SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA

2005 ROK

W roku 2005 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 93 Zarządzenia, które
dotyczyły miedzy innymi:
- budżetu miasta i gminy,
- zbywania i nabywania nieruchomości,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy
- Regulaminu Pracy Urzędu,
- wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale komunalne
- powoływania komisji przetargowych i konkursowych
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zajmował się różnorodnymi
zagadnieniami, między innymi:
 przygotowaniem projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej,
 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 w roku 2005 odbyła 9 posiedzeń, na których podjęła 97 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 2005 roku wszystkich uchwał
w sprawie zbycia mienia komunalnego, które wymagają, przygotowania odpowiedniej
dokumentacji oraz sporządzenia aktów notarialnych.

Realizacja budżetu gminy :
Dochody budżetu w 2005 roku wykonane zostały w 97 %,a wydatki w 95 %.
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INWESTYCJE
I. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. Remont budynku Schroniska Młodzieżowego w Łagowie
Wykonano rozbiórki pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie na pow.
191,10 m2, odłacenia dachu z łat o odstępach ponad 16-24cm na pow. 191,10 m2.
Wykonano wzmocnienie krokwi deskami o grubości 32mm.jednostronnie długości
163,8mb, pokrycie dachów folią na podłożu drewnianym jedną warstwę na pow. 191,10
m2 , ołacenie dachów łatami iglastymi (kontr łaty) o przekroju 20x40mm 163,80mb oraz
łatami iglastymi o przekroju 40x60mm na pow. 191,10 m2 . Uzupełniono dach o okienko
półokrągłe o pow. 0,25m2 1szt, wykonano obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
gr,0,55mm o szer. w rozwinięciu do 25cm 25,45 m2 , rynny dachowe półokrągłe z blachy
ocynk 0,55mm 12,0mb oraz rury spustowe okrągłe z blachy ocynk grub. 0,55mm
o średnicy 10cm 13,50mb.
Koszt remontu wyniósł 27 662 zł
Remonty był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w kwocie 20.000 zł

2. Remont w budynku świetlicy wiejskiej w Bieżyniu
Wykonano demontaż istniejącej stolarki okiennej w ilości 78,275 m2
Wykonano montaż istniejącej stolarki okiennej w ilości 78,275 m2
Wykonano 13 szt okien trójdzielnych z PCV wraz z parapetami wewnętrznymi
płytowymi z postformingu szer. 30cm. i zewnętrznymi stalowymi o szer. 26cm.do sali
głównej świetlicy o powierzchni 40,963m2
Wykonano 9 szt okien trójdzielnych ze szprosami z PCV wraz z parapetami
wewnętrznymi płytowymi z postformingu szer. 30cm. i zewnętrznymi stalowymi o szer.
26cm do części socjalnej i biblioteki o powierzchni 30,915m2
Wykonano 7 szt okien z PCV do pozostałych pomieszczeń tj. wc, szatnia ,biblioteka
o powierzchni 6,393m2
Wykonano obróbki murarskie montowanej stolarki okiennej o powierzchni 78,275 m2
Wykonano demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w ilości 11,274 m2
Wykonano montaż istniejącej stolarki drzwiowej w ilości 11,274 m2
Wykonano 3 szt drzwi wejściowych z PCV w tym jedne pełne i dwoje przeszklonych
Wykonano obróbki murarskie montowanej stolarki drzwiowej o powierzchni 11,274 m2
Koszt remontu wyniósł 61.546 zł

II. POMOC SPOŁECZNA
1. Przebudowa istniejącego budynku wraz z rozbudową na Ośrodek
Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu.
Wykonano remont istniejącego budynku dawnej agronomówki polegający na rozbiórce
pokrycia dachowego, ścianek działowych, instalacji wodno kanalizacyjnej, stolarki
okiennej i drzwiowej, posadzek i schodów wewnętrznych żelbetowych
Wykonano nowe pokrycie dachowe na wzmocnionej odeskowanej konstrukcji drewnianej,
nabito jedną warstwę papy, kontr łaty, łaty główne i pokrycie z blachy dachówko podobnej.
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Pozostałą adaptację pomieszczeń wykonano metodą tradycyjną tak jak całą część nowo
dobudowaną. Część nowo dobudowana wykonana jest tradycyjnie z pustaków
szczelinowych U-220 na zaprawie cementowo wapiennej, kominy i przewody
wentylacyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Konstrukcję dachową
wykonano z elementów drewnianych impregnowanych jako krokwiowo płatwiową.
Warstwę izolacji cieplnej stropodachu stanowi warstwa wełny mineralnej ułożona w części
remontowanej na stropie w części nowej ponad sufitem podwieszanym, natomiast warstwę
izolacji ścian zewnętrznych wykonano z styropianu grubości 10cm. przeklejonego klejem i
emulsją na czym wykonano elewację w kolorach jasnych. Budynek wyposażony jest w
instalację elektryczną podtynkową, instalację wodnokanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną z PCV oraz wewnętrzną drewnianą.
W częściach biurowych i dydaktycznych zastosowano posadzki z wykładzin z PCV
w pomieszczeniach WC, Łazienek ,pralni, i komunikacyjnych płytki posadzkowe gresowe.
Wykończenie wewnętrzne ścian stanowią tynki gipsowane, malowane emulsyjnie
w kolorach wg projektu kolorystyki
Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje 10 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej
112,95 m2 natomiast Środowiskowy Dom Samopomocy 20 pomieszczeń o łącznej
powierzchni użytkowej 225,25 m2
Ponadto wykonano ogrodzenie zewnętrzne, komunikację zewnętrzną w postaci chodników,
zjazdu dla niepełnosprawnych oraz oświetlenie terenu, miejsca parkingowe dla
samochodów osobowych oraz drogę dojazdową o nawierzchni z kostki brukowej.
Koszt modernizacji i wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy wyniósł
łącznie 555.457 zł z czego 460.500 zł stanowiła dotacja z Urzędu Wojewódzkiego.
Koszt budowy i wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych
wyniósł 334.159 zł

III. KULTURA
1. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jurkowie.
Wykonano dokumentacje projektową, Plan rozwoju miejscowości Jurkowo i złożono
wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego.
Łączny koszt przygotowania dokumentacji projektowej, Planu rozwoju i złożenia
wniosku wyniósł 39.151 zł.

2. Odbudowa wiatraka koźlaka w Krzywimiu wraz z zagospodarowaniem
terenu.
Wykonano dokumentacje techniczną za kwotę 13.506 zł.

IV. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1. Budowa sali sportowej w Krzywiniu
Wykonano prace budowlane do stanu surowego za łączną kwotę 1.712.981 zł.

V. GOSPODARKA KOMUNALNA
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1. Rewitalizacja terenów parkowych w miejscowości Lubiń.
Wykonano plan rozwoju miejscowości Lubiń i złożono wniosek o dofinansowanie do
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego. Łączny koszt
wyniósł 19.734 zł.

VI. DROGI
1. Parking- plac przy świetlicy wiejskiej w Bielewie
Roboty wykonano wspólnie z Radą Sołecką w Bielewie z czego przez gminę Krzywiń
wykonano roboty budowlane przy udziale pracowników interwencyjnych polegające na
wykonaniu robót ziemnych, ułożeniu krawężników betonowych drogowych 15x30 w ilości
30,00mb, ułożeniu obrzeży betonowych w ilości 31,00mb, podbudowy z betonu 300m2
o grub .warstwy 10cm, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej gr 6cm podsypce
cementowo piaskowej 24,00m2, nawierzchni z kostki brukowej gr 8cm podsypce
cementowo piaskowej 303,80m2
Koszty betonu na wartość 2.400 zł ,oraz cementu na wartość 192,50 zł pokryła Rada
Sołecka w Bielewie
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 13.996 zł (nie licząc robocizny)
2.

Chodnik w Gierłachowie wraz z wjazdami do posesji
Wykonano 240 m chodnika z kostki brukowej o szerokości 1m wraz z wjazdami do
posesji. Prace polegały na wykonaniu koryta na całej szerokości chodnika przy głębokości
25cm, wykonaniu ławy betonowej pod krawężnik drogowy i ułożeniu 240 mb krawężnika
oraz 245mb obrzeży betonowych. Wykonano podsypkę piaskową i zagęszczono na
powierzchni 240,00 m2 , nawierzchnię z kostki brukowej gr. 6cm na powierzchni 230,13
m2 oraz wykonano podbudowę z betonu gr. 10cm i ułożono nawierzchnię z kostki
brukowej gr.8 cm na wjazdach o powierzchni 53,68 m2. Ponadto wykonano 4 szt
studzienek kanalizacyjnych z wpustami żeliwnymi
Wszystkie wymienione prace zostały wykonane przez pracowników w ramach prac
publicznych
Całość powyższego zadania wykonano za kwotę 16.376 zł (nie licząc robocizny)

3. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Na poniższe zadania uzyskano akceptację Urzędu Marszałkowskiego i dotację
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- w Lubiniu ul. Słoneczna
długość 475 mb i szerokość 4 m.
Wykonano projekt techniczny, roboty ziemne, koryto, ułożono podbudowę z tłucznia
kamiennego grubości warstwy 15 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz
wykonano warstwę odcinającą z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm,
nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8cm w obustronnym krawężniku. na powierzchni
1925,62 m2 , wykonano chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm na powierzchni 81 m2 ,
wykonano niwelację gruntu na poboczach.
- w Żelaźnie
Żelazno I
długość 224 mb i szerokość 4 m
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Wykonano projekt, roboty ziemne, koryto, ułożono podbudowę z tłucznia kamiennego
grubości warstwy 15 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz wykonano warstwę
odcinającą z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm, nawierzchnię z kostki
brukowej gr. 8cm w obustronnym krawężniku. na powierzchni 1022,75 m2 , wykonano
plac parkingowy o powierzchni 32,5 m2, wykonano niwelację gruntu na poboczach.
Żelazno II
długość 180 mb i szerokość 4 m
Wykonano roboty ziemne koryto, ułożono podbudowę z tłucznia kamiennego grubości
warstwy 15 cm wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz wykonano warstwę
odcinającą z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm, nawierzchnię z kostki
brukowej gr. 8 cm w obustronnym krawężniku. na powierzchni 750,40 m2 , wykonano
ściek z kostki brukowej obniżonej na całej długości drogi oraz niwelację gruntu na
poboczach.
Razem powyższe zadania po potrąceniu kar umownych w kwocie 23.367 zł wykonano
na kwotę 457.174,00 zł.
W tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 140.000 zł

VII. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACJA
WSI
1. Oczyszczalnia Ścieków Jerka
Spłacono VIII roczną ratę na rzecz Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie
w wysokości 55.000,00,-zł

2. Dofinansowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 9 szt. na
kwotę 13,5 tys. zł.
3. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej z przykanalikami
w Łuszkowie
Wykonano 3,1 km sieci kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej o śr.200 mm z rur PVC,
kanalizacji tłocznej o długości 2,1 km o śr.63 mm z rur PE, dwie przepompownie ścieków
oraz przyłącze kanalizacyjne z rur PVC o śr.160 mm o długości 1,6 km tj. 104 szt.
przyłączy oraz kanalizacji deszczowej o śr. 400 mm z rur PVC o długości 1,1 km.
Koszt inwestycji wyniósł 1.716.600 zł. z tego 147.500 zł. pozyskano z budżetu państwa
299.000 zł pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu (pożyczka) 1.106.500 zł ze ZPORR-u oraz 163.600 zł środki
samorządowe.
4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jerce Os.Brzozowiec
Wykonano projekt techniczny kanalizacji sanitarnej za kwotę 19.642 zł

5. Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie
z odpisów amortyzacyjnych za rok 2004 (środki własne Związku
Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich)
Wybudowano przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego w Krzywiniu ul.
Strzelecka z rur PE śr. 40 mm o długości 62 m za kwotę 2.018,49 zł. Wykonano przyłącze
do budynku OSP (świetlica) Zbęchy Pole z rur PE śr. 40 mm o długości 45 m za kwotę
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1.944,67 zł. Wybudowano przyłącze wodociągowe do Pola Namiotowego w Cichowie
z rur PE śr. 40 mm o długości 300 m za kwotę 7.487,94 zł oraz wykonano przyłącze
wodociągowe do Folwarku w Cichowie z rur PE śr. 40 mm o długości 30 m za kwotę
1.058,73 zł.
Łączna wartość wykonanych prac 12.509,83 zł.

ZADANIA BIEŻĄCE
I. Utrzymanie dróg gminnych

1.

Zadanie w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych

- Odśnieżanie
Wykonano odśnieżanie dróg Krzywin, Nowy Dwór, Rąbiń, na kwotę 564 zł
- Remonty
Dokonano uzupełnienia skradzionych kratek ściekowych żeliwnych i wykonano remont
nawierzchni studzienek w Rąbiniu 2 szt. w Lubiniu 2szt .
Razem koszt wyniósł 1.192 zł
- Wiaty przystankowe
Zakupiono nowe wiaty przystankowe blaszane do miejscowości;
- Rogaczewo Male 1szt przy drodze wojewódzkiej 432
- Gierłachowo 2szt przy drodze wojewódzkiej 432
- Nowy Dwór 1szt przy drodze wojewódzkiej 308
- Zbęchy Pole 1 szt przy drodze Zbęchy Pole – Bieżyń
Razem koszt zakupu wyniósł 14.846 zł.
Wykonano naprawę wiat w miejscowościach;
- Jurkowo, Bielewo, Świniec, Rogaczewo Małe
Razem koszt napraw wiat 6.085 zł.
- Naprawa odcinka skradzionego toru w obrębie gminy Krzywiń
Wykonano wycięcie szyn z istniejącego torowiska w m. Wąsosz , prace wykonali
pracownicy PKP natomiast materiały takie jak tarcze cierne i paliwo zakupiła gmina
Krzywiń ,wykonano załadunek dźwigiem, przewieziono i rozładowano szyny i śruby oraz
złączki na torowisku oraz zamontowano szyny przez pracowników PKP. gmina Krzywiń
przygotowała torowisko i zabezpieczyła transport szyn na miejsce budowania (ciągnik
rolniczy)
Razem koszt naprawy wyniósł 5.387zł
- Remonty dróg gminnych gruntowych
Wykonano równanie dróg w Jerce - oś. Witosa, ul. Działkowa na kwotę 1.659 zł,
Wykonano równanie dróg w Lubiniu - ul. Stefaniaka, droga Wyganowo – Brzezina,
Cichowo – Łagowo na kwotę 1.970 zł
Wykonano równanie dróg Jurkowo – Kuszkowo na kwotę 3.215 zł
Nawieziono żużla na drogi w miejscowości Nowy Dwór, Jerka, Gierłachowo, Rąbiń,
Jurkowo na kwotę 8.228 zł.

2. Inwestycje wykonane wspólnie z Zarządem Powiatu Kościańskiego oraz
Zarządem Województwa Wielkopolskiego
- chodnik w Krzywiniu ul. Chłapowskiego
zakupiono piasek
- chodnik w Jerce ul. Szkolna i w Czerwonej Wsi
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Wykonano 250 m chodnika w Jerce na ul. Szkolnej i 50 metrów chodnika w Czerwonej
Wsi
Razem dofinansowanie wyniosło 33.000 zł

II. Utrzymanie ulic miejskich w Krzywiniu.
1. Zimowe utrzymanie
Zakupiono piasek na usuwanie śliskości 397 zł
2. Utrzymanie ulic miejskich
Wykonano naprawę studzienek na Rynku i przy ul. Nawrockiego, uzupełniono kratki
skradzione przy ul.Nawrockiego wykonano malowanie pasów na przejściach i parkingach
oraz remont miejscowy chodników.
Razem wydatkowano 2.789 zł

III. Ochrona przeciwpożarowa
W okresie sprawozdawczym na plan wydatków 156.000 zł wykonano 152.973 zł
W roku 2005 wydatkowano:
- na remonty samochodów, sikawek konnych, motopomp oraz innego sprzętu strażackiego
-12.014 zl
- na wykonanie 3 wieży do suszenia węży – 18.987 zł
- na zakup sprzętu- prądownica wysokociśnieniowa / OSP/ Kopaszewo - 1.331 zł
- na większe remonty strażnic / brama Zbęchy, Kopaszewo i mała remiza Łagowo/ - 7.980 zł
- na zakup paliwa do samochodów , motopomp , łodzi -13.828 zł
Należy zaznaczyć że dwie jednostki z naszego terenu tj OSP Krzywin i OSP Mościszki brały
udział w poszukiwaniu topielca. /Mościszki zgodnie z kartą pracy – 14 dni – 14 godzin
Krzywiń zgodnie z kartą pracy - 13 dni – 10 godzin /
- na ubezpieczenie samochodów strażaków i sprzętu – 6.222 zł
- na organizacje imprez jak zawody sikawek konnych, miejsko-gminne zawody sportowopożarnicze, konkursy, zlot strażacki - 22.605,- zł
- opłata energii 3.152 zł
- przegląd samochodów 1.861 zł
- czynsz – 6.270 zł
- kalendarze – 600 zł
Do kwoty ogólnej dochodzą również , telefony, praca kierowców, składki ZUS, podatek ,
badania kierowców, badania strażaków przeglądy gaśnic, zakup opału /Bieżyń/ i inne
- 58.123 zł
Zorganizowano:
1. Konkurs wiedzy pożarniczej – udział około 100 osób ze szkół z terenu miasta i gminy
Krzywiń oraz współorganizacja Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej, który odbył
się w Zespole Szkół w Lubiniu
2. Miejsko-Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze
wzięło udział razem 39 drużyn
- grupa MDP dziewczęta – 7 drużyn
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3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

grupa MDP chłopcy - 12 drużyn
grupa C – kobiety 3 drużyny
grupa A - seniorzy 17 drużyn
Udział w obchodach Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Poznaniu
Obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z wyborem MISS OSP Województwa
Wielkopolskiego w Cichowie
Udział w Międzynarodowym Zlocie Strażackim w Słowenii
Udział i współorganizacja II Europejskich i V Krajowych Zawodów Sikawek Konnych
w Cichowie
– drużyny kobiece – 15 drużyn
– drużyny zagraniczne – 7 drużyn
– pompy zdejmowane – 4 drużyny
– sikawki ciągnione przez strażaków – 2 drużyny
– sikawki dwukołowe - drużyna 1
– męskie drużyny pożarnicze – 44 drużyny
Udział w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych w Racocie
Obóz MDP Węgry – od 27.07 – 6.08.2005 - koszt 1 uczestnika – 480,- zł
z terenu gminy – 14 osób /opłata rodziców 3.320,- zł , dofinansowanie z UMiG – 2.880,zł, dofinansowanie z OSP 240,- zł/
Obóz MDP – Lubiń od 23.06.- 1.07.2005 r – koszt 1 uczestnika 150,- zł
z terenu gminy – 10 osób / opłata rodziców 562,50 dofinansowanie z UMiG 1.087,50/

IV. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Gospodarka odpadami
Na składowisku odpadów komunalnych w 2005 zgromadzono 1010 Mg odpadów
i uzyskano 46.231zł wpłat od firmy IRYS i innych dostawców. Ponadto na bieżąco
wykonywano niwelacje terenu składowiska za kwotę 23.873,-zł. Koszty obsługi
administracyjnej składowiska wyniosły 31.733,-zł. Do Urzędu Marszałkowskiego
odprowadzono opłatę w kwocie 15.018,-zł za korzystanie ze środowiska (składowanie
odpadów) i inne wydatki 4.141 zł.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz Uchwały Rady
Miejskiej z dnia 24 lipca 2001 r. przeprowadzono w 2005 roku kontrolę odnośnie
gospodarki ściekami powstającymi na terenie posesji w miejscowości Jerka. Kontrolą
objęto 30 posesji z tego 10 właścicieli nieruchomości ukarano mandatami karnym
i w dwóch przypadkach sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Kościanie.

2. Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
W roku 2005 obsługiwano przede wszystkim budynki komunalne, jednostki organizacyjne
gminy, a także odbiorców indywidualnych z terenu miasta i gminy
z którymi
zawarto umowy na wywóz nieczystości stałych zgromadzonych w kontenerach KP-7. W
celu sprawnej i prawidłowej obsługi odbiorców usług wyremontowano systemem
gospodarczym 5 kontenerów KP-7 do wywozu nieczystości stałych oraz beczkowóz do
wywozu nieczystości płynnych.
W celu zapewnienia stałej czystości w okresie letnim na terenach rekreacyjnych podpisano
umowy na wywóz nieczystości stałych z właścicielami działek rekreacyjnych w
miejscowościach: Cichowo – 41 umów, Mościszki – 13 umów, Jurkowo-Dębiec – 12
umów. Oprócz tego rozstawiono pojemniki i dokonywano systematycznego wywozu
nieczystości w obrębie jezior : Krzywiń, Żelazno oraz Zbęchy.
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W roku 2005 wpływy z tytułu wywozu nieczystości wyniosły 23.190 zł.

3. 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 ozdobnych na
terenie parków i skwerów w Krzywiniu. W miesiącu lutym i marcu prześwietlano korony
drzew na terenie jeziora Krzywiń, parku przy ul. Kościańskiej oraz miasta, a także
w miejscowościach Bielewo, Cichowo i Łuszkowo
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
przeprowadzono remont kapitalny pomostu, 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 w parkach naprawiono i pomalowano ławki.
Na terenach rekreacyjnych Cichowa wyremontowano drewniane balustrady przy plaży
i parkingach. Odnowiono ławki znajdujące się przy plaży jeziora poprzez oczyszczenie
i pomalowanie. Plażę zrekultywowano poprzez nawiezienie świeżego piasku
i
wielokrotne przebronowanie. W tym też okresie przygotowywano do sezonu teren drugiej
plaży. Równocześnie prowadzono prace porządkowe placów, parków i ulic w
miejscowościach : Lubiń, Jerka, Bielewo, Bieżyń i wielu innych.
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 w mieście i innych miejscowościach gminy.
Prowadzono na bieżąco letnie utrzymanie plaż.
Włączono się również 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. Na bieżąco utrzymywano tereny zielone
w Krzywiniu, Lubiniu, Rąbiniu, Bielewie, Cichowie, Jerce i innych miejscowościach
gminy.
Referat wykonywał szereg prac związanych z obsługą imprez kulturalno – rekreacyjnych i
sportowych organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy, Komitet Osiedlowy, Rady
Sołeckie oraz organizacje społeczne.

4. Remonty budynków komunalnych:
W roku 2005 administrowano 16 budynkami oraz 12 lokalami użytkowymi.
Ogólne koszty utrzymania budynków wyniosły 93.309 zł, z tego na zakup węgla do dwóch
bloków 26.390 zł, opłaty za energię elektryczną 18.708 zł, wynagrodzenie palaczy 11.240
zł, ubezpieczenia budynków 1.398 zł, usługi kominiarskie 2.418 zł, badania drożności
przewodów kominowych 1.743 zł oraz wywóz nieczystości 9.149 zł
Na remonty budynków komunalnych wydatkowano 22.263 zł i wykonano następujące
prace:
 Ul. Strzelecka 13a - naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiana zamków drzwi wejściowych,
- drobne naprawy i konserwacje
Ul. Strzelecka 15 – wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych,
- remont okien
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Ul. Kościańska 5 – roboty dekarskie



Ul. Rynek 5 – roboty dekarskie



Bieżyń 117 – roboty dekarskie
- naprawa instalacji C.O.



Łuszkowo 103/2 – przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej
– wymiana okien i parapetów
- ułożenie podjazdu z kostki brukowej,
- wykonanie prac murarskich i wod.-kanalizacyjnych.



Gierłachowo 20 – remont ubikacji zewnętrznych i inne drobne prace murarskie
wykonane w całym budynku
- wymiana 3 okien w mieszkaniu nr 2

Ponadto w siedzibie Referatu Służb Technicznych wykonano:
- odnowienie elewacji budynku – 5.850,00 zł
- położenie płytek podłogowych w pomieszczeniach socjalnych – 931,42 zł,
- pomalowanie pomieszczeń garażowych – 1.671,40 zł.
Na wyposażeniu Referatu Służb Technicznych był następujący sprzęt: ciągnik Ursus 4512,
dwie przyczepy rolnicze, naczepa do wywozu kontenerów, piaskarka, rębak oraz dwie beczki
do wywozu nieczystości płynnych. Poza tym referat jest wyposażony w drobny sprzęt do
utrzymania czystości, bieżących napraw, oraz utrzymania zieleni. Przeprowadzono bieżące
naprawy i konserwację ciągnika 4512 oraz przyczep ciągnikowych na sumę 1.303,11 zł.
Naprawiono i poddano konserwacji sprzęt mechaniczny do utrzymania zieleni oraz zakupiono
pilarkę spalinową – łączne nakłady 4.533,23 zł.

6. Prace interwencyjne i publiczne
- Program „ROWY”
W roku 2005 we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem
Pracy i Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lesznie realizowano
program aktywizacji zawodowej bezrobotnych „ROWY”. Był to program trwający od
4 maja do 31 października 2005 roku i przeznaczony dla osób zagrożonych trwałym
bezrobociem nie posiadających prawa do zasiłku. Zatrudniono w sumie 20 osób, które
podzielono na grupy robocze. Grupy te pod nadzorem pracowników WZMiUW w Lesznie
oraz pracowników Urzędu pracowały przy koszeniu i czyszczeniu rowów melioracji
podstawowej, a w szczególności: Struga Łagowska, Lubiń A, Lubiń B, Rowów Wyskoć,
Cichowo – Zbęchy oraz Kościański Kanał Obry. Efektem prac było odmulenie 2,6 km rowu,
wykoszenie 42,99 km skarp, wykoszenie 30,94 km dna oraz 26,40 km wałów.
- Program specjalny „Lepsza droga”
Wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Powiatowym Urzędem Pracy w roku 2005
prowadzony był również program specjalny „LEPSZA DROGA”, w którym zatrudnionych
zostały 2 osoby na okres od 4 lipca 2005 roku do 28 października 2005 roku. Podczas
realizacji programu zatrudnieni pracownicy wykonali na drogach wojewódzkich następujące
prace: remonty nawierzchni, montaż i wymiana i prostowanie tablic i znaków drogowych,
remont chodników, wycinka krzewów, regulacja i oczyszczenie studzienek ściekowych.
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- Program specjalny „Chodniki”
Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w roku 2005 prowadzony był również program
specjalny „CHODNIKI”, w którym zatrudnionych zostały 3 osoby na okres od 6 czerwca
2005 roku do 7 grudnia 2005 roku. Podczas realizacji programu zatrudnieni pracownicy
wykonali z kostki brukowej parking – plac przy świetlicy wiejskiej w Bielewie oraz chodnik
w Gierłachowie.
- Nowe miejsca pracy
W roku 2004 utworzono 1 nowe miejsce pracy na okres 2 lat. W roku 2005 zatrudniano
łącznie w okresach półrocznych 5 osób bezrobotnych, których zadaniem jest praca na rzecz
podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Krzywiń m.in. budowa „kolejki parkowej”
w Cichowie – pierwszej tego typu kolei w Europie Środkowo-wschodniej oraz prace
porządkowe na terenach rekreacyjnych.
Ponadto w trakcie roku zatrudniano 2 osoby w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie
Miasta i Gminy.
W aspekcie społecznym programy te mają ogromne znaczenie ze względu na pomoc
materialną jaką przyniosły rodzinom zatrudnionych, a także z uwagi na fakt aktywizacji
zawodowej ludzi, którzy długi czas nie podejmowali żadnej pracy. Nabór pracowników
odbywał się każdorazowo po konsultacji z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu,
który wskazywał rodziny najbardziej potrzebujące pomocy.
Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel kwotę 60.732 zł i były to koszty części
wynagrodzeń wraz z pochodnymi, narzędzi oraz środków BHP. Powiatowy Urząd Pracy
refundował część wynagrodzenia 33 zatrudnianych pracowników oraz składki ZUS, łączna
kwota refundacji wyniosła 160.855 zł.

V. Zdrowie
1. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
W 2005 roku zrealizowane zostały następujące elementy tego programu:
- zgodnie z wymogami w/w programu została sporządzona korekta diagnozy nadużywania
alkoholu na terenie miasta i gminy. Obecnie ze zdiagnozowanym przez biegłego psychologa
Zespołem Zależnień Alkoholowych (ZZA) jest 78 osób.
- przeprowadzomo 43 rozmowy o charakterze interwencyjno-profilaktycznym, w wyniku
których wystosowano 10 wniosków
do Sądu Rejonowego w Kościanie
(4 w przygotowaniu) o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego oraz 11 wniosków
o opinię biegłego psychologa w kwestii uzależnienia od alkoholu. W wyniku powyższych
rozmów także 2 osoby podjęły leczenie dobrowolnie.
- przeprowadzono 14 rozmów z członkami rodzin osób nadużywających alkohol.
- w ramach działalności profilaktycznej przeprowadzono szereg działań, między innymi:
doposażono świetlice opiekuńczo-wychowawcze poprzez zakup materiałów oraz
niezbędnego wyposażenia (kuchenka gazowa wraz z butlą dla świetlicy Czerwona Wieś,
bojler ciepłej wody dla świetlicy Kopaszewo), w ramach prac remontowych wykonano tynki
zewnętrzne na świetlico-stołówce w C.P.R. Zgliniec dla potrzeb obozu socjoterapeutycznego
oraz przebudowano piec kaflowy w świetlicy Kopaszewo, przystąpiono do organizowanej
przez P.A.R.P.A. ogólnopolskiej akcji „Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony”. zaznaczyć
należy, że Komisja otrzymała podziękowanie oraz dyplom za zaangażowanie w działaniach
na rzecz wspomnianej kampanii.
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Ponadto jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych otrzymał „Certyfikat Rzetelnego
Sprzedawcy”.Sfinansowano program profilaktyczny przeprowadzony przez Centrum
Kultury i Rozwoju „Odyseusz” z Podłęża p.t. „Wyrok niewierności” dotyczący profilaktyki
narkomanii oraz zakupiono nagrody na współorganizowany z Zespołem Szkół
Ponadgimnazjalnych konkurs o tematyce antynarkotykowej i antyalkoholowej, sfinansowano
zakup nagród na organizowane przez Radę Gminną LZS imprezy sportowe pod hasłem
„Sport, Rekreacja, Trzeźwość”, sfinansowano zakup wyżywienia na obóz sportowy
organizowany przez Zespół Szkół w Krzywiniu, zakupiono artykuły spożywcze dla świetlic
opiekuńczo-wychowawczych, współpracowano także z niektórymi gminami
z terenu
woj.. wielkopolskiego poprzez wymianę doświadczeń oraz prowadzenie prelekcji
w
tamtejszych szkołach, przeprowadzono 5 kontroli punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie całej gminy pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wspierane były merytorycznie i lokalowo
grupy samopomocowe AA i Al.-Anon oraz Stowarzyszenie Klub Abstynentów „DOM”,
które, zgodnie ze swym statutem, pośrednio realizowało zadania gminne w dziedzinie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadząc następujące działania:
podczas organizowanego w C.P.R. Zgliniec obozu socjoterapeutycznego realizowano
projekt
konkursu
ogłoszonego
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego, dotyczącego „Działań proekologicznych i prokulturowych w ramach
strategii rozwoju obszarów wiejskich”, pod tytułem „Ptasie Wakacje”. Celem projektu
było zwrócenie uwagi uczestników na bogactwo przyrody, jej wartość oraz potrzebę
odnowy. Z drugiej strony jest to gminna oferta ciekawego wypoczynku dla mieszkańców
miast. Projekt został nagrodzony przez Urząd Marszałkowski cyfrowym aparatem
fotograficznym. Prowadzono „Punkt Konsultacyjny” z dziedziny uzależnienia od
alkoholu i narkotyków, ze stałymi dyżurami, w którym raz w miesiącu udzielana jest pomoc
psychologiczna. Kontynuowano współpracę z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie, udzielano także wszelką pomoc
psychologiczną, prawną oraz terapeutyczną dla 35 członków, którzy w większości są
„trzeźwymi alkoholikami” lub członkami ich rodzin, zorganizowano coroczny wyjazd na
Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym k/Zakopanego około 35
osób, W pomieszczeniach Stowarzyszenia spotykali się także członkowie Klubu Seniora,
Koła Pań, Koła Diabetyków, Koła Pszczelarzy, Koła PZW (około 200 osób miesięcznie).

2. Ośrodek Pomocy Społecznej
Rejon działania Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje Miasto i Gminę Krzywiń. W Ośrodku
Pomocy Społecznej było zatrudnionych w 2005 roku 10 osób, na stanowiskach: kierownik,
główny księgowy, trzech pracowników socjalnych w rejonach opiekuńczych, główny
specjalista do spraw tworzenia środowiskowego domu samopomocy, referent do spraw
świadczeń rodzinnych, oraz trzech pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych,
w tym jedna osoba na pół etatu opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu do
Ośrodka Rehabilitacyjnego do Kościana.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu działał na podstawie ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004 r (Dz.U.Nr 64 poz. 539 ze zmianami) i wykonywał zadania własne
o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym oraz zadania zlecone przez administrację
rządową. Środki finansowe na realizację w/w zadań pochodzą z dwóch źródeł:
budżetu gminy /zadania własne/ i Ministerstwa Polityki Społecznej /zadania zlecone / środki
te są przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.
W roku 2005 na świadczenia w dziale 852 – rozdziale 85214- na zasiłki wydatkowano
322.195,66 złotych.
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W tym z budżetu gminnego 121.791,03 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych
i fakultatywnych gminy, pozostałe 200.404,63 zł z budżetu centralnego wykorzystano na
realizację zadań zleconych gminie z czego 102.622,56 zł to dotacja do zadania własnego –
zasiłków okresowych.
Udzielono pomocy niezależnie od rodzaju, formy i źródła finansowania 377 rodzinom.
W ramach zadań własnych przyznano pomoc 357 rodzinom natomiast z zadań zleconych
37 rodzinom.
W ramach zadań zleconych realizowane były następujące świadczenia:
37 osób otrzymywało zasiłki stałe na łączną kwotę 97.742,08 zł świadczenia te pobierały
osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.
W ramach zadań własnych gminy realizowane były następujące świadczenia:
234 dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz dwie
osoby dorosły niepełnosprawne otrzymywały posiłki w szkole w Krzywiniu, Turwi, Jerce,
Lubiniu i Bieżyniu i Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie oraz 106 osób otrzymało pomoc
na przygotowanie posiłku w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” na
łączną kwotę 65.351,97 zł. w tym 15.999,72 zł stanowiły środki przekazane z rezerwy
centralnej budżetu państwa jako dofinansowanie zadania własnego gminy.
40 dzieciom dopłacono do pobytu i wyżywienia w Przedszkolach Samorządowych
tutejszej gminy.
195 rodzinom udzielono pomoc w formie zasiłków jednorazowych, pomoc ta była
udzielana na zakup żywności, opału, wyposażenia do szkoły, leków i leczenia oraz opłacania
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. W przypadku stwierdzenia marnotrawstwa
przyznanych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub własnych zasobów
materialnych, Ośrodek przyznawał pomoc w formie niepieniężnej.
118 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych przyznanych głównie
z powodu bezrobocia i choroby na łączną kwotę 131.970,90 zł w tym kwotę 102.662,57 zł
dofinansowano z budżetu państwa.
10 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, łączny koszt pomocy
usługowej wynosił 67.273,05 zł.
22 osobom pobierającym zasiłki stałe i 2 osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne
opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 7.294,64 zł
Wszelka pomoc Ośrodka skierowana jest do indywidualnego klienta /rodziny/, a wydanie
decyzji administracyjnej podejmuje się na podstawie wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego. Pracownik socjalny
kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym służy, poszanowania ich godności i prawa tych
osób do samostanowienia. Ma obowiązek przeciwdziałania praktykom niehumanitarnym
i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
W roku 2005 pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili przeszło 850 wywiadów
środowiskowych rozeznając środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej,
zdrowotnej, mieszkaniowej i materialnej.
Wywiady środowiskowe Ośrodek przeprowadza także na potrzeby innych jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej z terenu innej gminy –głównie wywiady alimentacyjne.
Oprócz przyznawania pomocy w formie zasiłków, pracownicy Ośrodka prowadzili
intensywną pracę socjalną zmierzającą w kierunku poprawy warunków życia podopiecznych.
Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z zadań własnych gminy.
Praca socjalna to działalność ułatwiająca jednostkom, grupom, środowiskom adaptację
w zmieniających się warunkach życia poprzez organizowanie dostępu do całego systemu
usług umożliwiających w ostatecznym efekcie samodzielność życiową i godne uczestnictwo
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w życiu społecznym. Jest to działalność niematerialna sprowadzająca się między innymi do
poradnictwa prawnego, psychologiczno-pedagogicznego i socjalnego. Świadczona jest
również pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz
utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. 95 rodzinom udzielono pomocy tylko w postaci
samej pracy socjalnej.
W roku 2005 realizowana była pomoc w formie wydawania żywności z programu
„Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2004/2005” Z tej formy
pomocy skorzystało 150 rodzin tj. 623 osoby, a przekazane zostało 10.400 kg art.
spożywczych. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej przyłączył się do świątecznej zbiórki
żywności w wyniku której pracownicy socjalni przygotowali i rozwieźli 59 paczek dla
podopiecznych.
Na terenie gminy działają Kluby Seniora w Krzywiniu, Świńcu, Kopaszewie, Czerwonej
Wsi, Mościszkach i Łagowie Zostały one utworzone w celu zapewnienia osobom w wieku
emerytalnym pomocy w organizacji i aktywizacji ich życia a w szczególności zaspakajania
potrzeb kulturalnych. W roku 2005 dofinansowanie działalności klubów wyniosło 8.220,92
złotych.
W 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się także przygotowaniem do
uruchomienia od 2006 roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
W okresie sprawozdawczym realizowane było również zadanie zlecone gminie w zakresie
ustalania uprawnień i wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, świadczeń
rodzinnych. Środki finansowe na wypłatę tych świadczeń oraz utrzymanie stanowiska pracy w
całości pochodziły z budżetu państwa.
Świadczenia rodzinne z przysługującymi dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne i opłacanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz zaliczki alimentacyjne w roku 2005
otrzymało 885 rodzin.
Wypłacono 12.888 zasiłków rodzinnych, 7.664 dodatków do zasiłków rodzinnych,
51 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, 683 zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, 1.530 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, 574 zasiłki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 1.221
zasiłków z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego, 2.047 zasiłków z tyt. podjęcia nauki poza
miejscem zamieszkania, 1.558 zasiłków z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, 1.106 zasiłków pielęgnacyjnych oraz
224 świadczenia alimentacyjne
i 125 zaliczek alimentacyjnych dla 22 osób.
Na wypłaty powyższych świadczeń i utrzymanie stanowiska wydatkowano kwotę
1.819.009,07 złotych.
Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2005 roku 2.085 decyzji, od których nie wniesiono
żadnego odwołania.
Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w ogólnopolskim systemie informatycznym dla pomocy
społecznej POMOST i za osiąganie niemal pełnej zgodności danych otrzymuje dodatkowe
środki finansowe na rozwój i utrzymanie systemu.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 250.247 zł.

VI. Edukacyjna opieka wychowawcza
1. Kolonie i obozy
W roku 2005 zgodnie z przyjętym regulaminem dofinansowano wypoczynek letni dzieci
i młodzieży. Dofinansowaniem objęto następujące formy wypoczynku: kolonie letnie
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w Łebie, Międzynarodowy Obóz Pożarniczy w Gyula na Węgrzech, Obóz Pożarniczy
w Lubiniu, Obóz Lekkoatletyczny w Źerkowie
Z budżetu gminy wydatkowano łącznie kwotę 6.924 zł.

2. Stypendia
- System stypendialny Miasta i Gminy Krzywiń
W roku 2005 przyznano szkolne stypendia socjalne 940 osobom na ogólną kwotę
102.840 zł. Ponadto szkoły wypłacały stypendia za dobre wyniki w nauce w kwocie
19.122 zł.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 121.962 zł w tym ze środków
własnych 29.172 zł a dofinansowanie z budżetu państwa 92.790 zł
- Stypendia unijne
Pomocą stypendialną ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne objęci zostali
uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu. W roku 2005 wypłacano
stypendia 45 uczniom.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 33.765 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Gminne Przedszkole Samorządowe:
Do Przedszkoli w 2005 roku uczęszczało 284 dzieci (do 13 oddziałów). Zatrudnionych
było 16 nauczycieli i 14 pracowników administracyjno - obsługowych.
Główne zadania wychowawczo-dydaktyczne w roku 2005 związane były
z doskonaleniem form i metod pracy w zakresie przygotowania dzieci do szkoły, Mały Polak
w Zjednoczonej Europie”- edukacja europejska dzieci w wieku przedszkolnym, rozwijanie
sprawności fizycznej poprzez zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem
(indywidualnych, zbiorowych lub zorganizowanych) oraz promowanie zdrowego stylu życia.
W roku 2005 przeprowadzona była systematyczna praca w zakresie mierzenia jakości
pracy przedszkoli. Badaniem objęte były efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej
i opiekuńczej.

W 2005 roku w przedszkolach wykonano następujące remonty:
1. Przedszkole w Krzywiniu
Wymieniono 8 sztuk okien, wykonano kapitalny remont sanitariatów na I piętrze oraz
remont korytarza na parterze. Zakupiono meble do pomieszczeń administracyjnych
i doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt.
2. Przedszkole w Jerce
Odmalowano cztery sale dydaktyczne na parterze, doposażono przedszkole w pomoce
dydaktyczne, wyremontowano 2 kominy.
3. Przedszkole w Bieżyniu
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Przeprowadzono kapitalny remont dachu i doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne
i sprzęt.
4. Przedszkole w Kopaszewie
Doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV i gospodarstwa domowego.
5. Przedszkole w Lubiniu
Doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne i dywan, odmalowano sanitariaty
i naprawiono chodnik przed przedszkolem.
6. Przedszkole w Bielewie.
Zakupiono meble do sali dydaktycznej, doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne.
7. Przedszkole w Świncu.
Doposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne i dywan.
Ponadto wykonano wiele drobnych prac na rzecz poprawy estetyki otoczenia przedszkoli.
Przedszkola pozyskały w 2005 r. dodatkowe środki pozabudżetowe w wysokości 14.436 zł.
Na kwotę tą złożyły się wpłaty sponsorów oraz wartość prac wykonanych nieodpłatnie na
rzecz przedszkoli.
Zorganizowano następujące uroczystości w przedszkolach:
1. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości.
2. Uroczystości Pasowania na Przedszkolaka
3. Uroczystości gwiazdkowe „Jasełka” spotkanie przy opłatku
4. Uroczystości związane z obchodami Dnia Babci i Dziadka.
5. Święta Matki i Ojca oraz Dnia Dziecka.
6. Zakończenie roku szkolnego.
Dzieci wyjeżdżały z programem artystycznym do Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.
Ponadto w przedszkolach prowadzone są zajęcia z rytmiki i języka angielskiego finansowane
przez rodziców.
W realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych widoczna była bardzo dobra współpraca
wszystkich nauczycieli z rodzicami oraz z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci

II. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
1. Informacja o szkole:
Rok 2005 był rokiem, w którym uczniowie Liceum Ogólnokształcącego po raz pierwszy
przystąpili do egzaminu maturalnego w nowej formie. Był to rok promocji szkoły pod kątem
zwiększenia naboru uczniów poprzez zorganizowanie drzwi otwartych, spotkań
gimnazjalistów w szkole oraz wizyt dyrektora w gimnazjach na spotkaniach z rodzicami.
W 2005 roku od stycznia do czerwca uczęszczało 127 uczniów do 6 oddziałów L.O.,
95 do 3 oddziałów Z.S.Z. i 36 słuchaczy do 2 oddziałów L.O. dla Dorosłych (razem w Z.S.P. 258 uczniów i słuchaczy). Od 1 września 2005 roku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
do 6 oddziałów L.O. uczęszcza 119 uczniów, do 3 oddziałów Z.S.Z. 93 uczniów
oraz do 1 oddziału Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczęszcza 35 słuchaczy
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i do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 30 słuchaczy, co razem
stanowi 277 uczniów i słuchaczy.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu pracowało od stycznia do sierpnia 2005
roku 18 nauczycieli, w tym dyrektor, 9 nauczycieli pełnozatrudnionych, 7 nauczycieli
niepełnozatrudnionych i 1 nauczycielka przebywająca na urlopie macierzyńskim.
Od września w placówce zatrudnionych jest 18 nauczycieli, w tym dyrektor, 9 nauczycieli
pełnozatrudnionych oraz 8 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Codziennie istnieje możliwość
kontaktu uczniów, rodziców i nauczycieli z pedagogiem szkolnym. W szkole zatrudnionych
jest 9 pracowników administracji i obsługi, w tym 1 palacz sezonowo, co razem daje
średnioroczne zatrudnienie 6,5 etatu.
W 2005 roku szkołę ukończyło 78 uczniów, w tym 43 absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego oraz 35 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Świadectwa
dojrzałości otrzymało 32 abiturientów.
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. W związku ze zmianami
prawa oświatowego dostosowywano dokumentację szkoły do nowych wymagań.
Działalność szkoły w sferze dydaktycznej i wychowawczej była monitorowana w procesie
wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
Nauczyciele starali się aktywizować uczniów poprzez poszukiwanie atrakcyjnych metod
i form nauczania oraz wykorzystywanie bogatej bazy dydaktycznej.
Duże zaangażowanie nauczycieli również w pracy pozalekcyjnej zaowocowało w wieloma
osiągnięciami uczniów w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu
powiatu i województwa. W roku 2005 uczniowie brali udział w licznych konkursach,
olimpiadach i zawodach sportowych takich jak: Olimpiada Biologiczna - udział 1 uczennicy
(etap okręgowy), II Powiatowy Konkurs Matematyczny „Finansista” – zajęcie III miejsca,
Powiatowy Konkurs Matematyczny w Gostyniu: „Matematyka liczy się w życiu” - udział 2
drużyn pięciosobowych i zdobycie V miejsca, II Międzyszkolny Konkurs „Dialog dwóch
religii: judaizm i chrześcijaństwo” - udział 11 uczniów i zdobycie I miejsca, XV Olimpiada
Teologii Katolickiej: zajęcie I miejsca w etapie diecezjalnym; udział i zajęcie 65 miejsca (na
130) w finale ogólnopolskim w Ełku, IX Ogólnopolski Konkurs Biblijny - udział 14 uczniów
w etapie szkolnym oraz 3 uczniów w etapie wojewódzkim, „Mój rok 2005 nadziejerozczarowania-spełnienia”: udział 2 uczennic, Szkolny Konkurs „Bez palenia i bez picia
można odnaleźć sens życia”, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” - udział 17 uczniów w eliminacjach gminnych, 5 uczniów zakwalifikowało się do
etapu powiatowego (II, IV, V, VI i VII miejsce), Powiatowy Turniej Aerobiku w Kościanie udział 1 drużyny (6 uczennic) zajęcie II miejsca, Powiatowy Turniej Palanta w Kościanie:
udział 1 drużyny (12 uczennic) zajęcie I miejsca, Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne zajęcie III miejsca (sztafeta dziewcząt) oraz I miejsca w pchnięciu kulą .
Do form wzbogacających ofertę dydaktyczną szkoły należały również: Udział reprezentacji
szkoły w seminarium w Rydzynie nt. „Wychowanie w eksperymentalnym Liceum
Rydzyńskim T. Łopuszańskiego a problemy wychowawcze we współczesnej szkole”. Udział
uczniów w warsztatach teatralnych z udziałem reżysera i aktorów (30 osób).Wyjazd członków
koła teatralnego do Teatru Nowego w Poznaniu na spektakl pt. „Romeo i Julia” oraz
spotkanie z charakteryzatorką teatralną (15 uczniów). Wycieczka klas II LO „Szlakiem
architektury barokowej” po najbliższej okolicy (40 uczniów). Udział uczniów klas I i II LO
w „Dniu Fizyki” podczas którego uczniowie przedstawiali wykonane przez siebie projekty
z fizyki z odpowiednią dokumentacją.
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Ponadto Podjęto wiele działań mających na celu przygotowanie absolwentów do dalszej
edukacji i właściwego wyboru kierunku studiów. Działania te polegały głównie na
zorganizowaniu: wyjazdu uczniów klas ZSZ do Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie na
zajęcia z doradcą zawodowym, wyjazdu uczniów klas III LO na Poznańskie Targi Edukacyjne
Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu, spotkania uczniów klas maturalnych z
doradcą z Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu, zajęć dla uczniów klas
maturalnych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Lesznie.
Rozbudzano wśród uczniów potrzebę niesienia pomocy innym poprzez odpowiednie
przygotowanie i przeprowadzenie następujących przedsięwzięć: Akcja charytatywna pod
hasłem „Skarbonka dla Maksymiliana”. Przedświąteczna zbiórka produktów spożywczych
ofiarowanych przez mieszkańców gminy dla rodzin mających trudną sytuację materialną.
Zbiórka organizowana przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywiniu była odzewem na akcję Wielkopolskiego Banku Żywności. Zebrano ponad 500
kg produktów. Ponadto zorganizowano grupę młodzieży pomagającą uczniom szkoły
podstawowej w nauce oraz osobie samotnej – przynoszenie obiadów ze stołówki szkolnej.
Przystąpiono do Ogólnopolskiej Akcji „Góra grosza”. Rozpoczęto realizację programu
edukacyjno-społecznego Akcja Zimowa Gwiazdka Rodzina Rodzinie, której organizatorem
jest Centrum Projektów Obywatelskich.
W szkole prowadzone są koła zainteresowań: koło polonistyczne, Klub Europejski, koło
biologiczne, koło teatralne, koło informatyczne, koło filozoficzno-teologiczne, koło
matematyczne, Kawiarenka Literacko-Artystyczna, koło historyczne. Do znaczących
osiągnięć uczniów i opiekunów kół zainteresowań można zaliczyć: wydawanie dwóch
szkolnych gazetek: „Earth” (w 2005 dwa numery) i „Nota bene” (w 2005 pięć numerów),
- współpracę gazetki „Nota bene” z „Gazetą Kościańską” w ramach projektu „ze szkolnej
ławy” (co miesiąc strona „Nota bene” w „Gazecie Kościańskiej”), zorganizowanie
przedstawienia – Misterium pt. „Jam Jest…” zrealizowanego przez aktorów Teatru 112
z Kościana w reżyserii J. Dodota w Klasztorze o.o. Benedyktynów dla społeczności gminy,
wystawienie spektaklu pt. „…a każdy dzień Twój…” podczas Jarmarku Soplicowskiego
w Cichowie oraz obchodów 15-lecia Samorządu Terytorialnego, wystawienie spektaklu
bożonarodzeniowego pt. „To co najważniejsze” dla uczniów ZS w Krzywiniu oraz ZSP
w Krzywiniu.
Aktywnie działał także Samorząd Uczniowski m.in. poprzez prowadzenie sklepiku
uczniowskiego, prowadzenie radiowęzła, działalność kawiarenki i współpracę z Samorządami
Uczniowskimi z gminy Krzywiń.
W roku 2005 prowadzone były także działania na zwiększenie naboru do klas pierwszych.
W tym celu przeprowadzono spotkania promujące szkołę, w których wzięli udział rodzice
uczniowie gimnazjów na terenie gminy. Zorganizowano „Drzwi Otwarte” dla gimnazjalistów –
09 kwietnia 2005 r. Systematycznie informowano prasę i lokalne radio o sukcesach
i osiągnięciach uczniów oraz o ważniejszych wydarzeniach z życia szkoły. Organizowano
konkursy, w których uczestniczyli również gimnazjaliści z gminy i powiatu. Kontynuowano
współpracę kół teatralnych ZSP i ZS w Krzywiniu. Zapraszano gimnazjalistów do udziału
w imprezach szkolnych.
W 2005 roku szkoła przystąpiła do międzynarodowego programu edukacyjnego SokratesComenius. Projekt „Obywatele w ruchu” realizowany jest przy współpracy z czterema
szkołami europejskimi:
- Licee Edovardo Branly z Dreux Francja
- Liceo Classico Statale „Salvatore Quasimodo” z Magenty Włochy
- Colegio Nuestra Senora del Carmen z Leon Hiszpania
- ST. Bede’s Language College z Lanchaster Wielka Brytania.
Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 4 do 9 listopada 2005 r. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu gościł 8 nauczycieli i po 9 uczniów z partnerskich szkół.
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Goście mieli okazję zapoznać się z historią i obyczajami regionu Wielkopolski ze
szczególnym uwzględnieniem przeszłości gminy Krzywiń. Zwiedzili najciekawsze miejsca w
regionie oraz uczestniczyli w wycieczce do Poznania. Niewątpliwą zaletą tej współpracy jest
możliwość poszerzania znajomości języków obcych (zwłaszcza języka angielskiego) przez
uczniów naszej szkoły. Zakończenie programu przewidziano na rok szkolny 2007/2008.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2005 roku pozyskano dodatkowo 3.915,00 złotych środków pozabudżetowych. Środki te
zostały wykorzystane na przygotowanie wizyty gości zagranicznych w ramach programu
„Sokrates-Comenius”. Na jego realizację w roku szkolnym 2005/2006 szkoła otrzymała 80%
środków tj. 18.572,61 zł ze środków unijnych.
W ramach Projektu Pracownie Komputerowe dla Szkół, współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny, szkoła otrzymała pracownię komputerową
i multimedialną wyposażoną w komputery Apple Macintosh, o wartości 108.000,00 zł.
W szkole zainstalowano bezprzewodową sieć internetową. Przygotowano instalację
elektryczną oraz zmodernizowano stoły pod komputery do nowej pracowni komputerowej.
Na remonty i modernizację budynku wydano w 2005 roku 19.337,00 złotych z budżetu szkoły
oraz 2.358,00 złotych ze środków pozabudżetowych. Odmalowane zostały korytarze oraz
sale: 202, 204, 205, 206 i 213. Naprawione zostały uszkodzone fragmenty dachu oraz rynny.
Obudowano boazerią stale pękające ściany na łączeniu starej i nowej części budynku.
Wymieniono okno w księgowości i odmalowano pomieszczenia administracyjne.
Wymienione zostały meble w księgowości i biurko w sekretariacie. Zamontowano maszty do
flag przed budynkiem szkoły. Wykonany został przegląd techniczny budynku.
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
1. Informacja o szkole:
Do szkoły uczęszczło 438 uczniów, z czego 279 do szkoły podstawowej i 159 do gimnazjum.
Nauka odbywa się w 19 oddziałach , z czego 13 w szkole podstawowej i 6 w gimnazjum. Od
dnia 1 września 2005 roku nie funkcjonuje oddział klasy specjalnej, do którego uczęszczali
uczniowie z całej gminy.
Z ogólnej liczby uczniów do szkoły dowożonych jest 218 uczniów z 10 miejscowości.
Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 725 a kończą o 1440
W szkole zatrudnionych jest 40 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym:
- 30 pełnozatrudnionych,
6 niepełnozatrudnionych,
1 dopełniający etat innej szkoły,
1 wychowawca świetlicy,
1 bibliotekarz.
1 pedagog
3 pracowników administracji
6 pracowników obsługi (w tym 2 osoby w wymiarze 0.6 etatu)
1 palacz ( w okresie sezonu grzewczego)
W roku sprawozdawczym 1 nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.
Ogółem w placówce pracuje 15 nauczycieli dyplomowanych, co stanowi 37,5% ogółu
zatrudnionych. W celu prowadzenia skutecznej terapii pedagogicznej z uczniami
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posiadającymi specyficzne trudności w nauce ( dysleksja, dysgrafia, zaburzenia wzroku,
słuchu i motoryki) zatrudniono specjalistę terapii pedagogicznej.
W czerwcu 2005 roku szkoła opracowała raport z zewnętrznego mierzenia jakości swej pracy.
W końcowym raporcie wykazano 6 mocnych stron szkoły i 2 słabe. Podsumowując wyniki
ewaluacji zewnętrznej, oceniono 15 wskaźników pracy szkoły, z czego: 3 wskaźniki oceniono
na 3 pkt. w skali 5 pkt., 9 wskaźników oceniono na 4 pkt. w skali 5 pkt., 2 wskaźniki
oceniono na 5 pkt. w skali 5 pkt.
We wrześniu 2005 roku zainaugurowana została współpraca z partnerem zagranicznym,
którym jest Szkoła Podstawowa w Żdarze nad Sazavą w Republice Czeskiej. W ramach
tej współpracy w dniach 17 – 19 listopada 2005 roku nauczyciele czescy prowadzili lekcje
integracyjne wspólnie z naszymi nauczycielami, dokonując wymiany doświadczeń. Ponadto
odbyło się kilka imprez i konkursów mających na celu bliższe poznanie obydwu krajów i ich
kultur.
W dniach 15 – 18 czerwca 2006 roku zaplanowana jest wizyta nauczycieli naszej szkoły
w Republice Czeskiej. W czasie wizyty omówione zostaną szczegóły dalszego rozwoju
współpracy, odbędzie się też wymiana doświadczeń w oparciu o wspólne lekcje
i przedsięwzięcia wychowawcze.
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
W 2005 roku 1 uczeń gimnazjum podjął naukę w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kościanie,
6 uczniom rada pedagogiczna wyznaczyła egzaminy poprawkowe, rodzice 11 uczniów
otrzymali listy gratulacyjne. Ostatecznie promocji do następnej klasy nie otrzymał 1 uczeń.
Ponadto szkoła realizowała 19 godzin nauczania indywidualnego ( 3 uczniów) i 8 godz. zajęć
rewalidacyjno – wychowawczych ( 2 uczniów). Średnia ocen w szkole wynosiła 3,8 ( bez klas
I – III).
Wyniki sprawdzianów i egzaminów:
a) sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej
Średnia szkoły - 27,67 pkt. / 40 możliwych
Średnia szkoły (upośledzonych w stopniu lekkim )– 22,0 pkt./40 możliwych
b) egzamin po klasie III gimnazjum
cześć humanistyczna 35,78 pkt. / 50 możliwych
cześć matematyczno – przyrodnicza27,80 pkt. / 50 możliwych
c) egzamin po klasie III gimnazjum – klasa specjalna
część humanistyczna 31,50 pkt. / 50 możliwych
część matematyczno – przyrodnicza
26,25 pkt. / 50 możliwych
Według rankingu „Panoramy Leszczyńskiej” był to 7 wynik w obszarze
delegatury leszczyńskiej WKO oraz najlepszy w powiecie kościańskim.
Losy absolwentów, którzy ukończyli gimnazjum w roku szkolnym 2004/2005. Gimnazjum
ukończyło 54 uczniów, w tym 4 uczniów ukończyło klasę specjalną. w szkołach
ponadgimnazjalnych naukę podjęło 44 uczniów, co stanowi 88% ogółu w zasadniczych
szkołach zawodowych naukę podjęło 6 uczniów, co stanowi 12%, 4 uczniów klasy specjalnej
kontynuuje naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Kościanie,
Corocznie uczniowie klas III gimnazjum biorą udział w spotkaniach organizowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie i Kościanie w celu przybliżenia problemów
orientacji zawodowej. Ponadto organizowane są wyjazdy do Poradni Medycyny Pracy
w Lesznie w celu przeprowadzenia badań pod kątem wyboru zawodu i skompletowania
dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych.
Konkursy przedmiotowe:
Uczniowie gimnazjum w minionym roku brali udział w 5 konkursach przedmiotowych.
W etapie szkolnym udział wzięło 57 uczniów, co stanowi 33,3% ogółu uczniów gimnazjum.
Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 3 uczniów. Reprezentowali oni szkołę
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w rejonowych konkursach: historycznym i chemicznym. W dniu 28 stycznia 2005 roku szkoła
była gospodarzem Rejonowego Konkursu Chemicznego, w którym brali udział uczniowie z 2
powiatów ( kościańskiego i gostyńskiego).
Uczniowie brali również udział w konkursach i imprezach organizowanych przez różne
instytucje, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu, a mianowicie:
- konkursy matematyczne: „Wiedza bez tajemnic”, „Kangur 2005”, „Igrzyska olimpijskie
w matematyce”, powiatowy konkurs „FINANSISTA”, „Unia Europejska w liczbach”,
„Międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas I gimnazjum”.
- konkursy literackie: „Gen.Chłapowski – „Życie i Dzieło”, „konkurs recytatorski”,„IV
Regionalny Konkurs Literacki”, „XXII Dziecięco-młodzieżowy Konkurs Recytatorski”, XI
Ogólnopolski Konkurs Czasopism Szkolnych”, „List do ulubionego postaci bajkowej”,
„Konkurs Mitologiczny”
- „ Konkurs wiedzy pożarniczej” , „ Międzyszkolny Konkurs Religijny „ Pasja Jezusa
Chrystusa”, „Szansa na sukces”, „ Konkurs gwary poznańskiej”, „ Judaizm
i chrześcijaństwo”
W roku 2005 w szkole zorganizowano 7 konkursów na wszystkich etapach edukacyjnych o
różnej tematyce np. konkursy; „ Palić nie palić – oto jest pytanie – dla klas V, „ Chcesz być
modny – nie pal” „ Najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy”, „ Nasz Patron”, Konkurs
plastyczny „ HERBY”, „100 atrakcji gminy Krzywiń”, „Ojciec Święty przyjacielem”.
W szkole zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w ramach kół przedmiotowych i zainteresowań
z przydziału godzin ( 18 form zajęć). Jednakże oprócz zajęć planowych wynikających
z arkusza organizacyjnego szkoły nauczyciele prowadzą również zajęcia nieodpłatne ( 19
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 była w czasie ferii zimowych. W roku 2005 na nieodpłatne dyżury
zapisało się 18 nauczycieli, a dominujące formy zajęć to: zajęcia rekreacyjno – sportowe w
sali gimnastycznej oraz na przygotowanym przez nauczycieli wychowania fizycznego
rozgrywki sportowe, zajęcia informatyczne, imprezy klasowe, kursy przygotowawcze do
egzaminów końcowych i zajęcia wyrównawcze, próby teatrzyku szkolnego, zajęcia sekcji
modelarskiej.
W roku 2005 uczniowie otrzymali pomoc socjalną i tak 67 uczniom przyznano obiady
z pomocy społecznej, 20 uczniom przyznano śniadania ufundowane przez ROTARY CLUB,
13 uczniom klasy pierwszej przyznano wyprawki szkolne.
W okresie sprawozdawczym odbyło się wiele imprez szkolnych, między innymi: Święto
Patrona Szkoły, Studniówka klas III gimnazjum, Dzień Europejski i Święto Wiosny, Święto
Ziemi, 214 rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja, Festyn rodzinny „Radość dzieci –
naszym szczęściem”, Święto Sportu Szkolnego – bieg ulicami miasta Krzywinia uczniów
naszej gminy, Pożegnanie uczniów klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum, Sprzątanie
Świata, Dzień Edukacji Narodowej - impreza dla uczniów, nauczycieli, rodziców, emerytów,
Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej, Święto Niepodległości.
W roku 2005 odbyły się również imprezy klasowe takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Bale
i zabawy karnawałowe, Dyskoteki walentynkowe, Andrzejki klasowe, Spotkania opłatkowe.
W okresie sprawozdawczym młodzież brała udział w różnych formach zorganizowanego
przez szkołę wypoczynku:
- Łeba - 5-dniowy pobyt nad morzem dla 22 uczniów,
- Karpacz – 3 dniowa wycieczka dla 45 uczniów ,
- Kotlina Kłodzka, Czechy– 3 dniowa wycieczka dla 18 uczniów,
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- Kraków , Wadowice -2 dniowa wycieczka dla 40 osób,
- Szklarska Poręba zgrupowanie w lutym 2005 najlepszych sportowców, w którym udział
wziął 2 uczniów naszej szkoły ( organizator UKS Promień),
- popularyzacja biegania jako formy wypoczynku np. Bieg Niepodległości w Górze Śłąskiej,
Bieg Sylwestrowy w Lesznie, w I półroczu roku sprawozdawczego organizowano tzw.
„Czwartki lekkoatletyczne”.
- Tarnowskie Gory – 2 dniowa wycieczka dla uczniów kl. III a i III b
- Świerkocin – 1 dniowa wycieczka dla 41 uczniów,
- Pielgrzymka do Sanktuarium Misyjnego w Wieleniu – dla 36 uczniów
- 14 jednodniowych wycieczek na terenie województwa, udział w nich wzięło 406 uczniów,
- 16 wyjazdów uczniów do kina i teatru w Poznaniu m.in. film „Harry Porter i czara ognia”,
„Opowieści z Narnii”, „Karol – historia człowieka ,który został Papierzem”, „W 80 dni
dookoła świata” oraz przedstawienie, „”Jam jestem”, „ Mały Książę”, „ Romeo i Julia”,
„Piękna Lucynda”, Dla członków koła teatralnego w Teatrze Nowym w Poznaniu po
spektaklu zorganizowano spotkanie z choreografem, które miało na celu spojrzenie na teatr
z „ drugiej strony kurtyny”
- 8 wyjazdów na basen w Lesznie i Kościanie , łącznie dla 268 uczniów.
W szkole działa sekcja tenisa stołowego, której członkowie odnoszą liczne sukcesy
i reprezentowali szkołę na Indywidualnych Mistrzostwach Tenisa Stołowego – Województwa
Wielkopolskiego w Pleszewie, Śremie,. Członkowie sekcji uczestniczą w rozgrywkach na
szczeblu rejonowym i powiatowym, Ponadto w okresie sprawozdawczym młodzież brała
udział w zawodach gminnych i powiatowych w piłce nożnej oraz lekkoatletyce.
W roku 2005 miały miejsce inne wydarzenie, takie jak:
- „Góra grosza” (akcja charytatywna na rzecz dzieci z domu dziecka – ogółem zebrano 92,96
zł w monetach groszowych),
- okolicznościowe wystawy „ pamiątek i prac uczniowskich tematycznie związanych
z patronem szkoły,
- pomoc koleżeńska ( szkolne koło PCK przekazało rodzinom uczniów będących w trudniej
sytuacji materialnej dary zebrane od sponsorów i społeczności szkolnej, zebrano 113 zł, które
przeznaczono na zakup artykułów spożywczych. Przygotowane przez uczniów paczki
dostarczono 17 rodzinom. Paczki ze słodyczami i maskotkami zostały przygotowane również
dla wychowanków Domu Dziecka w Bninie.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono egzamin na kartę rowerową i motorowerową –
kartę rowerową otrzymało 42 uczniów, a motorowerową 6 uczniów.
Ponadto wprowadzono oryginalne pomysły z dziedziny nowatorstwa pedagogicznego:
- plenerowa „Droga Krzyżowa” w ramach lekcji religii( Kopaszewo – Rąbiń),
- popularyzacja motoryzacji w formie festynu z udziałem Automobilklubu Leszczyńskiego,
- koncerty muzyczne klas klas I-III w ramach Dnia Babci i Dziadka, Matki i Ojca,
- warsztaty teatralne dla uczniów gimnazjum,
- warsztaty dziennikarskie dla uczniów organizowane przez Centrum Kultury i Sztuki
w Lesznie.
- Klub Kinomana - oryginalny pomysł na krzewienie kultury filmowej.
- cykliczna gazetka szkolna „ Szkolny Bigos” redagowana i składana komputerowo przez
uczniów klas gimnazjalnych.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W roku 2005 wykonano:
- remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na zamontowaniu dodatkowych
grzejniów w sali gimnastycznej, udrożnieniu rury c.o. w pionach zamontowanych na
ścianach szczytowych, co pozwoliło uzyskać wyższą temperaturę w pomieszczeniach
łączny koszt: 7.847zł.
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naprawiono instalację wodno – kanalizacyjną w piwnicy polegającą na wymianie rury na
znacznym odcinku oraz dokonano naprawy sanitariatów na I piętrze łączny koszt 1.610
zł.
- przeprowadzono smołowanie dachu na całym budynku oraz niezbędne naprawy łączny
koszt 4.696 zł.
- prace stolarskie w zakresie wymiany drzwi, wykonanie ościeżnic na korytarzu oraz
naprawiono okna w sali gimnastycznej łączny koszt:1.820 zł.
- prace malarskie na klatce schodowej od strony boiska łączny koszt 2.177 zł.
- prace malarskie w Izbie Pamięci , gabinecie higienistki oraz w pomieszczeniach
administracyjnych i w pomieszczeniu sanitarnym łączny koszt 2.190zł.
- wymianę i naprawę oświetlenia w sali 303 i 304. Ponadto przeprowadzono przegląd
oświetlenia w całym budynku. Terenowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Kościanie dokonała pomiaru oświetlenia w pomieszczeniach dydaktycznych oraz sali
gimnastycznej; protokół z przeglądu nie wykazał żadnych uchybień łączny koszt 3.953 zł.
- okratowanie drzwi i okien w bibliotece szkolnej, w której zamontowano pracownię
komputerową łączny koszt 1.327 zł.
- zamontowano rolety okienne w 2 salach lekcyjnych łączny koszt 1.800zł .
Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne ( słowniki językowe, atlasy , mapy, sprzęt sportowy,
książki, prenumeraty czasopism przedmiotowych, kino domowe sprzęt rtv, sprzęt
komputerowy , programy komputerowe) łączny koszt 12.995,00 zł.
W 2005 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe i sprzęt wartości 64.228,07 zł, które
pochodziły następujących źródeł:
- za udostępnianie pomieszczeń szkolnych ( sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica )
- 1.741,00 zł,
- za prowizję ze zdjęć
– 931,00 zł ,
- dochód z festynu
– 1.997,00 zł,
- prowizja z FINLIFE S.A - 2.531,00 zł,
- pracownia internetowa dla szkoły podstawowej (EFS)
-42.387,07 zł,
- pracownia internetowa dla biblioteki ( EFS)
- 14.641,00 zł.
Ponadto pozyskano z tytułu wynajmu pionu żywieniowego 6.610,59 zł.

IV. Zespół Szkół Jerka
1. Informacja o szkole:
Do Zespołu Szkół w 2005 roku uczęszczało 518 uczniów w tym:
- w szkole podstawowej - 322
- w gimnazjum
- 196
Z ogólnej liczby uczniów 366 było dowożonych, a przeciętnie w klasie było 24 uczniów
Dzieci uczyły się w 23 oddziałach (szkoła podstawowa – 15, gimnazjum – 8)
Szkoła zatrudniała 42 nauczycieli z tego 36 pełnozatrudnionych i 5 niepełnozatrudnionych
(w tym 2 księży) oraz 1 etat uzupełniający. W roku 2005 zatrudnionych było 13 pracowników
administracyjnych i obsługi łącznie 9,7 etatu oraz 1 pracownik sezonowy.
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
W roku 2005 zorganizowano wiele imprez szkolnych i środowiskowych takich jak: Święto
Patrona Szkoły, Dzień Babci i Dziadka, Mini Polagra.
111 uczniów uczestniczyło w wielu konkursach przedmiotowych między innymi: języka
polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, matematyki, historii, chemii, geografii,
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biologii, fizyki z czego 21 uczniów zakwalifikowało się do etapów rejonowych, a 1 uczeń
uczestniczył w wojewódzkim finale konkursu historycznego,
450 uczniów uczestniczyło w międzyszkolnych i innych konkursach takich jak: Gwara
Wielkopolska, Wiedzy o Wielkopolsce, O Laur Najlepszego Recytatora, Ssaki Świata,
Przyrodniczy SALAMANDRA, matematyczny ŻABA, Watykan i Jan Paweł II, Konkurs
recytatorski o tematyce olimpijskiej, Igrzyska Olimpijskie w matematyce, Parki Krajobrazowe
Polski, W 25 rocznicę powstania SOLIDARNOŚCI, konkurs literacki„Szanuj Zdrowie…”,
matematyczny KANGUR, Pierwszy rok w UNI Europejskiej, Życie i Dzieło - Generał
Dezydery Chłapowski, Olimpijski Turniej Wiedzy Pożarniczej, „Młodzież Zapobiega
Pożarom”, „Rowerzysta Bezpieczny na Drodze”, Wiedzy o AIDS, W harmonii
z
przyrodą, Kochany Janie Chrystianie, Krzyżówka antynikotynowa, „Zaproszenie na bal”,
Konkursy plastyczne : „Jesienne prace leśnika”, „Bezpieczna Szkoła w PZU”, „Piramida
Zdrowia”, Ojciec Święty Przyjacielem dzieci i młodzieży”, „Jak dbam uczniów środowisko
w, którym żyję”, „Europa w Szkole”, Herb Sołectwa gminy Krzywiń, „100 Atrakcji Gminy
Krzywiń” z biorących udział w w/w konkursach 106 uczniów zostało laureatami lub
otrzymało wyróżnienia.
Ponadto uczniowie brali udział w akcjach „Pomóż i Ty” – pozyskane środki finansowe
na zakup bioprotezy dla niepełnosprawnego chłopca w kwocie 149,96 zł oraz uzyskanie
tytułu „MECENASA FUNDACJI” i „ Góra Grosza” - zebrano kwotę – 578,88 zł dla
Towarzystwa NASZ DOM
W okresie sprawozdawczym młodzież brała udział w licznych zawodach sportowych między
innymi:
- na szczeblu powiatowym w Turnieju Piłki Nożnej Halowej – I m, Turnieju Piłki Nożnej
Halowej – II m, Mistrzostwach w Unihokeju dziewcząt gimn – III m, Mistrzostwach
w Unihokeju chłopców gimn. – II m, Mistrzostwach w Unihokeju dziewcząt SP – II m,
Mistrzostwach w Unihokeju chłopców SP- V m, Trójboju lekkoatletycznym dziewcząt –I
m, Trójboju lekkoatletycznym chłopców - V m, Sztafecie 8 x 50 m dziewcząt – I m, Piłce
nożnej chłopców – V m oraz z Lekkoatletyki: rzut piłeczka palantową – I m, sztafeta
szwedzka dziewczęta – I m, czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt – I m, czwórbój
lekkoatletyczny chłopców – II m, sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt gimn. – II m,
Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt SP – I m, Turniej w Piłce nożnej Halowej – IV
m.
- na szczeblu gminnym w rozrywkach Piłka nożna chłopców SP. – II m, Halowa piłka nożna
dziewcząt gimn. – II m, Piłka nożna dziewcząt gimn. – III m, Piłka nożna chłopców gimn. –
I m, Piłka nożna dziewcząt gimn. II m, Czwórbój lekkoatletyczny dziewcząt – IV m,
Czwórbój lekkoatletyczny chłopców – III m, Trójbój lekkoatletyczny dziewcząt – I m,
Trójbój lekkoatletyczny chłopców - I m, Sztafeta 8 x 50 m dziewcząt – I m, Sztafeta 8 x 50
m chłopców – II m, Piłka Siatkowa chłopców gimn. – I m, Piłka nożna chłopców SP – IV
m.,Sztafetowe biegi przełajowe 10 x 800 dziewcząt SP – II m, Sztafetowe biegi przełajowe
dziewcząt gimn. – I m, Sztafetowe biegi przełajowe chłopców gimn. - II m, Indywidualne
biegi przełajowe SP - I,II,III m. Indywidualne biegi przełajowe gimn. – II,III m, Tenis
stołowy – indywidualnie dziewczęta - I m, Tenis stołowy SP – drużynowo dziewczęta – III
m, Tenis stołowy SP – drużynowo chłopcy – III m, Tenis stołowy gimn. – drużynowo
dziewczęta – II m, Tenis stołowy gimn. – drużynowo chłopcy – III m
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. Ponadto przeprowadzono egzaminy na karty rowerowe
i motorowerowe 11 uczniów otrzymało karty motorowerowe, a 55 uczniów otrzymało karty
rowerowe. w Szkole przygotowano wystawy: „Jak pracowali nasi przodkowie”, wystawę
fotograficzną „150 Rocznica powstania Kopaszewskiej Drogi Krzyżowej” oraz została
spisana historia Szkoły w Jerce oraz Szkół z obwodu tj. Kopaszewa, Łuszkowa, Gierłachowa i
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Zbęch do 1939 roku, materiały zostały pozyskane z Archiwum Państwowego w Poznaniu
oraz od mieszkańców i nauczycieli z okolicznych miejscowości, we wrześniu odbyło się
spotkanie uczniów klas III gimnazjum ze studentami różnych uczelni , którzy są absolwentami
naszej Szkoły.
W Szkole działa Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Ekologiczny, kółka zainteresowań
nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli: matematyczne, geograficzne, fizyczne oraz chór
szkolny. Zasady samorządności wdrażają Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej kl. IVVI i gimnazjum oraz Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III szkoły podstawowej, maluchy
wydają gazetkę Gacek, a klasy starsze Korzystniak, Nauczyciele w ramach swojej pracy
przeznaczali jedną godzinę tygodniowo na zajęcia dla uczniów, którzy wymagają dodatkowej
pomocy oraz konsultacji z nauczycielem przedmiotu. W szkole została zorganizowana
pomoc nauczycieli ze specjalnością oligofrenopedagogika i rewalidacja dla uczniów, którym
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaleciła pomoc w zakresie wyrównania wiedzy.
Działa również Uczniowski Klub Sportowy, w ramach klubu prowadzone są nieodpłatnie
zajęcia z tenisa stołowego, piłki ręcznej i siatkowej, tańca oraz LA i judo, w ramach
pozyskanych środków przez UKS wszyscy uczniowie w miesiącach październik, listopad,
grudzień wzięli udział w zorganizowanych zajęciach na basenie w Lesznie.
Zorganizowano pomoc dla uczniów z rodzin potrzebujących, pomocy w postaci paczek
świątecznych dla 50 rodzin (pieniądze z konkursów, dyskotek, od sponsorów) również (po
konsultacjach z sołtysami) uczniowie podarowali paczki i życzenia ludziom starszym
i samotnym.
W okresie sprawozdawczym prowadzono również współpracę z rodzicami poprzez Dni
Otwarte Szkoły, spotkania z rodzicami,
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2005 roku:
- zakupiono 288 woluminów do biblioteki szkolnej, w szczególności lektury dla klas
gimnazjalnych, słowniki i leksykony oraz 15 tytułów na kasetach VHS,
- powstał gabinet do nauki fizyki z pełnym wyposażeniem tj. sprzęt do doświadczeń, pełne
wyposażanie do prezentacji multimedialnych, telewizor,
- wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń: sekretariat szkoły, Księgowość,
gabinet wicedyrektora Szkoły, gabinet pielęgniarki – p.112, gabinet stomatologiczny,
pokój nauczycielski, sala komputerowa,
- częściowo wymieniono rynny na budynku Gimnazjum,
- podwyższono łapacze przy boisku do piłki ręcznej,
- wykonano płot na boisku sportowym do piłki nożnej,
- podłączono do sieci komputerowej salę 215
- zakupiono 50 stolików i krzeseł uczniowskich, komputer do księgowości, drukarkę oraz
kserokopiarkę.
W roku 2005 pozyskano dodatkowe środki finansowe i sprzęt, który pochodził:
- z organizacji imprezy środowiskowej POLAGRA – 3.591,28 zł
- z działalności szkolnego sklepiku uczniowskiego – 3.382,00 zł
- z tyt. ubezpieczenia uczniów
– 3.024,00 zł
- Wynajem Sali gimnastycznej LZS ( 60 godz.)
- Firma fotograficzna Mawi
– 761,00 zł
- Pozyskano pracownię komputerową w ramach projektu EFS, „ Pracownie
komputerowe w szkole” o wartości
- 42.387,07 zł
- UKS wziął udział w programie „zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”, klub
uzyskał dotację z MENiS zgodnie z ustawą z dnia 26.10.1982 r., o wychowaniu w
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trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 16.160 zł
Ponadto pozyskano z tytułu wynajmu sali gimnastycznej 12.850,00 zł.

V. Zespół Szkół w Lubiniu
1. Informacja o szkole:
Do Zespołu Szkół w Lubiniu w roku 2004 uczęszczało 251 uczniów (124 dziewczyny i 127
chłopców ) uczących się w 12 oddziałach. 6 oddziałów tworzyło Szkołę Podstawową (131
uczniów) i 6 Gimnazjum (120 uczniów). Zatrudnionych było 20 nauczycieli w pełnym
wymiarze czasu pracy oraz 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych, w tym 1 katecheta oraz
1 nauczyciel na czas określony w ramach zastępstwa.
Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli Zespołu przedstawiają się następująco:
wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 20, licencjat – 2.
W 2005 roku pedagog szkolny zatrudniony jest wymiarze 10 godz. tygodniowo. Dzięki temu
szybciej realizowane są wszystkie sprawy opiekuńcze oraz możliwe jest prowadzenie godzin
reedukacji dla dzieci z dysfunkcjami i upośledzeniem w stopniu lekkim.
Ponadto szkoła zatrudnia 3 osoby na stanowisku administracyjnym oraz 4 pracowników
obsługowych, w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Zadania dydaktyczne szkoły w 2005 roku realizowane były zgodnie z Planem Rozwoju
Szkoły i programem naprawczym opracowanym w celu poprawy poziomu osiągnięć
edukacyjnych uczniów Zespołu. Prowadzi się szczegółową analizę wyników z egzaminów, co
pozwoli w znacznym stopniu poprawić wyniki w przyszłości.
Najważniejszym działaniem wychowawczym w okresie sprawozdawczym było
przygotowanie społeczności szkolnej do nadania szkole imienia Adama Mickiewicza.
Uroczystość miała miejsce 26 listopada 2005r. w 150 rocznicę śmierci poety. Do tego dnia
przez rok wszyscy uczniowie wykonywali wiele zadań m.in.: każda klasa wykonała gazetkę
lub kącik pod hasłem: „Poznajemy Patrona Szkoły”, Uczniowie przystąpili do następujących
konkursów: „Mickiewicza wielkopolskie drogi”, „Co wiem o Adamie Mickiewiczu i jego
twórczości?” konkurs indywidualny dla uczniów gimnazjum, Konkurs poetycki „I Ty możesz
zostać poetą”, Konkurs plastyczny: - „Ilustracja do dzieł Adama Mickiewicza”, „Rozwiąż
krzyżówkę o Patronie” – uczniowie klas I, II, III i IV SP. Podsumowaniem prac wokół Patrona
Szkoły było przygotowanie widowiska teatralno-muzycznego „Poloneza czas zacząć”, które
było prawdziwą ucztą duchową nie tylko dla uczniów, ale również dla gości
w dniu
Święta Szkoły.
Ponadto młodzież brała udział w wielu konkursach między innymi:
 Konkursy przedmiotowe: w eliminacjach szkolnych (grudzień 2005r.) udział wzięło 53
uczniów gimnazjum, do eliminacji rejonowych, które odbędą się w 2006 roku
zakwalifikowało się 16 uczniów.
 Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Armia Krajowa” – I i II miejsce,
 Powiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
 Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów kl. I gimnazjum – II miejsce
 Wojewódzki Konkurs „Dzieje Wielkopolski”– kwalifikacja do finału,
 Powiatowy Konkurs „Gwara Wielkopolska” – finalista V miejsce
 Powiatowy Konkurs pięknego czytania – w kategorii klas III wicemistrz w kategorii klas
VI wicemistrz,
 Gminne zawody sportowe dla klas I-III szkoły podstawowej – II miejsce: kl.I i kl.II
 Indywidualne mistrzostwa gminy w tenisie stołowym – I miejsce
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 Powiatowe Indywidualne Mistrzostwa LA – III miejsce (100m); II miejsce (pchnięcie
kulą)
 Powiatowe Mistrzostwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych – I i III miejsca;
 Mistrzostwa Wielkopolski w Indywidualnych Biegach Przełajowych
 Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych – I miejsce.
 Konkursy plastyczne: oprócz szkolnych konkursów dzieci i młodzież przystąpiły do
konkursów organizowanych na szczeblu gminnym, powiatowym i ogólnopolskim
w sumie wysłano do organizatorów 125 prac plastycznych (liczne wyróżnienia i nagrody)
Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu otrzymali w 2005 roku stypendium
naukowe, a najlepsi sportowcy stypendium sportowe. Na zakończenie roku szkolnego od
czerwca 2005 wręczana jest również Statuetka Prymusa Szkoły i Statuetka Najlepszego
Absolwenta oraz Medal Najlepszego Sportowca. Ponadto uczniowie chętnie uczestniczą
w zajęciach pozalekcyjnych, na których nie tylko poszerzają wiadomości i rozwijają własne
zainteresowania, ale również uczą się zasad współżycia w grupie. Tolerancja, poszanowanie
godności drugiego człowieka i integracja społeczności szkolnej to priorytetowe zadania
szkoły. Wiele zadań szkoły realizowanych było metodą projektu np. „Tydzień Ziemi”, którego
jednym z celów było dostrzeganie przyczyn degradacji środowiska oraz zależności stanu
środowiska od codziennych czynności. Młodzież obok trudnych zadań dydaktycznych
przystąpiła również do zbiórki surowców wtórnych, podczas której zebrano m.in. 1307 kg
makulatury. Uzyskane fundusze przeznaczono na zakup ozdobnych krzewów dla szkoły.
Efekty pracy poznali również mieszkańcy Lubinia podczas marszu ekologów - społeczności
szkolnej. Kolejnym dużym przedsięwzięciem dla uczniów i nauczycieli w 2005 roku była
realizacja projektu „TURYSTYKA SZANSĄ ROZWOJU MOJEJ GMINY”
sfinansowanego z ogólnopolskiego programu dotacyjnego RÓWNAĆ SZANSE 2005,
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jednym
z efektów realizacji projektu jest publikacja „Pojezierze Krzywińskie – 16 praktycznych
stron”. Zakończenie i prezentacja szczegółowych działań w ramach projektu planowane są na
2006 rok.
Pozostałe zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowane były zgodnie z Programem
wychowawczym i profilaktycznym szkoły. Odbyły się apele i uroczystości szkolne związane
ze świętami narodowymi i państwowymi. Zgodnie z ceremoniałem szkoły zorganizowano
pasowanie uczniów klas I szkoły podstawowej i otrzęsiny I rocznika gimnazjalistów oraz
spotkania opłatkowe. Najmłodsi uczniowie z wychowawcami zorganizowali Dzień Matki
i Ojca oraz Dzień Babci i Dziadka. Ważnym elementem pracy wychowawczej jest integracja
społeczności szkolnej i lokalnego środowiska, dlatego co roku przygotowywane są programy
artystyczne i koncerty, które promują szkołę. W okresie sprawozdawczym ważne
odnotowania były:
 Występ Zespołu Tanecznego „Lubiniacy” i Zespołu Tańca Towarzyskiego podczas
lubińskich Dożynek 2005, Jarmarku Soplicowskiego; Zlotu Starych Motocykli
w Soplicowie; gminnej uroczystości - Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
 Koncerty dla rodziców: „Śremsong 2005” - czyli piosenka religijna, Witaj 3 Maj” oraz
Widowisko teatralno-muzyczne „Poloneza czas zacząć…”
 Koncert Kolęd w wykonaniu szkolnego chóru „Semplice”, młodzieży kółka teatralnego,
nauczycieli i braci Benedyktynów dla rodziców i mieszkańców wiosek z obwodu szkoły w
Klasztorze oo. Benedyktynów w Lubiniu oraz na zaproszenie Biblioteki Pedagogicznej w
Lesznie dla środowiska bibliotekarzy z okręgu leszczyńskiej Delegatury Kuratorium
Oświaty.
 Jasełka dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Mościskach oraz dla społeczności
lubińskiej
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W roku 2005 zorganizowano wycieczki szkolne oraz imprezy takie jak: „Czerwcówka” oraz
„Biesiada z Wieszczem”. Ponadto uczniowie aktywnie włączają się w ogólnopolskie akcje
charytatywne m.in. „Góra Grosza” zebrano 1.253,10 zł. Szkoła aktywnie uczestniczy
w zadaniach gminy i starostwa powiatowego m.in. w 2005 roku była współorganizatorem
Powiatowego Konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Baza lokalowa i dydaktyczna jest systematycznie doposażona i modernizowana. W 2005
roku:
 wymalowano 2 sale dydaktyczne;
 zakupiono zestaw mebli do sali języka polskiego, doposażono umeblowanie sekretariatu
szkoły;
 wymieniono podłogę w pomieszczeniach administracyjnych;
 poprawiono estetykę pokoju nauczycielskiego (panele ścienne)
 wymieniono wykładzinę podłogową w sali 31
 w bibliotece szkolnej doposażono umeblowanie i wzbogacono księgozbiór;
 zakupiono licencjonowane programy dydaktyczne i administracyjne;
 placówka wzbogaciła się o 2 zestawy DVD (sponsorzy)
 uzupełniono sprzęt sportowy: piłki, skakanki, stopery, buty biegowe (kolce)
 wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły – zakupiono pomoce do matematyki, języka
niemieckiego, historii, nauczania zintegrowanego, pedagoga szkolnego,
 dzięki sponsorom zakupiliśmy 10 map do nauczania przyrody i geografii;
 w ramach Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 działanie 4.3;
poddziałanie 4.3.2. Wyposażenie szkół w komputery otrzymaliśmy nowy sprzęt
komputerowy z oprogramowaniem o łącznej wartości 49.506,64 zł.
 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania
zadania z zakresu infrastruktury sportowej i turystycznej realizowanego przez samorządy
placówka otrzymała materiał na ogrodzenie boiska do piłki nożnej.
 Szkoła pozyskała środki z festynu szkolno–środowiskowego „Czerwcówka” wysokości
1.478,25 zł oraz z „Biesiady z Wieszczem” w kwocie 2.200,00 zł które przeznaczono na
zakup pomocy dydaktycznych.

VI. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu
1. Informacja o szkole:
W roku 2005 w szkole uczyło się 114 uczniów, w 6 oddziałach (w tym w klasach I – III – 54).
Nauka odbywa się na jedną zmianę. Szkoła zatrudnia 8 nauczycieli na pełnym etacie,
2 nauczycieli niepełnozatrudnionych realizuje razem 16 godzin, 1 nauczyciela katechetę 0,11
etatu, 3 nauczycieli dopełnia etat innej szkoły . Nauczyciele posiadają następujące
wykształcenie: 11 nauczycieli mgr z przygotowaniem pedagogicznym, 1 nauczyciel
wykształcenie wyższe zawodowe, 1 nauczyciel SN, 1 nauczyciel średnie pedagogiczne.
Ponadto w szkole pracowało 1,25 etatu pracownicy administracji, 2 etaty sprzątaczki, 0,5
etatu pracownik gospodarczy.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze miały na celu między innymi: kształcenie
zdolności zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w życiu, dążenie do
samodzielnego pokonywania trudności i indywidualnego sukcesu ucznia, stworzenie
właściwych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów, lansowanie wśród
uczniów postaw aktywnych i twórczych, otoczenie opieką psychologiczno – pedagogiczną
uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów
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dydaktyczno – wychowawczych, Kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy,
praworządności i życia rodzinnego, a także wobec takich wartości uniwersalnych jak: godność
ludzka, życzliwość, tolerancja, sprawiedliwość, demokracja, wolność, patriotyzm,
zagwarantowanie podmiotowości uczniów i nauczycieli oraz umożliwienie istotnego udziału
rodziców w kształceniu swoich dzieci jak również umożliwienie korzystania z edukacji dzieci
niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski i zapewnienie uczniom warunków
niezbędnych do zachowania i umacniania higieny osobistej i świadczeń z zakresu profilaktyki
zdrowotnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
W roku 2004 uczniowie brali udział w wielu konkursach między innymi w: Rejonowym
Konkursie Przyrodniczym dla uczniów szkół podstawowych „W harmonii z przyrodą”,
Gminnym Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom”,
Powiatowym Konkursie Matematycznym „Unia Europejska w liczbach”, Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym KANGUR
2005, Plastycznym „Jesienne prace leśnika”
zorganizowany przez Nadleśnictwo Kościan, „ O laur najlepszego recytatora roku szkolnego
2005/2006 ”, „Konkursie wiedzy o krajach anglojęzycznych ”, Rejonowym Konkursie
Plastycznym pod hasłem „Jak dbam o środowisko w którym żyję”, Gminnym Konkursie
Plastycznym „Ojciec Święty przyjacielem dzieci i młodzieży”, Ogólnopolskim konkursie
„Czysty las” zorganizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
i Towarzystwo Przyjaciół Lasu, „100 atrakcji gminy Krzywiń” ogłoszony prze Radę Miejską
Krzywinia oraz na zaprojektowanie herbu wsi
W okresie sprawozdawczym prowadzone były: kółko polonistyczne, kółko informatyczne,
zespół muzyczny oraz język francuski. Zorganizowano wycieczki do: Wrocławia, Poznania,
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 maju zorganizowano imprezę szkolną pod nazwą Dzień Benedyktyński,
a w grudniu uczniowie szkoły i nauczyciele przygotowali „Spotkanie kolędowe”.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Szkoła nie prowadziła w 2005 roku inwestycji. Wszystkie prace wykonane zostały za
pieniądze zaoszczędzone z budżetu szkoły lub za pieniądze dodatkowo pozyskane przez
szkołę.
W 2005 roku wykonano:
- montaż paneli podłogowych
1.199,26
- naprawę ławek szkolnych (wymiana blatów)
546,00
- opłotowania przy boisku trawiastym
2.497,31
- malowanie pomieszczeń biurowych, gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego, kuchni,
holu oraz opłotowania wokół szkoły
1.709,45
- wymianę kalenicy, uszczelnienie rynien
451,40
- zakupiono wykładziny do klasy
1.132,42
- zakupiono krzesła obrotowe do pracowni komputerowej oraz komody do klasy nauczania
zintegrowanego
2.100,00
- wyposażenie zastępczej sali gimnastycznej w drabinki, drążki, pachołki, stoły pingpongowe,
tablicę do koszykówki, siatkę do piłki siatkowej i inne pomoce dydaktyczne
6.500,00
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- adaptacja pomieszczenia szkolnego na gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej – zakup
wykładziny podłogowej, komody, przepływowego ogrzewacza wody wraz z montażem
1.200,00
Ponadto nieodpłatnie wykonano: czyszczenie i malowanie opłotowania wokół szkoły,
malowanie części ścian i stolarki w klasach i na korytarzu szkolnym.

VII. Schronisko Młodzieżowe w Łagowie
W roku 2005 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łagowie prowadziło tak, jak
w poprzednich latach działalność całoroczną. Przyjmowano zarówno zorganizowane grupy,
jak i turystów indywidualnych. Ze schroniska korzystają zazwyczaj grupy szkolne: ze szkół
podstawowych, gimnazjum, jak i liceum. Dotyczy to roku szkolnego. W czasie wakacji na
dwutygodniowe turnusy przyjeżdżają grupy wspólnotowe „ Wiara i światło”, które zajmują
się osobami niepełnosprawnymi tzw. Muminkami. Są to ludzie dorośli, niektórzy z nich
poruszają się na wózkach inwalidzkich. Usytuowanie SSM, a także warunki w nim są
sprzyjające i umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym: brak progów, szerokie
drzwi, wygodne prysznice i teren rekreacyjny przylegający do budynku.
Ilość miejsc noclegowych wynosi 31, w 5 pomieszczeniach: 12-osobowym, 8-osobowym, 5osobowym, 4-osobowym i 2- osobowym. W minionym 2005 roku schronisko udzieliło 938
noclegów, z których skorzystało 199 osób. Poza tym, podczas ubiegłorocznych
Międzynarodowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie goszczono bezpłatnie
strażaków z Czech i Słowacji.
Ze względu na duże koszty ogrzewania węglem, konieczność zatrudniania palacza nastąpiła w
ubiegłym roku zmiana systemu ogrzewania na elektryczne. Za 2.000 zł została wykonana
nowa instalacja elektryczna, a za 3.000zł zakupiono 14 grzejników elektryczno-olejowych.
Dzięki temu można regulować ogrzewanie ze względu na temperaturę powietrza. Ponadto ze
środków Urzędu Marszałkowskiego wymieniono pokrycie dachowe i rynny
W 2005 roku wpływy z noclegów wynosiły 8.412,- zł.

VIII. Schronisko Młodzieżowe w Lubiniu
W 2005 roku z pobytu w schronisku skorzystały 763 osoby w tym 58 gości z Czech i 11
z Węgier. W okresie sprawozdawczym wykonano szereg prac remontowych, które
podwyższyły standard schroniska między innymi: zmodernizowano instalację elektryczną,
wymalowano klatkę schodową, salę kominkową i 4 pokoje w „nowej” części, oraz łazienki
i kuchnię oraz zakupiono 5 łóżek (dostawki) oraz wieszaki i półki (3 pokoje), doposażono
wyposażenie kuchni (zakup talerzy, kubków i szklanek oraz garnków), zakupiono
energooszczędną lodówko-zamrażarkę.
W roku 2005 po raz szósty zorganizowano międzynarodowy obóz strażacki dla dzieci
z Węgier i Polski. Kontynuowana jest współpraca z PTSM i firmą METEOR, która umieszcza
informacje o naszym schronisku w ogólnopolskim przewodniku turystycznym i na 3 portalach
internetowych. W ramach promocji placówki wydrukowano zakładki reklamowe
i trwały
prace nad opracowaniem samodzielnej strony internetowej schroniska. Obecnie schronisko
korzysta ze strony internetowej Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Lubiniu.
Goście korzystający z bazy noclegowej wysoko oceniają organizację pracy placówki.
W roku 2005 wpływy z noclegów wyniosły 15.604,- zł

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
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I. KULTURA
W 2005 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 zorganizowaniu II Rajdu Starych Motocykli w Cichowie.
- Pomoc w przygotowaniu dożynek wiejskich.
- Pomoc w działalności Orkiestry Dętej OSP Krzywiń.
- Ponadto wspierano statutową działalność Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego
i Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Francuskiej Oddział w Krzywiniu.
- Finansowanie kosztów druku kolejnych „Wieści krzywińskich” oraz „Wieści samorządowych”.
- Finansowanie zajęć plastycznych oraz szachowych dla dzieci z gminy Krzywiń
prowadzonych w Bibliotece Publicznej.
- Przygotowanie projektu i przeprowadzenie praktyk dla studentów.
- Przeprowadzenie konkursów „Herb dla każdej wsi” i „Szukamy 100 atrakcji gminy
Krzywiń”
- Zgłoszenie na konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski projektu „Gmina
z charakterem” i nagroda 20.000,-zł

II. SPORT
Dzięki zaangażowaniu Rady Gminnej LZS oraz Sekcji Tenisa Stołowego zorganizowano
wiele masowych imprez sportowych w tym:
- Impreza karnawałowa dla dzieci.
- Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym.
- Turniej halowy dla trampkarzy i oldbojów.
- Ligę gminną „6".
- Hakowa liga piłkarska.
- XVI memoriał Józefa Szajewskiego trampkarzy.
- Zakup strojów i pomoc w remoncie i budowie boisk.
- 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
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 Udział w targach i prezentacjach walorów turystycznych gminy.

IV. PROMOCJA
Najważniejszym przedsięwzięciem promocyjnym 2005 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 konferencji naukowej n/t wykorzystania
w promocji gminy dziedzictwa kulturowego.
- 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 statutowej działalności Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych.
- Prezentacja gminy podczas II Europejskich i V Krajowych Zawodów Sikawek Konnych
w Cichowie.
- Wydanie i opracowanie szaty graficznej czasopisma Międzygminnego Związku
Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” pod nazwa „Gazeta Gościnna” oraz „Leader +”
- Przygotowanie projektu p/n „Równość rodzi się w bulach”

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Na terenie gminy znajdują się cztery biblioteki: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Krzywiń, Filia Biblioteczna Bieżyń, Filia Biblioteczna Jerka i 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 i 1/2 etatu.
W roku 2005 krzywińska biblioteka poszerzyła swoją działalność o klub „Florian”.
Działalność klubu opiera się w dużej mierze na sprzęcie przekazanym przez Urząd Miasta
i Gminy Krzywiń po Gminnym Centrum Informacji. W skład tego wyposażenia wchodzi
5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka, skaner, fax.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono remont czytelni, korytarza oraz łazienki
w Krzywiniu na łączną kwotę 11.137,23 zł. Dodatkowo przeprowadzono I etap remontu
ogrzewania w Filii Bibliotecznej w Bieżyniu w kwocie 2.500 zł. Ponadto zakupiono meble
do czytelni w Lubiniu w kwocie 2.009,98 oraz wyposażenie klubu ”Florian” (krzesła, DVD)
na kwotę 676,99. Trzy placówki posiadają sprzęt audiowizualny wykorzystywany często na
lekcjach języka polskiego, historii, religii, a także przez indywidualne grupy dzieci
i młodzieży. W bibliotekach regularnie odbywają się głośne czytania lektur i bajek oraz
zgaduj-zgadule. W roku 2005 skorzystały z tego typu zajęć 1.923 osoby. Filie biblioteczne
w Jerce i Bieżyniu posiadają także po 3 zestawy komputerowe przeznaczone dla
czytelników, które posiadają dostęp do internetu. Sprzęt pozyskano dzięki złożeniu wniosku
do ogólnopolskiej akcji IKONKA
W okresie sprawozdawczym organizowane były cykliczne zajęcia dla dzieci w czasie ferii
zimowych i wakacji letnich. Ferie zimowe w Krzywiniu zostały ukoronowane balem
karnawałowym, w którym brało udział 30 dzieci.
W dwóch placówkach odbywały się zajęcia szachowe (Krzywiń i Bieżyń), w których
uczestniczyło 239 dzieci.
Klub „Florian” jest punktem bezpłatnego dostępu do Internetu, z którego w roku
sprawozdawczym skorzystało 8.769 internautów.
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Dodatkowo odbywają się cykliczne spotkania:
- poniedziałek przeznaczony jest na kursy komputerowe (podstawowej obsługi komputera
oraz programów użytkowych Corel i Excel),
- wtorek jest dniem Młodych Przewodników po Gminie Krzywiń (wymiennie
kurs i Klub Przewodników),
- środowe wieczory należą do Krzywińskiego Klubu Filmowego,
- czwartek to czas na „Trudne pytania”.
Dyrektor biblioteki jest także opiekunem świetlicy środowiskowej znajdującej się w klubie
„Florian”. Świetlica ta przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży, czynna od poniedziałku do
piątku w godz. od godz. 11.00 do 15.00.
Dane liczbowe obrazujące działalność biblioteki
W roku 2005 wpisano do ksiąg inwentarzowych 1.075 książek na kwotę 22.203 zł.
Należy zaznaczyć, że 447 vol. o wartości 9.490 zł pochodziło z dotacji Ministerstwa
Kultury. Ponadto BPMiG Krzywiń otrzymała 125 książek w formie darów od Biblioteki
Wojewódzkiej, Powiatowej i Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.
W poszczególnych bibliotekach przybyło:
BPMiG Krzywiń - 486 książek
FB Bieżyń
- 212 książek
FB Jerka
- 229 książek
FB Lubiń
- 273 książki
Ogólna liczba wypożyczeń w roku 2005 wynosi 23.443.
BPMiG Krzywiń - 9.990
FB Bieżyń
- 3.505
FB Jerka
- 6.196
FB Lubiń
- 3.752
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2005 roku wynosiła 1.894.
BPMiG Krzywiń - 995
FB Bieżyń
- 327
FB Jerka
- 340
FB Lubiń
- 232
Ponadto w ramach upowszechniania wiedzy o regionie odbyło się w 2005 roku 8 spotkań
z ciekawymi ludźmi między innymi regionalistami i przyrodnikami.

GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W roku 2005 zbyto 6 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,6149 ha. Nabyto
6 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,2623 ha.
Wykaz nieruchomości :
1. Zbyte:
 Wieszkowo
dz. nr 406
pow. 0,0704 ha
 Wieszkowo
dz. nr 413
pow. 0,0707 ha
 Wieszkowo
dz. nr 415
pow. 0,0632 ha
 Jerka
dz. nr 141
pow. 1,2000 ha
 Bielewo
dz. nr 402/4
pow. 0,0806 ha
 Bielewo
dz. nr 426/3
pow. 0,1300 ha
Łączna powierzchnia
1,6149 ha
2. Nabyte :
 Cichowo
dz. nr 13/18
pow. 0,1582 ha
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Łuszkowo
Bielewo
Bielewo
Bielewo
Lubiń

dz. nr 626/1
pow. 0,0105 ha
dz. nr 401/1
pow. 0,0022 ha
dz. nr 401/2
pow. 0,0444 ha
dz. nr 396/1
pow. 0,0330 ha
dz. nr 76/1
pow. 0,0140 ha
Łączna powierzchnia
0,2623 ha
W roku 2005 rozpatrywano zgłoszenia aktów notarialnych dotyczących pierwokupu
nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń, przygotowywano zbycia i nabycia
nieruchomości, których realizacja nastąpi w 2006 roku ze szczególnym uwzględnieniem
gruntów przejmowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych w Jurkowie,
Czerwonej Wsi, Lubiniu, Bieżyniu i Cichowie, załatwiano bieżące sprawy zgłaszane przez
mieszkańców.
Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2005 roku:

473,14 ha

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W roku 2004 przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawach ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Opracowywano zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu projekty decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Wydano 76 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
w tym : 66 decyzji o warunkach zabudowy
10 decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wydano 26 decyzji w sprawie podziału nieruchomości oraz rozgraniczenia
nieruchomości
Zakończono i uchwalono n/w plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego:
- miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa
położonego we wsi Jerka. (koszt opracowania poniosło KRUSZGEO - Poznań)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla ścieżki rowerowej
przebiegającej w obrębie wsi Bieżyń i Cichowo (wartość 7.000,- zł)
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu dla ścieżki rowerowej
przebiegającej w obrębie wsi Lubiń i Bieżyń (wartość 7.000,- zł)
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie
wsi Jurkowo (Dębiec Stary) (koszt opracowania poniósł inwestor)
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacyjnej na
działce nr geod. 1/78 w miejscowości Jurkowo (Dębiec Stary) (koszt opracowania
poniósł inwestor)
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu usług infrastruktury
technicznej - kanalizacja :oczyszczalnia ścieków w obrębie wsi Lubiń (wartość 7.000,- zł)
Przystąpiono do opracowywania n/w planów zagospodarowania przestrzennego:
- przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu infrastruktury technicznej – gminna oczyszczalnia ścieków położonego w obrębie wsi
Czerwona Wieś.
Prowadzono nadawanie numerów porządkowych nowych działek oraz nadano nazwę osiedla
w miejscowości Krzywiń-Wieszkowo (Osiedle Młodych).
Wydano 193 decyzji o dodatku mieszkaniowym w tym :
- 188 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- 5 decyzji odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego
Wypłacono kwotę 116.126 zł dodatków mieszkaniowych
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Prowadzono na bieżąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwag w zapytanych
sprawach. Prowadzono na bieżąco współpracę z ENEA SA w Kościanie w sprawach
oświetlenia ulicznego oraz spraw z zakresu energetyki. W sprawach budowlanych
prowadzono współpracę ze
Starostwem Powiatowym w
Kościanie - Wydziałem
Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim Oddziałem Zamiejscowym w Lesznie - Oddziałem Rozwoju Regionalnego oraz Powiatowym
Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kościanie

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy
przygotowując między innymi projekty uchwał Rady i inne potrzebne dokumenty.

Urzędu,

W roku sprawozdawczym czyniono szereg starań o pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych, przygotowywano wiele wniosków i projektów. (Szczegóły załączona tabela str.
37 i 38 sprawozdania). Dzięki tym działaniom pozyskano dla budżetu gminy 2.503.291 zł
środków zewnętrznych.
W ubiegłym roku Urząd Miasta i Gminy przystąpił do udziału w akcji społecznej
„Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez „Gazetę Wyborczą" przy wsparciu Fundacji Agory,
Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S.
Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej i
Banku Światowego. Akcja ta była przedsięwzięciem długofalowym, który ma przyczynić do
promowania i nagłaśniania wysiłków lokalnych społeczności na rzecz poprawy standardów
jakości życia publicznego w gminach oraz do pobudzania aktywności obywatelskiej.
Adresatem akcji były samorządy lokalne, które przy współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi grupami obywatelskimi chcą udoskonalać praktykę stosowania
w swoich gminach zasady przejrzystości, partycypacji społecznej, przewidywalności,
rozliczalności, fachowości i braku tolerancji dla korupcji. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy
Krzywiń oraz Rada Miejska Krzywinia podjęli szereg przedsięwzięć, aby udoskonalić swoją
pracę, uczynić ją bardziej zrozumiałą dla mieszkańców i otwartą na ich potrzeby. Wysiłki te
oceniali szczegółowo eksperci zaproszeni do udziału w programie – naukowcy, specjaliści
z zakresu prawa samorządowego i działalności lokalnej.
Akcja "Przejrzysta Polska" dobiegła końca. Eksperci zakończyli ocenę realizacji standardów.
Gmina Krzywiń znalazła się w gronie 41 samorządów z Wielkopolski, które zrealizowały 6
zadań obligatoryjnych i otrzymała certyfikat poświadczający ukończenie akcji.
W rankingu samorządów „Rzeczpospolitej” 2005, który miał na celu wskazanie najlepiej
zarządzanych jednostek w Polsce, tych które najlepiej dbają o rozwój i podniesienie jakości
życia mieszkańców przy zachowaniu reguł, odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego
Krzywiń znalazł się w pierwszej setce miast, miast i gmin na 95 miejscu kraju
i 11 miejscu w Wielkopolsce
W 2005 roku wydanych zostało 5.599 decyzji administracyjnych, od których wniesiono
3 odwołania z tego 2 utrzymano w mocy, a 1 uchylono.
W okresie sprawozdawczym wydanych zostało:
 1.771 zaświadczeń m.in. o stanie majątkowym, wielkości gospodarstwa i jego osobistym
prowadzeniu, opłacaniu podatku,
 1.095 upomnień,
 176 tytułów wykonawczych,
 1.122 dowody osobiste
 1.270 dokumentów akt stanu cywilnego
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Zanotowano:
 103 urodzenia,
 91 zgonów,
 74 śluby.
Dla 20 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego,
oraz Burmistrz Miasta i Gminy złożył wizytę u 7 osób z okazji 90-tej rocznicy urodzin.
Ponadto Urząd Miasta i Gminy daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
absolwentom oraz praktykantom. W roku 2005 zorganizowano półroczne staże dla 15 osób
oraz 7 miesięcznych praktyk dla uczniów i słuchaczy szkół średnich i wyższych oraz 2 osoby
odbywały przygotowanie zawodowe w referacie służb technicznych.
W związku z ogólną tendencją i kierunkami rozwoju informatyki oraz ze względu na
bezpieczeństwo dostępu i przechowywania baz danych zakupiono nowy serwer działający
w środowisku SQL wraz z oprogramowaniem Small Business Server Prem 2003 dla 25
użytkowników, a także zabezpieczenie antywirusowe Firewalle. Ponadto dla usprawnienia
pracy zakupiono i wymieniono 3 szt. najstarszych komputerów na stanowiskach pracy oraz
dokonano zakupu drukarki dla referatu gospodarki komunalnej i przestrzennej.
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.
Rok 2005 był rokiem wytężonej pracy, zmaganiem się z rosnącą biurokracją Unii
Europejskiej. Jednak praca w atmosferze spokoju i bardzo konstruktywnej współpracy z Radą
Miejską, samorządami wiejskimi, powiatowym, wojewódzkim oraz z administracją rządową
w województwie, dały efekty w postaci zrealizowania założonych zadań i pozyskania
rekordowej sumy środków zewnętrznych. Nasza działalność została zauważona poprzez
nagrody i prestiżowe wyróżnienia.

Krzywiń, dnia 28 marca 2005 r.
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TABELA ZADAŃ NA KTÓRE POZYSKANO
ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ
Lp.

Nazwa zadania

Realizowane przez

Źródło dotacji

1.

Budowa Kanalizacji deszczowej
i sanitarnej w Łuszkowie

UMiG

Budżet państwa
ZPORR

2.

Modernizacja i wyposażenie Środowiskowego
Domu Samopomocy w Krzywiniu
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Lubiń, Żelazno

UMiG
OPS
UMiG

Wymiana dachu na Schronisku Młodzieżowym w
Łagowie
Pracownia komputerowa i multimedialna w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
Pracownia komputerowa w Zespole Szkół
w Krzywiniu
Pracownia komputerowa w Zespole Szkół
w Krzywiniu – Biblioteka
Pracownia komputerowa w Zespole Szkół
w Lubiniu
Pracownia komputerowa w Zespole Szkół
w Jerce
Publiczne Punkty dostępu do internetu w
Bibliotekach Publicznych w Jerce i Bieżyniu
Ogrodzenie boiska w Lubiniu
Stypendia UNIJNE
Stypendia socjalne
Prace interwencyjne i publiczne
Zakup książek

UMiG

Urząd Wojewódzki
Urząd Wojewódzki
FOGR
nagroda „Gmina z
Charakterem”
nagroda „Drezyna”
Urząd Marszałkows

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności
Unii Europejskiej 2004/2005
„Sokrates-Comenius”
Projekt „Obywatele w ruchu”
Ogólnopolski Program Dotacyjny
„Równać Szanse 2005”
Program „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
uczniów”
Program „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla
uczniów”

RAZEM

ZSP Krzywiń
ZS Krzywiń

Europejski Fundusz
Społeczny EFS
EFS

ZS Krzywiń

EFS

ZS Lubiń
UMiG
ZS Jerka

Wojewoda Wielkop
EFS

Biblioteka Publiczna MiG Program IKONKA
ZS Lubiń
UMiG
UMiG
UMiG
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy
OPS
Stowarzyszenie „DOM”
ZSP Krzywiń
ZS Lubiń
UKS Jerka
ZS Jerka
SP Bieżyń

Urząd Marszałkows
Urząd Marszałkows
Budżet państwa
Fundusz Pracy
Budżet państwa

Związek Stowarzysz
Bank Żywności
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Polska Fundacja Dz
Młodzieży
MENiS
MENiS
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