SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ
ZA 2010 ROK
W roku 2010 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 65 Zarządzeń, które
dotyczyły miedzy innymi:
- budŜetu miasta i gminy,
- zbywania i nabywania nieruchomości,
- Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
- wysokości stawek czynszu regulowanego za lokale komunalne,
- powoływania komisji przetargowych i konkursowych
- inwentaryzacji majątku rzeczowego.
Ponadto Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń zajmował się róŜnorodnymi zagadnieniami,
między innymi:
− przygotowaniem projektów uchwał na Sesję Rady,
− gospodarowaniem mieniem komunalnym,
− wykonaniem budŜetu miasta i gminy,
− gospodarką komunalną i mieszkaniową,
− umarzaniem i odraczaniem terminów płatności zobowiązań pienięŜnych,
− warunkami pracy i płacy w szkołach i przedszkolach,
− stanem dróg i innymi zagadnieniami.
Rada Miejska V kadencji działała do 12 listopada 2010 roku. Odbyła 10 sesji, na których
podjęto 54 uchwały.
Rada Miejska VI kadencji w 2010 roku obradowała na 4 posiedzeniach, podczas których
podjęła 19 uchwał, przekazanych następnie do realizacji Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Informacje o realizacji uchwał Rady przedstawiane były na Sesjach Rady. Uchwały Rady
zostały w większości wykonane, a tylko nieliczna ich część jest w trakcie realizacji.
W 2010 roku Rada Miejska Młodych Gminy Krzywiń VIII kadencji w składzie
15-osobowym zorganizowała m. in.: XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
oraz obchody rocznicy śmierci Jana Pawła II – honorowego obywatela gminy miasta.
W roku 2010 funkcję opiekuna Rady Miejskiej Młodych VIII kadencji pełniła Jolanta
Bilska, ponadto pomocnikiem opiekuna był Michał Misiórny.

Realizacja budŜetu gminy :
Dochody budŜetu za 2010 rok wykonane zostały w 100%, a wydatki w 95%.

INWESTYCJE
I.

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1. Budowa Kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Lubiniu.
Inwestycja realizowana przez Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budownictwa InŜynieryjnego
AQA-BUD Marian Szczepaniak i Instalatorstwo C.O. Sanitarne i Gazowe A. Matuszak i L.
Szczeblewski na podstawie umowy na wykonanie ww inwestycji. W dniu 28 maja 2010 roku
został przekazany plac budowy wykonawcy.
Zakres przeprowadzonych prac:
- Oczyszczalnia ścieków: Nadzór inwestorski i archeologiczny 18.032,78 zł, komora krat
z kratą koszową 18.726,66 zł, Osadnik gnilny objętość 35 m3 13.938,38zł,
Przepompownia nr1 35.185,98zł, 3 filtry kompostowe pow.120 m2 53.651,18 zł, Staw
do biologicznego rozkładu zanieczyszczeń 165.527,88 zł, Staw infiltracyjny
22.548,44zł, Przepompownia nr2 37.511,83zł, prace ziemne 2.770,16zł;
- Kanalizacja sanitarna i grawitacyjna: Budowa kolektorów sanitarnych z rur PVC Ø 200
538.366,44 zł, Budowa przykanalików z rur PVC Ø 160 73.204,62zł, Budowa
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE Ø 90 54.244,23 zł;
- Budowa przepompowni ścieków: Budowa przepompowni ścieków PS-1 51.925,31zł,
Budowa przepompowni ścieków PS-2 47.958,54 zł, Budowa przepompowni ścieków
PS-3 51.612,63 zł.
Łączny koszt wykonanych robót: 1.185.205,06 zł.
2.Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie z odpisów
amortyzacyjnych za rok 2010 (środki własne Związku Międzygminnego Wodociągów i
Kanalizacji Wiejskich)
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krzywiń oś. Młodych,
- Wykonano 489 mb sieci z rur PCV Ø 110 na kwotę oraz 3 szt. hydrantów p.poŜ,
- Wymiana uszkodzonego kabla energetycznego 4 x 120 mm na długości 70 mb.
Łączna wartość wykonanych prac: 33.050,84 zł

II.

Drogi

Przebudowa ul. Ogrodowej w Jerce
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm na podbudowie betonowej na długości
327 m i szerokości: na długości 150 m – 4 m, na długości 152 m – 3,5 m i na długości 25
m odcinek przejściowy z 4 m na 3,5 m na podbudowie G-3 jako: warstwa odcinająca 15
cm z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowę 15 cm z chudego betonu, podsypkę
pod kostkę z mieszanki cementowo-piaskowej grubości 3 cm; wykonaniu nawierzchni
placu manewrowego o nawierzchni z gruzu łamanego ceglano-betonowego o wymiarach
20 m x 20 m na podbudowie piaskowej 15 cm; odwodnienie w formie ścieku w osi jezdni
o szer. 0,2 m i 2 studzienki ściekowe o średnicy 50 cm z przykanalikami z rur PVC o
średnicy 16 cm do istniejącego rowu drogowego i kanalizacji deszczowej; obramowaniu
nawierzchni z krawęŜnika drogowego betonowego na ławie betonowej z betonu B-15
Całość powyŜszego zadania wykonano za kwotę 35.111,49 zł.
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Przebudowa dróg w Zbęchach
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
Odcinek II – o długości 225 m, szerokość 3,5 m ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym; konstrukcja nawierzchni na podłoŜu G-3 z kostki brukowej betonowej o
gr. 8 cm: warstwa odcinająca 15 cz z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa,
podbudowa grubości 15 cm z chudego betonu, podsypka z mieszanki cementowopiaskowej grubości 3 cm; odwodnienie I odcinka w formie ścieku w osi jezdni z
odprowadzeniem do projektowanych studzienek ściekowych; odwodnienie II odcinka
zaprojektowano w formie przekroju jednostronnego z odprowadzeniem wody do
istniejących rowów drogowych; zabezpieczenie krawędzi nawierzchni z krawęŜnika
betonowego typu drogowego o wymiarach 12 x 25 cm na ławie betonowej z betonu B-15.
Całość powyŜszego zadania wykonano za kwotę wysokości 309.119,98 zł.
Przebudowa drogi w Bielewie
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu: na
odcinku 0+000 do 0+500 wykonanie podbudowy G-2 o konstrukcji: 1. Warstwa
odcinająca 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, 2. Podbudowa 20
cm z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym;
Całość powyŜszego zadania wykonano za kwotę wysokości 321.274,73 zł.
Utwardzenie drogi w BieŜyniu
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
Odcinek I – o długości 82 m, szerokość 4 m z odwodnieniem powierzchniowym z
odprowadzeniem do zaprojektowanych 2 studni chłonnych Ø 200 mm; Odcinek II – o
długości 48 m, szerokość 3 m z odwodnieniem ściekiem ulicznym betonowym gr. 15 cm
na podbudowie betonowej gr. 20 cm i odprowadzeniem do odcinka I; zabezpieczenie
krawędzi z krawęŜnika betonowego o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z
betonu B-15, parking o powierzchni 100 m2 wzdłuŜ odcinka I z tłucznia kamiennego gr.
20 cm.
Całość powyŜszego zadania wykonano za kwotę wysokości 64.561,90 zł.
Budowa parkingu w Mościszkach
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie
betonowej o powierzchni 749,50 m2; wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej
betonowej o gr. 6 cm na podsypce piaskowej o powierzchni 157,50 m2; ustawienie
krawęŜnika bet. 15 x 30 na ławie betonowej na długości 117,50 m; ustawienie obrzeŜy
bet. 8 x 20 na ławie betonowej na długości 133,00 m; ustawienie obrzeŜy bet. 6 x 20 na
podsypce piaskowej na długości 85 m.
Całość powyŜszego zadania wykonano za kwotę wysokości 100.563,93 zł.
Budowa drogi gminnej na Osiedlu Młodych w Krzywiniu
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
ul. StraŜacka od km 0+155 do km 0+234,20 o długości 79,20 m, Os. Młodych od km
0+000 do km 0+169,50 o długości 169,50 m. Konstrukcja nawierzchni na podłoŜu G-3:
warstwa odcinająca grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 2,5 MPa,
podbudowa gr. 15 cm z chudego betonu; podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm;
nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm; szerokość jezdni: Ul. StraŜacka od km
0+155 do km 0+234,20 - szerokość 4,00 m; Os. Młodych od km 0+000 do km 0+092 szerokość 6,00 m; Os. Młodych od km 0+092 do km 0+ 169,50 – szerokość 3,50 m, z
3

odcinkiem przejściowym na długości 20 m z szerokości 6,00 m na szerokość 3,50 m; Os.
Młodych w km 0+034 - podłączenie do istniejącego parkingu z jezdnią o szerokości 6,00
m. Zabezpieczenie krawędzi jezdni: na odcinkach o przekroju ulicznym i półulicznym po
stronie lewej – krawęŜnik typu ulicznego o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej z
oporem z betonu B-15; na odcinkach o przekroju drogowym i półulicznym po stronie
prawej – krawęŜnik betonowy drogowy o wymiarach 12 x 25 cm na ławie betonowej z
oporem z betonu B-15.
Całość powyŜszego zadania wykonano za kwotę wysokości 202.497,79 zł
Budowa drogi gminnej ul. Strumykowej w Krzywiniu
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu: Z
drogi o nawierzchni gruntowej wykonano drogę o nawierzchni z kostki brukowej,
wykonano roboty zbiórkowe w ilości 5m krawęŜników drogowych 17,5m nawierzchni
bitumicznej, wykonano roboty ziemne –korytowanie w ilości 122m3 oraz uzupelnienie
ziemią za krawęŜnikiem w ilości 22,60m3, wykonano profilowanie i zagęszczenie
podłoŜa, podbudowę betonową gr. 20cm na powierzchni 455,50m2, wykonano
nawierzchnię tłuczniową grubości 30cm na tzw. zawrotce na powierzchni 95,50m2.
Całość powyŜszego zadania wykonano za kwotę wysokości 22.357,92 zł.

III. Turystyka
Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Jerce
Wykonano następujące prace budowlane:
Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28,0 x 16,0 m z boiskami do koszykówki, siatkówki
i piłki ręcznej. Konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. ≥
11 mm (8 mm granulat, 3 mm natrysk), podbudowa – płyta betonowa z betonu jamistego
LB-15 gr. 20,00 cm, podsypka piaskowa gr. 10,00 cm. Urządzenia sportowe: 2 kosze
słupowe zmocowane na stałe z tablicami akrylowymi i obręczami uchylnymi, zestaw do
siatkówki aluminiowy kotwiony z moŜliwością demontaŜu i siatką z włókien
polietylenowych, bramki aluminiowe (3,00 m x 2,00 m) z siatką z włókien
polietylenowych do piłki ręcznej, kotwione z moŜliwością demontaŜu. Ogrodzenie
boiska: opłotowanie w postaci słupków stalowych z Rp 80x50x4 z wypełnieniem
panelem ocynkowanym o oczkach 50 x 200 mm i grubości 5,0 mm, wysokość ogrodzenia
4,0 m, poza bramkami podwyŜszone do 6,0 m z słupkami stalowymi Rp 120x50x4, pod
słupki wykonanie fundamentu 50 x 50 x 80 cm, w ogrodzeniu montaŜ bramy stalowej
300 x 400 cm i furtki stalowej 120 x 200 cm. Budynek gospodarczy drewniany o
wymiarach 600 x 400 cm o wysokości 389 cm.
Koszt wykonanych prac 421.252,57zł
Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Zbęchach
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
przyłącze wodociągowe, przyłącze elektryczne, wykonano budynek węzła sanitarnego do
centrum rekreacji, wykonano zbiornik bezodpływowy do budynku węzła sanitarnego.
Koszt wykonanych prac 62.930,00 zł.
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Budowa Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Krzywiniu
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej grubości 6 cm; wykonaniu
nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej o grubości 8 cm z odwodnieniem
ściekiem do studzienek ściekowych; roboty rozbiórkowe i porządkowe;
Koszt wykonanych prac 161.640,92 zł

IV. Ochrona dziedzictwa narodowego
Remont i odbudowa wiatraka koźlaka wraz z zagospodarowaniem terenu w Krzywiniu
Wykonano roboty budowlane drogowe przy budowie drogi polegające na wykonaniu:
Remont i przywrócenie stanu pierwotnego wiatraka koźlaka tj. wymianie zniszczonych
elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz przywróceniu brakujących.
Utwardzenie placu wokół wiatraka i nasadzenia zieleni. Zagospodarowanie terenu wokół
wiatraka, w tym: wybudowanie obiektu socjalnego z sanitariatami i przyłączami –
energetycznym, wodnym i zbiornikiem bezodpływowym, ciągi pieszo-jezdne, miejsca
parkingowe, wykonanie letniej sceny z widownią, placu piknikowego, areny do ćwiczeń,
nasadzenia zieleni i oświetlenia parkowego terenu. Wykonanie nadzorów
archeologicznego i inwestorskiego oraz obsługi geodezyjnej.
Koszt wykonanych prac 761.044,32 zł.

V. Gospodarka mieszkaniowa
Remont i zmiana sposobu uŜytkowania budynku komunalnego ul. Kościańska 75
w Krzywiniu (budynek weterynarii)
Prace remontowe polegały na wykonaniu remontu pomieszczeń punktu weterynaryjnego i
wykonaniu remontu pomieszczeń pozostałej części budynku z przeznaczeniem na 2 lokale
mieszkalne. Zakres robót obejmuje: konstrukcje ścian, ścianki działowe, podłogi i posadzki
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynki i okładziny wewnętrzne, instalacje w zakresie –
wod.-kan., c.o. i elektryczne.
Koszt wykonanych prac 123.526,90 zł.

VI. Nieruchomości
Remont i zmiana sposobu uŜytkowania budynku po byłej szkole w Wieszkowie na
DOM TRADYCJI polegający na:
Prace remontowe polegały na wykonaniu remontu pomieszczeń kuchni, korytarza i
wykonaniu węzla sanitarnego zakres robót obejmuje: konstrukcje ścian, ścianki działowe,
podłogi i posadzki wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, tynki i okładziny wewnętrzne,
instalacje w zakresie – wod.-kan. i elektryczne.
Koszt wykonanych prac 47.500,00 zł
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VII. Ochrona przeciwpoŜarowa
Zakupiono samochód dla OSP Krzywiń. Koszt zakupu 23.000,00 zł
Wydatki bieŜące stanowiły: wynagrodzenie dla kierowców samochodów poŜarniczych, zakup
sprzętu i ufundowania, nagrody na zawody sportowo-poŜarnicze, koszty utrzymania i
remonty remiz miejscowych Ochotniczy StraŜy PoŜarnych. Poniesione koszty łącznie to
kwota 30.228,94 zł.
Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kościanie ws.
Zintegrowanego Stanowiska Kierowania w kwocie 5.000,00 zł.

VIII. Gospodarka odpadami
Wniesienie udziałów do MZO Leszno oraz rekultywacja składowiska odpadów
komunalnych w Czerwonej Wsi.
W roku 2008 Miasto i Gmina Krzywiń wniosło kolejne 517 udziałów do MZO Sp. z
o.o. z siedzibą w Lesznie za kwotę 426.555,00 zł oraz przekazano dotację celową na
rekultywację składowiska w Czerwonej wsi w kwocie 104.744,64 zł.
Rekultywowane składowisko zajmuje powierzchnię0,4 ha i objętość 8 tys. m3. W
ramach rekultywacji wykonano następujące prace budowlane: rozbiórka brodzika
dezynfekcyjnego, rozbiórka zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe,
ukształtowanie kopca odpadów, ułoŜenie warstw wyrównawczej - 10 cm i
odgazowującej 30 – cm, wykonanie studni odgazowujących, wykonanie uszczelnienia z
geomembrany PEHD, zabezpieczenie uszczelnienia geowłókniną, wykonanie warstwy
filtracyjnej, warstwy podglebia, warstwy humusowej i opaskowego rowu
ewaporacyjnego.
Prace budowlane związane z rekultywacją składowiska w Czerwonej Wsi, realizowane
przez MZO Leszno jako inwestora, wyniosły 115.833,86 EURO.

IX. Oświetlenie ulic
Budowa lamp hybrydowych
Budowa 32 punktów świetlnych zlokalizowanych w następujących miejscowościach:
Cichowo, Jurkowo, Łagowo, Nowy Dwór, Czerwona Wieś, Krzywiń, Lubiń. Wolnostojące
7,5 m słupy stalowe ocynkowane na fundamencie typu F 150 wyposaŜone w dwa panele
słoneczne o napięciu 24 V i mocy 189 W kaŜdy, turbinę wiatrową S-600 oraz oprawę
świetlną typu SP-1009 o mocy 50 W LED na wysięgniku R 43 zamontowaną na wysokości
6,095 m od ziemi. Układ hybrydowy generatora wiatrowego i kolektor słoneczny muszą
tworzyć zespół do ładowania akumulatorów Ŝelowych o pojemności 120 Ah i napięciu 12 V
zabudowanych w skrzyni metalowej, będących źródłem energii zasilającej oprawę
oświetleniową. Zestaw wyposaŜony w układ sterująco-zabezpieczający (kontroler) oraz
przewody i linie kablowe.
Koszt wykonanych prac 472.384,00zł
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ZADANIA BIEśĄCE
I.

Utrzymanie dróg gminnych

W 2010 roku wykonano następujące prace:
Remont drogi gminnej w Jurkowie
Przebudowa ogrodzenia przy zakęcie drogi powiatowej Jurkowie, Remont wiaty
przystankowej, Zakup skrzynek na nawiertki wodociągowe, Odwodnienie drogi gruntowej
(Jurkowo Huby). Koszt remontu wyniósł 21.768,56 zł.
Remont drogi gminnej w Jece ul. Nowa
Wykonano nowy podkład z betonu i nową nawierzchnią z kostki brukowej. Koszt remontu
wyniósł 12.177,00 zł.
Remont drogi gminnej Łagowie
Wykonanie wymiany fragmentu nawierzchni brukowcowej, wykonanie podbudowę z betonu,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej wjazdu do świetlicy wiejskiej. Koszt
remontu wyniósł 4.026,00 zł.
Remont drogi gminnej Rogaczewie Małym
Wykonanie podbudowy tłuczniowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Koszt
remontu wyniósł 17.699,76 zł.
Remont drogi gminnej Cichowie
Wykonano nowy podkład z betonu i wykonano nową nawierzchnią z kostki brukowej. Koszt
remontu wyniósł 6.002,40 zł
Remont drogi gminnej w śelaźnie
Wykonano nowy podkład Ŝwirowy, nową nawierzchnią z płyt betonowych aŜurowych,
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej. Koszt remontu wyniósł 10.018,13zł
Remont drogi gminnej w Bielewie
Wykonano równanie drogi po ulewie, wykonano równanie warstwą tłucznia drogowego,
wykonano nowy fragment rowu odwadniającego na Starej Wsi, wykonano równanie drogi
otaczakami. Koszt remontu wyniósł 10.555,44 zł.
Remont drogi gminnej w Czerwonej Wsi
Wykonano nowy chodnik wzdłuŜ drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej w
obustronnym obrzeŜu betonowym, nowe wjazdy na podbudowie betonowej i nawierzchni z
kostki brukowej. Koszt remontu wyniósł 37.563,80 zł
Remont drogi gminnej Osiedle Awdańców wKrzywiniu.
Wykonano nowy odcinek kanalizacji burzowej, wykonano nowy chodnik o nawierzchni z
polytek betonowych w obustronnym obrzeŜu, betonowym wykonano podbudowę niecki z 70
cm warstwy tłuczniowej, ułoŜono nową nawierzchnię asfaltową na przebudowanym odcinku
drogi. Koszt remontu wyniósł 64.163,20 zł
Remont skrzyŜowania ul. Mostowej i ul. 25 Stycznia wKrzywiniu
Wykonano przebudowę istniejącego krawęŜnika drogowego wraz z chodnikami o
nawierzchni z plytek betonowych, wykonano krąg oraz trójkąty rozjazdowe z kostki
granitowej, wykonano nową nawierzchnię asfaltową w obrębie przebudowywanego
skrzyŜowania. Koszt remontu wyniósł 64.026,62 zł
Remont parkingu przy ul.Chłapowskiego w Krzywiniu
Wykonano nowy wjazd na parking wraz z odcinkiem kanalizacji burzowej, wykonano nowy
chodnik o nawierzchni z kostki brukowej w obustronnym obrzeŜu, wykonano podbudowę
niecki z 70 cm warstwy tłuczniowej, ułoŜono nową nawierzchnię asfaltową na
przebudowanym odcinku drogi . Koszt remontu wyniósł 64.163,20 zł
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Remont chodnika przy ul. Kasztelańskiej w Krzywiniu
Wykonano nowe przejście dla pieszych z częscią chodnika na ul. StraŜackiej, wykonano
wjazd utwardzony kostką brukową do Domu StraŜaka. Koszt remontu wyniósł 5.434,10 zł
Remont chodnika ul. Kościelnej w Kryzwiniu
Wykonano podjazd
wraz z wyprofilowaniem nawierzchni chodnika dla osoby
niepełnosprawnej. Koszt remontu wyniósł 707,60 zł
Remont nawierzchni placu po kiosku ul. Rynek w Krzywiniu
Usunięto fundamenty kiosku, wykonano nową podbudowę betonową, wykonano nową
nawierzchnię z kostki brukowej. Koszt remontu wyniósł 3.352,56 zł
Remont chodnika ul. Mostowa w Krzywiniu
Wykonano remont istniejącego chodnika z płytek, wykonano nowe wyniesione przejście dla
pieszych z nawierzchnią z kostki brukowej na podbudowie betonowej. Koszt remontu
wyniósł 4.499,36 zł
Remont ul. Bojanowskiego w Krzywiniu
Wykonano remont chodnika o nawierzchni z kostki brukowej z jednej strony w krawęŜniku
drogowym z drugiej strony w obrzeŜu betonowym w kierunku do przejścia przy wiatraku,
wykonano nowe wyniesione przejście dla pieszych z nawierzchnią z kostki brukowej na
podbudowie betonowej. Koszt remontu wyniósł 6.901,54 zł
Remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg gminnych Zbęchy Pole –BieŜyń,
Rąbiń –Rąbinek, Gierłachowo, Nowy Dwór –Krzywiń. Razem koszt modernizacji 8764,05zl.
OdśnieŜanie
Wykonano odśnieŜanie dróg gminnych Krzywin - Nowy Dwór, Rąbiń-Rąbinek, Bielewo,
Łagowo, Cichowo, Mościszki - Dalewo, Zbęchy Pole- BieŜyń, Lubiń, Gierłachowo, Jerka,
Kopaszewo, Rogaczewo Małe, Jurkowo, Czerwona Wieś, Kuszkowo Dębiec Stary,
Wymysłowo. Razem koszt odśnieŜania na kwotę 45.968,58 zł. Wywóz śniegu z ulic
miejskich Krzywinia. Razem koszt wywozu na kwotę 8.785,00 zł.
Naprawy wiat przystankowych
Wykonano naprawę wiat w miejscowościach - Jurkowo i Jurkowo Huby Koszt napraw wiat
2.290,71 zł.
Oznakowanie pionowe dróg gminnych
Wykonano oznakowanie pionowe drog gminnych w miejscowościach Jerka ul. Działkowa, ul.
Lipowa, ul. Nowa D-40 i D-41 po dwa kpl.D-18 szt3, B-18; Jerka ul Ogrodowa D-40 D-41,
D-4a, Krzywiń ul. Mostowa C-10 szt3,C-12szt3, A-7 szt 3, D-6 szt2, A-11a szt2,B-33 szt2;
Krzywiń ul. Nawrockiego B-2,B-36,D-3; Parking Mościszki B-2, A-7, D-3, D-18,D-6 szt2,
D-15; Uzupełniono brakujące oznakowanie drogi w Cichowie i w Krzywiniu. Koszt
oznakowania wyniósł 7.979,23 zł.
Równanie drog
Wykonano równanie oraz wałowanie dróg na terenie gminy Krzywiń (Zgliniec, Stary Dębiec,
Jurkowo działki) na łączną kwotę 18.403,00 zł.
Melioracja
- Mościszki zakupiono 300 mb rur perforowanych Ø 110 mm oraz rur na przepust przez
drogę Ø 400 mm za kwotę 4.245,00 zł
- Wykonano przepusty Ø 300 mm i 400 mm w miejscowości Bielewo odmulono rów
przydroŜny przy drodze gminnej w kierunku Bielewka przy świetlicy oraz w kierunku
Lubinia za kwotę 5.080,00 zł.
- W miejscowości Wieszkowo wykonano przepust z rur Ø 400 mm oraz wykonano rów
odprowadzający wody deszczowe z drogi powiatowej za kwotę 5.904,00 zł.
- Dofinansowano SWMNO Kościan w kwocie 6.000,00 zł do ręcznego odmulenia dna
rowu Łuszkowskiego oraz Czerwonowiejskiego o głębokości 1,50 m warstwą 0,20 m.
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II. Remonty budynków świetlic wiejskich w miejscowościach
Wykonano remonty świetlic wiejskich w 2010 roku w miejscowościach:
Łagowo
Wykonano podjazd utwardzony kostką brukową do świetlicy wiejskiej. Koszt remontu
wyniósł 6.197,00 zł
Lubiń
Wykonano remont urządzeń instalacji sanitarnej i zakup materiałów na sufit świetlicy.
Koszt remontu wyniósł 17.770,79 zł
Zbęchy
Wykonano zadaszenie przy świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł 4.650,00 zł.
Gierłachowo
Wykonano wymianę okien w świetlicy wiejskiej w wystawce i wykonano 50mb rurociągu
kanalizacji deszczowej przy drodze do Jerki. Koszt remontu wyniósł 4.493,02 zł.
Bielewo
Wykonano remont dachu na świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł 22.712,80 zł
Czerwona Wieś
Zakupiono kosiarkę spalinową do utrzymania zieleni wokół świetlicy, zakupiono siatkę
ogrodzeniową i uzupełniono ogrodzenie placu wokół świetlicy, zakupiono materiały do
remontu świetlicy. Koszt zakupów wyniósł 6.555,00 zł.
Nowy Dwór
Wykonano wymianę drzwi wejściowych do świetlicy, zakupiono materiały dekarskie,
elementy rynien, zakupiono kosiarkę spalinową z napędem. Koszt zakupu wyniósł 6.834,00 zł
Mościszki
Wykonano malowanie świetlicy, zakup węgla, zakup kostki brukowej na utwardzenie placu
przy świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł 815,90 zł
Jerka
Dokonano zakupu kosy tarczowej. Koszt zakupu wyniósł 1.695,00 zł
Świniec
Zakupiono materiały budowlane do remontu węzła sanitarnego przy świetlicy wiejskiej.
Koszt zakupu wyniósł 5.996,00 zł
Teklimyśl.
Wykonano przeróbkę krzeseł do świetlicy wiejskiej, stoły do świetlicy wiejskiej, zakupiono
gaz do świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł 4.667,90 zł.
Zbęchy Pole
Zakup kostki brukowej do utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej. Koszt zakupu wyniósł
7.776,00 zł.
Zgliniec
Zakup okien pcv do świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł 5.500,00 zł.
Wieszkowo
Zakupiono meble kuchenne, piekarnik, patelnię elektryczną, antyramy, lampy do projektu
„Dom Tradycji”. Zakupiono materiały budowlane na wykonanie remontu schodów
wejściowych, przystanku autobusowego. Koszt zakupów wyniósł 9.903,97 zł
Kopaszewo
Wykonano remont świetlicy wiejskiej. Koszt remontu wyniósł 1.500,00 zł
Rogaczewo Małe
Zakup urządzeń na plac zabaw. Koszt zakupu wyniósł 7.850,99 zł
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Rogaczewo Wielkie
Zakup kosy tarczowej. Koszt zakupu wyniósł 1.835,00 zł
Łuszkowo
Wykonano remont dachu wraz z termoizolacją na części pokrycia papowego świetlicy
wiejskiej. Koszt zakupu wyniósł 14.473,92 zł
śelazno
Wykonano wymianę okien w świetlicy wiejskiej. Koszt zakupu wyniósł 6.700,00 zł.

III. Rolnictwo
Wycinka drzew
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu wydał 139 decyzji na wycinkę drzew, z których to
rolnicy indywidualni pozyskali 331 m3 drewna z zadrzewień z terenu gminy.

IV. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1. Gospodarka Odpadami
Na składowisku odpadów obojętnych w 2010 roku działka geod. nr 357 połoŜona w
Czerwonej wsi wykonano badanie osiadania powierzchni składowiska odpadów oraz
wykonano jedną serię badań składu i emisji gazu składowiskowego za kwotę 2.337,00 zł.
Rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych zebranych w roku 2010 i przekazanych do odzysku
i recyklingu do MZO, REMONDIS, EKO-SKÓRTEX:
- opakowania z tworzyw sztucznych: zebrano 10920 kg, przekazano do odzysku i
recyklingu 7020 kg,
- opakowania z papieru i tektury: gmina zebrano 21980 kg, przekazano do odzysku i
recyklingu 13180 kg,
- opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami: zebrano 60600 kg, przekazano
do odzysku i recyklingu 51900 kg.
- odpady pouŜytkowe baterie i akumulatory 1038,7 kg
- odpady pouŜytkowe sprzęt elektryczny i elektroniczny 1380 kg
2. Wywozy nieczystości stałych i płynnych:
W 2010 roku obsługiwano przede wszystkim budynki komunalne, jednostki organizacyjne
gminy oraz sołectwa w całej gminie. Wywóz nieczystości stałych odbywał się w kontenerach
KP-7 realizowany przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie. W celu sprawnego
i prawidłowego zabezpieczenia wywozu nieczystości stałych z miejscowości letniskowych
oraz terenu miasta Krzywiń referat w własnym zakresie dokonywał zbioru nieczystości
gromadząc je i przygotowując do odbioru w kontenerach K-7. Z uwagi na brak moŜliwości
wywozu nieczystości płynnych własnymi środkami transportu z nieruchomości komunalnych
zawarto umowy na wywóz nieczystości z firmami posiadającymi koncesję z terenu naszej
Gminy tj. „Wywóz Nieczystości” Barbara Sobkowiak z siedzibą w Krzywiniu oraz Firmą
WielobranŜową „Wywóz Nieczystości” Iwona Leszczyńska z siedzibą w Lubiniu.
W celu zapewnienia stałej czystości w okresie letnim na terenach rekreacyjnych Referat SłuŜb
Technicznych dokonywał zbioru nieczystości z koszy i beczek rozstawionych w tych
miejscowościach oraz zobowiązał wszystkich właścicieli działek rekreacyjnych do podpisania
umów na wywóz nieczystości stałych z firmami posiadającymi koncesję na wywóz
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nieczystości. Oprócz tego rozstawiono pojemniki i dokonywano systematycznego opróŜniania
i wywozu nieczystości w obrębie jezior: Krzywiń, śelazno, Cichowo, Mościszki oraz Zbęchy.
4. Zieleń i oczyszczanie:
W 2010 okresie zimowym odśnieŜano i posypywano piaskiem drogi i chodniki w mieście
oraz na terenie gminy. Utrzymywano w naleŜytym stanie place i chodniki, równieŜ przed
budynkami komunalnymi. Dokonano przecinki krzewów ozdobnych na terenie parków i
skwerów, prześwietlano korony drzew w Krzywiniu. W okresie wiosennym oczyszczano
ulice z piasku i innych zanieczyszczeń. Na bieŜąco naprawiano wyrwy w jezdniach oraz znaki
drogowe. Dokonano nasadzeń krzewów i roślin kwiatowych na terenie parków, rynku oraz w
wazach kwiatowych. Przystąpiono do kompleksowego przygotowania obiektów
rekreacyjnych do sezonu letniego na terenie jezior: Krzywiń i Cichowo. Przeprowadzono
remont pomostów, nawieziono świeŜego piasku na boisko do siatkówki plaŜowej,
zrekultywowano plaŜę poprzez kilkakrotne jej przebronowanie. W tym czasie równieŜ
wyremontowano i pomalowano urządzenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Powstańca
Lewandowskiego, ul. Kościańskiej, ul. Mostowej. W parkach naprawiono i pomalowano
ławki. Na terenach rekreacyjnych Cichowa wyremontowano drewniane balustrady przy plaŜy
i parkingach. Referat na bieŜąco prowadził letnie utrzymanie plaŜ w Krzywiniu i Cichowie.
Równocześnie prowadzono prace porządkowe placów, parków i ulic w miejscowościach:
Lubiń, Jerka, Bielewo, BieŜyń, Zbęch, Mościszki i wielu innych, dbano o porządek na
terenach rekreacyjnych i zielonych naszej gminy. W tym teŜ okresie przycinano Ŝywopłoty,
wykaszano trawniki odchwaszczano klomby i wazy kwiatowe w mieście. Objęto stałą
pielęgnacją zieleń i kwiatostany całego miasta. Utrzymanie i konserwację zieleni na terenach
wiejskich naszej gminy zlecono Zakładowi Usług Ogrodniczych i Melioracyjnych – Paweł
Kosowski Zbęchy. Referat czynnie uczestniczył w akcji „Sprzątanie Świata„ - zbieranie
worków ze śmieciami z terenu gminy. W ciągu całego roku systematycznie opróŜniano kosze
uliczne, pojemniki i kontenery, utrzymywano tereny zielone w Krzywiniu, Lubiniu, Rąbiniu,
Bielewie, Cichowie, Jerce, Łagowie i innych miejscowościach naszej gminy.
W okresie letnim sprzątano tereny rekreacyjne w Kzywiniu, śelaŜnie, Zbęchach i Cichowie,
naprawiano zniszczone balustrady. Referat równieŜ wykonywał szereg prac związanych z
obsługą imprez kulturalno – rekreacyjnych i sportowych organizowanych przez Urząd Miasta
i Gminy oraz organizacje społeczne.
5. Remonty budynków komunalnych:
W 2010 roku administrowano 10 budynkami oraz 16 lokalami uŜytkowymi.
Ogólne koszty utrzymania budynków komunalnych mieszkaniowych wyniosły 190.083,25 zł,
z tego: na zakup opału do dwóch bloków to 47.083,60 zł, opłaty za energię elektryczną i wodę
21.169,40 zł, wynagrodzenie palaczy 17.640,00 zł, składki na ZUS i Fundusz Pracy 3.045,51
zł, usługi kominiarskie 5.726,68 zł.
Wykonano następujące prace remontowo – konserwacyjne budynków komunalnych:
- Krzywiń, ul. Strzelecka 13a – wymiana grzejników CO - 299,90 zł, naprawa dachu 1.250,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej – 154,67 zł, naprawy drobne – 419,80 zł,
- BieŜyń 117 – roboty dekarskie – remont kapitalny dachu – 40.098,96 zł, naprawa pompy
przy CO – 320,00 zł, wymiana stolarki budowlanej – 3.377,00 zł, drobne naprawy –
373,81 zł, remont i przeprowadzenie pomiarów piorunochronów – 2.440,00 zł;
- Krzywiń, ul. Strzelecka 15 - wymiana stolarki budowlanej – 2.500,00 zł
- Krzywiń, ul. Kościańska 5 - drobne naprawy – 161,38 zł
- Łuszkowo 103 – naprawa dachu i zabezpieczenie posesji – 918,70 zł
- Jerka, ul Szkolna 10 – naprawa CO – 337,00 zł
- Gierłachowo 20 - remont dachu 20.000,00 zł, przestawienie pieca kaflowego 1.712,00 zł
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6. Sprzęt
Na wyposaŜeniu Referatu SłuŜb Technicznych był następujący sprzęt: ciągnik Ursus 4512,
dwie przyczepy rolnicze, naczepa do wywozu kontenerów, piaskarka, rębak, kosiarka-traktor,
drobny sprzęt do utrzymania czystości, bieŜących napraw oraz utrzymania zieleni.
Przeprowadzono naprawy i konserwację ciągnika Ursus, przyczep rolniczych i piaskarki.
Naprawiono i poddano konserwacji sprzęt mechaniczny do utrzymania zieleni.

V. Prace interwencyjne, publiczne i prace społecznie uŜyteczne
Wzorem lat poprzednich w roku 2010 we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz
Powiatowym Urzędem Pracy i realizowano program aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
W ramach prac interwencyjnych przez okres sześciu miesięcy pracowało 11 osób.
Jednocześnie w miesiącach od kwietnia do listopada pracowało 19 osób wykonujących prace
społecznie uŜyteczne w miejscowościach swojego zamieszkania pod nadzorem Referatu
SłuŜb Technicznych, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sołtysów.
W aspekcie społecznym programy te mają ogromne znaczenie ze względu na pomoc
materialną jaką przyniosły rodzinom zatrudnionych, a takŜe z uwagi na fakt aktywizacji
zawodowej ludzi, którzy długi czas nie podejmowali Ŝadnej pracy. Nabór pracowników
odbywał się kaŜdorazowo po konsultacji z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu,
który wskazywał rodziny najbardziej potrzebujące pomocy. JednakŜe występowały kłopoty z
pozyskaniem osób chętnych do pracy i spełniających kryteria.
W 2010 roku Referat SłuŜb Technicznych zatrudniał równieŜ 5 osób skierowanych przez Sąd
Rejonowy w Kościanie, w celu wykonania nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele społeczne
- przepracowano razem 1064 godziny. Prace wykonywano na terenie miasta Krzywinia, jak
równieŜ na terenach wsi Lubiń, Zbęchy, Jerka, Cichowo, Łagowo, Bielewo, Czerwona Wieś,
BieŜyń, Kopaszewo, Rogaczewo Małe, Rąbiń i śelazno.

VI. Zdrowie
1. Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
W 2010 roku zrealizowane zostały następujące jego elementy:
Zgodnie z wymogami ww. programu została sporządzona korekta diagnozy naduŜywania
alkoholu na terenie miasta i gminy Krzywiń. Obecnie ze zdiagnozowanym przez biegłego
psychologa ZZA są 123 osoby.
Działaniem GKRPA objęte jest 131 osób naduŜywających alkoholu. Członkowie komisji
przeprowadzili 33 rozmowy o charakterze interwencyjno-profilaktycznym, w wyniku których
wystosowano 4 wnioski do Sądu Rejonowego w Kościanie o nałoŜenie obowiązku leczenia
odwykowego oraz 6 wniosków o opinię biegłego psychologa w kwestii uzaleŜnienia od
alkoholu. W wyniku powyŜszych rozmów takŜe 4 osoby podjęły leczenie dobrowolnie, a w
trakcie leczenia jest 8 osób. W 6 sprawach prowadzone jest postępowanie prokuratorskie.
Przeprowadzono 20 rozmów z członkami rodzin osób naduŜywających alkohol i 3 rozmowy
ze sprawcami przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym.
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W ramach działalności profilaktycznej GKRPA przeprowadziła następujące działania:
- opłacono i zorganizowano wyjazd 30 dzieci z terenu naszej gminy na kolonie
socjoterapeutyczne do Kowar,
- sfinansowano zatrudnienie opiekunki podczas ferii zimowych i letnich w świetlicy
Rogaczewo Małe,
- dofinansowano zorganizowane przez Proboszcza Parafii Rąbiń półkolonie letnie w
miesiącach lipcu i sierpniu,
- dofinansowano rajd rowerowy zorganizowany dla dzieci z rodzin patologicznych i o
podwyŜszonym wskaźniku ubóstwa w ramach porozumienia zawartego pomiędzy
Gminą a Stowarzyszeniem Porozumienie Ziemia Kościańska,
- prowadzone są świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Wieszkowie (zakup artykułów
malarskich do odnowienia ścian, stołu, firany oraz osłonę drzwiczek pieca kaflowego
– zalecenie SANEPID-u) i w Zbęchach (zakup niezbędnych artykułów dydaktycznobiurowych oraz montaŜ ogrzewania w świetlicy)
- zakupiono nagrody na konkurs z dziedziny profilaktyki alkoholowej i narkomanii
zorganizowany na festynie we wsi Zbęchy,
- w ramach akcji „Stop dopalaczom” sfinansowano zakup 600 ulotek dla zespołów
szkół z terenu gminy z przeznaczeniem dla rodziców,
- zakupiono bajki terapeutyczne dla przedszkola w Krzywiniu,
- opłacono szkolenie dla 3 członków MGKRPA z zakresu najnowszych uregulowań
prawnych i zmian ustaw o finansach publicznych przeciwdziałających uzaleŜnieniom
oraz przemocy w rodzinie,
- zrealizowano i sfinansowano profilaktyczny program „NOE” dla uczniów z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu,
- zakup nagród na konkurs plastyczny „AIDS nie zna granic” - Zespół Szkół w Jerce,
- zakup nagród na konkurs filmowy (wyreŜyserowanie i nakręcenie filmu nt.
konsekwencji w związku z uzaleŜnieniem od narkotyków) zorganizowany przez
Komendy Powiatowej Policji w Kościanie,
- w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, finansowano nagrody na LZS Turniej
Wsi pod nazwą „Sport, Rekreacja, Trzeźwość” oraz opłacono opiekunów w świetlicy
w BieŜyniu oraz siłowni w Krzywiniu,
- kontynuowano działania w ramach akcji PARPA „Alkohol – nieletnim dostęp
wzbroniony”, „CiąŜa bez alkoholu” oraz „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”
- list gratulacyjny sygnowany przez PARPA, WHO i KG Policji.
- przeprowadzono wyrywkowe kontrole punktów sprzedaŜy 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 „DOM”, które zgodnie ze swym statutem pośrednio realizowało zadania
gminne w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadząc
następujące działania:
prowadzono „Punkt Konsultacyjny” z dziedziny uzaleŜnienia od alkoholu i
narkotyków, ze stałymi dyŜurami, w którym raz w miesiącu udzielana jest pomoc
psychologiczna
kontynuowano współpracę z Oddziałem Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala
Neuropsychiatrycznego w Kościanie, prokuraturą i sądem,
zorganizowano wyjazd dla 30 osób na Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynenckich w
Małym Cichym k/Zakopanego,
z pomieszczeń Stowarzyszenia korzystali członkowie 2 Klubów Seniora oraz Koła
PZW (około 150 osób miesięcznie).
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Podsumowując: zwiększa się liczba osób podejmujących leczenie, co świadczy o
skuteczności prowadzonych rozmów motywujących do podjęcia leczenia przez członków
MGKRPA.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Rejon działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu obejmuje
miasto i Gminę Krzywiń. W 2010 roku w MGOPSie było zatrudnionych 19 osób, na
stanowiskach: dyrektor, główny księgowy, 4 pracowników socjalnych w rejonach
opiekuńczych, 2 inspektorów do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
robotnik gospodarczy, 3 pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych, w tym 1 osoba
na 1/2 etatu opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi w czasie dowozu do Ośrodka
Rehabilitacyjnego i Ośrodka Wsparcia do Kościana i 7 osób na umowę zlecenie
wykonujących pracę pomocy sąsiedzkich.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działając zgodnie z w ustawą o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004r ( tj. Dz.U. z 2009r Nr 175 poz. 1362 z póŜ.zm.) wykonuje
zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i nieobowiązkowym oraz zadania
zlecone przez administrację rządową. Środki finansowe na realizację ww. zadań pochodzą z
budŜetu gminy (zadania własne) i Ministerstwa Polityki Społecznej (dotacje do zadań
własnych gminy i zadania zlecone ) środki te są przekazywane przez Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu .
Ogólne zasady przyznawania pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Pomocy
społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodów: ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub cięŜkiej choroby, przemocy
w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy
opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, alkoholizmu i narkomanii, trudności w
przystosowaniu do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej, klęski Ŝywiołowej lub ekologicznej.
W roku 2010 na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 182.571,87 zł. W tym z budŜetu
gminnego 104.710,35 zł - na realizację zadań własnych obowiązkowych i fakultatywnych
Gminy, pozostałe 77.861,52 zł to dotacja z budŜetu centralnego do zadania własnego na
wypłatę zasiłków okresowych. Na zasiłki stałe wydatkowano 109.751,76 zł (dotacja w 100%
z budŜetu państwa). Udzielono pomocy (osobom – rodzinom będącym w trudnej sytuacji
materialnej) niezaleŜnie od rodzaju, formy i źródła finansowania 261 rodzinom (tj. 839
osobom).
W zakresie zadań własnych Gminy realizowane były następujące świadczenia:
Zasiłki stałe w wysokości od 30 zł do 444 zł miesięcznie otrzymały 34 osoby
całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności nie posiadające
uprawnień do własnych świadczeń emerytalno-rentowych lub posiadające dochody, lecz
niŜsze niŜ kryterium dochodowe.
128 dzieci – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
otrzymywało posiłki w stołówce przy szkole w Krzywiniu, w szkole Jerce, Lubiniu, BieŜyniu,
Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie, LO w Kościanie, Bursie w Lesznie oraz we
wszystkich przedszkolach naszej Gminy i 5 osób dorosłych otrzymywało gotowe posiłki ze
stołówki przy ZS w Krzywiniu, oraz 228 osób otrzymało pomoc na zakup Ŝywności lub
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zakupiono produkty Ŝywnościowe w ramach Rządowego programu „Pomoc państwa w
zakresie doŜywiania”, wydano 96.032,73 zł, w tym dotacja w wysokości 56.033 zł.
163 osobom udzielono pomocy w formie zasiłków jednorazowych, pomoc ta była
udzielana na zakup Ŝywności, opału, wyposaŜenia do szkoły, leków i leczenia, opłacenia
wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. W przypadku stwierdzenia marnotrawstwa
przyznanych świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej lub własnych zasobów
materialnych, Ośrodek przyznawał pomoc w formie niepienięŜnej (zakup opału, zakup
Ŝywności, opłacenie energii elektrycznej, opłacenie czynszu).
Dla 3 osób (w związku z przemocą i bezdomnością) opłacono miejsce schronienia na
kwotę 2.034 zł
Przyznano 260 świadczeń okresowych na łączną kwotę 85.184 zł. Przysługuje on
osobom lub rodzinom ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie
pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego
9 osób korzystało z pomocy w formie usług opiekuńczych, łączny koszt pomocy
usługowej wynosił 41.694 zł, w tym 7.958,68 zł to usługi pomocy sąsiedzkich.
W 2010 roku udzielono 13 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę 3.361 zł.
Średnia wysokość zasiłku celowego specjalnego wyniosła 258 zł. Najczęstszym powodem
wnioskowania o tego typu pomoc była niemoŜność zakupienia leków z uwagi na zbyt niski
dochód przekraczający wprawdzie kryterium dochodowe, ale niewystarczający do
zaspokojenia tej potrzeby we własnym zakresie. Do typowych biorców tego świadczenia
naleŜą osoby starsze z niską rentą lub emeryturą.
Ośrodek Pomocy Społecznej 34 osobom nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego
a pobierającym zasiłki stałe lub świadczenia pielęgnacyjne opłacał składkę na ubezpieczenie
zdrowotne na łączną kwotę 10.618,73 zł.
Wszelka pomoc Ośrodka skierowana jest do indywidualnego klienta/rodziny, a
wydanie decyzji administracyjnej podejmuje się na podstawie wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego w miejscu zamieszkania klienta przez pracownika socjalnego. Pracownik
socjalny kieruje się zasadą dobra osób i rodzin, którym słuŜy, poszanowania ich godności i
prawa tych osób do samostanowienia. Ma obowiązek przeciwdziałania praktykom
niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę. W roku 2010 pracownicy
socjalni Ośrodka przeprowadzili około 800 wywiadów środowiskowych rozeznając
środowiska pod względem ich sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, mieszkaniowej i
materialnej. Wywiady środowiskowe Ośrodek przeprowadza takŜe na potrzeby innych
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu całej Polski – głównie wywiady
alimentacyjne. Pracownicy socjalni oprócz pomocy finansowej oferują klientom szeroki
zakres pracy socjalnej. Praca socjalna prowadzona jest z osobami rodzinami w celu
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności Ŝyciowej. Oznacza to Ŝe
klienci pomocy społecznej nie tylko oczekują pomocy finansowej, ale równieŜ pomocy w
zakresie rozwiązywania ich spraw Ŝyciowych. W 2010 roku 182 rodzinom udzielano pomocy
w postaci pracy socjalnej, w tym 65 tylko samej pracy socjalnej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu jest Partnerem Banku śywności
w Lesznie i partycypował w kosztach realizacji programu „Dostarczanie śywności dla
najuboŜszej ludności Unii Europejskiej 2010” – wydano 6.012,57 zł. Realizując powyŜszą
pomoc w formie wydawania Ŝywności otrzymywało Ŝywność 693 osoby z 202 rodzin.
Wydano artykułów spoŜywczych o wadze 42.718,30 kg o wartości 123.691,83 zł. Ośrodek
korzysta z pomocy wolontariuszy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
(przy organizowaniu wigilii w Klubach Seniora, zbiórce odzieŜy i rozładunku Ŝywności z
Banku śywności). TakŜe OPS brał udział w świątecznej zbiórce Ŝywności – z zebranej
Ŝywności pracownicy socjalni przygotowali i rozwieźli 32 paczki dla podopiecznych.
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Na terenie Gminy Krzywiń działają Kluby Seniora: w Świńcu, Kopaszewie, Czerwonej Wsi,
BieŜyniu, Lubiniu, Mościszkach, Jurkowie, Łagowie i 2 w Krzywiniu. Zostały one utworzone
w celu zapewnienia osobom w wieku emerytalnym pomocy w organizacji i aktywizacji ich
Ŝycia a w szczególności zaspakajania potrzeb kulturalnych. W roku 2010 dofinansowanie
działalności ww. klubów wyniosło 16.251,37 zł.
MGOPS Krzywiń opłaca koszty pobytu 4 mieszkańców skierowanych z Gminy Krzywiń do
Domów Pomocy Społecznej. Na te świadczenia wydatkowano 73.956,53 zł.
W 2010 roku OPS uczestniczył w organizowaniu prac społeczne uŜytecznych dla osób
bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W pomieszczeniach pod Ośrodkiem Zdrowia w Krzywiniu MGOPS prowadzi magazyn
odzieŜy. OdzieŜ pozyskujemy od mieszkańców Gminy Krzywiń, a z tej formy pomocy
skorzystały 64 rodziny.
W 2010 roku Ośrodek pozyskał dodatkowe środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu na realizację projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób
nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” - projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego.W projekcie wzięło udział 10 kobiet, które uczestniczyły w 218
godzinach szkoleniowych (kurs motywacyjny aktywnego poszukiwania pracy, obsługi klienta
przez telefon – telepraca, obsługa kas fiskalnych, kurs komputerowy, kurs rzemiosła
artystycznego i kreowanie własnego wizerunku, kurs prawa jazdy). Ponadto w ramach
projektu został zatrudniony pracownik socjalny w MGOPS. Ogółem koszt projektu wyniósł
100.401,98 zł, w tym 10.715,57 zł ze środków własnych
MGOPS zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych realizuje zasiłki rodzinne i dodatki do
zasiłku rodzinnego oraz świadczenia opiekuńcze. Świadczenia rodzinne w 2010 roku
otrzymało około 1.000 rodzin (ok. 1.500 dzieci). Wypłacono następujące świadczenia: 17656
– zasiłków rodzinnych na kwotę 1.516.385 zł, 9066 dodatków do zasiłków rodzinnych na
kwotę 1.002.178 zł, 100 świadczeń z tytułu urodzenia dziecka – 100.000 zł, 659 świadczeń z
tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 255.948 zł,
470 świadczeń z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 80.060 zł, 917 świadczeń z
tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 70.400 zł, 1038 świadczeń z tyt.
rozpoczęcia roku szkolnego – 103.800 zł, 2705 świadczeń z tyt. podjęcia nauki poza
miejscem zamieszkania - 137.810 zł, 3177 świadczeń z tyt. wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej – 254.160 zł, 3748 zasiłków pielęgnacyjnych - 573.444 zł, 492
świadczeń pielęgnacyjnych - 252.859 zł, 28 osobom opłacano składki na ubezpieczenie
społeczne w związku z pobieraniem świadczeń pielęgnacyjnych - 31.985 zł, 154 zapomóg
jednorazowych dla kaŜdego urodzonego dziecka – 154.000 zł.
W ramach funduszu alimentacyjnego realizowane były działania: wypłacono 586 świadczeń z
funduszu alimentacyjnego (dla 34 rodzin) w kwocie 158.510 zł. Przeprowadzono 24 wywiady
z dłuŜnikami alimentacyjnymi i przekazano istotne informacje komornikom mające wpływ na
egzekucje zasądzonych świadczeń alimentacyjnych. ZłoŜono 18 wnioski do organów ścigania
(prokuratury i policji) o ściganie za przestępstwo w związku z nie wywiązywaniem się z
obowiązku alimentacyjnego. 3 osoby zobowiązano do zarejestrowania się w PUP Kościan. 18
wniosków skierowano do Starosty Kościańskiego o odebranie prawa jazdy dłuŜnikom
alimentacyjnym. 9 wniosków do PUP Kościan o podjęcie starań zmierzających do
aktywizacji zawodowej dłuŜnika. 35 dłuŜników alimentacyjnych MGOPS zgłosił do
Krajowego Rejestru DłuŜników. Na wypłaty powyŜszych świadczeń i utrzymanie stanowisk
wydatkowano 3.795.992,17 zł, w tym 992,62 zł to kwota przekazana przez Urząd Miasta i
Gminy Krzywiń ze zwrotów wyegzekwowanych od dłuŜników alimentacyjnych.
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Ośrodek Pomocy Społecznej wydał w 2010 roku 2449 decyzji, od 5 decyzji złoŜono
odwołania do Samorządowego Kolegium Samorządowego w Lesznie.
Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje w ogólnopolskim systemie informatycznym dla pomocy
społecznej POMOST.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 356.105,57 zł.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu działający przy Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczął swą działalność w styczniu 2006 roku. Jest ośrodkiem
wsparcia o zasięgu ponad lokalnym, finansowanym z budŜetu Wojewody Wielkopolskiego.
Placówka zaświadczy usługi specjalistyczne dla osób upośledzonych umysłowo oraz chorych
i zaburzonych psychicznie. Podopiecznymi Domu są osoby mające trudności w
samodzielnym radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. Zajęcia odbywają się
codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00- 17.00 oraz dodatkowo w dni wolne
i świąteczne.
Kadra zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy to 9 osób, w tym 7 pełnych
etatów oraz 2 osoby na umowę zlecenie: kierownik (pedagog), pracownik socjalny,
pielęgniarka, fizjoterapeuta, 2 osoby działalność opiekuńczo – terapeutyczna, instruktor
terapii zajęciowej, 1 raz w tygodniu lekarz psychiatra (umowa zlecenie), 1 raz w tygodniu
psycholog (umowa zlecenie).
Pracownicy Domu prowadzą następującą dokumentację: dokumentacja zbiorcza tj. dzienna
karta pracy pracowni, tygodniowy plan pracy kaŜdego pracownika, zeszyt pracowni, tzn.
aktualny stan sprzętów i materiałów uŜywanych w danym pomieszczeniu, z których
korzystają podopieczni; dokumentacja indywidualna tj. indywidualny plan opiekuńczoterapeutyczny, dokumentacja pracownika socjalnego, kwestionariusze rodzinnego wywiadu
środowiskowego z dodatkowymi informacjami, dziennik pracy pielęgniarki, karty badań
lekarza psychiatry, neurologa, lekarza rodzinnego, aktualne zaświadczenia lekarskie ( 1 raz na
12 m-cy ), karty pacjenta z zaleceniami lekarskimi i karty podawania leków.
Osoby korzystające z ŚDS nie muszą posiadać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Podopieczni zostali zakwalifikowani do następujących grup według stopnia upośledzenia/
choroby psychicznej: stopień umiarkowany – II grupa inwalidzka : 21 osób, stopień znaczy –
I grupa inwalidzka : 14 osób, zaburzenia i choroby psychiczne: 8 osób (głównie schizofrenia).
W 2010 roku skorzystało z usług ŚDS 37 osób z następujących miejscowości: Łagowo 4
osoby, BieŜyń 1 osoba, Cichowo 1 osoba, Nowy Dwór 2 osoby, Lubiń 4 osoby, Jerka 4
osoby, Gierłachowo 2 osoby, Kopaszewo 1 osoba, Łuszkowo 1 osoba, Czerwona Wieś 5
osób, Bielewo 1 osoby, Zbęchy Pole 1 osoba, Zbęchy I 1 osoba, Jurkowo 1 osoba,
Wieszkowo 1 osoba, Wojnowice 2 osoby, Świerczyna 1 osoba, Krzywiń (bez dowozu) 4
osoby. Dowozy podopiecznych odbywają się samochodem słuŜbowym Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Kierowcą jest opiekun ŚDS.
W okresie działalności ŚDS w roku 2010r. podopieczni uczestniczyli lub zorganizowali
następujące imprezy: uroczysta Wigilia w Jurkowie, uroczysta Wigilia w Lubiniu, spotkanie
integracyjne ośrodków wsparcia: WTZ w Piaskach, ŚDS w Lesznie, OPS w Górze, zabawa
karnawałowa ŚDS w Kościanie i w Śremie, konkurs walentynkowy „Miłość nie jedno ma
imię„, konkurs tańca towarzyskiego „Taniec pod złotą nutę„w WTZ wKościanie, spotkanie
krajoznawczo–rekreacyjne, kulig i ognisko w Gospodarstwie Agroturystycznym w Łagowie,
występ artystyczny z okazji „Dnia Kobiet„ dla matek podopiecznych, konkurs plastyczny
„Poznaj Mój Świat„ organizowany przez MOPR w Lesznie, Wielkopostne Oratorium pt „
Siedem Ostatnich Słów Chrystusa” organizowane przez Zakon Benedyktynów w Lubiniu i
Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne w Krzywiniu, spotkanie okazji przywitania wiosny w
Zbęchach I, Turnus Rehabilitacyjny w Jarosławcu, IV Spartakiada Sportowo- Rekreacyjna,
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Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej w Kościanie, turniej sportowy „Dwa Ognie”w
MOPS i ŚDS w Kościanie, zawody „IV Liga Sąsiedzka” LO Krzywiń, zajęcia z instruktorami
szkoły przetrwania na Brzedni, XI Ponadpowiatowa Paraspartakiada w Gostyniu, festyn
„Zdrowa Planeta - Śmiech to Zdrowie” DPS Mościszki, „Wianki 2010” Zbęchy I, konkurs na
najładniejszy wianek świętojański oraz występ artystyczny, piknik ekologiczny ŚDS w
Chwałkowie, wycieczka krajoznawcza Nowy Dębiec, spotkanie „Na Szlakach Tradycji –
Lubiń 2010, DoŜynki Wiejskie w Łuszkowie, konkurs „Najładniejszy latawiec”, spotkanie z
okazji „Święta Ziemniaka” w Gostyniu, Olimpiada Bez Barier w Racocie, występy
artystyczne: „Krzywiniacy dla Krzywinia”, z okazji „Dnia Pszczelarza” i „Jasełka” w
Lubiniu, konkurs plastyczny na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kościanie.
Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu w rok 2010 wydano
kwotę 395.399,15 (391.399,15 z dotacji z budŜetu wojewódzkiego i kwota 4 000,00 zł dotacja
własna z Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu na zakup paliwa).
Wszystkie wydatki pomocy społecznej w 2010 roku wyniosły 5.151.053,11 zł.

VII. Edukacyjna opieka wychowawcza
Stypendia
System stypendialny Miasta i Gminy Krzywiń
1) szkolne stypendia naukowe - 10.050,00 zł
- Zespół Szkół w Krzywiniu - 1.850,00 zł
- Zespół Szkół w Jerce - 2.100,00 zł
- Zespół Szkół w Lubiniu - 1.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa w BieŜyniu - 500,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu - 4.500,00 zł
2) szkolne stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 83.097,50 zł
-w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 wypłacono stypendia 231 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2009/2010)
-w okresie od 01.09.2010 do 31.12.2010 wypłacono stypendia 186 uczniom
(dotyczy roku szkolnego 2010/2011)
- zasiłki szkolne wypłacono 9 uczniom
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 93.147,50 zł, w tym ze środków
własnych 26.669,50 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Gminne Przedszkole Samorządowe
W 2010 roku do 13 oddziałów Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu
uczęszczało 291 dzieci. Zatrudnionych było 16 pedagogów (łącznie 16 etatów), 2
pracowników administracji (1, 75 etatu) oraz 11 pracowników obsługi i pracownik sezonowy
(łącznie 10,09 etatu).
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Podstawową funkcją Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu jest funkcja
wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza. Placówka jest przedszkolem przyjaznym
dzieciom, uznaje ich podmiotowość, dąŜy do stymulowania i rozwoju dziecka, wspiera je w
trudnościach w atmosferze bezpieczeństwa i Ŝyczliwego traktowania. Wspomaga takŜe
działania wychowawcze rodziny w ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z ich
wrodzonym potencjałem i moŜliwościami psychofizycznymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno – kulturowym i przyrodniczym. Przedszkole zapewnia dzieciom: Udzielanie
pomocy psychologiczno–pedagogicznej, kontakt z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
w Kościanie, Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, przygotowanie do podjęcia
nauki w szkole podstawowej, Obserwacja, diagnozowanie rozwoju i umiejętności
przedszkolaków, praca wyrównawcza z dzieckiem, Kierowanie do logopedy, sprawowanie
opieki wychowawczo – pedagogicznej, dba o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w
przedszkolu i poza nim, realizacja obowiązkowych zajęć dydaktycznych w trosce o rozwój
intelektualny, społeczny, moralny, kulturalny i ruchowy dziecka, zapewnienie dzieciom
warunków do spontanicznej i bezpiecznej zabawy, integracja przedszkolaków /udział w
uroczystościach, wycieczkach, spacerach, zabawach w ogrodzie przedszkolnym/,
Diagnozowanie przygotowania sześciolatka do podjęcia nauki w szkole, Stwarzanie sytuacji
do poznawczej i badawczej działalności dziecka, eksperymentowania, Przygotowanie dziecka
do uczestnictwa w ruchu drogowym, Promowanie zdrowego stylu Ŝycia, rozwijanie
aktywności ruchowej i sprawności fizycznej dziecka. Formy i metody pracy w przedszkolu
oparte są przede wszystkim na zabawie, obserwacji, działaniu, doświadczeniu,
eksperymentowaniu, swobodnej i spontanicznej aktywności dziecka. Współpracujemy z
rodzicami i środowiskiem. Tradycją juŜ jest uczestnictwo rodziców, babć i dziadków w
uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu. Do najwaŜniejszych naleŜą:
Pasowanie na przedszkolaka, Święto Niepodległości, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny
– mamy, taty i dziecka, uroczystości związane z BoŜym Narodzeniem i z zakończeniem roku
szkolnego. W ramach współpracy z rodzicami zorganizowano: konsultacje pedagogiczne /2x
w miesiącu/, zajęcia pokazowe, zebrania, prelekcje, warsztaty dla rodziców, Dni Adaptacyjne
oraz Drzwi Otwarte” dla rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola,
festyn rodzinny.
Ponadto dzieci uczestniczyły w wielu konkursach, m.in. w gminnym konkursie o
bezpieczeństwie ruchu drogowego. Przygotowywały scenkę rodzajową z dowolnie wybranej
baśni, brały udział w widowiskach teatralnych, były w kinie, zwiedzały piękno bliŜszej i
dalszej okolicy podczas wycieczek oraz wielu innych formach aktywności dziecięcej.
Poprawa bazy materiałowej i remonty:
1. Przedszkole w Krzywiniu
Wymieniono 6 szt. okien, okna strychowego, wykonano remont sali /parter/, dachu budynku
gosp., zakupiono drzwi i meble do sekretariatu, drzwi /sala edukacyjna parter/, krzesełka,
stoliki, ławeczki i materace gimnastyczne, telewizor, faks+aparat telefoniczny+moduł do
centralki, rolety, pilarkę i kosiarkę. Łączna kwota 33.613,00 zł.
2. Przedszkole w BieŜyniu
Wymieniono drzwi /duŜa sala edukacyjna i pokój nauczycielski/, wytapetowano pokój
nauczycielski, naprawiono dach i oświetlenie, zakupiono stoliki i krzesełka, bojler. Łączna
kwota 8.214,00 zł.
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3. Przedszkole w Jerce
Wykonano remont sali edukacyjnej /parter i II piętro/, zakup wykładziny dywanu, malowanie
sali i sanitariatów, naprawa dachu, montaŜ lamp, wymiana okien, zakup 2 drzwi, pralki,
pompy, drabiny i komody /gabinet wicedyrektor/. Łączna kwota 23.100,00 zł.
4. Przedszkole w Lubiniu
Naprawa dachu. Łączna kwota 850,00 zł.
5. Przedszkole w Kopaszewie
Wymiana oświetlenia, malowanie sal edukacyjnych, korytarzy. Łączna kwota 1.396,00 zł
6. Przedszkole w Świńcu
Naprawa instalacji elektrycznej. Łączna kwota 183,00 zł
7. Przedszkole w Bielewie
Naprawa instalacji elektrycznej, malowanie sal edukacyjnych, korytarzy. Łączna
4.751,00 zł.

kwota

Ponadto zakończono realizację dwóch projektów unijnych: Przedszkole Krzywiń ,,Bystra
główka” i Przedszkole Jerka „Twórczy przedszkolak” dzięki którym udało się pozyskać
kwotę 100.000 zł.

II. Szkoła Podstawowa w BieŜyniu
1. Informacje wstępne o szkole:
W Szkole Podstawowej w BieŜyniu uczyło się w 6 oddziałach 94 uczniów, w tym w klasach I
– III było 49. Nauka odbywa się na jedną zmianę, a uczniowie dowoŜeni są z 4 wiosek
(Łagowa, Cichowa, Mościszek i Zbęch Pole).
W szkole zatrudnionych było 8 nauczycieli na pełnym etacie, 2 nauczycieli
niepełnozatrudnionych realizuje razem 18 godzin, 1 nauczyciel katecheta (0,11 etatu).
Nauczyciele posiadają następujące wykształcenie: 11 nauczycieli mgr z przygotowaniem
pedagogicznym, 1 nauczyciel wykształcenie wyŜsze zawodowe, 1 nauczyciel średnie
pedagogiczne. Ponadto w szkole pracowało: 1,5 etatu pracownicy administracji, 2 etaty
sprzątaczki, 0,5 etatu pracownik gospodarczy.
2. Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza:
Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze miały na celu między innymi: kształcenie
zdolności zastosowania zdobywanej wiedzy i umiejętności w Ŝyciu, dąŜenie 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
dydaktyczno–wychowawczych, kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy,
praworządności i Ŝycia rodzinnego, a takŜe wobec takich wartości uniwersalnych jak:
godność ludzka, Ŝyczliwość, tolerancja, sprawiedliwość, demokracja, wolność, patriotyzm,
zagwarantowanie podmiotowości uczniów i nauczycieli oraz umoŜliwienie istotnego udziału
rodziców w kształceniu swoich dzieci, umoŜliwienie korzystania z edukacji dzieci
niepełnosprawnych i wymagających specjalnej troski, zapewnienie uczniom warunków
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niezbędnych do zachowania i umacniania higieny osobistej i świadczeń z zakresu profilaktyki
zdrowotnej, kształtowanie postaw prozdrowotnych.
Uczniowie brali udział w następujących konkursach: szkolny konkurs humanistyczny,
szkolny konkurs matematyczno-przyrodniczy, szkolny konkurs języka angielskiego, Turniej
Wiedzy PoŜarniczej, międzyszkolny konkurs „Bądź przyjacielem środowiska”, SP BieŜyń
zajęła I miejsce w gminie Krzywiń, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „ O laur
najlepszego recytatora roku szkolnego 20010/2011”, Miejsko–Gminny Konkurs
Ortograficzny o Złote Pióro Mistrza Ortografii
dla klas II – III kształcenia zintegrowanego, Gminny Konkurs Ortograficzny dla klas drugich
szkoły podstawowej, Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas VI pt.„Jestem mistrzem
matematyki”, Rejonowy Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy, Ogólnopolski Konkurs
matematyczny - „Alfik matematyczny”, Konkurs plastyczny ”Najpiękniejsza Szopka
BoŜonarodzeniowa”, Ogólnopolski Konkurs Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu
Drogowego, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR 2010.
Uczniowie klasy VI pisali sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej. Uzyskana średnia
szkoły 23,72.
Uczniowie brali udział w zawodach sportowych: Mistrzostwa Gminy w Tenisie Stołowym,
Mistrzostwa Gminy w Piłce NoŜnej, Mistrzostwa Gminy w Unihokeju, Mistrzostwa Gminy w
Sztafetowych Biegach Przełajowych, Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach
Przełajowych, Gminne Zawody Sportowe Klas I – III, Regionalny Turniej Orlika
zorganizowany pod patronatem Premiera Donalda Tuska, Mistrzostwa Powiatu w
Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie.
Szkoła zorganizowała wycieczki do: Gostynia, Poznania, Leszna, Miranowa, Kościana,
Racotu, Kopaszewa. Odbywały się równieŜ wycieczki dydaktyczne, wyjazdy do teatrzyku (kl.
I-III) i do teatru (kl. IV-VI). Ponadto odbyły się następujące imprezy szkolne: Uroczystości z
okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, całodniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe z okazji Dnia
Dziecka zorganizowane z pomocą Rady Rodziców, Środowiskowa Akademia z okazji Święta
Niepodległości, spotkanie kolędowe.
Szkoła współpracuje ze szkołą w Skrdlovicach w Czechach. W czerwcu 2010 roku szkoła
gościła 14 uczniów czeskiej szkoły, jej dyrektora, dwoje nauczycieli i starostę Skrdlovic.
Szkoła systematycznie analizowała sytuację materialną rodzin uczniów, współpracowano z
Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu (uczniowie z rodzin o
trudnej sytuacji materialnej korzystali z drugiego śniadania) oraz z Poradnią Psychologiczno–
Pedagogiczną w Kościanie. Sprawy bieŜące dotyczące problemów uczniów z nauką jak i
sprawy wychowawcze załatwiane były przez wychowawców i pedagoga szkolnego.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2010 roku wykonano następujące prace remontowe:
- wymiana okien w dwóch salach dydaktycznych i w bibliotece - 16.800,06
- załoŜenie parapetów zewnętrznych - 872,30
- obróbka okien - 1.080,02
- malowanie klasy - 759,40
- remont pomieszczeń administracyjno-biurowych - 4.909,77
- malowanie bramek, stojaków, płotu na boisku - 202,66
- malowanie elementów drewnianych w klasach, okna, drzwi - 67,60
- kupno i montaŜ rolet okiennych w dwóch salach - 1.442,04
- naprawa dachu, czyszczenie rynien i naprawa płotu - 400,00
- przegląd, naprawa i wykonanie pomiarów elektrycznych - 1.999,99
Łączna kwota wynosi 28.533,84.
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Drobne remonty i malowanie mebli oraz ścian farbami olejnymi wykonywane były zgodnie z
potrzebami przez pracowników szkoły w ramach etatu.

III. Zespół Szkół Jerka
1. Informacje o szkole:
Do Zespołu Szkół w Jerce w 2010 roku do 19 oddziałów uczęszczało 402 uczniów, w tym do
12 oddziałów szkoły podstawowej 252 uczniów, a do 7 oddziałów gimnazjum 150 uczniów.
Z ogólnej liczby uczniów 276 było dowoŜonych. Zajęcia odbywały się w 22 salach
lekcyjnych, 2 pracowniach komputerowych i Sali sportowej.
Szkoła zatrudniała w okresie sprawozdawczym 41 nauczycieli (32 pełnozatrudnionych, w tym
4 przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia, 1 na urlopie macierzyńskim, 1 na
świadczeniu rehabilitacyjnym; 8 niepełnozatrudnionych, 2 uzupełniających etat innej szkoły)
oraz 12 pracowników administracji i obsługi (łącznie 9,45 etatu) i 1 pracownika sezonowego
2. Działalność dydaktyczno-wychowawcza
W 2010 roku 83 uczniów wzięło udział w konkursach przedmiotowych m.in. konkurs
humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, języka polskiego, języka angielskiego,
matematyki, historii, chemii, geografii, biologii, fizyki, z czego 18 uczniów zakwalifikowało
się do etapu rejonowego, z następującymi rezultatami 1 laureat i1 finalista Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego, 1 finalista Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, 1 finalista
Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i 1 finalista Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego. Zespół Szkół w Jerce był organizatorem wielu zawodów sportowych i
konkursów na etapie gminnym. Zorganizowano: Konkurs recytatorski „O laur najlepszego
recytatora”, Konkurs matematyczny dla klas III szkoły podstawowej, Konkurs ortograficzny
dla uczniów szkoły podstawowej, Ogólnoszkolne dyktando, konkurs „Historia regionu w
liczbach”, konkurs matematyczny. Ponadto uczniowie brali udział w następujących
konkursach: III Leszczyński Dziecięco-MłodzieŜowy Turniej Recytatorski, Konkurs Wiedzy
o Antyku, O Laur Najlepszego Recytatora, Ortograficzny klas III, Konkurs Mitologiczny,
Matematyczny konkurs klas I Gimnazjum, konkurs matematyczny klas III SP „Mistrz
mnoŜenia i dzielenia”, FINANSISTA, Międzynarodowym konkursie matematycznym
KANGUR i KANGUREK, „Jestem mistrzem matematyki” dla klas VI, Olimpiada w
matematyce, „IGRZYSKA OLIMPIJSJIE w Matematyce”, „HISTORIA REGIONU W
MATEMATYCE” ,Ciekawe Ŝycie twórców chemii, „Gwara Wielkopolska”, „Olimpijski
Turnieju Wiedzy PoŜarniczej”, „MłodzieŜ Zapobiega PoŜarom”, Dyktando z okazji Święta
Niepodległości, MłodzieŜowy Turniej Recytatorski”, konkurs „Chopin polski, europejski,
światowy …..”, „ Konkurs kolęd i pastorałek”, „Bądź przyjacielem środowiska” - akcja
zbierania baterii, „Przepis na potrawę regionalną”, konkurs multimedialny „WIELCY
KAPŁANI ZIEMII WIELKOPOLSKIEJ”. Konkursy plastyczne: Świąteczny anioł, Laurka
dla Pani, Najpiękniejsza szopka BoŜonarodzeniowa, Ozdoby boŜonarodzeniowe,
Najpiękniejsza Ozdoba Wielkanocna, Recepta na zdrowie, Konkurs promujący spoŜywanie
warzyw i owoców, Zaprojektuj pojazd przyszłości. Udział uczniów w programach i
projektach edukacyjnych: Ratujemy i Uczymy Ratować, Bądźmy zdrowi – wiemy, więc
działamy, Trzymaj formę, Warzywa i owoce w szkole - uczniowie nauczania początkowego
otrzymują owoce i warzywa na drugie śniadanie, JuŜ pływam - nauka pływania dla uczniów
klas III SP, Szklanka dla kaŜdego - mleko dla wszystkich uczniów SP 3 razy w tygodniu,
Radosna Szkoła, Uczymy się razem Ŝyć, Lepsza szkoła, Wielki egzamin z Gdańskim
Wydawnictwem Oświatowym, Animator Sportu dzieci i młodzieŜy. Udział uczniów w akcji:
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zbiórka artykułów dla psów w schronisku w Gaju, zbiórka plastikowych nakrętek „ Pomoc
dla Marka”, zbiórka pieniędzy „ Nasze Grosze”.
Udział uczniów w zawodach sportowych w 2010 roku: na szczeblu wojewódzkim piłka noŜna
Orliki 2010 gimn. dziewcząt – II miejsce, na szczeblu rejonowym: Piłka noŜna Orliki 2010
gimn. dziewcząt – I miejsce, Etap powiatowy: UNIHOKEJ chłopcy gimn. IIm, UNIHOKEJ
dziewcząt gimn. IIm, UNIHOKEJ dziewcząt SP IIm, Unihokej chłopców SP IIm,
Narciarstwo zjazdowe SP I i III m, Snowboard gimn. III m, Czwórbój LA chłopców SP IVm,
i dziewcząt SP IIIm, Piłka noŜna dziewcząt SP Im, Sztafetowe biegi przełajowe SP IIIm,
Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt Gimn. IIIm, Sztafetowe biegi przełajowe chłopców
gimn. IVm, Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt Gim IIIm, Indywidualne biegi
przełajowe chłopcy Gim. Im, Indywidualne biegi przełajowe dziewcząt SP II m, Piłka ręczna
chłopców SP IIm, Piłka ręczna chłopców SP I m, Etap gminny: Tenis stołowy druŜynowo SP
dziewczęta IIm, Tenis stołowy druŜynowo SP chłopcy IIIm, Tenis stołowy druŜynowo gimn.
dziewczęta IIm, Tenis stołowy druŜynowo gimn. chłopcy IIm, Piłka noŜna chłopców gimn.
IIm, Piłka noŜna chłopców SP Im, Piłka noŜna dziewcząt SP Im, Piłka noŜna halowa
chłopców gimn. IIm, Piłka noŜna halowa dziewcząt SP IIm, Piłka noŜna halowa chłopców
gimn. Im, Piłka noŜna Orliki 2010 SP dziewcząt Im, Piłka noŜna Orliki 2010 SP chłopców II
m, Piłka noŜna Orliki 2010 gimn. dziewcząt I m, Piłka noŜna Orliki 2010 gimn. chłopców II
m, Piłka noŜna halowa chłopców SP II m, Siatkówka dziewcząt gimn IIm, Siatkówka
chłopców gimn. II m, Tenis stołowy indywidualnie chłopców gimn. III m, Tenis stołowy
indywidualnie dziewcząt SP III m, Unihokej SP dziewcząt I m, Unihokej SP chłopców Im,
Unihokej gimn. dziewcząt I m, Unihokej gimn. chłopców I m, Czwórbój LA dziewcząt Im,
Czwórbój LA chłopców I m, Sztafetowe biegi przełajowe gimn.dziewczęta I m, Sztafetowe
biegi przełajowe gimn.chłopcy I m, Sztafetowe biegi przełajowe SP I m, Indywidualne biegi
przełajowe dziewcząt Gim. I, II i III m, indywidualne biegi przełajowe chłopcy Gim. I, II m,
indywidualne biegi przełajowe dziewcząt SP I, II i III m, Indywidualne biegi przełajowe
chłopcy SP I i III m.
W 2010 roku zorganizowano wiele imprez szkolnych i środowiskowych, takich jak: Święto
Patrona Szkoły – nadano imię Melchiora Wańkowicza Gimnazjum w Jerce a Zespołowi Szkół
został nadany sztandar; Mini Polagra; Dzień Babci i Dziadka, Koncert chóru szkolnego
Kantylena. Prowadzono równieŜ współpracę z rodzicami poprzez Dni Otwarte Szkoły,
spotkania i zebrania.
Dodatkowo zorganizowano pogadanka przeprowadzona przez przedstawiciela Policji
dotycząca bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym, spotkanie uczniów klas gimnazjum z
Policjantem ds. prewencji dot. odpowiedzialności nieletnich wobec prawa oraz pogadanka z
rodzicami nt. Cyberprzemocy w ramach „Szkolnego Programu Profilaktyki”. W ramach
przygotowania młodzieŜy do wejścia na rynek pracy i lepszy start w dorosłe Ŝycie odbyły się
wyjazdy do Rejonowego Urzędu Pracy w Lesznie i spotkania z przedstawicielami róŜnych
grup zawodowych, przeprowadzono egzaminy na karty rowerowe i motorowerowe. W szkole
działa Szkolny Klub Europejski, Szkolny Klub Ekologiczny, Koło Wolontariuszy, 16 kółek
zainteresowań prowadzone przez nauczycieli: matematyczne, polonistyczne, geograficzne,
fizyczne, języka angielskiego, języka polskiego, historyczne, biologiczno-chemiczne i
teatralne oraz chór szkolny. Zasady samorządności wdraŜają Samorząd Uczniowski szkoły
podstawowej kl. IV-VI i gimnazjum oraz Mały Samorząd Uczniowski kl. I-III szkoły
podstawowej. Maluchy wydają gazetkę „Gacek”, a klasy starsze „Korzystniak”. W szkole
działa Uczniowski Klub Sportowy, w ramach klubu prowadzone są zajęcia z tenisa
stołowego, piłki siatkowej, tańca oraz lekkiej atletyki, uczniowie klas III SP brali udział w
cotygodniowych zajęciach nauki pływania w ramach programu „JuŜ pływam”, w ramach
programu Animator Sportu dzieci i młodzieŜy odbywają się zajęcia gry w piłkę ręczna,
wprowadzono obowiązkową naukę tańca w klasach I i II gimnazjum. Ponadto nauczyciele w
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ramach swojej pracy przeznaczają jedną godzinę tygodniowo na zajęcia dla uczniów, którzy
wymagają dodatkowej pomocy oraz konsultacji z nauczycielem przedmiotu, zostały
zorganizowane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, którym poradnia
psychologiczno- pedagogiczna zaleciła pomoc, zorganizowano pomoc dla uczniów z rodzin
potrzebujących pomocy w postaci paczek świątecznych dla 31 rodzin (pieniądze z
konkursów, dyskotek, od sponsorów), równieŜ po konsultacjach z sołtysami uczniowie
podarowali paczki i Ŝyczenia ludziom starszym i samotnym z obwodu Szkoły.
3. W zakresie poprawy bazy materiałowej
Dokonano zakupu:
- pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego - 2.132,00 zł
- sprzętu komputerowego i audiowizualnego - 9.610,99 zł
- sprzętu biurowego i porządkowego - 1.589,00 zł
- mebli szkolnych (krzesła, stoliki, gablota) - 9.677,12 zł
Przeprowadzono remonty:
- wymiana okien 51 szt. - 78.587,04 zł
- malowanie ścian - 18.753,00 zł
- naprawa elewacji i dachu sali gimnastycznej - 7.760,00 zł
- wymiana podłogi w sekretariacie - 700,00 zł
Pozyskane środki finansowych w 2010 roku
- Z organizacji MINI POLAGRY - 5.454,74 zł
- Udział w programie „Radosna Szkoła” - 12.000,00 zł
- Za wynajem Sali gimnastycznej - 7.115,00 zł
- Firma fotograficzna Mawi - 710,00 zł
- UKS Spartanie Jerka MS Projekt „JuŜ pływam” - 17.000,00 zł.

IV. Zespół Szkół w Lubiniu
1. Informacje o szkole
W roku sprawozdawczym w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Lubiniu uczyło się 215
uczniów (98 dziewczynek i 117 chłopców) w 12 oddziałach. Szkołę Podstawową tworzy 6
oddziałów (93 uczniów) i Gimnazjum 6 oddziałów (122 uczniów). Uczniowie szkoły to
mieszkańcy następujących miejscowości: Bielewo, BieŜyń, Cichowo, Lubiń, Łagowo,
Mościszki, Nowy Dwór, Zbęchy Pole, Miranowo, śelaznoi Jerka.
Na dzień 31.12.2010r. zatrudnionych było 24 nauczycieli, w tym 3 nauczycieli
niepełnozatrudnionych. Jedna z nauczycielek przebywa na urlopie wychowawczym, druga na
zwolnieniu lekarskim. Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli Zespołu przedstawiają się
następująco: wyŜsze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym – 21, licencjat - 2 i
kolegium – 1. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel staŜysta – 1, nauczyciel kontraktowy
– 5, nauczyciel mianowany – 6 oraz nauczyciel dyplomowany – 12. Placówka zatrudnia 3
osoby na stanowisku administracyjnym, w tym 2 w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4
pracowników obsługowych, w tym 3 w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze:
Zadania dydaktyczne szkoły realizowane były zgodnie z Planem Rozwoju Szkoły i z
uwzględnieniem priorytetów Ministra Edukacji oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie wyróŜniający się w nauce i zachowaniu otrzymali stypendium naukowe, a za
osiągnięcia sportowe stypendium sportowe. Na zakończenie roku szkolnego wręczana jest
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Statuetka Prymusa Szkoły i Statuetka Najlepszego Absolwenta oraz Medal Najlepszego
Sportowca.
Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych , na których nie tylko poszerzają
wiadomości i rozwijają własne zainteresowania, ale równieŜ uczą się zasad współŜycia w
grupie. W ofercie edukacyjnej szkoły jest 5 kół przedmiotowych, 4 formy artystyczne, 1
regionalna i 2 rekreacyjno-sportowe. Tolerancja, poszanowanie godności drugiego człowieka
i integracja społeczności szkolnej to priorytetowe zadania szkoły. Uczniowie klas I
gimnazjum realizują projekt „Akademia Uczniowska”, uczniowie klas II gimnazjum
rozwijają swoje umiejętności i poszerzają wiedzę w ramach projektu „Z FIZYKĄ,
MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT”. Wiele zadań
szkoły realizowanych jest metodą projektu np. „FRYDERYK CHOPIN W PYRLANDII’,
„LIDERZY I LIDERECZKI ZDROWIA” - projekty te realizowaliśmy wspólnie Fundacją
„Odzew” i szkołami z Leszna. Od kilku lat metodą projektu rozwiązywane są zadania
wynikające z programu „Trzymaj Formę”. Wyniki edukacyjne semestralne i roczne oraz z
egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po klasie VI są zadowalające. W okresie
sprawozdawczym godnym odnotowania są następujące osiągnięcia szkoły: Konkurs
PoŜarniczy „MłodzieŜ zapobiega poŜarom” Etap gminny: SP I-III miejsce, Gim: III miejsce, III
miejsce w wojewódzkim konkursie „Wielcy Kapłani Ziemi Wielkopolskiej” , I miejsce SP w
eliminacjach powiatowych w Kościanie - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego , II miejsce Gimnazjum w eliminacjach powiatowych w
Kościanie - Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, II i III
miejsce w eliminacjach w III Leszczyńskiego Dziecięco-MłodzieŜowego Turnieju
Recytatorskiego Leszno 2010” , I miejsce w miejsko-gminnym konkursie ortograficznym klas
I-III w Jerce, II miejsce – konkurs wokalny „Muzyka bez granic” (konkurs obcojęzyczny) - III
LO Leszno, I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Ozdoba
Wielkanocna” – kategoria klasy IV-VI , I miejsce - kategoria klasy I-III, Międzynarodowy
konkurs matematyczny KANGUR 2 wyróŜnienia, 2 finalistki konkursu wokalnego
„WYŚPIEWAJ TO” w Poznaniu (konkurs pod patronatem UAM Poznań i radia MERKURY),
II miejsce w Wielkopolskim konkursie plastycznym „Znaki Wiary”, I, III miejsce i wyróŜnienie
w etapie powiatowym na prezentację multimedialną „Nie daj szansy AIDS, I miejsce w finale
Wojewódzkim. Wysokie 8 miejsce (na 142 szkoły) w międzywojewódzkim konkursie
projektów własnych przygotowanych w ramach projektu „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I
PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT”, 1 laureatka Powiatowego Konkursu
„GWARA WIELKOPOLSKA” pod patronatem Radia Merkury, wyróŜnienie w konkursie
„List do Marii Konopnickiej”, wyróŜnienie - ilustracja „Jestem Polakiem (Polką)” w
Konkursie Powiatowym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kościanie
pod patronatem Starosty Kościańskiego, Monika Dropik, Sandra Szczerbal - autorki filmu o
Solidarności zakwalifikowanego do finałowej „10” ogólnopolskiego konkursu „Kadry
Solidarności” - Organizator Centrum Edukacji Obywatelskiej i Narodowe Centrum Kultury w
Warszawie, Film „Przegrane Ŝycie” konkurs w ramach programu prewencyjnego „Uwaga
zagroŜenie” – Komenda Powiatowa Policji w Kościanie – film zdobył wyróŜnienie, 2
wyróŜnienia w powiatowym konkursie plastycznym „Najpiękniejsza Szopka
BoŜonarodzeniowa”, gimnazjum – Finalista Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.
Zadania wychowawcze i opiekuńcze realizowaliśmy 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.
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WaŜnym elementem pracy wychowawczej jest integracja społeczności szkolnej i lokalnego
środowiska, dlatego co roku przygotowujemy programy artystyczne i koncerty, które
prezentujemy na zewnątrz, promując w ten sposób szkołę. W okresie sprawozdawczym
waŜne odnotowania są: Koncerty szkolnego zespołu „Semplicze”: Koncert Noworoczny
(Lubiń, Krzywiń, Bielewo), Koncert Wielkanocny – Lubiń, 500 – lecie Benedyktynki, Wianki
w Zbychach, DoŜynki w Jerce, Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych – Cichowo,
XXXIII Międzynarodowy Listopad Poetycki. Bardzo dobra współpraca z Radą Rodziców w
minionym roku była szczególnie widoczna podczas organizacji wycieczek szkolnych i imprez
takich jak „Biesiada Andrzejkowa”.Uczniowie naszej szkoły aktywnie włączają się w
ogólnopolskie akcje charytatywne m.in. „Góra Grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy”, listopadzie 2010 roku rozpoczął swoja działalność Klub Wolontariatu. Szkoła
aktywnie uczestniczy w zadaniach gminy i starostwa powiatowego m.in. współudział w
organizacji Obozu dla MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych.
Od 2001 roku szkoła współpracuje ze Szkołą Św. Stefana w Budapeszcie od 12 - 16.04.2010 r.
gościliła dzieci i nauczycieli z Węgier na ziemi krzywińskiej. Współpraca dotyczy wymiany
dydaktycznej i artystycznej. Węgrzy brali udział w lekcjach (j. niemiecki, muzyka,
matematyka). Chór oraz tancerze zaprezentowali tańce węgierskie naszej młodzieŜy, a chór
uświetnił msze św. w Krzywiniu i Lubiniu. Goście odwiedzili Soplicowo, Kościan i Leszno.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
Dobra baza lokalowa i dydaktyczna naszej szkoły jest systematycznie doposaŜona i
modernizowana. W minionym roku:
Wymalowano: salę gimnastyczną, klatkę schodową, szatnie, toalety, korytarz i klatkę schodową
w budynku „B”, parkan szkolny; 2 sale lekcyjne; Naprawiono i wymalowano ławki na boisku
szkolnym oraz przeprowadzono remont szkolnej altanki; PołoŜono kostkę brukową na
schodach zewnętrznych i części ciągu komunikacyjnego na boisku szkolnym;
Przeprowadzono naprawę rynien; Zakupiono 3 materace gimnastyczne, 2 stoły do tenisa
stołowego, uzupełniono sprzęt sportowy oraz wzbogacono klasopracownie w liczne pomoce
dydaktyczne do przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języków
obcych. Placówka od czerwca 2010 wyposaŜona jest w tablicę interaktywną , nowy projektor
multimedialny i laptop dla nauczyciela matematyki. Ze środków Rady Rodziców zakupiono
nagrody dla uczniów wyróŜniających się w nauce i laureatów konkursów przedmiotowych i
interdyscyplinarnych.

V. Zespół Szkół w Krzywiniu
1. Informacje o szkole:
Do Zespołu Szkół w Krzywiniu w 2010 roku uczęszczało 355 uczniów, z czego 228 do
szkoły podstawowej i 127 do gimnazjum. Nauka odbywa się w 18 oddziałach , z czego 12 w
szkole podstawowej i 6 w gimnazjum. Z ogólnej liczby uczniów do szkoły dowoŜonych jest
173 uczniów z 10 miejscowości. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 7.25 a kończą o
14.40 .
W szkole zatrudnionych jest: 38 nauczycieli łącznie z dyrektorem, w tym: 28
pełnozatrudnionych, 10 niepełnozatrudnionych. W ogólnej liczbie zatrudnionych nauczycieli
znajdują się równieŜ zatrudnieni na stanowiskach: wychowawcy świetlicy, bibliotekarza,
nauczyciela zajęć korekcyjno– kompensacyjnych, nauczyciela zajęć logopedycznych,
nauczyciela zajęć rewalidacyjno– wychowawczych ,pedagoga szkolnego (etat pracowników
ZSP Krzywiń). Ponadto szkoła zatrudnia: 3 pracowników administracji, pracowników obsługi
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(w tym 2 osoby w wymiarze 0.6 etatu), 2 palaczy ( w okresie sezonu grzewczego). W
bieŜącym roku szkolnym 5 nauczycieli uzupełnia etat w innej szkole lub zajęciami
opiekuńczymi na świetlicy Ogółem w placówce pracuje 21 nauczycieli dyplomowanych, co
stanowi 55,2% ogółu zatrudnionych.
2. Działalność dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza
W roku szkolnym 2009/2010 z ogólnej liczny uczniów: 2 uczniów gimnazjum podjęło naukę
w Środowiskowym Hufcu Pracy w Kościanie, 7 nie uzyskało promocji do następnej klasy, 6
uczniom rada pedagogiczna wyznaczyła egzamin poprawkowy, rodzice 2 uczniów szkoły
podstawowej otrzymali listy gratulacyjne. Ponadto szkoła realizowała: 14,5 godziny
nauczania indywidualnego (2 uczniów) i 6 godz. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i w
takim wymiarze realizuje te zajęcia w bieŜącym roku szkolnym.
Średnia ocen w szkole: 3,80 ( bez klas I – III), szkoła podstawowa kl. IV – VI - 4,03,
gimnazjum kl. I - III - 3,56. Sprawdzian po klasie VI szkoły podstawowej średnia szkoły –
20,94 pkt. / 40 moŜliwych, egzamin po klasie III gimnazjum: cześć humanistyczna - 27,97
pkt. / 50 moŜliwych, cześć matematyczno – przyrodnicza 24,30 pkt. / 50 moŜliwych.
Gimnazjum ukończyło 42 uczniów, którzy podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych
następujących typów: licea ogólnokształcące 13 uczniów, technikum: 11 uczniów, zasadnicze
szkoły zawodowe: 18 uczniów.
Corocznie uczniowie klas III gimnazjum biorą udział w zajęciach prowadzonych przez
doradców zawodowych Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie w celu
przybliŜenia 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. Uczniowie uczestniczą w
zorganizowanym wyjeździe na Targi Edukacyjne, gdzie zapoznają się z ofertami szkół
ponadgimnazjalnych. Na bieŜąco prowadzone jest indywidualne doradztwo zawodowe dla
uczniów i ich rodziców.
Uczniowie gimnazjum brali udział w 10 konkursach przedmiotowych. W etapie szkolnym
udział wzięło 21 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 10 uczniów i
reprezentowali oni szkołę w rejonowych konkursach: języka polskiego, historycznym,
matematycznym, geograficznym. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 2 uczennice.
W konkursach humanistycznym i matematyczno - przyrodniczym dla uczniów kl. IV – VI
szkoły podstawowej, wzięło udział 14 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 2
uczniów. Uczniowie ZS Krzywiń brali równieŜ udział w konkursach i imprezach
organizowanych przez róŜne instytucje, zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu, a
mianowicie: a) konkursy matematyczne: „Kangur 2010, powiatowy konkurs „Igrzyska
Olimpijskie w matematyce”, „ Międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas I gimnazjum”,
Powiatowy konkurs matematyczny „Finansista”, po raz pierwszy zorganizowano konkurs
„SUDOKU”- rozwiązywanie łamigłówek logicznych, b) pozostałe konkursy: „Zapobiegamy
poŜarom”, konkurs recytatorski „V międzyszkolny konkurs recytatorski o laur najlepszego
recytatora roku szkolnego 2009/2010”, konkurs powiatowy na materiał filmowy na temat
„ZaŜywanie środków odurzających” organizowany przez Komendę Policji w Kościanie,
powiatowy konkurs ortograficzny „Złote pióro mistrza ortografii”, konkurs teologiczny „O
Janie Pawle II”, konkurs geograficzny „Geo - planeta”, konkurs mitologiczny, konkurs
wiedzy o samorządzie terytorialnym, „Ciekawe Ŝycie twórców chemii”, c) inne konkursy
zorganizowane w szkole: najpiękniejsza Szopka BoŜonarodzeniowa, konkurs plastyczny dla
kl. I-VI z okazji święta niepodległości, konkurs na hasło antynikotynowe „Ja nie palę, nie pal
i ty” dla uczniów kl. gimnazjalnych, konkurs „Chrońmy przed dymem tytoniowym”
d)imprezy środowiskowe: W ramach współpracy z Domem Pomocy Społecznej w
Mościszkach grupa młodzieŜy brała udział w integracyjnym spotkaniu „Tradycje i obrzędy
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wielkanocne”, natomiast spotkanie noworoczne dla pensjonariuszy zorganizowali
nauczyciele, Udział młodzieŜy w uroczystościach 92 rocznicy odzyskania niepodległości w
Osiecznej, koncert „Jest taki dzień” w kościele parafialnym w Krzywiniu.
Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są w ramach kół przedmiotowych i zainteresowań 20 kół.
Tematyka zajęć opracowana jest według pomysłów i postulatów uczniów, ze szczególnym
uwzględnieniem takich zagadnień jak: wyrównywanie braków w opanowaniu materiału,
przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, udział w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, rozwijanie zainteresowań uczniów, zagospodarowanie czasu wolnego,
orientacja zawodowa i planowanie kariery szkolnej. Zajęcia te prowadzone są w ramach
godziny tzw. „karcianej”. W ramach wychowania do Ŝycia w rodzinie dziewczęta klas VI
wzięły udział w programie edukacyjnym pt. „ Między nami kobietkami”.
Szkoła czynna była w czasie ferii zimowych. W roku 2010 na nieodpłatne dyŜury zapisało się
17 nauczycieli, formy zajęć to zajęcia rekreacyjno-sportowe w sali gimnastycznej oraz
przygotowane przez nauczycieli wychowania fizycznego rozgrywki sportowe, zajęcia
informatyczne, imprezy klasowe, kursy przygotowawcze do egzaminów końcowych i zajęcia
wyrównawcze.
Pomoc socjalna dla uczniów: 38 uczniom przyznano obiady z pomocy społecznej, 24
uczniom klas I –III oraz II gimnazjum przyznano dofinansowanie do zakupu podręczników,
28 uczniów zostało zwolnionych z opłaty za ubezpieczenie NNW, 17 uczniów otrzymało
stypendium za wyniki w nauce, 1 uczeń otrzymał stypendium za osiągnięcia sportowe, 17
uczniom przyznano pomoc finansową na łączną kwotę 1753,26 zł (pomoc dot.
dofinansowania wypoczynku bądź zakupu pomocy szkolnych)
Wybrane imprezy szkolne: Święto Patrona Szkoły (11.01.2010 r. - impreza dla szkoły i
środowiska), Studniówka klas III gimnazjum, Dzień Europejski i Święto Wiosny, Święto
Ziemi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, PoŜegnanie 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 kalendarzowym 2010 odbyły się równieŜ imprezy klasowe:
Dzień Babci i Dziadka, Bale i zabawy karnawałowe, Dyskoteki, Andrzejki klasowe,
Spotkania opłatkowe, Spotkanie z górnikami dla uczniów kl. I-III.
W okresie sprawozdawczym młodzieŜ brała udział w róŜnych formach wypoczynku
zorganizowanych przez szkołę: Zakopane, Trójmiasto 4 dni 70 uczniów, Kotlina Kłodzka- 2
dni 42 uczniów, Berlin, Gniezno Biskupin, Osieczna 1 dzien 94 uczniów, Zorganizowano
wyjazdy do kina i teatru w Poznaniu, do muzeów oraz środków sportowych. Zorganizowano
zwiedzanie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach.
W okresie sprawozdawczym młodzieŜ brała udział w róŜnych zawodach sportowych: W
szkole działa sekcja tenisa stołowego, której członkowie mają liczne sukcesy, reprezentowali
szkołę między innymi na: rejonowych i powiatowych zawodach zarówno indywidualnych jak
i druŜynowych. Inne imprezy sportowe: Czwórbój lekkoatletyczny, Powiatowe Mistrzostwa
w Narciarstwie Zjazdowym w Zieleńcu, Zawody gminne i powiatowe w piłce noŜnej,
siatkowej, mini hokeju, oraz lekkoatletyce. W roku sprawozdawczym uczniowie klasy III SP
brali udział w programie „Uczę się pływać”. Inne waŜne wydarzenia z Ŝycia szkoły. Pomoc
koleŜeńska: szkolne koło PCK. Przekazano dla byłej uczennicy kwotę 1445 zł z
przeznaczeniem na finansowanie leczenia W ramach akcji „Pomoc koleŜeńska” dla 12
uczniów zostały zorganizowane paczki świąteczne, „Góra Grosza” zebrano 45,20 zł, Akcja
„Ratujmy konie” zbiórka makulatury, Otwarcie boiska „ORLIK”, Otwarcie placu zabaw
wybudowanego w ramach programu „RADOSNA SZKOŁA”, Zwiedzanie Radia Mercury i
TVP Poznań przez redakcję gazetki szkolnej „Cedzak”, Akcja „Pomoc dla Bogatyni”
(dostarczono art. szkolne, drogeryjne, odzieŜ i obuwie), Cykl mini koncertów muzycznych z
okazji obchodów roku Chopinowskiego.
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Wychowanie komunikacyjne: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono egzamin na kartę
rowerową i motorowerową – kartę rowerową otrzymało 15 uczniów, a motorowerową 10
uczniów. Oryginalne pomysły z dziedziny nowatorstwa pedagogicznego: Plenerowa „Droga
KrzyŜowa” w ramach lekcji religii ( Kopaszewo – Rąbiń), lekcje przyrody w lesie.
W ramach realizacji kolejnego etapu współpracy naszej szkoły z zaprzyjaźnioną Szkołą
Podstawowa w Ždarze na Sazavą w dniach 3 – 6 czerwca 2010 roku 40 pracowników naszej
szkoły przebywało w Republice Czeskiej. Natomiast w dniach 25 – 28 września 2010 roku
nauczyciele z czeskiej szkoły gościli w Krzywiniu. W czasie 4-dniowego pobytu nauczyciele
zwiedzili Międzyrzecz, Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie oraz kolekcję
starych samochodów pana Pedy w Gostyniu. Ponadto czescy nauczyciele uczestniczyli w
imprezach artystycznych zorganizowanych przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły, takich
jak: przegląd talentów, mini koncerty muzyczne, pokazy gimnastyczne. Wizyta tradycyjnie
słuŜyła integracji oraz wymianie doświadczeń pedagogicznych.
3. Poprawa bazy materialnej i remonty:
W roku sprawozdawczym w placówce przeprowadzono szereg prac remontowych:
- oddano do uŜytku szkolny plac zabaw wybudowany w ramach programu rządowego
„ RADOSNA SZKOŁA” - 423.253.04
- malowanie: sal lekcyjnych, korytarza, klatkę schodową oraz pionów sanitarnych w
budynku szkolnym i przedszkolnym - 20.859,97 zł
- przeprowadzono konserwacje dachu budynku szkolnego – 7.200.00 zł
- wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły - 5.000,00 zł
- remont stolarki drzwiowej - 3.660,00 zł
- rozbudowano sieć alarmową oraz monitoring - 5.159,38 zł
- pomiaru oświetlenia w salach lekcyjnych - 3.000,00 zł
- remont centralnego ogrzewania - 2.332,64 zł
- uzupełniono tynki wewnętrzne na budynku szkoły - 1.464,00 zł
W 2010 roku wykonano prace remontowe na łączną kwotę: 471.929,03 zł.
Zakupiono:
- pomocy dydaktycznych (sprzęt nagłaśniający i komputery) - 4.618,92 zł
- meble szkolne do wyremontowanych sal - 5.340,00 zł
- rolety okienne w sali lekcyjnej i świetlicy szkolnej - 1.141,92 zł
Pozyskane środki:
- za udostępnianie pomieszczeń szkolnych - 1.932,00 zł
- prowizja z „WARTY” - 2.000,00 zł
- wynajem pionu Ŝywieniowego – 10.654,30zł.

VI. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
1. Informacje o szkole:
W czerwcu 2010 roku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu uczęszczało 205
uczniów, 96 uczniów do 7 oddziałów Liceum Ogólnokształcącego i 109 uczniów do 4
oddziałów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 1 września 2010 roku do Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu uczęszcza 151 uczniów: 51 uczniów do 4 oddziałów LO,
100 uczniów do 5 oddziałów ZSZ.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu pracowało od stycznia do sierpnia 2010
roku 18 nauczycieli, w tym dyrektor, 10 nauczycieli pełnozatrudnionych, 8 nauczycieli
niepełnozatrudnionych. Od września w placówce zatrudnionych jest 20 nauczycieli, 7
nauczycieli pełnozatrudnionych, 13 nauczycieli niepełnozatrudnionych. Codziennie istnieje
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moŜliwość kontaktu uczniów, rodziców i nauczycieli z pedagogiem szkolnym. W szkole
zatrudnionych jest 14 pracowników niepedagogicznych, w tym 3 pracowników administracji,
5 sprzątaczek, 2 pracowników gospodarczych, 1 kierownik hali sportowo-widowiskowej (8,5
etatu) oraz 3 palaczy sezonowo (2 etaty).
W 2010 roku szkołę ukończyło 90 uczniów, w tym 45 absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego oraz 45 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Przed Okręgową
Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu do egzaminu maturalnego przystąpiło 42 uczniów,
(zdało go 34 uczniów); do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 22
uczniów (zdało go 21 uczniów).
2. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych:
Proces dydaktyczny i wychowawczy był realizowany zgodnie z załoŜeniami i takimi
dokumentami jak: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki,
Wewnątrzszkolny System Oceniania i Szkolny Zestaw Programów Nauczania. W związku ze
zmianami prawa oświatowego dostosowywano dokumentację szkoły do nowych wymagań.
W roku szkolnym 2009/2010 w II semestrze dyrektor szkoły przeprowadził kilka hospitacji
lekcji i zajęć pozalekcyjnych, zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego. Miały one na celu
sprawdzenie zgodności realizacji pracy dydaktycznej nauczycieli z planami wynikowymi i ich
zgodność z podstawą programową. Zwracano równieŜ uwagę na zgodność z
wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Na podstawie przeprowadzonych hospitacji moŜna
stwierdzić, Ŝe nauczyciele prawidłowo planują i realizują proces dydaktyczny. Lekcje są
prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania aktywizującymi uczniów z wykorzystaniem
bogatej bazy dydaktycznej. W sposób prawidłowy prowadzona jest indywidualizacja procesu
nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem
wymagającym obniŜenia wymagań edukacyjnych. Nauczyciele prowadzą dodatkowe zajęcia
przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Dyrektor przeprowadził dla grona pedagogicznego warsztaty dotyczące wypracowania
koncepcji rozwoju szkoły oraz szkolenie „Ewaluacja w szkole”. DuŜe zaangaŜowanie
nauczycieli równieŜ w pracy pozalekcyjnej zaowocowało w 2010 roku wieloma
osiągnięciami uczniów w róŜnego rodzaju konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz
zawodach sportowych: - Konkurs „Chopin: polski, europejski, światowy”, Konkurs językowy
„PokaŜ nam język”, VII Międzyszkolny konkurs Teologiczny „Powołanie kapłańskie w Ŝyciu
i nauczaniu JP II”, Powiatowy Konkurs Matematyczny – „Finansista”, Konkurs
Matematyczny- „Supermatematyk”, Konkurs biologiczny „Salamandra”, Rejonowe Zawody
Lekkoatletyczne w Lesznie - bieg 100m - III miejsce, skok w dal - IV miejsce, Powiatowe
Zawody Tenisa Stołowego - III miejsce, Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne-I miejsce,
sztafeta 4x100m II miejsce, Krzywińska Liga Piłki Halowej – reprezentacyjna druŜyna LO
kontynuuje rozgrywki, Amatorska Liga Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego
w Piłce NoŜnej Halowej. Udział reprezentacji szkoły dziewcząt i chłopców w
Międzynarodowych Zawodach Sikawek Konnych w Cichowie, Konkurs „Nasza Europa” eliminacje szkolne, etap szkolny ogólnopolskiego konkursu „Debaty o gospodarowaniu”- „AD
REM”, Szkoła uczestniczyła takŜe w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. W szkole
prowadzone są koła zainteresowań: koło historyczne, koło biologiczne, koło filozoficznoteologiczne, Kawiarenka Literacko-Artystyczna, koło aerobiku, SKS, Dyskusyjny Klub
Filmowy.
Do znaczących osiągnięć uczniów i opiekunów kół zainteresowań moŜna zaliczyć: w ramach
„Kawiarenki Literacko-Artystycznej” redagowanie i wydawanie szkolnej gazetki „Nota bene”,
w ramach koła historycznego: wystawy, programy multimedialne, wycieczki, obchody
rocznic, konkursy; w ramach Szkolnego Koła Caritas: aktywna praca na rzecz środowiska,
zbiórka produktów Ŝywnościowych w naszej szkole, akcje charytatywne, spotkania klubu
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seniora; w ramach wolontariatu uczniowie pomagają w rozładunku Ŝywności w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
Nauczyciele angaŜują się w przygotowanie dodatkowych imprez i uroczystości szkolnych. W
2010 roku zakończono z sukcesem projekt Comenius „Graj fair-wygraj zdrowie”. W czerwcu
grupa 2 nauczycieli i 4 uczniów wyjechała do Włoch na wizytę roboczą do szkoły
partnerskiej w Mileto i prezentowała tam swoją pracę nad projektem.
Szkoła utrzymywała stały kontakt z pracodawcami poprzez: wizyty w zakładach pracy nacisk na dobre traktowanie ucznia, opiekę nad jego rozwojem zawodowym oraz
przygotowanie Targów Edukacyjnych we współpracy z pracodawcami.
W 2010 roku szkoła nadal aktywnie włączała się w lokalne partnerstwo edukacyjne w
powiecie kościańskim, w które zaangaŜował się takŜe: Urząd Pracy, Starosta Kościański,
Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie oraz szkoły zawodowe z powiatu
kościańskiego. Odbyło się kilka spotkań i zajęć warsztatowych na których wypracowywano
wnioski do dalszej pracy.
3. Poprawa bazy materiałowej i remonty:
W 2010 wykonano następujące prace remontowe:
- modernizacja budynku szkoły – 3.073,00 zł
- prace na dachu szkoły – 1.850,00 zł.
Na remonty i modernizację budynku szkoły wydano w 2008 roku kwotę 4.923,00 zł.

VII. Schronisko MłodzieŜowe w Łagowie
Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Łagowie, zrzeszone w Polskim Towarzystwie Schronisk
MłodzieŜowych i posiadające II kategorię w roku 2010 miało 31 miejsc noclegowych i
posiadało następujące pomieszczenia mieszkalne: 12, 8 i 4osobowe z łóŜkami piętrowymi na
parterze budynku oraz pokoje 5 i 2-osobowe na piętrze. Pozostałe pomieszczenia to: kuchnia
samoobsługowa, wyposaŜona w lodówkę, zmywarkę i naczynia kuchenne, łazienki z
prysznicami, ciepłą i zimną wodą oraz wc, a w sąsiednim budynku jadalnio-świetlica.
W roku 2010 w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym w Łagowie przebywało 257 turystów,
w tym 56 obcokrajowców. Udzielono im 705 noclegów płatnych. Za zgodą Burmistrza MiG
Krzywiń udzielono 263 noclegów bezpłatnych dla uczestników : wymiany pomiędzy SP
BieŜyń i SP Skrzydlovice w Czechach, obozu staŜackiego dla młodzieŜy z Mołdawii i
uczestników Międzynarodowych Zawodów Sikawek Konnych w Cichowie, straŜaków z
Czech i Słowacji.
Osobami korzystającymi z noclegów w ciągu roku była głównie młodzieŜ ze szkół
podstawowych, gimnazjów i liceów. W czasie wakacji w schronisku przebywały grupy
młodzieŜy z Mołdawii, straŜaków z Czech a na kilkunastodniowych turnusach 3 grupy z
Poznania , naleŜące do stowarzyszenia „Wiara i Światło”. Składają się one z osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów –studentów. Od kwietnia do czerwca oraz we wrześniu i
w czasie ferii zimowych ze schroniska korzystają klasy w ramach wyjazdów biwakowych.
W roku 2010 wykonano prace remontowe: pomalowano drewniane opłotowanie, wykonano
nowe odprowadzenie wody deszczowej. Zakupiono 5 nowych tapczanów, kilkanaście
stolików nocnych oraz lustra do łazienek.
Kwota opłat za korzystanie z noclegów wyniosła 11560,00 zł.
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VIII. Schronisko MłodzieŜowe w Lubiniu
Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Lubiniu liczy obecnie 40 miejsc noclegowych, w tym:
część turystyczna - 30 miejsc noclegowych i dwie łazienki zbiorcze, część „kominkowa” – 3
pokoje trzyosobowe z łazienkami i 1 pokój jednoosobowy oraz dodatkowa łazienka zbiorcza,
świetlica ze sprzętem RTV oraz dobrze wyposaŜona kuchnia. Goście schroniska korzystać
mogą z boiska do koszykówki, siatkówki, piłki noŜnej a takŜe z altanki z grillem.
W 2010 roku z pobytu w schronisku skorzystały 632 osoby, w tym 124 gości zagranicznych z
Węgier, Czech, Turcji, Włoch. W tym 184 osób korzystało z 841 darmowych noclegów,
m.in.: Biblioteka Publiczna w Krzywiniu – warsztaty taneczne, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu – Turcy, Włosi, Zespół Szkół w Lubiniu - Wymiana
polsko –węgierska, Plener Malarski, Obóz StraŜacki MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych (6
Czechów, 13 Węgrów) - łącznie 31 osób, Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych,
Wybory Miss OSP (18 Czechów, 9 Węgrów), Zespół Szkół w Krzywiniu – Wymiana polskoczeska.
Wpłaty za rok 2010 wyniosły 10.919,00 zł.

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA
I. Kultura
W 2010 roku Urząd Miasta i Gminy angaŜował się w organizację wszystkich imprez
kulturalnych o charakterze gminnym.
Wśród nich:
Pomoc finansowa w przygotowaniu doŜynek wiejskich
Pomoc w działalności Orkiestry Dętej OSP Krzywiń
Wspieranie statutowej działalności Krzywińskiego Towarzystwa Kulturalnego
Wydanie kolejnych numerów „Wieści krzywińskich” oraz „Wieści samorządowych”
Przygotowanie projektów konkursowych Muzeum Techniki w Cichowie
Opracowanie cyfrowe materiałów historycznych dot. Gminy Krzywiń
KolportaŜ filmu o Kajetanie Morawskim
Dygitalicja archiwów Wieści Krzywińskich
Przygotowanie programu wizyty mieszkańców gminy we Francji
Współpraca z krzywińskim oddziałem Towarzystwa Przyjaźni Polsko Francuskiej.

II. Sport
Współpraca przy organizacji imprez sportowych wiejskich, Sekcji Tenisa Stołowego,
Uczniowskich Klubów Sportowych, dofinansowanie sekcji piłkarskiej „Konieczny” i
organizacja wielu masowych imprez sportowych, w tym:
Imprezy karnawałowe dla dzieci
Mistrzostwa gminy w tenisie stołowym
Turniej halowy dla trampkarzy i oldbojów
Ligę gminną „6"
Halową liga piłkarska
XVI memoriał Józefa Szajewskiego trampkarzy
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-

Zakup strojów i pomoc w remoncie i utrzymaniu boisk
Turnieje świetlicowe dla dzieci
Turnieje piłki siatkowej
Turnieje „Kopa”
Przygotowanie nagród i dyplomów
Zakup nagród i współorganizacja turnieju wsi

III. Turystyka
Turystyczne przedsięwzięcia gminy realizowano poprzez organizację praktyk dla studentów
Instytutu Turystyki PWSZ w Lesznie oraz dzięki współpracy z młodzieŜą szkolną i
mieszkańcami gminy.
Podczas wakacji letnich zatrudniono ratowników na plaŜach w Cichowie oraz
Krzywiniu, oprócz rutynowego zabezpieczenia kąpieliska dbali o porządek na plaŜy.
Udział w pracach Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna”.
Współorganizowanie cyklu szkoleń dla mieszkańców gmin „Wielkopolski Gościnnej”
Współpraca z Fundacją Gościnna Wielkopolska i Wielkopolską Organizacją Turystyczną
Przygotowanie projektów konkursowych prezentującej kulinarne dziedzictwo m.in.
gminy Krzywiń
Renowacja szlaków turystycznych.
Udział w targach i prezentacjach walorów turystycznych gminy.
Organizacja pobytów studyjnych w gminie Krzywiń w ramach projektów Odnowy Wsi
Organizacja praktyk studyjnych dla studentów Wileńskiej Szkoły Technologii i Biznesu
Organizacja wizyty młodzieŜy liceum Calarasi (Mołdawia) w gminie Krzywiń

V. Promocja
-

-

Cykl artykułów prasowych, reportaŜy telewizyjnych oraz audycji radiowych o
gospodarczych i turystycznych walorach gminy
Opracowanie materiałów edukacyjnych i udział w konferencji naukowej nt.
wykorzystania dziedzictwa kulturowego w promocji gminy
Przygotowanie materiałów nt. gminy Krzywiń do strategii rozwoju powiatu oraz strategii
rozwoju gminy Krzywiń dla potrzeb absolwentów krzywińskich szkół przygotowujących
prace dyplomowe
Pomoc w działaniu Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych
Udział w targach turystycznych i prezentacja oferty turystycznej gminy
Promocja gminy podczas Europejskich i Krajowych Zawodów Sikawek Konnych
Opracowanie cyklu artykułów do wydawnictw lokalnych
Prezentacja dorobku gminy Krzywiń podczas konferencji dla konsultantów regionalnych
Poakcesyjnego Programu Wspierania Odnowy Wsi
Prezentacja rozwoju wsi Cichowo i Krzywińskiej Kolei Drezynowej w Wileńskiej
Szkole Technologii i Biznesu.
Wsparcie przy realizacji Szlaku Literackiego po Wileńszczyźnie
Prezentacja zasobów kulturowych gminy i moŜliwości ich wykorzystania podczas
konferencji organizowanej przez LGD „Gościnna Wielkopolska”
Wydane III tomu artykułów „Z przeszłości Ziemi Krzywinskiej”
Referat zatytułowany Marketing szlaku Św. Jakuba na konferencję organizowana przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego: Drogi Św. Jakuba
Pomoc w obchodach 500-lecia Benedyktynki w Lubiniu
Organizacja wizyty delegacji zagranicznych podczas obchodów XX-lecia samorządu.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką zorganizowaną w formie
Instytucji Kultury. W jej skład wchodzą, oprócz Biblioteki głównej w Krzywiniu, Filia
Biblioteczna BieŜyń, Filia Biblioteczna Jerka i Filia Biblioteczna Lubiń.
We wszystkich placówkach pracuje łącznie 8 osób: 3 osoby w filiach bibliotecznych na ¾
etatu kaŜda oraz 4 osoby w Krzywiniu oraz ½ etatu sprzątaczki.
Biblioteka Publiczna MiG Krzywiń oraz jej filie przeprowadziły 5 lekcji bibliotecznych, w
których wzięło udział 93 uczniów, przyjęły 7 wycieczek szkolnych (99 uczniów) oraz
zorganizowały 71 wystawek ksiąŜek.
W ramach biblioteki działa klub „Twórczy Zakątek” czynny pięć dni w tygodniu od godziny
9.00 do 17.00. MoŜna tu skorzystać za darmo z Internetu, dodatkowo wykonywane są usługi
kserograficzne, moŜna skorzystać ze skanera oraz multimedialnych pakietów edukacyjnych. Z
Internetu skorzystało w 2010 roku 3.430 internautów. W roku sprawozdawczym klub został
wyposaŜony w meble i nowe komputery. W klubie odbywają się takŜe wszystkie pozostałe
zajęcia proponowane przez nasza bibliotekę tj. cotygodniowe zajęcia szachowe, plastyczne,
teatralne. Klub jest takŜe miejscem spotkań zespołu tanecznego „Alemana” oraz wszelkich
grup lokalnych, które nie mają swych stałych siedzib. Dodatkowo w FB BieŜyń i Jerka
działają takŜe bezpłatne punkty internetowe, z których skorzystało łącznie 1.670 osób. Z
uwagi na szeroko rozwiniętą działalność kulturalną w bieŜącym roku zakupiono kamerę
cyfrową oraz projektor w celu dokumentowania i prezentowania wszystkich przedsięwzięć
biblioteki i jej filii. Ponadto FB Lubiń doposaŜono w regały dla księgozbioru podręcznego i
działu dziecięcego.
Działalność kulturalno-oświatowa:
Zorganizowano następujące imprezy: Pod hasłem „Krzywiniacy dla Krzywinia” odbył się IV
Przegląd Twórców - zaprezentowało się na nim 13 wykonawców (takŜe w zespołach) przed
150-osobową widownią; „Śpiewajmy Tobie Ojczyzno” z okazji Święta Niepodległości
przygotowano montaŜ słowno-muzyczny oraz zaproponowano wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych (ok. 120 osób). Bal karnawałowy przebierańców, Dzień Matki i Ojca – dzieci
odwiedzające bibliotekę zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i recytatorskie
przed rodzicami (ok. 50 osób). Zorganizowano „Twórcze lato z biblioteką”, podczas którego
odbyły się warsztaty straŜackie (4 spotkania), cykl ”Rozmowy o ksiąŜkach i nie tylko…” (7
spotkań), zajęcia informatyczne, cykl „Piłkarski Dzień” oraz festyn na świeŜym powietrzu (74
osoby), gdzie przeprowadzono szereg konkursów i grillowano kiełbaski.
Przy Bibliotece w Krzywiniu działa formacja taneczna ”ALEMANA” (60 dzieci w grupie
młodszej i starszej), która w roku 2010 trenowała swe umiejętności na 101 spotkaniach.
Wzięło w nich udział 1.605 dzieci. „Alemana" miała okazję zaprezentować się na VIII
Festiwalu Gościnnej Wielkopolski w Krobi, Przeglądzie Twórców „Krzywiniacy dla
Krzywinia”, na doŜynkach w Krzywiniu. Zespół brał takŜe udział w róŜnych imprezach
okolicznościowych (spotkanie pszczelarzy, Dzień Matki, występ dla delegacji francuskiej, bal
karnawałowy itp.). Grupa w czasie ferii zimowych miała okazję doskonalić swe umiejętności
na obozie tanecznym w Schronisku MłodzieŜowym w Lubiniu. Zajęcia w klubie „Twórczy
Zakątek’ – w tym: czytanie ksiąŜek, odrabianie lekcji, gry planszowe, prace plastyczne,
kalambury, quizy itp. W ramach cotygodniowych zajęć przeprowadzono zajęcia plastyczne
(20-174 osoby), zajęcia szachowe (12-88 osób), zajęcia teatralne (10-70 osób). Ponadto
zorganizowano spotkanie opłatkowe rodziców i dzieci (68 osób), „Andrzejki” (78 osób) oraz
zaproszono przedszkolaków na „Dzień Misia” (2 -25 osób). Spotkanie z dziennikarzem
„Gazety Polskiej” – Panem Rafałem Kotomskim – 20 osób, Pracownicy biblioteki
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przygotowali takŜe duŜe wystawy wyeksponowane w bibliotece jak i równieŜ na
uroczystościach: „Historia Polski w malarstwie” – wystawa z okazji 11 listopada, „Rodem
Warszawianin, sercem Polak a talentem świata obywatel” – wystawa w dwusetną rocznicę
urodzin Chopina, „Katastrofa smoleńska” – wystawa okolicznościowa.
W podległych filiach bibliotecznych takŜe prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa:
FB BieŜyń: spotkania z mieszkańcami DPS Mościszki (3-14 osób), czytelnia internetowa –
940 osób, filmy video – 260 osób, gry i zabawy - 335 osób, kurs tańca z zaprezentowaniem
się na doŜynkach wiejskich (8- 60 osób), konkurs „Muzyka Chopina w ilustracji” 4 osoby,
konkurs na ilustrację do wierszy J. Tuwima – 3 osoby, spotkanie szachowe (1-3 osoby),
wystawa „Fryderyk Chopin”, wystawa „Katastrofa smoleńska”.
FB Jerka: gry planszowe (7-77 osób), czytanie bajek i baśni (9-97 osób), wycieczki szkolne i
przedszkolne (7-116 osób), przygotowania do konkursu recytatorskiego (3-4 osoby),
śpiewanie piosenek (3-36 osób), śpiewanie kolęd (3-34 osoby), prace plastyczne (7-139
osób), Internet ( 730 osób), filmy video – 200 osób, czytanie lektur (3-32 osoby), zgadujzgadule (8-98 osób),
FB Lubiń: gry planszowe (39-39 osoby), rysunki (24 osoby), „Zajęcia piątkowe” (15-61
osób), ferie zimowe w tym: zajęcia plastyczne (1-3 osoby), czytanie ksiąŜek (2 – 6 osób),
origami (5-17 osób), wystawa „Fryderyk Chopin”, wystawa „Katastrofa smoleńska”.
Dane liczbowe:
W roku 2010 wpisano do ksiąg inwentarzowych 833 nowe ksiąŜki na kwotę19.001 zł. NaleŜy
zaznaczyć, Ŝe 127 vol. o wartości 3.001 zł pochodziło z dotacji Biblioteki Narodowej.
Ponadto BP MiG Krzywiń otrzymała 173 ksiąŜki w formie darów od Biblioteki
Wojewódzkiej, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i gminy Krzywiń i czytelników.
Ilość odwiedzin ogółem we wszystkich placówkach 21.633.
Ogólna liczba wypoŜyczeń w roku 2010 wynosiła 18.033:
BP MiG Krzywiń
7.855
FB BieŜyń
3.555
FB Jerka
4.678
FB Lubiń
1.945
Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2010 roku wynosiła 1.411:
BP MiG Krzywiń
723
FB BieŜyń
288
FB Jerka
265
FB Lubiń
135
Biblioteka Publiczna MiG Krzywiń wraz z filiami jest prenumeratorem 30 tytułów gazet i
czasopism, które moŜna przejrzeć na miejscu, bądź wypoŜyczyć. W roku 2010 wypoŜyczano
je 1.682 razy. Oprócz wypoŜyczeń ksiąŜek i czasopism zanotowano ogółem 697 udzielonych
informacji.
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GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM
W 2010 roku zbyto 8 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntu 1,4393 ha i nabyto 1
nieruchomość o powierzchni gruntu 0,0771 ha.

Wykaz nieruchomości :
1. Zbyte:
• Lubiń
dz. nr 327/1
• Lubiń
dz. nr 658/4
• Lubiń
dz. nr 658/3
• Łuszkowo
dz. nr 285/12
• Łuszkowo
dz. nr 285/13
• Łuszkowo
dz. nr 285/11
• Łuszkowo
dz. nr 285/8
• Lubiń
dz. nr 705/2
Łączna powierzchnia 1,4393 ha
2. Nabyte :
• Lubiń
dz. nr 706/1
Łączna powierzchnia 0,0771 ha

pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.
pow.

0,0911 ha
0,7166 ha
0,2019 ha
0,0953 ha
0,0936 ha
0,1052 ha
0,1088 ha
0,0268 ha

pow. 0,0771 ha

3. W roku 2010 rozpatrywano zgłoszenia aktów notarialnych dotyczących pierwokupu
nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Krzywiń, przygotowywano zbycia i nabycia
nieruchomości, których realizacja nastąpi w 2011 roku oraz załatwiano bieŜące sprawy
zgłaszane przez mieszkańców.
4. W roku 2010 dokonano uporządkowania stanu gruntów i załoŜono rejestr komputerowy
ewidencji gruntów komunalnych w wyniku czego otrzymano następujący stan na dzień 31
grudnia 2008 roku: 563,3118 ha.
Drogi
288,4498 ha
Lasy
25,5489 ha
Jeziora
29,9405 ha
NieuŜytek
13,3795 ha
Pastwisko
2,2589 ha
Rola
124,5034 ha
Rów
0,6487 ha
Tereny zielone
11,4419 ha
UŜytki kopalne
0,6100 ha
Wody płynące
0,0872 ha
Łąka
19,6284 ha
Zabudowa lub pod zabudowę
46,8146 ha.
5. W roku 2010 wydano 81 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej za wzrost
wartości działki z tytułu pobudowania infrastruktury technicznej – kanalizacji sanitarnej, w
tym 30 decyzji zostało rozłoŜonych na raty na wniosek mieszkańców.
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PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W 2010 roku przeprowadzono postępowania administracyjne w sprawach ustalenia
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowano zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu projekty decyzji o warunkach
zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Prowadzono 99 postępowań w sprawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu w tym: 91 decyzji o warunkach zabudowy i 8 decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Prowadzono 30 postępowania w sprawie podziału nieruchomości oraz
rozgraniczenia nieruchomości.
Zakończono i uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów
przeznaczenia gruntów do zalesienia i podlegających szczególnej ochronie z uwagi na walory
krajobrazowe w obrębie wsi śelazno i Lubiń.
Kontynuowano prace nad opracowywaniem nw. planów zagospodarowania przestrzennego:
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej,
techniczno - produkcyjnej, składów i magazynów w obrębie wsi Łuszkowo,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji
kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej połoŜonych w obrębie wsi Jerka i
Świniec.
Wydano 80 decyzji dodatku mieszkaniowego: w tym: 75 decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego i 5 decyzji odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. Wypłacono
kwotę 83.116,35 zł z tytułu dodatków mieszkaniowych
Prowadzono na bieŜąco obsługę interesantów - udzielano wyjaśnień i uwagi w zapytanych
sprawach. Prowadzono na bieŜąco 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 - Wydział Architektury,
Budownictwa i Ochrony Środowiska, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim - Oddział
Zamiejscowy w Lesznie i Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Kościanie.

ADMINISTRACJA
We wszystkich wymienionych sprawach uczestniczyli pracownicy Urzędu, przygotowując
między innymi projekty uchwał Rady i inne potrzebne dokumenty.
W roku sprawozdawczym czyniono szereg starań o pozyskanie zewnętrznych środków
finansowych, przygotowywano wnioski między innymi do Urzędu Marszałkowskiego w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Sektorowego Programu Operacyjnego działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”, SPOR, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, MENiS oraz
Funduszu Kultury Fizycznej, EFS.
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W 2010 roku wydanych zostało
5376 decyzji administracyjnych.
470 zaświadczeń m.in. o stanie majątkowym, wielkości gospodarstwa i jego osobistym
prowadzeniu, opłacaniu podatku,
1120 upomnień,
393 tytułów wykonawczych,
233 dokumentów dot. działalności gospodarczej,
473 dowody osobiste,
970 dokumentów/aktów stanu cywilnego
Zanotowano: 152 urodzeń, 82 zgony, 177 zmian stanu cywilnego.
Dla 26 par zorganizowano uroczystość z okazji jubileuszu 50 - lecia poŜycia małŜeńskiego,
złoŜono Ŝyczenia 11 parom z okazji 55 lat poŜycia małŜeńskiego, 4 parom z okazji 60-lecia
poŜycia małŜeńskiego i 2 parom z okazji 65 lat poŜycia małŜeńskiego oraz Burmistrz Miasta
i Gminy złoŜył wizyty u 10 osób z okazji 90 - tych urodzin.
Urząd Miasta i Gminy daje moŜliwość zdobycia doświadczenia zawodowego absolwentom
oraz praktykantom. W 2010 roku zorganizowano półroczne staŜe dla 4 osób oraz 1
miesięczną praktykę dla uczniów i słuchaczy szkół średnich i wyŜszych.
Pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe na studiach wyŜszych i podyplomowych oraz
w formie jedno lub dwudniowych szkoleń i na kursach organizowanych przez Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu oraz inne organizacje.

Krzywiń, 28 marca 2011 roku
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