SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA

2003 ROK

W roku 2003 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 60 Zarządzeń, które dotyczyły
miedzy innymi:
- budżetu miasta i gminy,
- zbywania i nabywanie nieruchomości,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
- Regulaminu Pracy Urzędu,
- wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale komunalne
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zajmował się różnorodnymi
zagadnieniami, między innymi:
 przygotowaniem projektów uchwał na Sesję 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.
Rada Miejska IV kadencji w roku 2003 odbyła 6 posiedzeń zwykłych oraz
1 uroczyste, na których podjęła 78 uchwał, przekazanych do realizacji Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
Informacje o realizacji uchwał Rady przedstawiane były na bieżąco na
Sesjach Rady.
Uchwały Rady zostały w większości wykonane, a tylko nieliczna ich
część jest w trakcie realizacji. Nie wykonano w 2003 roku wszystkich uchwał
w sprawie zbycia mienia komunalnego, które wymagają, przygotowania odpowiedniej
dokumentacji oraz sporządzenia aktów notarialnych.

Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu za 2003 rok wykonane zostały w 97 %,a wydatki w 95 %.
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INWESTYCJE
I. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Sala Gimnastyczna Lubiń
Zakończono dobudowę Sanitariatów do sali sportowej przy szkole w Lubiniu Za kwotę
99.707,67 zł . Ponadto wykonano roboty dodatkowe wg protokółu konieczności na kwotę
5.225,69 zł Przeprowadzono kontrolę stanu sanitarnego za kwotę 95,20 zł Zakupiono
kostkę brukową grub 6 cm a ilości 328,96 m2 za kwotę 7.391,73 zł
Koszt inwestycji wzniósł 112.420,29 zł Na powyższe zadanie pozyskano dotację
z rezerwy subwencji oświatowej MEN w wysokości 20.000,-zł

2. Remont kotłowni w Zespole Szkól Krzywiń
Wykonano wymianę uszkodzonego kotła CO miałowego na nowy uniwersalny kocioł
stalowy 20m2 oraz dokonano przełączenia instalacji CO z indywidualnej na szkolną
w przejętych pomieszczeniach po mieszkaniu.
Koszt inwestycji wzniósł 17,900,00 zł

II. DROGI
1. Parking Lubiń
Wykonano 414 m2 nawierzchni z kostki granitowej niesortowanej na betonie, linie
rozdzielcze parkingowe z kostki kolorowej brukowej, zaokrąglenia naroży z krawężnika
drogowego za kwotę 37.083,00 zł. oraz wykonano utwardzenia kostką brukową
niesortowaną na betonie, 2 zjazdy z drogi powiatowej w ulice gruntowe w Lubiniu
o pow. utwardzenia 195 m2 za kwotę 11.683,60 zł
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 48.767.00 zł.

2. budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Na poniższe zadania uzyskano akceptację Urzędu Marszałkowskiego i dotację
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Droga Czerwona Wieś – Ziemnice
długość km 0+000-0+320 szerokość 4,0mb.
Wykonano projekt techniczny budowy drogi Czerwona Wieś –Ziemnice, wyrównanie
istniejącej podbudowy brukowcowej tłuczniem kamiennym grubości warstwy 10cm wraz
z zagęszczeniem mechanicznym oraz wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno
bitumicznej grub 4 cm. na powierzchni 1530 m2
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 41.146.82 zł
- Droga Czerwona Wieś - Jurkowo
długość km 0+000-0+230 szerokość 4,0mb.
Wykonano projekt techniczny budowy drogi CzerwonaWieś –Jurkowo, wyrównanie
istniejącej podbudowy brukowcowej tłuczniem kamiennym grubości warstwy 10cm wraz
z zagęszczeniem mechanicznym oraz warstwę ścieralną z masy mineralno-bitumicznej
grub. 4 cm na powierzchni 985 m2
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 36.678,50 zł
- Droga gminna ul. Łąkowa Jerka długość km 0+000- 0+440 szerokość 4,0mb.

Wykonano projekt techniczny budowy drogi, koryto na całej szerokości jezdni przy
głębokości 20 cm i zagęszczono walcem na powierzchni 1080 m2. Wykonano
wywiezienie 132 m3 urobku na drogę gminną (Rudki), wykonano koryto na całej
szerokości jezdni przy głębokości 10 cm i zagęszczono walcem na powierzchni 808,4 m2
Wykonano 120 mb ścieku betonowego na ławie betonowej oraz podbudowę z tłucznia
przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 1.080m2.
Wykonano podbudowę z tłucznia przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm
na powierzchni 808,4 m2, warstwę ścieralną z masy mineralno bitumicznej grub 4 cm.
na powierzchni 1828,46 m2 oraz przebudowę przepustu z betonowego na pcv dług 6m
średnicy 40 cm
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 94.411,04 zł
- Droga Nowy Dwór (Krzywiń ul. Polna) długość km 0+000- 0+440 szerokość 4,0mb.
wykonano projekt techniczny budowy drogi , koryto na całej szerokości jezdni przy
głębokości 15 cm i zagęszczono walcem na powierzchni1499,60 m2. Wykonano koryto
na całej szerokości jezdni przy głębokości 25cm i zagęszczono walcem na powierzchni
21,6 m2 oraz 36 mb ścieku betonowego na ławie betonowej. Wykonano podbudowę z
tłucznia przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 1499,60 m2
oraz wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno bitumicznej grub 4 cm. na
powierzchni 1439,84 m2. Wykonano wykop i ułożono rurociąg z rur pcv dług 20 m
średnicy 160 mm i zasypano oraz 1 studzienkę ściekową z włazem żeliwnym
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 76.870,47zł.
- Droga gminna Lubiń ul. Polna długość km 0+000- 0+275 szerokość 4,0mb.
Wykonano projekt techniczny budowy drogi. dokonano rozbiórki płyty betonowej 1,6 m3
oraz rozbiórki istniejących krawężników betonowych 56,0 mb. Wykonano koryto na całej
szerokości jezdni przy głębokości 10cm i zagęszczono walcem na powierzchni 1.210,50
m2. Wykonano koryto na całej szerokości jezdni przy głębokości 25 cm
i
2
zagęszczono walcem na powierzchni 8,4 m i 14 mb ścieku betonowego na ławie
betonowej oraz podbudowę z tłucznia przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu
15cm na powierzchni 1.210,0 m2. Wykonano ławy betonowe pod krawężnik drogowy
i ułożono 224 mb krawężnika. Wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno
bitumicznej grub 4 cm. na powierzchni 1191,25 m2, wykop i ułożono rurociąg z rur pcv
dług 12 m średnicy 160 mm i zasypano oraz 1 studzienkę ściekową z włazem żeliwnym
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 60.376,91 zł
- Drogi gminne Łagowo długość km 0+000- 0+386 szerokość 4,0mb.
Wykonano projekt techniczny budowy dróg w Łagowie, koryto na całej szerokości jezdni
przy głębokości 10 cm i zagęszczono walcem na powierzchni 1046,75 m2 oraz koryto na
całej szerokości jezdni przy głębokości 20 cm i zagęszczono walcem na powierzchni
338,9 m2 o 156 mb ścieku betonowego na ławie betonowej. Wykonano podbudowę
z tłucznia przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 1332,10
m2. Wykonano ławy betonowe pod krawężnik drogowy i ułożono 10,92 mb krawężnika.
Wykonano warstwę ścieralną z masy mineralno bitumicznej grub 4 cm. na powierzchni
1239,25 m2 oraz dodatkowo wykonano nawierzchnię asfaltową na nawierzchni
brukowcowej
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 97.969,26 zł.
Nadzór budowlany nad zadaniami zakresu dróg wyniósł 8.285,00 zł
Razem powyższe zadania wykonano kwotę 415.738,00 zł. Dotacja z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokości 160.350,00 zł stanowiła 38,6 % całkowitych wydatków.

III. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA

WSI
1. Stacja uzdatniania wody w miejscowości Rąbinek
Zakład Usług Wodnych we Wschowie wykonał modernizację stacji uzdatniania wody
Zadanie wykonano za kwotę 73.737,00,- zł. Na to zadanie pozyskano dotację
z Agencji Nieruchomości Rolnej w wysokości 50.000,00,-zł

2. Oczyszczalnia Ścieków Jerka
Spłacono VI ratę w wysokości

55.000,00,-zł

3. Budowa roślinno – stawowej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkół
LUBIŃ
Dokończono budowę oczyszczalni przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
AQA-BUD Grabonóg.
Na to zadanie pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatkowano środki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 8.349,00 zł. Całość powyższego zadania wykonano za kwotę
10.349,00 zł.

4.

Budowa roślinno-stawowej
Młodzieżowym Łagowo

oczyszczalni

ścieków

Schronisku

Dokończono budowę oczyszczalni przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego
AQA-BUD Grabonóg.
Na to zadanie pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w wysokości 6.000,00 zł oraz wydatkowano środki Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska w wysokości 12.034,00 zł. Całość powyższego zadania wykonano za kwotę
18.034,00 zł.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mościszki (działki
rekreacyjne)
Prace wykonywał Zakład Budownictwa Ogólnego we Wschowie za kwotę 19.936,00,-zł

6. Udzielono dotacji powiatowi na modernizację oczyszczalni ścieków przy DPS
Mościszki w roku 2002 w kwocie 50.000,-zł. Wykonanie prac i rozliczenie środków
nastąpiło w 2003 roku.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 92.637,-zł z tego 50 % kosztów pochodziło
z budżetu gminy tj. kwota 46.337,-zł

7. Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie
z odpisów amortyzacyjnych za rok 2002 (środki własne Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich)
- wybudowano sieć wodociągową Jerka-Łuszkowo za kwotę 43.713,57 zł
- zamontowano zestaw pompowy na Stacji Uzdatniania Wody w Rogaczewie za kwotę
67.000,00 zł
- zakupiono agregat prądotwórczy w Jerce za kwotę 7.500,00 zł

ZADANIA BIEŻĄCE
I.

Utrzymanie dróg gminnych.

1. Zadanie w zakresie bieżącego utrzymanie dróg gminnych
- Odśnieżanie
wykonano odśnieżanie dróg Nowy Dwór Zbęchy Pole –Mościszki na kwotę 492,20 zł
oraz odśnieżanie dróg Łagowo Bieżyń na kwotę 300,00 zł
Razem 792,20 zł
- Oznakowanie pionowe
Wykonano projekt oznakowania pionowego drogi gminnej Zbęchy Pole –Bieżyń na
wartość 610,00 zł. Wykonano nowe oznakowanie pionowe drogi gminnej Zbęchy Pole –
Bieżyń i ustawiono 23 szt. znaków drogowych i tablic na wartość 4.258,60 zł.
wykonano projekt oznakowania pionowego drogi gminnej w Cichowie na wartość
488,00 zł. Wykonano nowe oznakowanie pionowe drogi gminnej w Cichowie
i ustawiono 11szt znaków i tablic na wartość 1.489,95 zł
Razem 6.846,55 zł w tym 5.749,00 zł sfinansowano ze środka specjalnego z tytułu
zajęcia pasa drogowego, wydatkowano z budżetu tylko kwotę1.097,55 zł.
- Remonty dróg gminnych gruntowych
Wykonano miejscowe nawiezienie nierówności dróg gminnych żużlem:
drogi gminnej Jurkowo, Jerka, Lubiń na kwotę 2.327,25 zł. miejscowe nawiezienia
nierówności dróg gminnych
kamieniem (otaczakami)
drogi gminnej Krzywiń
Kopaszewo na odcinku Jerka (Rudki) na kwotę 173,34 zł. Wykonano naprawę dróg
Gierłachowo na kwotę 1.551,50 zł, Mościszki -Zbęchy na kwotę 2.819,45 zł, Czerwona
Wieś na kwotę 2.222,65 zł, Lubiń ul. Zielona na kwotę 775,75 zł. Ponadto wykonano
malowanie pasów rozdzielczych parkingu przy ul. Bieżyńskiej w Lubiniu, farby
zakupiono na kwotę 213,85 zł ,robociznę wykonali pracownicy prac publicznych.
Wykonano również naprawę parkingu gruntowego w Cichowie materiały zakupiono na
kwotę 176,83 zł, robociznę wykonali pracownicy prac publicznych. Wykonano koszenie
terenów zielonych na parkingach na kwotę 900,00 zł
Razem koszt 11.160,62 zł minus 2.400,00 zł wpłata mieszkańców za ułożenie
przyłączy elektrycznych w Dębcu Starym z budżetu wydatkowano kwotę 8.760,62 zł
- Odwodnienie dróg gminnych
Wykonano odwodnienie drogi gminnej w Lubiniu (ul. Stefaniaka), zakupiono rury,
transport, wykopano rów otwarty na odcinku 120 mb i ułożono przepust na kwotę
2.566,41 zł. ,odwozu urobku wykonała Rada Sołecka w czynie społecznym.
Wykonano nowy rów przydrożny po obu stronach jezdni drodze gminnej Bielewko za
kwotę 5.659,66 zł. Wykonano murki oporowe i częściowe wloty przepustów drogowych
drogi gminnej Zbęchy Pole –Bieżyń na wartość 1.467,00 zł.
Odwodnienie razem 9.693,07 zł
- Nawierzchnie podestów z płytek chodnikowych pod osadzenie wiat przystankowych
wraz z osadzeniem wiat wykonano w Lubiniu za kwotę 2.204,47 zł. w Zglińcu za
kwotę 2.882,96 zł, w Zbęchach Pole za kwotę 1.023,19 zł. w Rogaczewie Wielkim
chodnik do świetlicy wiejskiej 505,00 zł
Razem nawierzchnie z płytek i wiaty 6.615,62 zł z w tym 3.477,00 zł z tytułu
odszkodowania powypadkowego za zniszczoną wiatę w Gierłachowie, a wydatki z
budżetu wyniosły 3.138,62 zł

- Nawierzchnie placów z kostki brukowej na piasku
W Teklimyśli wykonano plac o pow. 22 m2
Koszt materiału wynosi 700,56 zł, a prace zostały wykonane przez pracowników
prac publicznych
- Remonty wiat przystankowych
Wykonano naprawę pokrycia w Rogaczewie Małym, Kopaszewie i Łuszkowie oraz
malowanie wiat.
Na remonty wiat wydatkowano 3.790,54 zl

2. Inwestycje wykonane wspólnie z Zarządem Powiatu Kościańskiego
- chodnik w Zbychach Wsi
wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej na odcinku 700 mb, ułożono rurociąg
kanalizacji deszczowej z rur PCV 200 na odcinku 400 mb.
partycypacja gminy w kosztach budowy wynosiła 10.376,10 zł + robocizna
wykonana przez pracowników prac interwencyjnych
- chodnik w Mościszkach
wykonano 450 mb krawężnika drogowego, 450 m2 nawierzchni chodników z kostki
brukowej w obrzeżu jednostronnym.
partycypacja gminy w kosztach budowy wynosiła 9.557,81 zł. + robocizna
wykonana przez pracowników prac interwencyjnych
Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę 47.907,07 zł

II.

Utrzymanie ulic miejskich w
Krzywiniu.

1. Zimowe utrzymanie
Zakupiono piasek na usuwanie śliskości 769,44zł

2. Utrzymanie ulic miejskich
Wykonano naprawę wiat przystankowych
na Rynku
w Krzywiniu 366,00 zł,
utwardzenie placu o powierzchni 110 m2 wraz z nawierzchnią z kostki brukowej przy
ul. Kasztelańskiej za kwotę 7.000,00 zł. Wykonano naprawy cząstkowe nawierzchni ulic
Nawrockiego i Rynek za kwotę 652,70 zł oraz naprawę czterech studzienek kanalizacji
burzowej przy ul. Rynek 2 szt i przy ul.Chlapowskiego 2 szt za kwotę 2.600,00 zł
Wykonano równanie parkingów o nawierzchni żużlowej na kwotę 240,75 zł i zakończono
wykonanie utwardzenia przy ul Zielonej (wjazd za parkingiem) za kwotę 2.604,75 zł.
Ponadto wykonano malowanie ławek parkowych i latarni parkowych przy ulicach
miejskich za wartość materiału 981,15 zł natomiast robocizna została wykonana przez
pracowników prac interwencyjnych
Razem wydatkowano 14.445,35

3. Pozostałe zadania bieżącego utrzymania ulic w Krzywiniu.
Wykonano naprawy i wymiany znaków drogowych, wymalowano przejścia dla pieszych
ławki i latarnie, zakupiono farby, a prace wykonali pracownicy prac interwencyjnych.
Ponadto wykonano zimowe odśnieżanie dróg oraz oczyszczanie z piasku jezdni,
studzienek kanalizacyjnych oraz utrzymanie zieleni (drzew , żywopłotów itd.)
Powyższe zadanie wykonano za kwotę 7.983,17 zł.
Na powyższe zadania wydatkowano łącznie kwotę 23.197,96 zł

III. Ochrona przeciwpożarowa
W okresie sprawozdawczym na plan 201.000,- zł wykonano 198.388,25 zł
Zanotowano 46 zdarzeń w tym 25 pożarów i 21 miejscowych zagrożeń
Wręczono odznaczenia wyróżniającym się działaczom Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych:
Złoty Znak Związku – dh Stanisław Okonek
Medal Honorowy Homicza – dh Jerzy Świerczyński
dh Stanisław Klupś
Prezesowi Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemarowi Pawlakowi nadano – Honorowe
Obywatelstwo Gminy Krzywiń.
Srebrny Krzyż Zasługi – dh Andrzej Jęcz- Starosta Powiatu, członek OSP Łagowo
- dh Bolesław Walczak – członek OSP Krzywiń
- dh Henryk Frąckowiak – członek OSP Łagowo
Brązowy Krzyż Zasługi – dh Andrzej Dembski - z-ca Komendanta Gminnego ZOSP RP,
członek OSP Krzywiń
- dh Henryk Kolan - członek OSP Krzywiń
- dh Andrzej Małecki – radny, członek OSP Jerka
- dh Bolesław Ratajczak – radny, członek OSP Kopaszewo
- dh Mieczysław Tomkowiak – członek OSP Krzywiń
- dh Izabela Urban członek OSP Krzywiń
Dokonano zakupu
- dla OSP Zbęchy Pole i Zgliniec po 4 mundury wyjściowe.
Ogółem przy częściowej odpłatności poszczególnych OSP zakupiono 23 koszule, 17
mundurów wyjściowych, 12 czapek, 43 sznury do koszul i mundurów, 74 dystynkcje, 24
pagony , 2 rogatywki.
- OSP Łuszkowo i Bielewo zakupiono do MDP dresy
- OSP Krzywiń – zakup nowego samochodu bojowego na ogólną kwotę – 296.400,- zł
/50.000,-zł - UMiG, 100.000,-zł - Zarząd Główny ZOSP RP, 80.000,-zł - KSRG,
66.000,-zł - środki własne OSP Krzywiń i dotacje sponsorów/
zakup sprzętu do ratownictwa technicznego Holmatro /nożyce rozpieracze hydrauliczne/
na kwotę 12.000,- zł /+ 12.000,- zł dopłata ZG ZOSP/
Ponadto w wyniku zgłoszenia do zawodów sikawek konnych 10 drużyn OSP z naszego terenu
od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP dh Waldemara Pawlaka otrzymało dotacje na zakup
umundurowania w Hurtowni Umundurowania w Brzezinach na ogólną kwotę 10.000,-zł.
W wyniku tej dotacji OSP wzbogaciły się o:
- Świniec, Kopaszewo i Jerka - ubrania koszarowe Pyrowateks
- Łuszkowo - umundurowało MDP / 10 koszul, 10 bluz, 10 spodni i dżokejki
- Rąbiń - umundurowało MDP /10 bluz i 10 spodni/
- Bieżyń- koszule, czapkę ,mundur wyjściowy

OSP Krzywiń otrzymało również dotację z Zarządu Głównego ZOSP RP 20 tys.zł. na
zorganizowanie Centrum Reagowania Kryzysowego, a OSP Łuszkowo otrzymało z Niemiec
samochód strażacki lekki marki VW LT 35..
Zorganizowano
- Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Krzywiniu – 1 maja 2003 r.
- Powiatowe Święto Strażaka w Cichowie – 18 maja 2003 r.
- wyjazd na Międzynarodowy Zlot Strażacki – Niemcy - Schlema 28.05-1.06.2003 r.
- Międzynarodowy obóz w Lubiniu z młodzieżą w Węgier i Polski. – 8 osób z MDP
z naszej gminy / z Zbęchy Pole, Mościszki , Łuszkowo, Zgliniec/
- wyjazd młodzieży z MDP na Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy – Węgry- Gyula
31.07 – 11.08 2003 r – 10 osób z gminy Krzywiń/
- Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych w Cichowie – 17.08.2003 r / 54 załogi/
- kurs sternika motorowodnego w Mościszkach - 10 druhów z naszej gminy
- przeszkolono 6 ratowników przedmedycznych na kursie w Szkole Aspirantów wPSP
w Poznaniu
Odbył się turniej wiedzy strażackiej- 1 osoba brała udział w eliminacjach wojewódzkich.
Ochotnicza Straż Pożarna Krzywiń obchodziła jubileusz 75 lecia OSP, na którym otrzymała
w prezencie od Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP oraz PZU pompę
szlamową.

IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1. Gospodarka Odpadami
Na Składowisku Odpadów Komunalnych w 2003 zgromadzono 1.350 Mg odpadów
i uzyskano 32.997,-zł wpłat od firmy IRYS i innych dostawców. Ponadto na bieżąco
wykonywano niwelacje terenu składowiska za kwotę 18.000,-zł z. Koszty obsługi
administracyjnej składowiska wynosiły 28.379,-zł (1 etat i 1 umowa zlecenie).

2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzywiniu w roku 2003 zatrudniał
7 stałych pracowników, w tym 1 pracownika administracji, poza tym zatrudniał 2 palaczy
sezonowych. W Zakładzie odbywało służbę zastępczą 2 poborowych oraz pracowało 9 osób
skierowanych przez Sąd w celu wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne
- przepracowano razem 584 godziny. Oprócz wyżej wymienionych pracowało 5 osób
skierowanych w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.
Plan budżetu wynosił 279.000,- zł, wykonano 263.648,65 zł.
Wykonywanie zadań statutowych:
-

Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
Zakład obsługiwał przede wszystkim budynki komunalne, jednostki organizacyjne gminy,
a także odbiorców indywidualnych z terenu miasta i gminy. W celu sprawnego
i prawidłowego obsłużenia odbiorców naszych usług wyremontowano 10 kontenerów KP7 do wywozu nieczystości stałych oraz beczkowóz do wywozu nieczystości płynnych.
W celu zapewnienia stałej czystości w okresie letnim na terenach rekreacyjnych Zakład
podpisał umowy na wywóz nieczystości stałych z właścicielami działek rekreacyjnych
w miejscowościach: Cichowo – 33 umowy, Mościszki – 11 umów, Jurkowo-Dębiec – 11
umów.
Oprócz tego rozstawiono pojemniki i dokonywano systematycznego wywozu nieczystości

w obrębie jezior : Krzywiń, Żelazno oraz Zbęchy.
W roku 2003 wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 23.754,48 zł.
-

Zieleń i oczyszczanie:
W okresie zimowym odśnieżano i posypywano piaskiem drogi i chodniki w mieście oraz
na terenie gminy. Utrzymywano w należytym stanie place i chodniki, również przed
budynkami komunalnymi. W tym też okresie dokonano przecinki krzewów akacji na
terenie strzelnicy w Krzywiniu. W miesiącu lutym i marcu prześwietlano korony drzew na
terenie jeziora Krzywiń oraz całego miasta. W tym też czasie dokonano obcięcia koron
drzew lipowych przy ul. Kościańskiej i terenie jeziora, uzyskując z tego drewno opałowe
w ilości kilkudziesięciu m3. Pozyskane drewno opałowe przeznaczono głównie na
zaopatrzenie ludności wskazanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zaopatrzenie
kotłowni budynków komunalnych oraz świetlic wiejskich. Z pomocy nieodpłatnego
przekazania drewna opałowego skorzystało 35 rodzin z terenu miasta i gminy, którym
przekazano 70 m3 drewna.
W okresie wiosennym oczyszczano ulice z piasku i innych zanieczyszczeń. Na bieżąco
naprawiano wyrwy w jezdniach oraz znaki drogowe. Również w okresie wiosennym
przystąpiono do kompleksowego przygotowania obiektów rekreacyjnych do sezonu
letniego na terenie jezior: Krzywiń i Cichowo. Na terenie przy jeziorze w Krzywiniu
wyremontowano pomosty, ławki, naprawiono i pomalowano wszystkie urządzenia
znajdujące się na placu zabaw dla dzieci, wytyczono i nawieziono świeżego piasku na
boisko do siatkówki plażowej. Oprócz tego zrekultywowano plażę poprzez nawiezienie
świeżego piasku i kilkakrotne przebronowanie całej plaży. W tym też czasie
wyremontowano i pomalowano urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Powstańca
Lewandowskiego.
Na terenach rekreacyjnych Cichowa wyremontowano drewniane balustrady przy plaży
i parkingach. Odnowiono poprzez oczyszczenie i pomalowanie ławki znajdujące się przy
plaży jeziora. Plażę zrekultywowano poprzez nawiezienie świeżego piasku i wielokrotne
przebronowanie.
Pracownicy Zakładu nie tylko pracowali w tym okresie na terenie Krzywinia i Cichowa.
Równocześnie prowadzono prace porządkowe placów, parków i ulic w miejscowościach
Lubiń, Jerka, Bielewo, Bieżyń i wielu innych. Wykonano również prace melioracyjne na
działce Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zglińcu.
W okresie letnim systematycznie dbano o porządek na terenach rekreacyjnych i innych
naszej gminy. W tym też okresie przycinano żywopłoty, wykaszano trawniki,
odchwaszczano klomby i wazy kwiatowe. Objęto stałą pielęgnacją zieleń i kwiatostany
naszego miasta. Prowadzono na bieżąco letnie utrzymanie plaż.
Zakład włączył się w akcję „ Sprzątanie Świata „ poprzez zbieranie worków ze śmieciami
z terenu gminy. W ciągu całego roku systematycznie opróżniano kosze uliczne, pojemniki,
kontenery na terenie miasta i gminy. Wywożono nieczystości stałe i płynne
z
budynków komunalnych UM i G, od odbiorców prywatnych, instytucji oraz jednostek
budżetowych gminy. Na bieżąco utrzymywano tereny zielone w Krzywiniu, Lubiniu,
Rąbiniu, Bielewie, Cichowie, Jerce i innych miejscowościach naszej gminy.
W okresie letnim sprzątano tereny rekreacyjne w Cichowie, naprawiano zniszczone
balustrady.
Zakład wykonywał szereg prac związanych z obsługą imprez kulturalno – rekreacyjnych
i sportowych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy oraz organizacje społeczne.

-

Sprzęt:
W minionym roku 2003 przeprowadzono remont kapitalny silnika ciągnika C-360 oraz

dokonano naprawy głównej skrzyni biegów. Przeprowadzono bieżące naprawy
i konserwację ciągnika 4512 oraz przyczep ciągnikowych. Zakład został wyposażony
w „Rębak” do gałęzi model „ SKORPION 120 SD „ . Do przyczepy LSP 5539
wykonano nadstawki boków, celem przystosowania jej do pracy z „Rębakiem” do gałęzi.
Naprawiono i poddano konserwacji sprzęt mechaniczny do utrzymania zieleni.
-

Remonty budynków komunalnych:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w roku 2003 administrował 16
budynkami oraz 12 lokali użytkowymi.
Ogólne koszty utrzymania budynków wyniosły 108.649,74 zł, z tego na zakup
węgla do dwóch bloków w minionym roku 25.308,98 zł, opłaty za energię elektryczną
15.548,11 zł, wynagrodzenie palaczy 6.980,- zł, składki na ZUS 744,30 zł, ubezpieczenia
budynków 1.713,00 zł, usługi kominiarskie 1.519,40 zł, badania drożności przewodów
kominowych 1.528,70 zł.
Na remonty budynków komunalnych wydatkowano 50.254,96 zł i wykonano następujące
prace:
 Ul. Strzelecka 13A – remont dachu – wymiana pokrycia papy i konserwacja;
 Ul. Kościańska 5 – konserwacja dachów papowych, odmalowanie klatki
schodowej, remont pieca kaflowego;
 Ul. Rynek 5 – uszczelnienie przewodów kominowych poprzez wstawienie
wkładów kominowych z blachy kwasoodpornej, wymiana papy na budynku
w podwórzu oraz konserwacja przez smołowanie całej powierzchni dachowej,
odmalowanie klatek schodowych.
 Wieszkowo – punktowy remont dachu, remont kapitalny pieca kaflowego,
naprawa bojlera grzewczego.
 Gierłachowo – punktowy remont dachu;
 Bielewo – punktowy remont dachu;
 Rąbiń – punktowy remont dachu, zmiana kalenicy, uszczelnienie kominów;
 Bieżyń – adaptacja pomieszczeń na mieszkanie i punkt apteczny;

V. Zdrowie
1. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W roku 2003 zrealizowane zostały następujące elementy programu:
- sporządzono korektę diagnozy nadużywania alkoholu na terenie miasta i gminy.
Obecnie ze zdiagnozowanym przez biegłego psychologa ZZA jest 57 osób,
- przeprowadzono 36 rozmów o charakterze interwencyjno-profilaktycznym, w wyniku
których wystosowano 5 wniosków do Sądu Rejonowego w Kościanie i 4 wnioski są w
przygotowaniu o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego oraz 7 wniosków
o opinię biegłego psychologa w kwestii uzależnienia od alkoholu. W wyniku
przeprowadzonych rozmów 3 osoby podjęły dobrowolne leczenie.
- przeprowadzono również rozmowy z członkami rodzin osób nadużywających alkohol,
- w ramach działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, między
innymi: sfinansowano prelekcję z dziedziny narkomanii dla uczniów II klas
gimnazjum w Krzywiniu, doposażono świetlice w Czerwonej Wsi, Świńcu
i Kopaszewie, opłacono wyjazd dzieci ze świetlic na basen do Leszna, zakupiono
artykuły spożywcze dla szkół i świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla 136 dzieci,
zorganizowano dwa turnusy kolonii socjoterapeutycznych dla 34 dzieci, zakupiono art.
spożywcze na balik dla dzieci zorganizowany w Zbęchach, zakupiono nagrody oraz
obsługę muzyczną na organizowanym corocznie przez Radę Gminną Zrzeszenia LZS
Turnieju Wsi , pod hasłem „Sport, Rekreacja i Trzeźwość”, sfinansowano wykład z

dziedziny narkomanii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych dla młodzieży
i rodziców, prowadzona jest siłownia i pracownia informatyczna w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu Ponadto wspierano merytorycznie i finansowo
SKA „DOM” w Krzywiniu,
- Stowarzyszenie Klub Abstynentów w Krzywiniu, prowadziło następujące działania:
stałe dyżury pełnił „Punkt Konsultacyjny”, w którym raz w miesiącu udzielana jest
pomoc psychologiczna, przy współpracy z Komisją Humanizacji Służby Zdrowia oraz
Kościańskim Stowarzyszeniem Służby Zdrowia, w hostelu CPR w Zglińcu
zorganizowano plener malarski dla 19 osób niepełnosprawnych, współpracowano
z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego
w Kościanie, udzielano pomocy psychologicznej, prawnej oraz terapeutycznej 60
członkom, którzy w większości są „trzeźwymi alkoholikami” oraz członkom ich
rodzin, zorganizowano coroczny wyjazd na Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich
w Małym Cichym k/Zakopanego dla 37 osób, wspierane są merytorycznie i lokalowo
grupy Anonimowych Alkoholików i rodzinne Al.-Anon, w pomieszczeniach
stowarzyszenia spotykają się członkowie Klubu Seniora, Koła Pań Koła Diabetyków,
Koła Pszczelarzy, Koła PZW razem około 200 osób miesięcznie.
W budżecie miasta i gminy przyjęto plan 111.000 zł z czego wydatkowano 109.017 zł.
2. Prowadzone były również inne działania:
- dofinansowywano działalność Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Krzywiniu
- dokonywano zakupu niezbędnych materiałów do Gabinetu Rehabilitacji w Krzywiniu
oraz wykonywano drobne naprawy.
Na powyższe zadania wydatkowano 2.921 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Rejon działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu obejmuje miasto i gminę Krzywiń.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu było zatrudnionych w 2003 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,
Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje zadania własne Gminy i zadania zlecone
Gminie w zakresie pomocy społecznej.
W roku 2003 na świadczenia w dziale 853 – rozdziale 85314- na zasiłki wydatkowano
657.258,03 zł.
W tym z budżetu gminnego 122.699,03 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych
i fakultatywnych Gminy, pozostałe 534.559,00 zł z budżetu centralnego wykorzystano na
realizację zadań zleconych Gminie.
Udzielono pomocy niezależnie od rodzaju, formy i źródła finansowania 527 rodzinom.
W ramach zadań własnych przyznano pomoc 400 rodzinom z zadań zleconych 166 rodzinom.
W ramach zadań zleconych realizowane były następujące świadczenia:
Zasiłki stałe otrzymywało 20 osób na łączną kwotę 83.598,19 zł
Świadczenia te pobierają kobiety nie mogące podjąć pracę w związku z wychowywaniem

dziecka wymagającego stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji
i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, rehabilitacyjnym oraz
edukacyjnym.
30 osobom Ośrodek wypłacał zasiłki stałe wyrównawcze na łączną kwotę 75.339,01 złotych,
w tym 10 osób to mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
Do końca września 2003 roku Ośrodek ustalał uprawnienia i wypłacał renty socjalne. Tę
pomoc otrzymywało 99 osób na łączną kwotę 321.751,40 zł, w tym 5 świadczeniobiorców to
mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach. Uprawnione do renty socjalnej były
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.
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 objęte były 2 kobiety na kwotę
5.163,20 zł.
Kolejną pieniężną formą pomocy w ramach zadań zleconych było ustalanie i wypłacanie
macierzyńskich zasiłków okresowych i jednorazowych. Uprawnionych do tej formy pomocy
było 27 kobiet. Wypłacono 99 świadczeń dla kobiet oraz 24 jednorazowe zasiłki
macierzyński. Na tę formę pomocy wydatkowano 28.471,71 zł.
Następną formą pomocy jest opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne od osób
pobierających zasiłki gwarantowane i zasiłki stałe dla kobiet wychowujących dzieci, które
wymagają stałej opieki, a nie posiadają ubezpieczenie z innego tytułu. Tą formą pomocy
objętych było 16 osób i wydatkowano kwotę 20.235,49 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. 2 rodzinom były wypłacane zasiłki rodzinne i 17 osobom zasiłki
pielęgnacyjne na łączną kwotę 18.739 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej od osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego
a pobierających zasiłki stałe, okresowe gwarantowane i renty socjalne opłacał składkę na
ubezpieczenie zdrowotne. 120 osób było objętych tą formą ubezpieczenia na łączną kwotę
31.521,55 zł.
W roku 2003 realizowane było świadczenie w formie wyprawki dla pierwszoklasisty – 43
dzieci otrzymały pomoc w formie wyprawki na łączną kwotę 3.870 zł
W ramach zadań własnych Gminy realizowane były następujące świadczenia:
240 dzieci ze Szkół Podstawowych dożywiano w stołówkach szkolnych w Krzywiniu, Turwi,
Jerce, Lubiniu i Bieżyniu na kwotę 46.981,13 zł. W tym 33.281 zł to środki przekazane
z rezerwy centralnej budżetu państwa.
40 dzieciom dopłacono do pobytu i wyżywienia w Przedszkolach Samorządowych tutejszej
Gminy.
228 rodzinom udzielono pomoc 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 62.974,21 zł.
Ponadto w okresie sprawozdawczym udzielono pomocy rolnikom, którzy ponieśli klęskę
suszy. Na 269 rolników uprawnionych do tego świadczenia, pomoc otrzymało 67 w łącznej
kocie 16.165 zł.
Na terenie gminy działają trzy Kluby Seniora w Krzywiniu, Świńcu i Kopaszewie. W roku
2003 dofinansowanie do działalności tych klubów wyniosło 5.948,23 zł.
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 i pilotowaniem odwołań od rent, przyznaniem zasiłków rodzinnych
i pielęgnacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, ustalenia alimentów, uzyskaniu mieszkania,
podjęcia leczenia odwykowego z nałogu alkoholizmu, umieszczenia w placówce szkolno wychowawczej, w szpitalach, oddziałach opiekuńczo-leczniczych,
organizowaniem
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób w wieku poprodukcyjnym, załatwianiem
turnusów rehabilitacyjnych. 127 rodzinom udzielono pomocy tylko w postaci pracy socjalnej.
W roku 2003 opracowano 5 wniosków o przyznanie dodatkowych środków na działalność
organizacji społecznych i pozarządowych dla : Koła Diabetyków w Krzywiniu, OSP
w Krzywiniu oraz Świetlic Środowiskowych w Świńcu, Kopaszewie i Czerwonej Wsi.
W roku ubiegłym skierowano 4 wnioski o umieszczenie w domach pomocy społecznej
mieszkańców naszej Gminy. Jedna osoba została przyjęta do Domu Pomocy Społecznej
w Chumiętkach.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2003 roku 1.306 decyzji. Dwie osoby odwołały się od
wydanych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, obydwie decyzje
zostały skierowane do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 216.749,37 zł z czego 113.200 zł
to udział środków Wojewody Wielkopolskiego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Gminne Przedszkole Samorządowe:
Do Przedszkoli w 2003r. uczęszczało 283 dzieci (do 13 oddziałów). Zatrudnionych
było 16 nauczycieli i 15 pracowników administracyjno- obsługowych.
Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne w roku 2003 związane były
z doskonaleniem form i metod pracy w zakresie przygotowania dzieci do szkoły,
kształtowaniem świadomości ekologicznej u dzieci poprzez bezpośredni kontakt ze
środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniem sprawności fizycznej oraz aktywizowaniem
procesów mowy i myślenia poprzez edukację teatralną.
W roku 2003 przeprowadzona była systematyczna praca w zakresie mierzenia jakości pracy
przedszkoli.
W 2003 roku wykonano w przedszkolach następujące remonty:
1. Przedszkole w Jerce.
Wykonano kapitalny remont sanitariatów, szatni oraz klatki schodowej, ponadto
odmalowano korytarz, kuchnię i zaplecze. Wymieniono 5 sztuk okien, drzwi frontowe
oraz 3 szt. drzwi wewnętrznych. Ponadto odmalowano płot przed budynkiem.
2. Przedszkole w Krzywiniu.
Wykonano kapitalny remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby administracyjne
i wyposażono przedszkole w komputer i drukarki. Ponadto odmalowano sanitariaty
i kuchnię oraz doposażono plac zabaw.
3. Przedszkole w Bieżyniu.

Odmalowano urządzenia na placu zabaw, ułożono płytki na tarasie oraz naprawiono dach
na budynku.
4. Przedszkole w Kopaszewie.
Odmalowano wszystkie pomieszczenia oraz meble.
5. Przedszkole w Lubiniu.
Odmalowano kuchnię i szatnię
6. Przedszkole w Bielewie.
Odmalowano urządzenia na placu zabaw, doposażono łazienkę.
7. Przedszkole w Świńcu.
Doposażono plac zabaw i zagospodarowano wejście przed budynkiem (posadzono iglaki)
Do wszystkich przedszkoli zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne oraz wykonano wiele
drobnych prac na rzecz poprawy estetyki otoczenia przedszkoli.
Przedszkola pozyskały w 2003 r. dodatkowe środki pozabudżetowe w wysokości 22.400 zł.
Na kwotę tą złożyły się wpłaty sponsorów oraz wartość prac wykonanych bezpłatnie na rzecz
Przedszkoli.
Zorganizowano następujące uroczystości w przedszkolach:
1. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
2. Uroczystości gwiazdkowe „Jasełka”
- spotkanie przy opłatku.
3. Uroczystości związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka.
4. Święta Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka.
5. Zakończenie roku szkolnego.
W realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych widoczna była bardzo dobra
współpraca wszystkich nauczycieli z rodzicami oraz instytucjami wspomagającymi rozwój
dzieci.

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
Rok 2003 był rokiem obchodów jubileuszu X – lecia Szkoły, wytężonych działań na rzecz
promocji szkoły i zwiększenie naboru uczniów poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej dla
Dorosłych. Od stycznia do czerwca do do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczęszczało
169 uczniów do 7 oddziałów L.O. i 111 do 5 oddziałów Z.S.Z. (razem w Z.S.P. - 280
uczniów). Od 1 września do 6 oddziałów L.O. uczęszczło 151 uczniów,
do 3 oddziałów Z.S.Z. 75 uczniów oraz do 2 oddziałów Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych 46 słuchaczy, co razem stanowi 272 uczniów i słuchaczy. W Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu pracowało od stycznia do czerwca 21 nauczycieli, w tym
1 dyrektor, 1 wicedyrektor, 13 nauczycieli pełnozatrudnionych i 5 nauczycieli
niepełnozatrudnionych i 1 nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia.
Od września 20 nauczycieli, w tym dyrektor, 9 nauczycieli pełnozatrudnionych,
8 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 1 nauczycielka przebywała na zwolnieniu lekarskim
a następnie na urlopie macierzyńskim. W szkole zatrudnionych jest 9 pracowników
administracji i obsługi, w tym 1 palacz sezonowo, co razem daje średnioroczne zatrudnienie
6,5 etatu.
W 2003 roku szkołę ukończyło 137 uczniów, w tym 66 absolwentów Liceum

Ogólnokształcącego oraz 71 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Z 66 absolwentów Liceum Ogólnokształcącego świadectwa dojrzałości otrzymało
59 abiturientów, z których 42 kontynuuje naukę na studiach wyższych, 18 w szkołach
policealnych, losy 6 absolwentów są nieznane.

2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
Proces dydaktyczny i wychowawczy był realizowany zgodnie z założeniami i takimi
dokumentami jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyczny,
Szkolny System Oceniania i Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
Nauczyciele starali się aktywizować uczniów poprzez poszukiwanie atrakcyjnych metod
i form nauczania oraz wykorzystywanie bogatej bazy dydaktycznej.
Działalność szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej była monitorowana w procesie
wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
Duże zaangażowanie nauczycieli również w pracy pozalekcyjnej owocuje wieloma
osiągnięciami uczniów w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu
powiatu i województwa.
W roku 2003 uczniowie szkoły brali aktywny udział w licznych konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, takich jak Olimpiada Biologiczna - 1 uczeń zdobył wyróżnienie, Konkurs
Recytatorski im. St. Grochowiaka w Lesznie- udział 3 uczniów, Powiatowy Konkurs
Matematyczny w Gostyniu pt. „Matematyka liczy się w życiu” - udział 5 uczniów i zdobycie
III miejsca, Konkurs Młodych Naukowców Unii Europejskiej - udział w finale ogólnopolskim
i zdobycie III miejsca przez 1 ucznia, Konkurs „Nasza Europa”- 1 uczeń zajął I miejsca na
etapie powiatowym, X Ogólnopolski konkurs „Pałuckie pióro 2003” – udział szkolnych
gazetek „NOTA BENE” i „EARTH”, wyróżnienie dla „EARTH”, IX Regionalny Konkurs
Poetycki EKO 2003: 1 uczennica zdobyła III miejsce, 2 konkursy o tematyce religijnej: udział
uczniów z kl. IIIa i IIIb, Turniej Halowy w Nietążkowie: udział 10 uczniów, zajęcie
V
miejsca.
Mimo wielu wydatków udało się utrzymać działalność kół zainteresowań. W roku 2003
działały nieodpłatnie: koło komputerowe, koło historyczne, koło filozoficzne, koło
matematyczne i Kawiarenka Literacko-Artystyczna oraz płatne: koła polonistyczne, Klub
Europejski, koło biologiczne, koło języka francuskiego i zajęcia rekreacyjne na krytej
pływalni do marca.
Ponadto przygotowano i zrealizowano obchody Jubileuszu X- lecia Szkoły:
1. Rozpoczęcie obchodów w marcu 2003 r.
- ogłoszenie w prasie lokalnej,
- wykonanie gazetki ściennej w holu szkoły.
2. 25.04.2003 r. – rocznica podpisania aktu założycielskiego;
- audycje w radiowęźle,
- spotkanie z członkami Rady Wspierającej,
- ogłoszenie konkursu pt. Plastyczna wizja budynku szkoły,
- Jubileuszowy Turniej w halowej piłce nożnej (24.04.2003 r.),
3. kwiecień – maj 2003 r.: wystawki okolicznościowe, konkurs na logo szkoły,
odnowienie kontaktów z LO w Brzegu.
4. Wrzesień – październik 2003 r. opracowanie i wydanie monografii szkoły.
5. Główne obchody – 18.10.2003 r.,
- Msza św. w Kościele pw. Św. Mikołaja w Krzywiniu,
- uroczysta akademia w sali Domu Strażaka,
- spotkanie zaproszonych gości i absolwentów z nauczycielami na terenie szkoły,
- Bal Absolwentów.
Do przygotowań i realizacji jubileuszu aktywnie włączyli się wszyscy nauczyciele, uczniowie,

pracownicy administracyjni oraz wielu rodziców. Dzięki ich zaangażowaniu
i
wysiłkowi uroczystości te na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników i całej
społeczności lokalnej.
W roku 2003 nasilone zostały działania promujące szkołę:
1. Wykonano folder szkoły
2. Dyrektor i wicedyrektor przeprowadzili spotkania promujące szkołę w których wzięli
udział rodzice i uczniowie gimnazjów na terenie gminy.
3. Dwukrotnie zorganizowano „Drzwi Otwarte” dla gimnazjalistów (23.02.2003 r.
i 05.04.2003 r.).
4. Systematycznie informowano prasę i lokalne radio o sukcesach i osiągnięciach
uczniów oraz o ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły.
5. Elementem o charakterze promocyjnym były też obchody Jubileuszu X -lecia szkoły.
6. Udział w Targach Edukacyjnych w Kościanie (14.04.2003 r.). Prezentację
przygotował zespół nauczycieli wraz z uczniami
7. Zorganizowano dochodowy Bal Karnawałowy dla rodziców i mieszkańców gminy.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2003 roku pozyskano dodatkowo około 22.000,00 złotych środków
pozabudżetowych. Środki te zostały wykorzystane głównie na zakup pomocy naukowych,
wyposażenia oraz zakup i wymianę okien. Pochodziły one głównie z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, dochód z zabawy szkolnej i dobrowolne wpłaty od sponsorów.
Bank BPH PBK przekazał szkole 6 zestawów komputerowych (wycofanych z użytku). Bank
ten objął również patronat nad szkołą – umowa oficjalna została podpisana na uroczystej
akademii z okazji X- lecia Szkoły w dniu 18 października 2003 roku.
W starej części budynku szkoły zamontowano okna w salach 106, 111, 112, 206, 211, 212,
213, świetlicy, drzwi wejściowe na plac spacerowy, drzwi wejściowe i okna w wiatrołapie
(front szkoły). W 2003 roku zakupiono pomoce naukowe za 4.825,00 zł z budżetu i ze
środków pozabudżetowych za kwotę 11.114,00 zł.
Wykonany został przegląd techniczny budynku i konserwacja dachu. Rozbudowana została
sieć komputerowa w szkole, tak aby w każdej sali lekcyjnej był dostęp do szybkiej informacji
z internetu. Zadanie zostało wykonane nieodpłatnie przez nauczyciela. Na remonty
i modernizację budynku wydano w 2003 roku 19.836,00 złotych z budżetu szkoły i 13.205,00
złotych ze środków pozabudżetowych.
Komitet Rodzicielski sfinansował budowę gabloty informacyjnej, która została postawiona
w parku w Krzywiniu w celu przybliżenia informacji o szkole mieszkańcom całej gminy.
Szkoła utrzymywała stały kontakt z zakładami pracy, w których uczniowie ZSZ
odbywają zajęcia praktyczne. Współpraca z zakładami owocuje nie tylko dobrym
przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników, ale również nieodpłatnym
wykonywaniem przez pracodawców prac na rzecz szkoły (usługi ślusarskie, malarskie,
stolarskie, elektryczne).

III. Zespół Szkół w Krzywiniu
Do szkoły od września 2003 roku uczęszcza 483 uczniów, z czego 305 do szkoły
podstawowej i 178 do gimnazjum. Nauka odbywa się w 20 oddziałach, z czego 13 w szkole
podstawowej i 7 w gimnazjum, w tym 1 oddział klasy specjalnej. Z ogólnej liczby uczniów do
szkoły dowożonych jest 239 uczniów z 10 miejscowości. Zajęcia w szkole rozpoczynają się

o godz. 725 a kończą o 1440
Od 1 września 2003 r. zwiększył się obwód szkolny. W wyniku przyłączenia do wsi :
Zgliniec, Stary Dębiec, Polesie, Wymysłowo do szkoły przybyło 16 uczniów. Nie
spowodowało to zwiększenia ilości oddziałów. Wydłużyły się jedynie trasy dowozów o 72 km
dziennie. Uczniom zapewniono wszelką pomoc dydaktyczną i materialną. Dla wszystkich
zakupiono nowe podręczniki szkolne, a różnice programowe wyrównano poprzez dodatkowe
zajęcia (również nieodpłatnie świadczone przez nauczycieli). Szczególnie dotyczy to zajęć
z języka niemieckiego, który nie jest językiem wiodącym, a był takim w poprzednich szkołach
, do których uczęszczały dzieci ze Zglińca.
W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym:
- 29 pełnozatrudnionych,
4 niepełnozatrudnionych,
1 dopełniający etat innej szkoły,
1 wychowawca świetlicy,
1 bibliotekarz.
Ponadto szkoła zatrudnia 3 pracowników administracji, 6 pracowników obsługi (w tym
2 osoby w wymiarze 0.6 etatu) oraz sezonowo palacza.

2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
W roku 2003 wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. 1 uczeń nie otrzymał promocji,
2 uczniów gimnazjum podjęło naukę w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lesznie, 6 uczniom
rada pedagogiczna wyznaczyła egzaminy poprawkowe, rodzice 11 uczniów otrzymali listy
gratulacyjne. Ponadto szkoła realizuje 27 godzin nauczania indywidualnego ( 5 uczniów).
Średnia ocen bez klas I-III wynosiła 3,8.
Losy absolwentów, którzy ukończyli gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003
Gimnazjum ukończyło 65 uczniów, w tym 12 uczniów ukończyło klasę specjalną
- w szkołach średnich naukę podjęło 40 uczniów, co stanowi 75% ogółu
- w zasadniczych szkołach zawodowych naukę podjęło 13 uczniów, co stanowi
25%
- uczniowie klasy specjalnej kontynuują naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej
Specjalnej w Kościanie.
Według rankingu , który ukazał się w prasie, szkoła zajęła 11 miejsce na 67 szkół.
Uczniowie gimnazjum w minionym roku szkolnym zakwalifikowali się do etapu rejonowego
w 5 konkursach przedmiotowych :konkurs języka polskiego – 1 uczeń, konkurs biologiczny –
1 uczeń, konkurs chemiczny – 3 uczniów, konkurs geograficzny – 5 uczniów, konkurs
historyczny – 2 uczniów. Młodzież brała również udział w konkursach i imprezach
organizowanych przez różne instytucje, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu.
Ponadto w szkole zorganizowano 14 konkursów na wszystkich etapach edukacyjnych
o różnej tematyce.
W okresie sprawozdawczym do końca czerwca nauczyciele prowadzili nieodpłatnie 19 zajęć
w ramach kół zainteresowań i kół przedmiotowych, a od września działalność kół prowadzona
jest w ramach przydziału godzin - 17 form zajęć. Jednakże oprócz zajęć planowych
wynikających z arkusza organizacyjnego nauczyciele prowadzą również zajęcia nieodpłatne 12 form zajęć, według pomysłów i postulatów uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem
takich zagadnień jak : wyrównywanie braków w opanowaniu materiału, przygotowania do
egzaminów zewnętrznych, udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, rozwijanie
zainteresowań uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego, orientacja zawodowa i planowanie
kariery szkolnej (zespól wczesnych oddziaływań wychowawczych oraz szkolny ośrodek
kariery).
Szkoła tradycyjnie czynna jest w czasie ferii zimowych. W roku 2003 na nieodpłatne dyżury

zapisało się 20 nauczycieli, a dominujące formy zajęć to: zajęcia rekreacyjno – sportowe
w sali gimnastycznej oraz na przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego
lodowisku, zajęcia informatyczne, imprezy klasowe ( Dzień Babci, baliki, dyskoteki), kursy
przygotowawcze do egzaminów końcowych i zajęcia wyrównawcze, próby teatrzyku
szkolnego, zajęcia sekcji modelarskiej.
W roku 2003 uczniowie otrzymali pomoc socjalną i tak: 57 uczniom przyznano obiady
z pomocy społecznej, 23 uczniom przyznano śniadania ufundowane przez ROTARY CLUB,
15 uczniom klasy pierwszej przyznano wyprawki szkolne.
W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele imprez szkolnych, między innymi: Święto
Patrona Szkoły, Dzień Europejski i Święto Wiosny, Święto Ziemi oraz wiele imprez
klasowych.
W roku 2003 młodzież brała udział w różnych formach zorganizowanego wypoczynku.
Zorganizowano: 36 jednodniowych wycieczek na terenie województwa (udział w nich wzięło
1224 uczniów), 1 wycieczkę – w ramach „zielonej szkoły” – Mazury dla 34 uczniów
gimnazjum, 2 biwaki dla 48 uczniów- Dębiec, Ścięgny tygodniowy wypoczynek w Łebie dla
30 uczniów, 9 wyjazdów do kina i teatru w Poznaniu m.in. film „Harry Potter”, „Stara Baśń”,
„Małolaty u taty”, „Gdzie jest Nemo”’ „Mali agenci”, oraz przedstawienie „Grek Zorba”.
W ramach działalności Klubu Sportowego „PROMIEŃ” zorganizowano 2 wyjazdy uczniów
na międzynarodowe spotkanie piłkarskie -mecz piłki nożnej Polska – Kazachstan w Poznaniu,
Ponadto w szkole działa sekcja tenisa stołowego, której członkowie odnoszą liczne sukcesy,
między innymi reprezentowali szkołę na Indywidualnych Mistrzostwach Tenisa Stołowego –
Województwa Wielkopolskiego w Miłkowie oraz uczestniczą w rozgrywkach na szczeblu
rejonowym i powiatowym Ponadto uczniowie gimnazjum brali udział w Mistrzostwach
Wojewódzkich w Lekkoatletyce. Jak co roku młodzież wzięła udział w Biegu Olimpijczyka
w Racocie ( 30 osób) oraz zorganizowano „Bieg Uliczny” – ulicami miasta Krzywinia
w którym udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkół z terenu gminy,
W roku 2003 w szkole miały miejsce inne wydarzenia, takie jak:
- „Góra grosza” (akcja charytatywna na rzecz dzieci z domu dziecka – ogółem zebrano
82,67 zł w monetach groszowych),
- Kramik misyjny – wspomaganie działalności misyjnej w krajach Trzeciego Świata
(dożywianie dzieci Afryki), w akcji tej zebrano 250,07 zł,
- Duszpasterska wizyta Metropolity Poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,
- Okolicznościowe wystawy:
 „Kościoły Ziemi Krzywińskiej ” ( zwiedzili ją między innymi, ks. arcybiskup S.
Gądecki, były premier i poseł na Sejm Waldemar Pawlak, burmistrz węgierskiej
gminy Pomaz Atahanasz Golub, wicewojewoda wielkopolski Jerzy Błoszyk, starosta
kościański Andrzej Jęcz oraz inni goście biorący udział w obchodach 75- lecia OSP
Krzywiń,
 Wystawa pamiątek i prac uczniowskich tematycznie związanych z patronem szkoły,
 „Państwa Unii Europejskiej” – plakaty wykonane przez uczniów, aktywistów Klubu
Europejskiego,
 „ Nasz Dom Europa” - wystawa prac uczniowskich,
- Szkoła zdobyła „ Świadectwo uczestnictwa w programie MOJA SZKOŁA W UNII
EUROPEJSKIEJ zorganizowanym przez UKIE i MENiS oraz certyfikat uczestnictwa
w intenetowej debacie „ Spring Day” na temat przyszłości Europy,
- Pomoc koleżeńska ( szkolna koło PCK przekazało rodzinom uczniów będących
w trudniej sytuacji materialnej dary zebrane od sponsorów i społeczności szkolnej),
- „Czytamy dzieciom”- akcja ogólnopolska.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono egzamin na kartę rowerową i motorowerową –
kartę rowerową otrzymało 40 uczniów, a motorowerową 10 uczniów.
Ponadto wprowadzono oryginalne pomysły z dziedziny nowatorstwa pedagogicznego:
- Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w warunkach plenerowych..
- Przedstawienie teatralne „ Kubuś Puchatek” w scenerii leśnej.
- Wyjazdowa lekcja historii w Opactwie Benedyktynów Lubiniu.
- Lekcja integracyjna ( przyroda z matematyką).

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku 2003 wykonano:
- kapitalny remont świetlicy szkolnej polegający na wymianie płytek PCV na płytki typu
GRESY, malowanie ścian , wymiana oświetlenia– środki pozabudżetowe. Koszt 8.877,60 zł,( w całości ze środków pozyskanych przez szkołę).
- częściową wymianę mebli szkolnych w 7 salach lekcyjnych oraz świetlicy szkolnej. Koszt
- 22.710,28zł - ze środków budżetowych.
- wymianę kotła centralnego ogrzewania wraz z pracami instalacyjnymi. Koszt - 18 tys.
złotych – ze środków UM i G w Krzywiniu.
- Bieżące remonty i prace modernizacyjne w obiekcie, takie jak: wymiana stolarki drzwiowej
( 10 szt. – I piętro sale lekcyjne i sanitariaty, konserwacja podłogi w sali 017, wymiana
posadzek w salach 101, 203 oraz wykładzin dywanowych w pokoju nauczycielskim,
sekretariacie i sali do zajęć z gimnastyki korekcyjnej, instalacja rolet w sali 302 i 210 (ze
środków Spółdzielni Uczniowskiej), wymiana okien w sklepiku uczniowskim,
modernizacja instalacji elektrycznej, adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu służbowym na
cele dydaktyczne, zamontowanie barierki zabezpieczającej wyście z boiska szkolnego
w kierunku ulicy Strażackiej. Koszt - 31.015,74 zł
Ponadto w roku sprawozdawczym zakupiono za łączną kwotę 16,157,07 zł pomoce
dydaktyczne (słowniki językowe, model szkieletu człowieka, katechizmy, mapy, sprzęt
sportowy, sprzęt nagłaśniający, stelaże wystawowe, sprzęt komputerowy, programy
komputerowe.
W roku 2003 pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 9.762,22 zł, które pochodziły
z następujących źródeł:
 za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica,
gabinet higienistki szkolnej).
-2.671,60 zł,
 za prowizję ze zdjęć
– 854,25 zł
 dochód z zabawy
– 2.382,72 zł,
 za sprzedaż makulatury
– 1.222,40 zł,
 prowizja z PZU
– 2.631,25 zł,
Ponadto pozyskano z tytułu wynajmu pionu żywieniowego - 7.785,19 zł.

IV. Zespół Szkół Jerka
1. Informacje o szkole:
Do Zespołu Szkół w 2003 roku uczęszczało 558 dzieci w tym:
- w szkole podstawowej - 364
- w gimnazjum
- 194

Dzieci uczyły się w 24 oddziałach (16 – szkoła podstawowa, 8 – gimnazjum).
Szkoła zatrudniała 38 nauczycieli, z tego 35 pełnozatrudnionych i 3 niepełnozatrudnionych (w
tym 2 księży). W roku 2003 zatrudnionych było 13 pracowników administracyjnych i
obsługi z czego 5 pełnozatrudnionych, 8 niepełnozatrudnionych.

2. Zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
W roku 2003 odbyło się wiele imprez szkolnych takich jak: Majówka zorganizowana dla
wszystkich uczniów i rodziców, Święto Patrona Szkoły i Mini Polagra,
Młodzież uczestniczyła w wielu konkursach organizowanych w szkole, a były to: konkurs
plastyczny pt.Krzywiń i okolice, konkurs na najaktywniejszą klasę, konkurs o tytuł Prymusa
Szkoły, konkursy przedmiotowe (z przedmiotów: język polski, matematyka, biologia, historia,
geografia): na etapie szkolnym brało udział 40 uczniów oraz w konkursach
i
zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
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 i motorowerowe,
- nawiązano współpracę z gminą francuską Le Beny Bocage w ramach współpracy szkołę
odwiedziło 22 uczniów z zaprzyjaźnionej gminy oraz 3 nauczycieli, w roku 2004
młodzież uda się z rewizytą do Francji,
- nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Dziennikarstwa im Melchiora Wańkowicza
w Warszawie w ramach, której powstał film Wańkowicze w Jerce zaprezentowany
6.01.04 na Święcie Patrona Szkoły,
działa Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Ekologiczny, kółka zainteresowań
nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli: plastyczne, matematyczne, chór szkolny,
geograficzne
zasady samorządności wdrażają Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej kl. IV- VI
i gimnazjum oraz Mały Samorząd Uczniowski kl I-III szkoły podstawowej, maluchy
wydają gazetkę Gacek a klasy starsze Korzystniak,
- w szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, w ramach klubu prowadzone są nieodpłatnie
zajęcia z tenisa stołowego, piłki ręcznej i siatkowej, tańca oraz LA,
Ponadto zorganizowano pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących, pomoc w postaci
paczek świątecznych dla 38 rodzin (pieniądze z konkursów, dyskotek, od sponsorów)

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2003 roku:
- zakupiono 250 woluminów do biblioteki szkolnej, w szczególności lektury dla
klas gimnazjalnych, oraz słowniki i leksykony
- zakupiono niezbędne pomoce naukowe do: biologii, chemii, historii, informatyki,
sztuki, nagłośnienie na salę sportową
- zakupiono sprzęt audio dla nauczycieli języków obcych
- zakupiono ze środków AWRSP oprogramowanie oraz unowocześniono 15
komputerów w sali komputerowej, zainstalowano komputer z drukarką do
biblioteki do dyspozycji uczniów oraz zakupiono komputer do sekretariatu
- zakupiono wykładziny do dal 101 i 105
- zakończono ogrodzenie terenu szkoły
- wymalowano podczas wakacji letnich: sanitariaty, kuchnię , sale lekcyjne 203,

-

101, podłogę na sali gimnastycznej
wykonano prace związane z adaptacją starej sali gimnastycznej na dwie sale
lekcyjne
w tym salę do prowadzenia zajęć z religii

W roku 2003 pozyskano dodatkowe środki finansowe w kwocie 17.360,45 zł, które
pochodziły z wpłat różnych firm, instytucji i osób prywatnych, prowizji PZU, imprez
organizowanych w szkole, sklepiku uczniowskiego, sprzedaży gazetki szkolnej lub
przekazane były w formie rzeczowej oraz wykonanych usługach.

V. Zespół Szkół w Lubiniu
1. Informacja o szkole:
Do Zespołu Szkół w Lubiniu w roku 2003 uczęszczało 268 uczniów uczących się w 12
oddziałach. Szkoła zatrudniała 18 nauczycieli w pełnym wymiarze w tym 2 katechetów oraz
2 nauczycieli niepełnozatrudnionych w tym 1 katecheta.
Czterech nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego Nauczyciele zespołu
posiadają następujące wykształcenie: wyższe mgr – 16, wyższe zaw. –3, średnie (kontynuacja
studiów) - 1
Szkoła zatrudniała 3 osoby na stanowisku administracyjnym oraz 4 pracowników obsługi
w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Działania dydaktyczne, opiekuńcza i wychowawcza:
Promocję w roku szkolnym 2002/2003 otrzymało 272 uczniów, w tym 8 uczniów promocję
warunkową. Sześcioro uczniów nie otrzymało promocji. Od września 2003 r. 1 uczeń klasy 3
gimnazjum realizuje obowiązek szkolny w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lesznie.
Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze realizowane są na zajęciach obowiązkowych
i dodatkowych. W szkole w roku 2003 działały następujące koła zainteresowań:
polonistyczne, chemiczne, geograficzne, fizyczne, turystyczne, szachowe, chór, teatralne,
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. Prowadzone jest również współpraca z Domem
Opieki Społecznej w Mościszkach.
W roku 2003 uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i sportowych. Do etapu rejonowego konkursu z języka polskiego zakwalifikowało się 2
uczniów III klasy Gimnazjum.
W naszej szkole działa Klub Europejski oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Lubiniu.
Wychowankowie klubu odnoszą znaczące sukcesy na Mistrzostwach Polski, zdobyto 4
drużynowe Mistrzostwa Polski, 5 drużynowych Wicemistrzostw Polski w Trójboju Siłowym
i w Wyciskaniu Leżąc oraz indywidualnie 22 tytuły Mistrzyń Polski, 26 tytułów Wicemistrzyń
Polski, 16 brązowych medali Mistrzyń Polski oraz 25 rekordów Polski
w
Trójboju Siłowym. Za osiągnięcia sportowe ULKS Lubiń uzyskał organizację Mistrzostw
Polski Młodzików do lat 18 w Wyciskaniu Leżąc. Z ULKS Lubiń powołanych zostało
6 dziewczyn do kadry narodowej. Za osiągnięcia w 2003 roku PZKFiTS przyznał
organizację Mistrzostw Polski Młodzików w Trójboju Siłowym - 11.12.2004 r oraz
Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Martwym Ciągu.
Ponadto w 2003 roku zorganizowany został przy współpracy z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatny kurs komputerowy dla rodziców i mieszkańców gminy,
na którym przeszkolono 84 osoby.

W okresie sprawozdawczym szkoła kolejny raz gościła nauczycieli i uczniów ze szkoły im.
Św. Stefana z Budapesztu. W przerwie wakacyjnej odbył się międzynarodowy obóz dla
młodzieży polsko – węgierskiej.
W okresie sprawozdawczym odbyły się apele i uroczyste akademie związane ze świętami
narodowymi i państwowymi oraz ,, Czerwcówka ‘’. Zorganizowano spotkanie opłatkowe.
Szkolny Chór ,,Semplicze’’ zorganizował Trzeci Koncert Świąteczny z udziałem młodzieży,
nauczycieli i rodziców, w Klasztorze O.O. Benedyktynów i Soplicowie. Nauczanie
zintegrowane zorganizowało Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Babci i Dziadka.
Przeprowadzono 5 rad szkoleniowych na temat nauczania zintegrowanego,
wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego programu wychowawczego i rozwijania
zdolności i inteligencji dziecka. Opracowano standardy osiągnięć i wymagań oraz wskaźniki.
Korzystano z pomocy edukatorów i doradców metodycznych.

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku 2003 zakończona została rozbudowa sali gimnastycznej o część socjalną (ubikacje
i szatnie). Pracownie doposażono w fachową literaturę przedmiotową, diaskopy, mikroskopy,
sprzęt audio - video, komputery. Dokonano otwarcia pracowni języka niemieckiego
i angielskiego. Biblioteka została wyposażona w nowe woluminy.
Szkoła pozyskała środki z festynu szkolno-środowiskowego ,,Czerwcówka" w wysokości
1.243,60 oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 14.000zł, na
zakup komputerów.

VII. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
1. Informacja o szkole:
W roku 2003 w szkole uczyło się 119 uczniów, w 6 oddziałach w tym w klasach I – III - 57.
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. Nauczyciele posiadają
następujące wykształcenie:10 nauczycieli mgr z przygotowaniem pedagogicznym,
1 nauczyciel wykształcenie wyższe zawodowe (kontynuacja studiów magisterskich),
1 nauczyciel SN, 1 nauczyciel średnie pedagogiczne ,
Ponadto szkoła zatrudniała 1/25 etatu pracownicy administracyjni , 2 etaty sprzątaczki,
0,5 etatu pracownik gospodarczy.

2. Działania dydaktyczne, opiekuńcza i wychowawcza:
W roku 2003 uczniowie brali udział w różnych konkursach między innymi: matematycznym –
KANGUR, ENGLISH ACE 2003, rysunkowych oraz pożarniczym „Zagrożenia tego można
uniknąć” Prowadzone były zajęcia dodatkowe: kółko polonistyczne, kółko komputerowe,
zespół muzyczny oraz język francuski.
Szkoła zorganizowała wycieczki do: Poznania – Szreniawy- Puszczykowa – RogalinaKórnika, Leszna i Gostynia.
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: w maju „Dzień
Benedyktyński ” dla społeczności szkolnej i całej gminy, a w miesiącu grudniu uczniowie
szkoły i nauczyciele przygotowali „ Spotkanie kolędowe ” .

3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Szkoła w 2003 roku pozyskała dodatkowo 1.550,25 zł. Środki te pochodziły z dochodu
uzyskanego w trakcie festynu i prowizji PZU oraz 14.000,-zł z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na działalność związaną z podnoszeniem i zmianą
kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko- wiejskich.
Za otrzymane środki zakupiono 5 nowych komputerów i zorganizowano kurs komputerowy
dla 84 osób.
Szkoła nie prowadziła w 2003 roku inwestycji. Wszystkie prace wykonane zostały za
pieniądze zaoszczędzone z budżetu szkoły lub za pieniądze dodatkowo pozyskane przez
szkołę.
W 2003 roku wykonano szereg remontów i zakupów i tak: wymalowano korytarz w budynku
starej szkoły, naprawiono ławki szkolne, wykonano remont sufitu w klasie w budynku 112
wykonano impregnację ogniochronną drewnianej konstrukcji dachu w budynku starej szkoły,
wymalowano sanitariaty i wymieniono pisuary. Łączna wartość wykonanych prac wyniosła
5.555,30 zł.
Ponadto nieodpłatnie wykonano następujące prace na rzecz szkoły: dosiano trawę i wysiano
nawóz na boisku środowiskowym, pomalowano wejście do szkoły i drzwi, pomalowano okna
w klasach II – III oraz w korytarzu szkolnym, pomalowano drzwi wejściowe w starym
budynku szkoły.

VIII. Schronisko Młodzieżowe w Łagowie:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie jest schroniskiem II kategorii. Posiada 31
miejsc noclegowych w 5 pomieszczeniach, stołówkę, łazienki z ciepłą i zimną wodą oraz
stołówko-świetlicę. SSM w Łagowie to schronisko całoroczne. W roku 2003 przyjęło 302
turystów, udzielając im 864 noclegów.
W kwietniu 2003 roku uruchomiona została ekologiczna oczyszczalnia ścieków, co oprócz
korzyści dla środowiska pozwoli zaoszczędzić pieniądze z wywozu nieczystości
i przeznaczyć je na inne cele.
W roku 2003 wpływy z noclegów wynosiły 7.090,89 zł

IX. Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu:
W roku 2003 z pobytu w schronisku skorzystało 711 osób, były to dzieci, młodzież i osoby
dorosłe, którym udzielono 1.239 noclegów.
Dodatkowo udzielono nieodpłatne 404 noclegi dla 159 osób.
Dokonano remontu kuchni gdzie położono płytki. Rozdzielono również część zmywalni od
przygotowującej posiłki. Wymalowano salę konferencyjną i korytarze. W części kominkowej
zabezpieczono elementy drewniane środkiem ognioodpornym.
W minionym roku po raz czwarty został zorganizowany strażacki obóz międzynarodowy
dzieci z Węgier i Polski.
Co roku informacja o schronisku zamieszczana jest w ogólnopolskim przewodniku

turystycznym firmy METEOR.
Obecnie również w internecie na stronie Zespołu Szkół w Lubiniu (zslubin@republika.pl).
W celu podniesienia atrakcyjności schroniska przygotowuje się nowe produkty turystyczne.
W roku 2003 wpływy z noclegów wynosiły 13.317,22 zł

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
I. KULTURA
W 2003 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 dożynek wiejskich
- Pomoc w działalności Orkiestry Dętej OSP Krzywiń
- Ponadto wspierano statutową działalność Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego
- Wspierano wydanie kolejnych „Wieści krzywińskich”
- 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
- Turniej halowy dla trampkarzy i oldbojów
- Ligę gminną „6"
- XV memoriał Józefa Szajewskiego trampkarzy
- Eliminacje i finał turnieju o puchar burmistrza w piłce nożnej Turniej
Oldbojów o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia

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 plakatu 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 Poznań, Krosno
Odrzańskie, Jarmark Soplicowski.
- Prace związane z realizacja nowej książki telefonicznej

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.
W 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 zakończono remont kapitalny Filii Bibliotecznej w Lubiniu. Filia ta
wzbogaciła się o czytelnię, sanitariaty, pokój opracowań i pomieszczenie gospodarcze.
Całkowity koszt remontu tej placówki wyniósł 67.477,78 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 roku 2003 z tego typu zajęć skorzystało 349 dzieci.
Dane liczbowe obrazujące działalność biblioteki:
W roku 2003 wpisano do ksiąg inwentarzowych 660 książek na kwotę 9.975,38zł.
BPMiG Krzywiń
FB Bieżyń
FB Jerka
FB Lubiń

211 książek
113 książek
174 książki
162 książki

Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2003 wynosi 24.440.
BPMiG Krzywiń
10.647
FB Bieżyń
4.052
FB Jerka
7.018
FB Lubiń
2.723
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników w 2003 roku wynosi 1.889.
BPMiG Krzywiń
- 1.043
FB Bieżyń
- 303
FB Jerka
- 329
FB Lubiń
- 214
Prace przeprowadzone w bibliotekach mające na celu upowszechnianie czytelnictwa:
wystawki książek - 76
lekcje biblioteczne - 2 (brało w niej udział 51 uczniów)
konkursy lokalne
- 1 (brało w nim udział 12 osób)
projekcje filmów video - 69 filmów, które obejrzało 362 osoby
zabawy z komputerem - około 2.671 osób
wycieczki do biblioteki – 32 ( uczestniczyło w nich 716 osób)
szachy - 366 osób
warcaby – 210 osób
głośne czytanie – 24 spotkania, w których wzięło udział 292 osoby
spotkanie autorskie z Panem Juliuszem Kublem – 45 uczestników

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W roku 2003 zbyto 7 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,2026 ha. Nabyto 7
nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,7493 ha.
Wykaz nieruchomości :
1) Zbyte:
 Krzywiń
 Krzywiń
 Krzywiń
 Cichowo


dz. Nr 161/5
dz. Nr 161/6
dz. Nr 161/7
dz. Nr 90/27
dz. Nr 90/27

pow. 0,1104 ha
pow. 0,1103 ha
pow. 0,0918 ha
pow. 0,0084 ha
pow. 0,0084 ha

 Krzywiń-Oś. Mł.
dz. Nr 371/17

dz. Nr 371/10

dz. Nr 371/18
 Jerka
dz. Nr 140
Łączna powierzchnia
1. Nabyte :
 Rąbiń

 Czerwona Wieś
 Nowy Dwór
 Krzywiń
 Jerka

dz. Nr 666/1
dz. Nr 670/8
dz. Nr 77/1
dz. Nr 318/1
dz. Nr 692/3, 692/5
dz. Nr 282/2
Łączna powierzchnia

pow. 0,0706 ha
pow. 0,0599 ha
pow. 0,0728 ha
pow. 0,6700 ha
1,2026 ha
pow. 0,0520 ha;
pow. 0,1149 ha;
pow. 0,2066 ha;
pow. 0,0055 ha;
pow. 0,0752 ha
pow. 0,2951 ha
0,7493 ha

W roku 2003 rozpatrywano zgłoszenia aktów notarialnych dotyczących pierwokupu
nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń, przygotowywano zbycia i nabycia
nieruchomości, których realizacja nastąpi w 2004 roku ze szczególnym uwzględnieniem
gruntów przejmowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Lubiniu i
Cichowie.
Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2003 r.

478,51 ha

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2003 przeprowadzono 70 rozpraw administracyjnych w sprawach ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozprawy zostały przeprowadzone przy
udziale Pani mgr inż.arch. Marii Pierożyńskiej posiadającej uprawnienia urbanistyczne
wydane dnia 8.01.1988r. nr 69/87 przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
która przygotowała zgodnie z w/w ustawą projekty decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Łącznie wydano 99 decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (w tym 29 decyzji na które opracowane były plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego)
Wydano 20 decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia nieruchomości
Zakończono i uchwalono n/w plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnego z prawem zabudowy letniskowej dla obszaru położonego we wsi
Cichowo
- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej
rezydencjalnej dla obszaru położonego we wsi Żelazno
Wydano 208 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego :
- w tym :
- decyzji 195 o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- decyzje 13 odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
Wypłacono kwotę 127.221,- zł dodatków mieszkaniowych
Ponadto prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwag
w zapytanych sprawach. Prowadzono na bieżąco współpracę z Energetyką Poznańską SA

w Kościanie 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 Wielkopolskim
Urzędem
Wojewódzkim - Oddział Zamiejscowy w Lesznie - Oddział Rozwoju Regionalnego

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy Urzędu,
przygotowując między innymi projekty uchwał Rady i inne potrzebne dokumenty.
W 2003 roku wydanych zostało 3.686 decyzji administracyjnych, od których wniesiono 8
odwołań z tego 4 utrzymano w mocy, a 4 uchylono. Uchylone decyzje dotyczyły umorzeń
podatku. Kolegium Odwoławcze przekazało sprawy do ponownego rozpatrzenia.
W okresie sprawozdawczym wydanych zostało:
 2004 zaświadczeń o przychodowości i posiadaniu gospodarstwa lub o opłacaniu podatku,
 85 zaświadczeń o opłaceniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 1561 upomnień,
 172 tytułów wykonawczych,
Sporządzonych zostało:
 63 akty małżeństwa,
 47 aktów zgonu,
Wydano:
- 1.715 dowodów osobistych,
- 212 zaświadczeń o zameldowaniu.
Dla 14 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
oraz Burmistrz Miasta i Gminy złożył wizytę u 15 osób z okazji 90-tej rocznicy urodzin.
W związku z szybkim postępem informatyki, w roku 2003 wymieniono w urzędzie 4
komputery.
Pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe w formie jedno lub dwudniowych szkoleń, oraz
na kursach organizowanych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych w Poznaniu oraz inne organizacje.

Krzywiń, dnia 29 marca 2004 r.

