jest
możliwa
- we współpracy z Towarzystwem Melchiora Wańkowicza w Szkole otwarto wystawę
Wańkowicze w Jerce, która jest doskonałą pomocą w realizacji programu ścieżki
edukacyjnej historia regionu
- w szkole ukazały się kolejne 2 numery gazetki szkolnej Korzystniak i gazetka dla uczniów
klas I-III szkoły podstawowej Gacek
Ponadto zorganizowano pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących, pomoc w postaci
paczek świątecznych dla 34 rodzin (pieniądze z konkursów, dyskotek, od sponsorów)
W szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny i higienistki szkolnej

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2002 roku:
- zakupiono 50 woluminów do biblioteki szkolnej, w szczególności słowniki, leksykony i
encyklopedie
- zakupiono niezbędne pomoce naukowe do: przyrody, biologii, chemii, historii,
informatyki, sztuki
- oddano do użytku boisko do piłki nożnej o wymiarach 40x 80 m, będzie to boisko
dostępne dla uczniów naszej Szkoły oraz popołudniami dla środowiska
- oddano do użytku salę sportową o wymiarach 20x40m, z pełnym zapleczem sanitarnym i
trybunami na 100 osób
- zakupiono sprzęt sportowy do sali sportowej
- oddano do użytku kotłownię olejową
- w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa
unowocześniono sprzęt pracowni komputerowej, gdzie od marca rozpocznie się bezpłatny
kurs komputerowy dla rolników naszej gminy
- dokonano remontu dachu na nowej części szkoły
W roku 2002 pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 19.230,-zł, które pochodziły
z wpłat różnych firm, instytucji i osób prywatnych, prowizji PZU, imprez organizowanych w
szkole, sklepiku uczniowskiego lub przekazane były w formie rzeczowej oraz wykonanych
usługach.
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V. Zespół Szkół w Lubiniu
1. Informacja o szkole:
Do Zespołu Szkół w Lubiniu w roku 2002 uczęszczało 277 uczniów uczących się w 12
oddziałach. Szkoła zatrudniała 17 nauczycieli w pełnym wymiarze w tym 2 katechetów oraz
4 niepełnozatrudnionych w tym 1 katecheta.
Nauczyciele zespołu posiadają następujące wykształcenie: wyższe mgr – 16, wyższe zaw. -3
średnie (kontynuacja studiów) - 2
Szkoła zatrudniała 3 osoby na stanowisku administracyjnym oraz 5 pracowników obsługi
w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Działania dydaktyczne, opiekuńcza i wychowawcza:
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze realizowane są na zajęciach pozalekcyjnych i
nadobowiązkowych. W szkole działały w roku 2002 następujące koła zainteresowań:
polonistyczne, turystyczne, szachowe, chór, teatralnego, modelarskie, informatyczne, oraz
tenisa ziemnego. Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z radą rodziców, pedagogiem szkolnym
oraz parafią w celu eliminowania zachowań patologicznych i prowadzenia profilaktyki.
Corocznie odbywa się zbiórka odzieży, która przekazywana jest Siostrom Służebniczkom w
Warszawie. Ponadto w grudniu przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz chorego Miłosza.
Prowadzona jest również współpraca z Domem Opieki Społecznej w Mościszkach.
W roku 2002 młodzież brała udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych i
sportowych, do najważniejszych osiągnięć zaliczyć można zakwalifikowanie się etapu
rejonowego 2 uczniów III klasy Gimnazjum w konkursie z języka polskiego, 1 uczeń klasy III
Gimnazjum z historii, 1 uczennica klasy III Gimnazjum z matematyki oraz dwóch finalistów
konkursu recytatorskiego.
W szkole działa Klub Europejski, a od 20 lutego 2002 r. działalność rozpoczął Uczniowski
Ludowy Klub Sportowy w Lubiniu. Wychowankowie klubu odnoszą znaczące sukcesy na
Mistrzostwach Polski. W tym czasie zdobyto 3 drużynowe Mistrzostwa Polski i 3 drużynowe
Wicemistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym i w Wyciskaniu Leżąc oraz indywidualnie 8
tytułów Mistrzyń Polski, 10 tytułów Wicemistrzyń Polski, 10 brązowych medali Mistrzyń
Polski oraz 12 rekordów Polski w Trójboju Siłowym. Za osiągnięcia sportowe ULKS Lubiń
uzyskał organizację Mistrzostw Polski Młodzików do lat 18 w Wyciskaniu Leżąc.
Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowany został przy współpracy z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatny kurs komputerowy dla rodziców i
mieszkańców gminy. Przeszkolono 95 osób.
W roku 2002 szkoła kolejny raz gościła nauczycieli i uczniów ze szkoły Św. Stefana z
Budapesztu. W przerwie wakacyjnej odbył się międzynarodowy obóz dla młodzieży polskowęgierskiej.
W okresie sprawozdawczym odbyły się apele i uroczyste akademie związane ze świętami
narodowymi i państwowymi oraz „Czerwcówka”, zorganizowano spotkanie opłatkowe. Szkolny
Chór „Semplicze” zorganizował Drugi Koncert Świąteczny z udziałem młodzieży, nauczycieli i
rodziców w Klasztorze O. O. Benedyktynów. Do współpracy zaprosił uczniów i nauczycieli ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyniu oraz Zespół „Promyki Światła”. Grupa wystąpiła także w
Bazylice Świętogórskiej o. Filipinów w Gostyniu oraz w Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”.
Dodatkowo chór „Semplicze” wystąpił z koncertem świątecznym w „Soplicowie w Cichowie.
Nauczanie zintegrowane zorganizowało Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Babci i Dziadka.
Przeprowadzono 4 rady szkoleniowe na temat nauczania zintegrowanego, wewnątrzszkolnego
systemu oceniania, szkolnego programu wychowawczego i rozwijania zdolności i inteligencji
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dziecka. Ponadto Rada Pedagogiczna przyznała tytuł przyjaciela szkoły panu Tomaszowi
Jakubowskiemu oraz panu Jarosławowi Ratajczakowi.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku 2002 pracownie szkoły doposażono w fachową literaturę przedmiotową, diaskopy,
mikroskopy, sprzęt audio-video, komputery oraz klasopracownię do języka niemieckiego
doposażono w komputery, nowe ławki i krzesła.
Biblioteka została wyposażona w nowe woluminy. Szkoła otrzymała także książki od Domu
Kultury Kolejarza w Lesznie w ilości 4.646 o wartości ok. 5 tys. zł.
Szkoła pozyskała dodatkowe środki finansowe z festynu szkolno-środowiskowego
„Czerwcówka” wysokości 2.439,44 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w wysokości 10 220,00 zł na zakup komputerów oraz z Przedsiębiorstwa „ROMOS” w
Gostyniu siatkę ogrodzeniową o wartości 4 270,00 zł.
W zakresie poprawy bazy i remontów w 2002 roku wykonano następujące prace:
- ogrodzenie boiska do piłki nożnej
- malowanie sanitariatów i klas
- zainstalowano alarm
- wyposażono pokój nauczycielski w nowe meble
- zakupiono nowe ksero
- zakupiono pomoce do nauczania chemii i wychowania fizycznego oraz mapy szkolne

VII. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
1. Informacja o szkole:
W roku 2000 w szkole uczyło się 113 uczniów, w 6 oddziałach w tym w klasach I – III - 61.
Nauka odbywała się na jedną zmianę. Uczniowie dowożeni byli z 4 wiosek ( Łagowa,
Cichowa , Mościszek i Zbęch II ).
Szkoła zatrudniała 7 nauczycieli na pełnym etacie, 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych,
1 katechetę 0,11 etatu 2 nauczycieli dopełnia etat innej szkoły. Ponadto 1/25 etatu pracownicy
administracyjni , 2 etaty sprzątaczki, 0,5 etatu pracownik gospodarczy.

2. Działania dydaktyczne, opiekuńcza i wychowawcza:
W roku 2002 uczniowie brali udział w różnych konkursach między innymi: matematycznym –
KANGUR, ENGLISH ACE 2002 , rysunkowych : „zdrowe odżywianie ” i „ogień i woda
dwa żywioły ” , „ Moja klasa moim drugim domem ”.
Prowadzone były zajęcia dodatkowe: kółko polonistyczne, kółko komputerowe, zespół
muzyczny oraz język francuski.
Szkoła zorganizowała wycieczki do: Torunia, Trójmiasta , Malborka , Poznania i Leszna
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.
Ponadto w szkoła zorganizowała szereg imprez, między innymi: „ Dzień Benedyktyński ”
dla społeczności szkolnej i całej gminy, a w miesiącu grudniu uczniowie szkoły i nauczyciele
przygotowali „ Spotkanie kolędowe ” .
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3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Szkoła Podstawowa w Bieżyniu w 2002 roku pozyskała dodatkowo 8.337,37 zł. Środki te
pochodziły z 2 zabaw tanecznych i prowizji WARTY. Szkoła nie prowadziła w 2002 roku
inwestycji. Wszystkie prace wykonane zostały za pieniądze zaoszczędzone z budżetu szkoły
lub za pieniądze dodatkowo pozyskane przez szkołę.
W 2002 roku wykonano szereg remontów i zakupów i tak:
- ze środków budżetowych: wymieniono oprawy oświetleniowe i wykonano prace
elektryczne, dokonano modernizacji kotłowni olejowej, wymieniono skrzydła okienne w
pracowni komputerowej, zainstalowano system alarmowy w pracowni komputerowej i
pomieszczeniach biurowych oraz zakupiono meble, kosiarkę do trawy, sprzęt komputerowy
oraz radiomagnetofon łączna wartość wykonanych prac i zakupów wyniosła 33.393,77 zł.
- ze środków dodatkowych: wymalowano korytarz w nowej części szkoły, sanitariaty i klasę
historyczną oraz zakupiono trawę na boisko środowiskowe łączna wartość 4.071,20 zł.
Ponadto szereg prac została wykonana nieodpłatnie przez rodziców oraz sponsorów m.in.
przeprowadzono niwelację terenu pod boisko środowiskowe, zasiano trawę i nawozy oraz
pomalowano wejście do szkoły. Łączna wartość wykonanych prac na rzecz szkoły to
1.900,00 zł.

VIII. Schronisko Młodzieżowe w Łagowie:
W roku 2002 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie dysponowało bazą
noclegową liczącą 31miejsc, w pięciu pomieszczeniach: 2, 4, 5, 8 i 12 –osobowym.
Przybywający turyści mają do dyspozycji również kuchnię z pełnym wyposażeniem w
naczynia, garnki, sprzęt kuchenny, lodówkę i zmywarkę. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w
Łagowie jako schronisko całoroczne posiada: pościel, koce i poduszki, które są udostępniane
na życzenie za opłatą. Centralne ogrzewanie i łazienki (prysznice, umywalki) umożliwiają
spędzanie wolnego czasu w każdej porze roku.
W sąsiednim budynku znajduje się świetlico-stołówka wykorzystywana przez turystów do
spożywania posiłków, w razie niepogody może być miejscem zabaw i gier. Piękne położenie
schroniska z widokiem na jezioro ,teren do rekreacji i okolice wymarzone do spacerów
sprawiają, że wielu turystów wraca do schroniska corocznie.
Wnętrze budynku: duże pomieszczenia i brak progów umożliwia przebywanie osób
niepełnosprawnych i na wózkach inwalidzkich. W roku 2002 schronisko gościło 220 osób,
którym udzielono 967 noclegów.
Przed sezonem letnim odnowione zostały kuchnia i łazienki oraz zbudowano ogrodzenie z
cegieł i drewna, współgrające z architekturą budynku. Corocznie ze schroniska korzystają
grupy młodzieży szkolnej, sportowcy, dorośli zwiedzający Wielkopolskę, indywidualni
turyści oraz grupy z Ruchu Wiara i Światło.
W roku 2002 wpływy z noclegów wynosiły 9.476,72 zł

IX. Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu:
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Szkolne Schronisko Młodzieżowe liczy 32 miejsca noclegowe w 6 pokojach 3, 5, 6 i 8
osobowych, 2 łazienki zbiorcze oraz 10 miejsc noclegowych w 4 pokojach, w tym trzech z
łazienkami. Świetlica ze sprzętem RTV oraz dobrze wyposażona kuchnia dodatkowo
wpływają na atrakcyjność obiektu. Goście schroniska korzystać mogą z boiska do
koszykówki, siatkówki, piłki nożnej a także z grila.
W 2002 r. 603 osoby skorzystały z 1370 noclegów. W lipcu w schronisku odbył się
międzynarodowy obóz dla młodzieży polsko-węgierskiej. Rozwija się współpraca z
Klasztorem Ojców Benedyktynów, dzięki któremu przybywają turyści zwiedzający zarówno
klasztor jak i nasze tereny.
W roku sprawozdawczym, dzięki środkom otrzymanym z Ośrodka Pomocy Społecznej w
Krzywiniu w wysokości 3.750,00 zł, doposażono kuchnię schroniska. Zakupiono naczynia,
szafę oraz położono płytki.
Obiekt cieszy się dużą frekwencją, tak wysoki poziom należy utrzymać w przyszłości
poprzez jak najwyższy standard socjalny i noclegowy
W roku 2002 wpływy z noclegów wynosiły 18.535,97 zł

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
I. KULTURA
W 2002 roku Urząd Miasta i Gminy angażował się w organizację wszystkich imprez
kulturalnych o charakterze gminnym.
Wśród nich;
- Organizacja Festynu p/n Jarmark Soplicowski
- Pomoc w przygotowaniu obchdów 30 rocznicy śmierci Kajetana Morawskiego
- Prace zwiazane z przygotowaniem wystawy „Kajetan Morawski Wielkopolanin, polityk,
pisarz”
- Pomoc w przygotowaniu dożynek wiejskich
- Pomoc w działalności Orkiestry Dętej OSP Krzywiń
- Ponadto wspierano statutową działalność Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego
- Wspierano wydanie kolejnych „Wieści krzywińskich”
- Przygotowano do wydania publikację historyczną „Wańkowicze w Jerce”
- W Bibliotece Publicznej prowadzono zajęcia plastyczne oraz szachowe dla dzieci z gminy
Krzywiń.
- Przygotowanie projektu i przeprowadzenie praktyk dla studentów Instytutu Turystyki
Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie

II. SPORT
Dzięki zaangażowaniu Rady Gminnej LZS oraz Sekcji Tenisa Stołowego zorganizowano
wiele masowych imprez sportowych w tym:
- Impreza karnawałowa dla dzieci
- Mistrzostwa gminy seniorów w tenisie stołowym
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-

Turniej halowy dla trampkarzy i oldbojów
Ligę gminną „6"
XIV memoriał Józefa Szajewskiego trampkarzy
Eliminacje i finał turnieju o puchar burmistrza w piłce nożnej Turniej
Oldbojów o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia
Turniej wsi – cykl pięciu imprez
Halowy Turniej piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
Impreza rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców gminy podczas Jarmarku Soplicowskiego

III. TURYSTYKA
Turystyczne przedsięwzięcia gminy realizowano poprzez organizację praktyk dla studentów
Instytutu Turystyki PWSZ w Lesznie oraz dzięki współpracy z młodzieżą szkolną i
mieszkańcami gminy.
 Podczas wakacji letnich zatrudniono ratowników na plażach w Cichowie oraz Krzywiniu,
oprócz rutynowego zabezpieczenia kąpieliska organizowali oni również imprezy plażowe
dla wypoczywających
 Udział w pracach Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.
Współorganizowanie cyklu szkoleń agroturystycznych dla mieszkańców gmin
„Wielkopolski Gościnnej”
 renowacja szlaków turystycznych.
 Kontynuowanie współpracy z Instytutem Turystyki Wyższej Szkoły Zawodowej w
Lesznie.
 Opracowanie mapy szlaków rowerowych i przygotowanie publikacji poświęconej
najatrakcyjniejszym terenom Ziemi Krzywińskiej
 Przygotowanie projektu folderu dla gospodarstw agroturystycznych.
 Udział w targach i prezentacjach walorów turystycznych gminy.

IV. PROMOCJA
Najważniejszym przedsięwzięciem promocyjnym 2002 roku było przygotowanie promocji
walorów turystycznych gminy podczas kolejnych targów turystycznych oraz Jarmarku
Soplicowskiego
- Cykl artykułów prasowych, reportaży telewizyjnych oraz audycji radiowych o
gospodarczych i turystycznych walorach gminy
- Opracowanie materiałów edukacyjnych i udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej
n/t wykorzystania w promocji gminy dziedzictwa kulturowego.
- Realizowanie kolejnego etapu projektu wirtualnego gminy Krzywiń.
- Przygotowanie materiałów n/t gminy Krzywiń do strategii rozwoju powiatu oraz strategii
rozwoju gminy Krzywiń dla potrzeb absolwentów krzywińskich szkół przygotowujących
prace dyplomowe.
- Pomoc w powstaniu Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych.
- Udział w targach turystycznych i prezentacja oferty turystycznej gminy w Poznaniu,
Krośnie Odrzańskim, Jarmarku Soplicowskim.
- Przygotowanie sesji naukowej: Historyczne
Związki polsko – francuskie w
Wielkopolsce.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Na terenie gminy znajdują się cztery biblioteki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Krzywiń, Filia Biblioteczna Bieżyń, Filia Biblioteczna Jerka oraz Filia Biblioteczna Lubiń.
We wszystkich placówkach pracuje łącznie 7 osób: 3 osoby w filiach bibliotecznych na ¾
etatu każda oraz 4 osoby w Krzywiniu, w sumie na 3 etatach.
W roku sprawozdawczym rozpoczęto remont kapitalny w Filii Bibliotecznej w
Lubiniu. Biblioteka wzbogaci się o czytelnię, sanitariaty, pokój opracowań i pomieszczenie
gospodarcze. Całkowity remont tejże placówki będzie wynosił 55.660,26 zł.
Obecnie trzy placówki posiadają sprzęt audiowizualny wykorzystywany często na lekcjach:
języka polskiego, historii, religii, a także przez indywidualne grupy dzieci i młodzieży.
Od paru lat cyklicznie organizowane są zajęcia dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji
letnich. W 2002 roku z tego typu zajęć skorzystało 472 dzieci.

Dane liczbowe obrazujące działalność biblioteki:
W roku 2002 wpisano do ksiąg inwentarzowych 671 książek.
BPMiG Krzywiń 391 książek
FB Bieżyń
127 książek
FB Jerka
147 książek
FB Lubiń
6 książek
Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2002 wynosiła 24.836.
BPMiG Krzywiń
FB Bieżyń
FB Jerka
FB Lubiń

- 10.879
- 3.298
- 7.553
- 3.160

Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników w 2002 roku wynosiła 1.868.
BPMiG Krzywiń
FB Bieżyń
FB Jerka
FB Lubiń

- 1.047
- 291
- 325
- 205

Ogólna liczba odwiedzin zarejestrowanych w placówkach w 2002 roku wynosi 20.371.
Prace przeprowadzone w bibliotekach mające na celu upowszechnianie czytelnictwa:
wystawki książek - 51
lekcje biblioteczne - 7 (brało w nich udział 110 uczniów)
konkursy lokalne
- 5 (brało w nich udział 91 osób)
balik karnawałowy - 40 przebierańców
projekcje filmów video
zabawy z komputerem - około 2.000 osób
wycieczki do biblioteki – 19 ( uczestniczyło w nich 365 osób)
szachy - 34 razy z udziałem 286 osób
wizyty pensjonariuszy z DPS – 5 (30 osób)
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GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W roku 2002 zbyto 57 nieruchomości z zasobów gminy. Z tego 16 lokali mieszkalnych z
udziałem w gruncie, 19 działek budowlanych, 3 działki - nieużytki, 2 działki – zabudowane.
Łączna powierzchnia zbytych gruntów wyniosła 10,7365 ha.
Nabyto 9 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7,8896 ha, w tym 7 działek w
wyniku komunalizacji i 2 jako wykup wieczystego użytkowania w zamian za zaległości
podatkowe.

Wykaz nieruchomości :
1)

Zbyte:
 Krzywiń
 Jerka – Brzozowiec
 Bielewo
 Lubiń

dz. Nr 161/8
pow. 0,1065 ha
dz. Nr 460/66
pow. 0,7801 ha
dz. Nr 628/1
pow. 0,0103 ha
dz. Nr 48
pow. 0,2900 ha

dz. Nr 47
pow. 0,6200 ha
 Cichowo
dz. Nr 21/1
pow. 0,0299 ha

dz. Nr 21/2
pow. 0,0220 ha

dz. Nr 21/3
pow. 0,0219 ha

dz. Nr 21/4
pow. 0,0299 ha
 Krzywiń-StrefaRG dz. Nr 371/37
pow. 3,4192 ha

dz. Nr 371/40
pow. 3,1494 ha
 Krzywiń-Oś. Mł. dz. Nr 371/14
pow. 0,0638 ha

dz. Nr 371/6
pow. 0,0604 ha

dz. Nr 371/7
pow. 0,0587 ha

dz. Nr 371/8
pow. 0,0589 ha

dz. Nr 371/28
pow. 0,0723 ha

dz. Nr 371/32
pow. 0,0737 ha

dz. Nr 371/33
pow. 0,0758 ha

dz. Nr 371/29
pow. 0,0732 ha

dz. Nr 371/26
pow. 0,0781 ha

dz. Nr 1052/1
pow. 0,0100 ha

dz. Nr 1052/2
pow. 0,1662 ha
 Cichowo
dz. Nr 90/27
pow. 0,0084 ha
 Lubiń-gr.+2lokale dz. Nr 358/1
pow. 0,0587 ha
 Krzywiń-4lokale dz. Nr 161/10
udział – 0,0957 ha
 Krzywiń-9lokali dz. Nr 554/12, 554/14 pow. 0,1492 ha
 Krzywiń-1lokal
dz. Nr 707
udział – 0,0194 ha
 Krzywiń-uż.wiecz. dz. Nr 909
pow. 0,0401 ha
 WZiR-kanał Obry – 17 działek o łącznej pow. 1,1084 ha
Łączna powierzchnia
10,7365 ha
2) Nabyte :
 Cichowo
dz. Nr 102/3
pow. 1,5933 ha;

dz. Nr 102/4
pow. 0,2291 ha;

dz. Nr 102/5
pow. 2,7566 ha;
 Bielewo
dz. Nr 626
pow. 0,5100 ha;
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 Jerka (komun.)


 Jerka (wykup)


dz. Nr 140
pow. 0,6700 ha;
dz. Nr 141
pow. 1,2000 ha;
dz. Nr 348
pow. 0,6500 ha;
dz. Nr 861/67
pow. 0,1050 ha
dz. Nr 861/69
pow. 0,1756 ha
Łączna powierzchnia 7,8896 ha

W roku 2002 rozpatrywano zgłoszenia aktów notarialnych dotyczących pierwokupu
nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń, przygotowywano zbycia i nabycia
nieruchomości, których realizacja nastąpi w 2003 roku.
Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2002 r.

475,34 ha

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2002 przeprowadzono 114 rozpraw administracyjnych w sprawach ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozprawy zostały przeprowadzone przy
udziale Pani mgr inż.arch. Marii Pierożyńskiej posiadającej uprawnienia urbanistyczne, która
przygotowała zgodnie z w/w ustawą projekty decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Łącznie wydano 143 decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu ( w tym 29 decyzji na które opracowane były plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego)
Wydano 34 decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia nieruchomości
Zakończono i uchwalono n/w plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
z towarzyszącą funkcją usługowo-rekreacyjną we wsi Łagowo
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
rezdencjalnej we wsi Żelazno
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Krzywiń
Wydano 199 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego :
- w tym :
- 178 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- 21 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
Wypłacono kwotę 120.750,- zł dodatków mieszkaniowych
Ponadto prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwag w
sprawach. Prowadzono na bieżąco współpracę z Energetyką Poznańską S.A. w Kościanie w
sprawach oświetlenia ulicznego oraz spraw z zakresu energetyki. W sprawach budowlanych
prowadzono współpracę ze Starostwem Powiatowym w Kościanie - Wydział Architektury i
Budownictwa oraz Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim - Oddział Zamiejscowy w
Lesznie - Wydział Architektury i Budownictwa.

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy Urzędu,
przygotowując między innymi projekty uchwał Rady, Zarządu i inne potrzebne dokumenty.
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W 2002 roku wydanych zostało 4.101 decyzji administracyjnych, od których wniesiono
11 odwołań z tego 4 utrzymano w mocy, a 7 uchylono.
W okresie sprawozdawczym wydanych zostało:
 1713 zaświadczeń o przychodowości i posiadaniu gospodarstwa lub o opłacaniu podatku,
 1241 upomnień,
 255 tytułów wykonawczych,
Sporządzonych zostało:
 2 akty urodzenia,
 60 aktów małżeństw,
 46 aktów zgonu,
Wydano:
- 389 dowodów osobistych,
- 321 zaświadczeń o zameldowaniu.
Dla 11 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
oraz Burmistrz Miasta i Gminy złożył wizytę u 16 osób z okazji 90-tej rocznicy urodzin.

Krzywiń, dnia 17 marca 2002 r.

