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WOJEWODA
PRZECIĄŁ WSTĘGĘ
Wojewoda Wielkopolski gościł w Krzywiniu!
W piątek 18 września br., Pan Łukasz Mikołajczak
wziął udział w oficjalnym oddaniu
do użytku nowo wybudowanej drogi
na krzywińskim osiedlu Młodych.

– Bardzo cieszę się, że pan Wojewoda przyjął zaproszenie i osobiście uczestniczy w dzisiejszej uroczystości. Zrealizowana inwestycja posiada bowiem
bardzo istotne znaczenie. Nie tylko przyczynia się
do podniesienia standardów życia mieszkańców,
ale także stanowi trakt wiodący do obiektów użyteczności publicznej - boiska, szkoły, ośrodka zdrowia, posterunku policji i ośrodka pomocy społecznej – uzasadniał Jacek Nowak, Burmistrz Miasta
i Gminy Krzywiń.
Na realizację zadnia, które opiewa na blisko
1 400 000 złotych, krzywiński samorząd pozyskał
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 455 389,00 złotych. Dzięki temu
na jednym z najmłodszych krzywińskich osiedli
powstała nowoczesna, utwardzona nawierzchnia
z kostki brukowej oraz sieć kanalizacji deszczowej
o długości 1 400 metrów.
– Cieszę się, że biorę udział w otwarciu inwestycji
służącej mieszkańcom, która została wsparta przez
Fundusz Dróg Samorządowych. Uważam, że jest to
jeden z najlepszych programów drogowych w historii Polski. Widać, że osiedle Młodych rozbudowuje się
i jest pięknym miejscem z ogromnym potencjałem –
ocenił Wojewoda Łukasz Mikołajczyk.
Na zakończenie pobytu Wojewoda Wielkopolski
odbył krótki spacer po Krzywiniu oraz złożył wizytę
w Centrum Usług Społecznych, gdzie spotkał się
z samorządowcami, pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Posterunku
Policji. (AK)
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Rowerowy dzień bezpieczeństwa
W niedzielę 30 sierpnia jednostka Ochotniczej Straż Pożarnej w Krzywiniu zorganizowała kolejną edycję „Dnia Bezpieczeństwa”. Ze względu na pandemię koronowirusa impreza
odbyła się w nieco zmienionej formule.
– Nie da się ukryć, że los nieco pokrzyżował nam szyki i dlatego przedsięwzięcie zostało w głównej mierze oparte na rodzinnym rajdzie rowerowym. Zorganizowaliśmy go przy ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „Euro–Rower” oraz
Partnerstwem „PAKT”. Imprezę należy uznać za udaną. Było wesoło, sympatycznie, ale przede wszystkim bezpiecznie! Zachowaliśmy wszystkie wymogi
epidemiologiczne oraz bezpieczeństwo na drodze podczas rajdu. Warto podkreślić, że wzięło w nim udział aż 140 rowerzystów! Uczestnicy mogli poznać
zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, poznać sprzęt
ratowniczy oraz „zwiedzić” samochody strażackie. Dla najmłodszych przygotowane były konkursy plastyczne z nagrodami oraz dmuchany zamek – relacjonuje Piotr Maćkowiak. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu Gminy
Krzywiń, w ramach realizacji zadania publicznego przez OSP Krzywiń. Część
finansowania przekazał Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. (r)
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Medal na święto Policji
31 lipca br., wielkopolscy policjanci obchodzili
„Święto Policji”. Poznańska uroczystość była okazją do uhonorowania osób, które swoją pracą
i postawą wspierają działania funkcjonariuszy
oraz ich wysiłki na rzecz poprawy bezpieczeń-

stwa mieszkańców Wielkopolski. W gronie odznaczonych Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji
przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji znalazł się również Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak. (r)
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Powitanie
najmłodszych
Mimo epidemii koronawirusa akcja „Witaj w Gminie
Krzywiń” jest kontynuowana! Najmłodszych mieszkańców ziemi krzywińskiej, którzy z różnych względów nie mogli uczestniczyć w spotkaniu przed
wybuchem pandemii, w domach osobiście odwiedził
Burmistrz Krzywinia. Jacek Nowak wręczył rodzicom
okolicznościowe pakiety, w których znajdowała się
butelka, śliniak, ręcznik, kaczuszka kąpielowa oraz
list gratulacyjny. W sumie złożono wizyty w pięciu
domach. W ramach projektu planowane są kolejne
spotkania. Szczegóły wkrótce. (AK)

Dożynki
z nowym krzyżem
Pod koniec sierpnia br., w Nowym Dworze odbyły
się „Dożynki Dziękczynne”. Uroczystość, podczas
której poświecono nowy krzyż usytuowany w centrum wioski, uświetniły występy najmłodszych
mieszkańców. Imprezę przygotowała miejscowa
Rada Sołecka, na czele z sołtysem panią Anną
Sarbinowską. (AK)

Powrót komunikacji publicznej
Po dłuższej przerwie, spowodowanej przez pandemię koronawirusa oraz zamknięcie szkół, powrócił nasz „żółty" autobus. Od 1 września br., została uruchomiona bezpłatna komunikacja publiczna
na trasie Krzywiń – Jerka – Śrem. (AK)

Plażowanie
w czasie pandemii
Lato 2020 przeszło do historii. Podczas wakacji na
terenie Gminy Krzywiń z powodzeniem funkcjonowały aż trzy kąpieliska. Ze względu na pandemię
na wszystkich obowiązywał reżim sanitarny.
– Niewiele samorządów odważyło się uruchomić
kąpieliska strzeżone. Gmina Krzywiń we współpracy z WOPR Leszno oraz OSP Krzywiń podołała
temu zadaniu. Kąpieliska zostały odpowiednio
przygotowane. Pojawiły się tablice informacyjne
o nowych zasadach na kąpielisku w ramach
reżimu sanitarnego. Na plaży głównej w Cichowie pojawił się monitoring wizyjny, a ratownicy
wyposażeni zostali w odpowiedni w czasie pandemii sprzęt. Przy toaletach zamontowano dedykowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk –
informuje Bartosz Kobus, sekretarz Urzędu Miasta
i Gminy Krzywiń. (r)
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Powszechny Spis Rolny
2020 – jak się spisać?

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy uczestniczyli w spisie 10 lat temu pamiętają zapewne, że
poza osobistym kontaktem z rachmistrzem spisowym w gospodarstwie rolnym, badanie przeprowadzane było także w formie wywiadu telefonicznego.
Już wtedy dostępna była także forma samospisu
przez internet, czyli taka gdzie to użytkownik gospodarstwa rolnego, sam poprzez stronę internetową,
dokonywał zapisu danych na formularzu badania.

Minęło 10 lat, podczas których udoskonalono metodę
samospisu. Badania rolnicze mogą i powinny iść
z duchem czasu. W tym roku dodatkowo, pandemia
koronawirusa COVID-19 może sprawić, że bezpośredni kontakt z rachmistrzem spisowym podczas
jego wizyty w gospodarstwie rolnym nie będzie
już możliwy. W tej sytuacji podstawowymi formami
udziału w spisie rolnym jest samospis przez internet
i wywiad telefoniczny.
Co zrobić, by zrealizować obowiązek nałożony na
użytkowników gospodarstw rolnych ustawą?
Rolnicy posiadający dostęp do komputera (ale może
być też smartfon lub tablet) z dostępem do internetu
powinni wybrać metodę samospisu przez internet.
Posiada ona szereg zalet: użytkownik może wziąć
udział w badaniu w wygodnym dla siebie momencie,
można przerwać wypełnianie formularza i wrócić do
niego w ciągu 14 dni, można cofnąć się do pytań, na
które już odpowiedzieliśmy i poprawić dane. Możemy
dopytać domowników lub współpracowników bez
presji czasu ( jeśli aplikacja wykryje brak aktywności
to po 30 minutach po prostu nas wyloguje zapisując udzielone już odpowiedzi). Pytania opatrzone
są wyjaśnieniami, definicjami i dodatkowymi informacjami, np. stanu na jaki dzień lub jakiego okresu
dotyczą. Dane przesyłane są bezpośrednio na serwer, a więc zupełnie bezpieczne. Samospisu przez
internet można dokonać do 30 listopada br.
Co zatem trzeba zrobić? Przede wszystkim należy:
• wejść na stronę spisrolny.gov.pl. Aplikacja spisowa dostępna na wspomnianej stronie działa
w przeglądarkach: Google Chrome, FireFox, Safari,
Microsoft Edge17+, Opera,
• zaakceptować tzw. ciasteczka (cookies),
• włączyć obsługę JavaScript w przeglądarce
internetowej (domyślnie przeglądarka ma już
takie ustawienia),
• wskazać czy prowadzi się gospodarstwo jako
osoba fizyczna czy jako firma lub organizacja – od
tego zależy bowiem sposób logowania.
• Użytkownik gospodarstwa indywidualnego może
się zalogować podając swój PESEL oraz jeden
z numerów identyfikacyjnych wykorzystywanych
w systemach administracji publicznej (numer
gospodarstwa rolnego wydrukowany w liście
informacyjnym Prezesa GUS lub numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARIMR), przy tym
użytkownik sam decyduje, który z numerów identyfikacyjnych wykorzysta do logowania w aplikacji
samospisu.
• Można też skorzystać z usługi krajowego węzła
identyfikacji elektronicznej i zalogować się
poprzez: Profil Zaufany, e-dowód lub konta niektórych banków.
• Ważne by wybrać najwygodniejszą dla nas formę
logowania już za pierwszym razem, bowiem jeśli
przerwiemy wypełnianie formularza, ponowne
logowanie odbędzie się tą samą drogą. Firmy lub
organizacje wykorzystują do logowania w aplikacji
spisowej swój identyfikator i hasło z portalu sprawozdawczego GUS.

Interfejs aplikacji jest przejrzysty i intuicyjny. Znajdziemy w nim wszystkie niezbędne informacje oraz
wskaźnik postępu. Inteligentny formularz elektroniczny zasygnalizuje błędy, które będzie należało
poprawić, aby przejść do kolejnych pytań i ostrzeżenia, gdy np. pominiemy pytanie nieobowiązkowe.
Wyświetlone ostrzeżenia pozwalają nam na kontynuację pracy na formularzu spisowym, ale zasygnalizują konieczność zwrócenia uwagi na pominięte
części. Jeśli formularz zostanie wypełniony poprawnie, użytkownik na koniec otrzyma potwierdzenie, że
samospis został zakończony.
Co zrobić gdy nie możemy wypełnić formularza
przez internet, w całości lub części?
Nsa osoby, które nie mogą dokonać samospisu przez
internet lub napotkają na problemy, czekają rachmistrze telefoniczni – dostępni pod numerem telefonu
infolinii 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli
od 8:00 do 20:00). Udzielą oni wszystkich informacji
dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego 2020.
Jeśli wybierzemy kanał „spisz się przez telefon” –
przeprowadzą wywiad telefoniczny. W ten sposób
także obowiązek spisowy zostanie zrealizowany.
Co się stanie jeśli użytkownik gospodarstwa rolnego nie weźmie udziału w spisie poprzez samospis przez internet lub telefon?
Od 16 września do 30 listopada br. Powszechny
Spis Rolny 2020 prowadzić będą rachmistrze telefoniczni, którzy dzwonić będą do użytkowników
gospodarstw rolnych w celu przeprowadzenia
wywiadu telefonicznego. Sposób realizacji badania
będzie podobny jak w przypadku samospisu przez
telefon, z wykorzystaniem infolinii, jednak w tym
przypadku kontakt z gospodarstwem rolnym inicjować będzie rachmistrz. Jeśli rolnik nie zrealizował
badania przez internet do chwili telefonu od rachmistrza, nie rozpoczął wypełniania formularza spisowego, lub jeśli od rozpoczęcia pracy z formularzem
upłynęło 14 dni – nie może odmówić rachmistrzowi
odpowiedzi na pytania spisowe. Udział w spisie jest
obowiązkowy, rolnik ma prawo wyboru formy swojego udziału w badaniu, ale jedynie do czasu kontaktu z rachmistrzem telefonicznym lub terenowym.
Rachmistrze terenowi powinni rozpocząć pracę 1
października br., jednak rozwiązanie to jest zależne
od sytuacji epidemicznej kraju lub jego części. Rachmistrze terenowi podejmą swą pracę tylko jeśli
będzie to całkowicie bezpieczne. W przeciwnym
razie dołączą oni do grupy rachmistrzów telefonicznych i zrealizują badanie przez telefon.
Więcej informacji na stronie spisrolny.gov.pl
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„Głos Krzywińskich Maseczki od Modalto
Młodych Obywateli”

Firma ,,Modalto’’ wyprodukowała 12 tysięcy maseczek ochronnych! Autorem
zlecenia dla krzywińskiego przedsiębiorstwa był Burmistrz Jacek Nowak.
Wyprodukowany sprzęt, za pośrednictwem strażaków, trafił do mieszkańców.

Zapraszamy młodzież w wieku 12–19 lat z terenu Miasta
i Gminy Krzywiń do udziału w projekcie „Głos Krzywińskich
Młodych Obywateli”!
W ramach projektu odbędą się szkolenia (w tym również wyjazdowe), spotkania grup roboczych, przeprowadzenie diagnozy lokalnej wraz z jej podsumowaniem, panele dyskusyjne z decydentami i inne ciekawe działania!
Na terenie Gminy Krzywiń dynamicznie rozwija się
sektor NGO. Jedną z najmłodszych krzywińskich
organizacji pozarządowych jest ,,Stowarzyszenie
Między Sąsiadami’’ z Jurkowa. ,,SMS’’, bo tak brzmi
skrócona nazwa, został zarejestrowany w Sądzie
Okręgowym w Poznaniu 27 marca br. Stowarzyszenie, któremu prezesuje Justyna Chudziak, posiada
własne logo zaprojektowane przez Blankę Misiórną
oraz stronę internetową. Pod adresem witryny
www.stowarzyszeniesms.wordpress.com
można
zapoznać się z genezą powstania organizacji oraz
przeczytać o celach, jakie przed sobą stawia. Zachęcamy do lektury. (AK)

E-faktura za ścieki
Informujemy, że od lipca br., istnieje możliwość
wystawienia i przesyłania faktur za usługi odprowadzania ścieków przez Gminę Krzywiń drogą
elektroniczną (e-faktury).

– Akcja „Maseczka dla Mieszkańca” była jednym z elementów gminnej strategii ,,antykoronawirusowej’’. Była również związana z moim apelem o wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców. Dlatego podjąłem decyzję o zleceniu firmie „Modalto” produkcji 12 tysięcy sztuk maseczek ochronnych wielokrotnego
użytku. Trafiły one do mieszkańców naszej gminy, w tym druhów z jednostek
OSP. Część przekazano także DPS-owi Mościszki, Policji, Szpitalowi w Kościanie
oraz pozostałym służbom medycznym – informuje Jacek Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Dystrybucją maseczek zajęli się strażacy OSP, którzy dotarli
do niemal każdego domu. (r)

Każdy uczestnik otrzyma atrakcyjny zestaw gadżetów projektowych, poczęstunek, a także będzie miał zagwarantowane ubezpieczenie oraz bezpłatny transport i nocleg na czas szkoleń wyjazdowych.
Podczas projektu nad uczestnikami będzie czuwał mentor, a wszystkie warsztaty i szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy, pracujący metodami edukacji nieformalnej. Na zakończenie uczestnicy otrzymają również certyfikat
YOUTHPASS.
Dołącz do nas i stań się Głosem Krzywińskich Młodych Obywateli. Współpracuj
z rówieśnikami i spraw, by żyło Wam się lepiej! Nie zwlekaj! Zapisz się już dziś
– w projekcie może wziąć udział tylko 30 osób! Formularz dostępny na stronie
www.krzywin.pl w terminie: 1 września – 15 października 2020! Zapraszamy!
Koordynator projektu z ramienia Gminy Krzywiń
Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń
Bartosz Kobus

Mundury retro dla Seniorów OSP
Strażacy seniorzy 50+ z uwagi na swój wiek i często pogarszający się stan
zdrowia, wycofują się z działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Aby
zatrzymać tę tendencję, w gminie Krzywiń powołano Drużynę Seniorów OSP,
w skład której weszli druhowie z różnych jednostek OSP, mający duży staż
i doświadczenie w ruchu strażackim.

E-faktury mogą być wysyłane do Nabywcy drogą
elektroniczną, na wskazany przez niego adres
e-mail, po uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur poprzez podpisanie i dostarczenie
w formie pisemnej oświadczenia o zgodzie, którego
wzór został do Państwa wysłany z fakturami w lipcu.
Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody można również pobrać ze strony internetowe www.krzywin.pl
E-faktura to elektroniczny dokument mający taką
samą wartość prawną jak tradycyjna faktura papierowa. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu oraz program do odczytywania plików PDF.
Na wszelkie pytania odpowiedzi udziela pracownik
UMiG Krzywiń Emilia Berdychowska – podinspektor
ds. rozliczeń:
tel. 65 517 05 25 wew. 260, e-mail: emilia.berdychowska@krzywin.pl (r)

Jako cel działalności określono kultywowanie tradycji strażackich, organizowanie pokazów dawnej musztry, obsługi historycznych sikawek oraz popularyzację
piosenek strażackich.
Drużyna działa już trzy lata – brała udział w zawodach, zlotach w Polsce i za
granicą. Pokazy każdorazowo spotykały się z dużym zainteresowaniem. Posiada
historyczną ręczną sikawkę polskiej produkcji marki „Tryumf”, wyprodukowaną
w 1926 r. przez Strażackie Biuro Techniczne w Warszawie (patent inż. Józefa
Tuliszkowskiego), historyczne hełmy, logo i firmowe koszulki. Organizacyjnie weszła w skład Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielewie, skąd pochodzi
większość członków Drużyny. Jednak, na tle innych polskich i zagranicznych
ekip tego typu, do niedawna podstawowym brakiem był brak historycznego
umundurowania.
Przy pomocy Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach udało się
ustalić typ umundurowania stosowany w Wielkopolsce na początku lat 20-tych
XX wieku – Drużyna chce kultywować polskie, lokalne tradycje. W styczniu tego
roku zgłoszono wniosek o dotację do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie do programu „Etno Polska 2020”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i dotację w wysokości 10 tys. zł, natomiast kwotę 3 tys. jako wkład własny zebrali
członkowie Drużyny. W ramach projektu zakupiono/wykonano 12 kompletów
historycznego umundurowania. Warto nadmienić, że do programu wpłynęły
1264 wnioski, pozytywnie rozpatrzono 293, w tym tylko dwa z OSP! Drużyna
przygotowała film video z realizacji projektu, który można obejrzeć w internecie.
Paweł Buksalewicz, Dowódca Drużyny Seniorów OSP

6

Samorząd

Kurier Krzywiński 2/2020

Zasady pracy Rady Miejskiej Krzywinia w warunkach COVID-19
W trosce o zdrowie mieszkańców naszej gminy i pracowników Urzędu
oraz w celu zminimalizowania ryzyka zarażeń koronawirusem, Urząd
Miasta i Gminy w Krzywiniu został zamknięty dla interesantów od dnia
16 marca 2020 roku. Z biegiem czasu ograniczenia były zmniejszane
i dostosowywane do obowiązujących przepisów. Sytuacja, w jakiej się
znaleźliśmy z powodu zagrożenia wirusem SARS–CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, stała się nadzwyczajna i wymagała podjęcia
przez Radę Miejską Krzywinia nadzwyczajnych środków.

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych art. 15 ust. 1 i 2).

Wprawdzie walkę z epidemią prowadzą służby państwowe i gminne, ale
wszyscy Radni mogą także przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swojego, swoich bliskich i osób z bezpośredniego otoczenia: Radnych, Burmistrza i Pracowników Gminy oraz mieszkańców naszej Gminy.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że chociaż wiele osób w łagodny sposób
przechodzi chorobę, to dla innych jest ona poważnym zagrożeniem –
myślimy szczególnie o naszych mieszkańcach seniorach. Powstrzymanie
się od stacjonarnych posiedzeń, zmniejsza ryzyko przeniesienia choroby. Jesteśmy osobami publicznymi, dlatego także w walce z COVID–19
powinniśmy stanowić przykład dla innych. Dlatego też od 16 marca tego
roku, jako Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia, zawiesiłam wszelkie spotkania stacjonarne Rady– z niewielkimi wyjątkami. Ostatnią sesją
w trybie stacjonarnym była XV sesja rady Miejskiej Krzywinia w dniu 24
lutego br. Testowaliśmy różne formy pracy zdalnej. W ostateczności wykorzystujemy platformę ZOOM i stosowany w naszej radzie od początku
trwającej kadencji program e-sesja.

Nasi mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w sesjach nie tylko
poprzez oglądanie – mogą także uczestniczyć w spotkaniu. W tym celu
trzeba się zgłosić i otrzymać numer ID pozwalający na udział w wideokonferencji. Mieszkańcy mogą także przez swojego Radnego przekazać pisemne wystąpienie lub zadzwonić w trakcie sesji do swojego radnego czy pracownika biura rady.

W związku z zagrożeniem wirusem SARS–CoV-2, wywołującym chorobę
COVID-19, organy stanowiące mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje,
posiedzenia, zgromadzenia z wykorzystaniem środków porozumiewania
się na odległość lub korespondencyjnie. Jest to tak zwany zdalny tryb
obradowania. Obrady w tym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi. Opanowaliśmy w sposób doskonały
zdalny tryb sesji i komisji i uważam, że możemy z tego trybu korzystać,
a warunki techniczne też na to zezwalają. (Podstawą do takiego działania
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób

Sesja rady stanowi najbardziej reprezentatywne forum działalności radnych. Musi toczyć się w atmosferze powagi i spokoju, bo to pozwala na
właściwe obradowanie i realizację założonych celów sesji. Sesje Rady
Miejskiej Krzywinia są rejestrowane w formie audiowizualnej i transmitowane na żywo oraz archiwizowane online. Wszystkie sesje są udostępnione dla publiczności do obejrzenia w dowolnym czasie.

Pierwszą sesją w trybie zdalnym była sesja XVI Rady Miejskiej Krzywinia
w dniu 18 maja br. Kolejna sesja (XVII) odbyła się w dniu 29 czerwca br.,
była to sesja absolutoryjna.
W okresie minionym miały miejsce posiedzenia Komisji Rady oraz
Wspólne Posiedzenia Stałych Komisji Rady. Wspólne Posiedzenia Stałych Komisji Rady odbyły się w formie zdalnej w dniach 14 maja oraz 25
czerwca br. Co do zasady posiedzenia te zwoływane są przed sesjami,
a ich zadaniem jest szerokie omówienie spraw będących przedmiotem
obrad danej sesji. Miało miejsce jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w dniu 5 czerwca br. – z uwagi na konieczność analizy dokumentów
związanych z absolutorium Burmistrza za 2019 rok odbyło się ono w formie stacjonarnej. Komisja Skarg Wniosków i Petycji odbyła 3 posiedzenia w formie zdalnej: 8, 15 i 23 czerwca br. Komisja Gospodarcza odbyła
jedno posiedzenie zdalne w dniu 15 czerwca br. Komisja Oświaty, Kultury
i Spraw Socjalnych odbyła również jedno posiedzenie w trybie zdalnym
w dniu 17 czerwca br.
Aktualnie pandemia się nie skończyła, organizujemy obrady Rady
w trybie zdalnym. Obowiązują przepisy dotyczące tej sytuacji. Miejmy
nadzieję, że osób dotkniętych chorobą będzie jak najmniej, a sytuacja
szybko wróci do normalności. (KM)
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Zdalne absolutorium
dla Burmistrza

Samorząd
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Nowa Pani Sołtys

16 września br., w Teklimyśli odbyły się wybory uzupełniające
sołtysa wsi. W wyniku tajnego głosowania jednogłośnie na sołtysa wsi Teklimyśl wybrano Panią Jolantę Bąk-Kwaśniewską.

W poniedziałek 29 czerwca 2020 roku w trybie zdalnym (z uwagi na
epidemię koronawirusa) odbyła się Sesja Rady Miejskiej Krzywinia.
Retransmisja Sesji dostępna jest na portalu krzywin.pl oraz BIP. Podjęte uchwały wraz z imiennymi wynikami głosowania są dostępne dla
wszystkich pod adresem krzywin.esesja.pl.
Rada Miejska Krzywinia po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy
Krzywiń za 2019 r. większością głosów (10 za, 5 przeciw) udzieliła wotum
zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. W dalszym toku sesji
przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia na dzień
31.12.2019 r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń oraz przedstawiono opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinie stałych komisji rady. Następnie radni
rozpatrywali wniosek absolutoryjny sporządzony przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Krzywinia wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do tego wniosku.
Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za 2019 rok – 13 głosów
„za”, 2 głosy „wstrzymujące”.
Ostatecznie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń z tytułu wykonania budżetu za 2019
rok – 13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”. Podczas sesji Radni podjęli również szereg uchwał o znaczeniu gospodarczym, m.in. wyrażono
zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych w Bieżyniu (obecny
ośrodek zdrowia). Podjęto również uchwałę zmieniającą budżet gminy
na 2020 rok (tym samym wydatki majątkowe skierowane na inwestycje
wynoszą obecnie 7,1 mln zł) oraz dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (MN)

Wybory uzupełniające odbyły się po rezygnacji z funkcji sołtysa Stanisława Bąka. Nowo wybrana sołtys prywatnie jest: matką dwójki dzieci,
szczęśliwą żoną, jej zainteresowania to: kuchnia, praca na roli, dobry film.
Pani Jolanta chce kontynuować prace rozpoczęte przez jej poprzednika,
m.in. w zakresie dalszej modernizacji świetlicy wiejskiej oraz realizacji
inwestycji drogowych mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi. (MN)

Nowy klub w Radzie Miejskiej
Styczniowa nowelizacja ustawy samorządowej wprowadziła
minimalny próg liczby radnych wymagany do utworzenia klubu
radnych oraz wzmocniła ich pozycję, wyposażając je w dodatkowe instrumenty prawne.

Krystyna Motławska
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia

W świetle obowiązujących zasad dotyczących tworzenia i funkcjonowania klubów radnych – Radni Rady Miejskiej Krzywinia w składzie: Marta
Bzymek, Hanna Frankiewicz, Zbigniew Zieliński i Joanna Ziętkiewicz,
w dniu 04 czerwca br. założyli Klub Radnych „WIDOK”. Klub działa pod
przewodnictwem Radnej Hanny Frankiewicz. Jest to pierwszy i jedyny
klub radnych w Radzie Miejskiej Krzywinia. Celami Klubu są m.in. działalność na rzecz rozwoju Gminy Krzywiń, nawiązywanie współpracy między
radnymi, przygotowanie stanowiska klubu we wszystkich ważnych sprawach. Zdaniem Przewodniczącej Rady Krystyny Motławskiej powstanie
klubu radnych jest dowodem na wzmacnianie lokalnej samorządności
i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na terenie Gminy Krzywiń. (MN)

Gaszyn Challenge
Rada Miejska Krzywinia w ramach akcji „Gaszyn Challenge”
wykonała zadanie i przeprowadziła zbiórkę pieniędzy, wspierając Jakuba Kolasińskiego, mieszkańca Krzywinia, w jego walce
z chorobą.
Rada Miejska Krzywinia do „pompowania” została nominowana przez
Radę Powiatu Kościańskiego. Przewodnicząca Rady Krystyna Motławska wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Władysławem Koniecznym
w dniu 19 sierpnia br., w biurze rady Urzędu Gminy, oficjalnie przekazali zebrane środki mamie Jakuba na dalsze leczenie syna. Do dalszego
uczestnictwa w projekcie Rada Miejska Krzywinia nominowała: Sołtysów
Gminy Krzywiń, Spółdzielnię Socjalną ECOSS, GS Krzywiń, oraz Pocztę
Polską w Krzywiniu. (NM)
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Sprawy społeczne
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Mostowej, Galicy i Rondzie z sodowych na typu
LED. Efekt jest widoczny i zadowalający. W tym
miejscu dziękuję radnej Krystynie Motławskiej
i radnej Hannie Grobelnej za wsparcie i poparcie budżetu.

latach trzy duże projekty infrastrukturalne związane z rewitalizacją (otrzymaliśmy na ten cel prawie 5 milionów złotych z Unii Europejskiej).

Pod koniec marca 2020 roku podpisałem umowę
z wykonawcą zadania, Pracownią Projektową
M-Trakt z Zielonej Góry, na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżki
rowerowej między miejscowościami Czerwona
Wieś, Krzywiń, Jerka”. Zakres prac to wykonanie
pełnej dokumentacji technicznej budowy ścieżki
rowerowej, pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej 432 od granicy Gminy Krzywiń z Gminą
Osieczna, przez miejscowość Czerwona Wieś do
Krzywinia (do ul. Leszczyńskiej) oraz od skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Kościańską (plac Le Bény-Bocage) do miejscowości Jerka (ul. Leszczyńska).
Projekt będzie zakładał przebudowę pasa drogi
wojewódzkiej, utworzenie ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę chodników, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych z azylami oraz
przebudowę i wydzielenie nowych miejsc parkingowych. Cały odcinek zostanie także oświetlony.
Szczegółowy zakres projektu podlega uzgodnieniu z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Całkowita wartość prac projektowych wynosi 518.000,00 zł a termin oddania
projektu to 31 grudzień przyszłego roku.

Czas na nowe projekty
Pod koniec marca 2020 roku podpisałem umowę z wykonawcą zadania, Pracownią Projektową M-Trakt z Zielonej Góry, na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla
ścieżki rowerowej między miejscowościami Czerwona Wieś, Krzywiń, Jerka”.
Nie zwalniamy tempa, mimo trwania epidemii. Za nami kilka wielomilionowych inwestycji, a przed nami realizacja nowych inwestycji,
które mają za zadanie poprawić jakość życia
mieszkańcom w kolejnych sołectwach. W okresie epidemii pracujemy nad nowymi projektami,
składamy wnioski o kolejne dofinansowania,
zabiegamy o korzystne rozwiązania na rzecz
miasta i gminy Krzywiń.

W cieniu epidemii
Okres ostatnich miesięcy przejdzie do historii.
Brak wydarzeń kulturalnych, liczne ograniczenia
w imprezach sportowych. Wyhamowanie wielu
ciekawych inicjatyw społecznych, wstrzymanie
organizacji spotkań bezpośrednich. Już mieliśmy ogromną nadzieję, że wirus nas opuszcza,
a jednak wraca! Z stąd z uwagi na wzrost zakażeń apeluję o rozsądek, utrzymywanie dystansu
społecznego, częste dezynfekowanie rąk. Proszę
o respektowanie wszelkich komunikatów kierowanych do Państwa – zarówno rządowych jak
i lokalnych. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za
innych. Z uwagi na zmniejszone – w pierwszych
miesiącach trwania epidemii - wpływy z podatków
do budżetu gminy, do 1 września br. wstrzymaliśmy
wydatkowanie środków, w tym w ramach funduszu sołeckiego. Podczas zebrań sołeckich, niewykorzystane środki finansowe przesunięto na małe
inwestycje, zakupy związane z doposażeniem np.
świetlic. Pomimo epidemii większość inwestycji
zaplanowanych w budżecie została już zrealizowana. Została oddana sieć kanalizacji sanitarnej
do strefy gospodarczej w Krzywiniu. Praktycznie
wszystkie 4 firmy podłączyły się już do zbiorczej

sieci i ścieki płyną do krzywińskiej oczyszczalni.
Na os. Młodych powstała kolejna nowa droga ( już
trzecia), która uzupełnia i poprawi znacząco komunikację. Przez ostatnie dwa lata, gmina sprzedała
kilkanaście działek na os. Młodych. Dziś widzimy
tam jeden plac budowy, powstają nowe domy, a do
wykończonych nieruchomości wprowadzają się
nowi mieszkańcy. Na wspomnianym osiedlu, jak
również os. Sportowym powstała nowa kanalizacja deszczowa. W Wieszkowie oddano do użytku
nową drogę gminną z kostki brukowej. Gmina
Krzywiń na ten cel pozyskała w ramach FOGR
z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 123.750,00
zł. W tym miejscu wyrazy podziękowania dla
Pana Marszałka Krzysztofa Grabowskiego i radnych Sejmiku za wsparcie inwestycji. Kilka tygodni temu podpisałem umowę z ww. Marszałkiem
na kwotę 30.000,00 zł. To środki finansowe od
Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla
Sołectwa Zgliniec, przyznane w ramach konkursu
„Pięknieje Wielkopolska Wieś”. Odnowie poddany
zostanie teren wokół świetlicy – powstanie plac
zabaw, mini boisko i siłownia zewnętrzna. Nad
prawidłowym przebiegiem prac czuwa Sołtys
i Radny Andrzej Kaczmarek.
Po wielu latach starań u Wicemarszałka Województwa Pana Wojciecha Jankowiaka, zabiegów ze strony Radnego z Jerki Jana Musielaka,
powstał długo oczekiwany chodnik przy DW432
w Jerce na ul. Śremskiej. Inwestycja wpłynie na
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
tej części sołectwa.
Rewolucja LED-owa zawitała na kolejnych ulicach Krzywinia. Wymieniono oprawy uliczne na ul.

Szkoły
1 września 2020 roku przedszkolaki i uczniowie
wrócili do normalnego funkcjonowania. Nasze
jednostki oświatowe zostały wyposażone w niezbędne środki do dezynfekcji. Dyrektorzy w porozumieniu z Urzędem wypracowali odpowiednie
zasady bezpieczeństwa. Od lat Urząd wyposażał
placówki szkolne w nowoczesny sprzęt komputerowy i dziś nasi nauczyciele są mobilni, mają
możliwość prowadzenia zajęć zdalnych. Problem to dostęp do sieci szerokopasmowego
internetu, który okazał się – jak pokazały ostatnie
miesiące poprzedniego roku szkolnego – słaby
i niewystarczający nie tylko na terenach wiejskich
ale również w dużych miastach… to problem którym pilnie muszą zająć się rządzący w Warszawie! Dodatkowo, w tym roku na ręce. Dodatkowo
w tym roku na ręce dyrektorów jednostek oświatowych naszej gminy przekazałem 47 laptopów
w ramach projektu tzw. „Zdalnej Szkoły”.

Bezpłatna komunikacja
Po kilkumiesięcznej przerwie wznowione zostały
kursy bezpłatnej komunikacji na linii Krzywiń-Jerka-Śrem. Cztery razy dziennie bezpłatnie każdy
mieszkaniec w każdym wieku może dojechać
i wrócić ze Śremu. W Śremie istnieje możliwość
przesiadki i również bezpłatnie można dojechać
do Zaniemyśla lub Kórnika.
Dodatkowo od 7 września 2020 roku na terenie
gminy Krzywiń został uruchomiony bezpłatny
transport dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach pilotażowego programu ,,Bezpieczna Podróż do Szkoły”. Z transportu mogą
korzystać mieszkańcy gminy Krzywiń (głównie
uczniowie szkół ponadpodstawowych, ale również seniorzy i osoby dojeżdżające do pracy). Na
podstawie zebranych deklaracji od uczniów szkół
ponadpodstawowych został opracowany harmonogram dowozów do Jerki i Krzywinia, gdzie
szybko i sprawnie można przesiąść się w autobus
w kierunku Leszna, Kościana czy Śremu (bezpłatna komunikacja publiczna – linia nr 16).

Udana rewitalizacja
Gmina Krzywiń realizowała w ostatnich dwóch

W

styczniu otworzyliśmy przebudowane
,,Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej
w Łuszkowie”.
W
 czerwcu zakończono prace przy rewitalizacji świetlicy wiejskiej w Bielewie. Przed nami
wyposażenie nowo oddanego obiektu, który
został kompleksowo przebudowany. W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację, że został
przyznany grant (na podstawie złożonego
wniosku przez Urząd) w ramach programu
,,Wielkopolska Odnowa Wsi” na zakup mebli.
Zakończono

także prace rewitalizacyjne
w Świńcu. Niemożliwe, stało się możliwe! Projekt ,,Nowe Centrum Świńca”, opracowany kilka
lat temu – został wdrożony. Udało się pomimo,
że było wielu, którzy nie wierzyli w powodzenie
tej nietuzinkowej koncepcji architektonicznej.
To modelowy projekt, dzięki któremu poddano
kompleksowej rewitalizacji całe centrum wsi.
Powstały nowe drogi, parkingi, miejsca spotkań, nowy parkan, boisko wielofunkcyjne, plac
zabaw i siłownia zewnętrzna. To wszystko ma
służyć mieszkańcom sołectwa i gminy Krzywiń;
obiekt będzie ogólnodostępny.

Nowe projekty, nowe wnioski
Jak widać wiele udanych przedsięwzięć już za
nami, ale my nie zwalniamy. Okres epidemii
wykorzystaliśmy na przygotowywanie kolejnych,
nowych wniosków o dofinansowanie zewnętrzne.
Do programu Funduszu Dróg Samorządowych
zgłosiliśmy takie inwestycje drogowe jak:
„Remont ul. Łowieckiej w miejscowości
Jerka”,
„Remont drogi gminnej 583019P w miejscowości Rąbiń”,
„Przebudowa drogi gminnej
Mościszki-Dalewo”,
oraz zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa
poprzez przebudowę i remont dróg gminnych
i ciągów pieszo-rowerowych od drogi wojewódzkiej nr 432 do Strefy Aktywizacji Gospodarczej oraz budynków publicznych, w tym
szkół w mieście Krzywiń”.
W najbliższych miesiącach dowiemy się, na którą
z tych inwestycji otrzymamy dofinansowanie.
Przez ostatnie lata zmieniły się placówki oświatowe w Krzywiniu, Jerce i Lubiniu. Teraz czas
na Bieżyń! Przez kilka miesięcy przygotowywaliśmy innowacyjny projekt z zakresu edukacji
i złożyliśmy projekt pn. ,,Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na
Gminne Centrum Nauki”. Projekt został złożony
zgodnie z naborem w ramach WRPO+ Poddziałanie 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury
kształcenia zawodowego. Nasz projekt właśnie
przechodzi ocenę formalną. Czekamy na ostateczne wyniki konkursu!
Równocześnie, po raz pierwszy gmina Krzywiń
postanowiła podjąć próbę sięgnięcia po środki
w ramach tzw. Funduszy Norweskich. Kilka tygodni temu złożyliśmy wniosek pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu
Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu
w Gminie Krzywiń”. Za kilka miesięcy dowiemy
się, czy środki zostały przyznane naszej gminie.
Jeżeli tak, to zrealizujemy zadanie polegające na
kompleksowej modernizacji energetycznej naszej
szkoły w Bieżyniu (nowy dach, termoizolacja).
Trzymajcie kciuki!

Sprawy społeczne
W ramach nowego rządowego programu wspierania inwestycji samorządowych tj. Rządowego
Funduszu Inicjatyw Lokalnych, przygotowaliśmy
i złożyliśmy następujące wnioski:
1. Rozbudowa z przebudową budynku remizy
OSP w Jerce,
2. Budowa placu integracji kultur i pokoleń
w Krzywiniu,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz
z infrastrukturą techniczną w Jerce,
4. Przebudowa, remont i termomodernizacja
budynku biblioteki publicznej miasta
i gminy Krzywiń.
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Jak widać jesteśmy gotowi do kolejnego dużego
,,boom’u” inwestycyjnego. Wszystko zależy od ilości i wielkości przyznanych dotacji, ale również od
kondycji budżetu państwa i jednostek samorządu
terytorialnego (dynamiki wpływu podatków PIT
i CIT).
Wiele kluczowych zadań i ciekawych projektów
przed nami. Proszę wszystkich Mieszkańców
o pomoc i wsparcie.

Obchody inne niż zawsze!

Wiemy, że nie wszystkie projekty zdobędą dofinansowanie, ale z tymi przygotowanymi projektami technicznymi jesteśmy gotowi do nowego
rozdania unijnego w ramach perspektywy 2021–
2027. Samorządy w Polsce czekają cały czas na
szczegóły nowego programowania. Gmina Krzywiń rozpoczęła również prace nad przygotowaniem nowego strategicznego dokumentu, tj. Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2021-2027.
Zlecone zostało także wykonanie dokumentacji
na realizację zadania ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Bielewo”.
W trakcie prac projektowych jest również droga od
kościoła do cmentarza w Rąbiniu. Tutaj będziemy
wnioskować o dofinansowanie zadania w ramach
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przygotowany jest już projekt ,,Przebudowy odcinka drogi
gminnej – ul. Krętej w Rąbiniu”. Z tego miejsca
należy się uznanie dla radnej Rady Miejskiej Krzywinia Pani Agnieszki Łagodzkiej, która skrupulatnie i od kilku lat ,,walczyła” o przygotowanie
ww. inwestycji dla Rąbinia. Przygotowany jest też
podobny projekt techniczny pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Nowy Dwór”.

30 lat samorządu w Polsce! 27 maja śwętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. W tym roku
przypada 30-lecie wolnego, w pełni demokratycznego samorządu w Polsce. Przez te 30 lat udało
się zbudować wśród mieszkańców poczucie
odpowiedzialności za wspólnotę samorządową.
Nasi mieszkańcy mają realny wpływ na rozwój
i kształt naszej gminy. Tworzymy lokalną wspólnotę i możemy wpływać na swoje losy – to jest
najważniejsze.
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim
samorządowcom pracującym z pasją o oddaniem
– zarówno tym na etatach urzędniczych jak i społecznikom – a mieszkańcom za wszystkie pomysły, inicjatywy i projekty służące rozwojowi gminy
Krzywiń przez ostatnie 30 lat.
Udało nam się! Władzom lokalnym miast i gmin
ufa już prawie 74% Polaków i jest to najwyższy
poziom zaufania wyrażany wobec instytucji w Polsce – jak wynika z cyklicznych sondaży CBOS.
Coraz więcej badanych dobrze ocenia też pracę
samorządu. Samorząd – właśnie tu jest prawdziwa Polska!
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń
Jacek Nowak

Gmina Krzywiń realizuje zadanie np. "Reaktywacja
mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez rewitalizację
wybranych obszarów wiejskich miejscowości
Bielewo, Łuszkowo i Świniec".
Projekt Gminy Krzywiń znalzał się na 16 miejscu
w Wielkopolsce na 91 z listy projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.09.02.01-IZ.00-30-001/17 dla
Działania 9.2 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych", Poddziałania
9.2.1 "Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych" Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania to 4.998.689,72 zł
a wartość całkowita trzech zadań
to kwota 5.880.811,46 zł
W ramach przyznanego dofinansowania z zakresu
rewitalizacji powstały już lub zostaną zrealizowane
następujące projekty:
• Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielewie
• Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku centrum
integracji i aktywizacji lokalnej w Łuszkowie
• Zagospodarowanie terenu centrum miejscowości Świniec
i przebudowy kotłowni w budynku świetlicy
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Nasi szanowni Jubilaci
Od momentu wydania ostatniego numeru Kuriera Krzywińskiego, dziesięcioro mieszkańców zaliczających się do
grona „nestorów” ziemi krzywińskiej świętowało piękne jubileusze 90 i 95 urodzin. Solenizantów, którzy pomimo
panującej pandemii wyrazili zgodę, w domach odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych składając w imieniu
wszystkich mieszkańców lokalnej wspólnoty najlepsze życzenia! Poniżej prezentujemy sylwetki Zacnych Jubilatów.
Pani Franciszka Gano, nazwisko rodowe Karp, urodziła się
dnia 4 marca 1930 roku w Świerczynie. Jej rodzicami byli Edward
Karp i Marianna z domu Berlińska.
W Świerczynie Pani Franciszka spędziła dzieciństwo i młodość; wspomina, że w czasie wojny pracowała
u Niemca, wtedy to biegle posługiwała się językiem niemieckim.
W roku 1964 wyszła za mąż, niestety już pięć lat później mąż Józef
Gano zmarł, a Pani Franciszka sama
wychowywała dwoje dzieci. W 1973
roku przeprowadziła się do Lubinia, gdzie najpierw mieszkała na uboczu, na tzw. „Plebani”, a po pożarze domu, w czerwcu roku 1986 rodzina
przeprowadziła się do samej wioski Lubiń. Tam Pani Franciszka mieszka
do dzisiaj, obecnie z córką i jej rodziną. W miarę jak zdrowie pozwala,
jubilatka zajmuje się ogródkiem – pielęgnuje kwiatki.
Pani Krystyna Małecka urodziła się
22 lipca 1930 r., w Gaju koło Dolska, w rodzinie Bronisławy (z domu
Nowacka) i Andrzeja Małeckich.
Miała jednego, nieżyjącego już brata
– Aleksandra. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła we Wławiu
i Nowym Dworze. W 1966 r., wyszła
za mąż za Feliksa Małeckiego, z którym zamieszkała w Jerce. Niestety,
jedenaście lat później mąż Pani Krystyn przedwcześnie zmarł. Niemal
całą karierę zawodową Krystyna
Małecka związała z jerecką „Mleczarnią”, gdzie pracowała do momentu przejścia na zasłużoną emeryturę. Mimo swoich lat solenizantka cieszy się dobrym zdrowiem. Jeszcze
nie tak dawno samodzielnie jeździła rowerem i potrafiła wykonać skłon
w przód!
Pan Leon Naskręt urodził się 23
maja 1930 roku w Kopaszewie,
z który związał całe swoje wczesne
dzieciństwo. Po wybuchu drugiej
wojny światowej, wraz z rodzicami
Stanisławem i Weroniką (z domu Piechel) został wywieziony w głąb Rzeszy. Mimo młodego wieku musiał
pracować w majątku niemieckiego
rolnika. Po powrocie do Kopaszewa,
w 1945 roku rozpoczął praktyczną
naukę zawodu. Z ,betoniarstwem
związał niemal całą karierę zawodową, choć należy odnotować,
że Pan Leon ma w dorobku także
epizod w gorzelni w Rogaczewie
Małym. Ponadto wspólnie z żoną
prowadzili niewielkie gospodarstwo
rolne. Panią Joannę Kruk z Lubinia
za żonę pojął w 1958 roku. I właśnie w Lubiniu uruchomił zakład produkujący dachówki oraz elementy
z betonu. Firmę prowadził aż do przejścia na zasłużoną emeryturę. Aktualnie pana Leon mieszka z żoną i rodziną jedynej córki Genowefy. Cieszy
się dobrym zdrowiem oraz samopoczuciem. Posiada czworo wnucząt.

Pan Marian Konopczyński urodził się 13 kwietnia 1925 roku w Świńcu.
Jego rodzice Franciszek i Anna prowadzili tam gospodarstwo rolne.
W czasie niemieckiej okupacji Pan Marian pracował na gospodarstwie
u Niemca w swojej rodzinnej miejscowości – Świńcu. Po wojnie, w latach
1946-1948 odbywał służbę wojskową. W roku 1950 założył rodzinę, jego
żona Zenona z domu Kmieciak wywodziła się także z tej samej miejscowości – Świńca. Całe życie naszego jubilata związane było z pracą społeczną. Można powiedzieć, że był „zawodowym” sołtysem. Funkcję tę
pełnił w latach 1951-1990. W czasie „sołtysowania” był świadkiem i współtwórcą zmian zachodzących w wiosce; elektryfikacji, telefonizacji, wodociągowania wioski, budowy świetlicy wiejskiej itd. Pan Marian wspomina,
że wszystkie te przedsięwzięcia obarczone były wieloma trudnościami,
bo w tamtych czasach materiałów budowlanych się nie kupowało, tylko
trzeba je było „zdobywać”. Mówi też, że sama praca sołtysa miała zupełnie inną specyfikę; sołtys między innymi zajmował się kontraktacją płodów rolnych, ubezpieczeniami, wystawiał atesty. Za swoje zaangażowanie w pracę społeczną Pan Konopczyński został wyróżniony wieloma
medalami i odznaczeniami, które skrzętnie do dzisiaj przechowuje. Dorobek rodzinny jubilata to: pięciu synów, jedna córka, czternaścioro wnuków i szesnaścioro prawnuków.

Pani Marianna Mitrus przyszła na świat 12 lipca 1930 roku w Mościszkach. Była najstarszą córką Stanisławy (z domu Daszyńskiej) i Wincentego Kończaków. Wczesne dzieciństwo spędziła w rodzinnych domu. Po
rozpoczęciu działań na frontach drugiej wojny światowej, wraz z rodzicami została wywieziona na roboty wgłąb Rzeszy. Po powrocie do kraju
pomagała w gospodarstwie rodziców. W 1950 roku poznała swojego
przyszłego męża Jana Mitrusa. – Tata pochodził z Lubartowa w województwie lubelskim. Pracował jednak na delegacji w Poznaniu. Poznał
mamę podczas pobyty w Mościszkach, gdzie przyjechał wraz z kolegą
– relacjonują dzieci Szacownej Jubilatki. Ślub odbył się drugiego dnia
świąt Bożego Narodzenia - 26 grudnia 1951 roku. Po ślubie Pan Jan

Kurier Krzywiński 2/2020

podjął pracę w PGR Czerwona Wieś, dzięki czemu „młoda para” otrzymała mieszkanie w Bożej Woli. Państwo Mitrusowie wychowali 6 dzieci
i doczekali się 10 wnucząt i 14 prawnucząt. Pomimo ,dziewięćdziesiątki
Pani Marianna cieszy się dobrym zdrowiem i jest samodzielna. Świetnie
gotuje, a jeszcze do niedawna hodowała kury. Bardzo lubi oglądać telewizję, najchętniej codzienną transmisję mszy świętej.
Pani Cecylia Kasprzak urodziła się
30 lipca 1930 roku w Przysiece Starej, w rodzinie Konstancji (z domu
Wolsztyńska) i Franciszka Łabędów. Miała dwóch braci i cztery siostry. Do lipca 1944 roku zamieszkiwała w Przysiece. Kolejne półtora
roku spędziła w Niemczech, dokąd
została wywieziona na przymusowe
roboty. Do kraju wróciła w grudniu
1945 roku, podejmując pracę w miejscowej cegielni. W 1955 roku wyszła
za mąż. Wybranek Jan Kasprzak
pochodził z Jerki. Wspólnie nie tylko
prowadzili niewielkie gospodarstwo,
ale także doczekali się syna i trzech córek oraz 10 wnucząt i 7 prawnuków.
Aktualnie Pani Cecylia przechodzi rehabilitację po przebytym złamaniu
nogi, jednak czuje się dobrze. Uwielbia jeść owoce i oglądać telewizję.
Pani Marianna Dudkiewicz urodziła
się 8 sierpnia 1930 roku w Łuszkowie,
w rodzinie Marii i Antoniego Lektarskich. Miała troje rodzeństwa, z którym spędziła wczesne dzieciństwo.
Po wybuchu drugiej wojny światowej została zmuszona do przeprowadzki do Śremu, gdzie pracowała
w niemieckim gospodarstwie ogrodniczym. Do rodzinnej miejscowości
powróciła wiosną 1945 roku. Dziewięć lat później wyszła za mąż za
Pana Hieronima Dudkiewicza i wspólnymi siłami wybudowali w Jerce dom,
w którym zamieszkali w 1958 roku. Państwo Dudkiewiczowie doczekali
się 6 dzieci, 10 wnuków i 16 prawnuków. Aktualnie Pani Marianna czuje
się na tyle dobrze, że na miarę sił pomaga w ogródku Czyni to pomimo
przebytej przed trzema laty operacji biodra. Na co dzień lubi czytać i oglądać telewizję, szczególnie tureckie seriale.
Pan Edward Pelec
urodził się 26 lipca
1930 roku, w Łagowie,
w rodzinie Jana i Wiktorii (z domu Wójcik).
Do wybuchu drugiej
wojny światowej wraz
z rodzicami, siostrą
i trójką braci zamieszkiwał w Łagowie. W 1939
roku został zmuszony
do
przeprowadzki.
W Racocie, uczęszczał
do szkoły i pracował
w zarządzanej przez
Wermacht
stadninie
koni. Po powrocie do Łagowa, pomimo młodego wieku na barki Pana
Edwarda spadł ciężar prowadzenia rodzinnego gospodarstwa. Ojciec
i starsi bracia nie powrócili jeszcze z terenu ,Rzeszy’. Imał się również
prac dorywczych, Zanim zawarł związek małżeński z Panią Teresą Gogół,
Jubilat odbył zasadniczą służbę wojskową. Sakramentalne „Tak” wypowiedział 15 listopada 1955 roku. „Państwo młodzi” zamieszkali w rodzinnym gospodarstwie Pani Teresy. Pracę na „roli” łączył z działalnością
społeczną – pełniąc funkcje sołtysa i naczelnika miejscowej jednostki
OSP. Realizował się także w Kole Łowiecki, którego członkiem jest do
dziś! Aktualnie Pana Edward mieszka z żoną i rodziną jednego z trójki
synów. Ponadto posiada czworo wnucząt i dwójkę prawnuków. Cieszy
się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Lubi spędzać czas na świeżym
powietrzu, szczególnie w lesie i oglądać telewizję. Doskonale orientuje
się w aktualnej sytuacji społeczno – politycznej kraju.

Jubileusze
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Pani Zofia Hauza – Prałat
urodziła się 8 czerwca 1930
roku w Żelaźnie. W 1948
roku wyszła za mąż za Pana
Władysława Hauzę, który
niestety zmarł w 1979 roku.
Jedenaście lat później pani
Zofia ponownie zmieniła stan
cywilny. Tym razem wybrankiem okazał się Franciszek
Prałat. Całe swoje życie Jubilatka związała z Żelaznem.
Pan Franciszek Bączkowski
przyszedł na świat 24 kwietnia 1930 roku w Gierłachowie,
z którym na zawsze związał
swój los. W 1959 roku ożenił
się z „po sąsiedzku” z Panią
Różą Długą. Małżonka Szacownego Jubilata zmarła
w 2012 roku. Wspólnie doczekali się syna i córki oraz trójki
wnuków i jednej prawnuczki.
(AK/SK/ZM)

Zmiany u Św. Kazimierza
Od 1 lipca br., ksiądz Dawid Kawała, pochodzący z Leszna ojciec
duchowny z seminarium duchownego w Poznaniu pełni funkcję
proboszcza parafii św. Kazimierza Królewicza w Jerce.

Wakat w jereckiej parafii zaistniał po niespodziewanej śmierci dotychczasowego pasterza księdza Krzysztofa Królika. Zasłużony kapłan odszedł
15 czerwca br. Pogrzeb odbył się w cztery dni później na cmentarzu parafialnym w Jerce. W ostatniej drodze księdzu Krzysztofowi towarzyszyła
rodzina, przyjaciele, parafianie oraz Arcybiskup Metropolita Poznański
Stanisław Gądecki, który przewodniczył uroczystości pogrzebowej.
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Seniorzy i komputery

MGOPS w dobie pandemii

W siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu
trwa realizacja projektu pod nazwą „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski”.
Przedsięwzięcie adresowane jest między innymi dla seniorów z terenu Gminy
Krzywiń. - Zainteresowanie było bardzo duże i z tego powodu powstały aż trzy
grupy dziesięcioosobowe. Cieszy nas ogromnie, że nasi seniorzy są aktywni
i chcą się cały czas rozwijać – tłumaczy Anna Pawlak, dyrektor MGOPS Krzywiń. Projekt, który zakończy się w marcu przyszłego roku, realizowany jest
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie odbywa się we współpracy
z firmą „Masters” z Wrześni.

W związku z trwającą epidemią COVID-19 Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że uległ zmianie proces przyjmowania wniosków tj.
1. Wnioski na świadczenia rodzinne oraz świadczenie Dobry Start w wersji papierowej można składać po uprzednim umówieniu wizyty drogą telefoniczną pod
numerem tel. 65 517 90 49.
2. Pracownik Ośrodka wyznacza datę i godzinę wizyty w Ośrodku w celu złożenia wniosku.
3. Wchodząc do Ośrodka należy zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy
wejściu) oraz mieć założoną maseczkę lub przyłbicę, aby zakryć usta i nos.
4. Prosimy o przybycie do Ośrodka tylko osoby zainteresowane bez osób towarzyszących oraz niewykazująca żadnych objawów przeziębienia.
Dodatkowo informujemy, że składając wniosek o świadczenia rodzinne i/lub
świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/świadczeniowy
2020/2021 dla wnioskodawców lub członków rodzin urodzonych po 1 sierpnia
1993 r. należy dodatkowo złożyć oświadczenia członków rodziny o wysokości
uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy/
świadczeniowy, jeżeli członkowie rodziny osiągnęli dochody nieopodatkowane
wynikające ze skorzystania z ulgi dla młodych za 2019 r.

W walce z alkoholem

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu
działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Członkami komisji są
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, a także specjalista z zakresu, profilaktyki uzależnień, przemocy
domowej i rozwiązywania problemów alkoholowych
Aktualnie, na mocy zarządzenia nr 124/2019 z 3 października 2019 r., Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, komisja pracuje w następującym składzie: Bartosz Kobus – Przewodniczący, Arkadiusz Kaczmarek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członkowie: Sławomir
Krzysztofik, Agnieszka Szczerbal i Anna Pawlak.

Zakres i cele działania komisji: Komisja inicjuje i monitoruje działania związane
z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem
działania jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności
pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz
zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodziny. Kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom
w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec
osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, komisja realizuje określone ustawowe zadanie gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności:
wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży
napojów alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy Krzywiń, prowadzenie kontroli
przestrzegania warunków i spożywania napojów alkoholowych, prowadzenie
profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich. Komisja
obejmuje zasięgiem swojego działania teren Gminy Krzywiń. (r)

W dniu 1.08.2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394), która wprowadziła nowe zwolnienie
z podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób, które nie ukończyły 26.
roku życia. W związku z powyższym, aby uniknąć ewentualnych błędów i narażenia się na obowiązek zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, zasadnym
wydaje się, aby w takich wypadkach wnioskodawcy przedstawiali zaświadczenie
z urzędu skarbowego o wysokości przychodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych w 2019 r. oraz o kwocie składek społecznych od tych przychodów.

Kurier Krzywiński 2/2020

1 września to wyjątkowy dzień w tegorocznym kalendarzu szkolnym, ponieważ uczniowie po kilkumiesięcznej przerwie spotkali się ponownie w murach
swojej szkoły. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 miała
szczególny charakter, gdyż pomimo obostrzeń związanych z COVID-19
w Hali Widowiskowo – Sportowej udało się zorganizować wspólne spotkanie uczniów klas czwartych, klasy ósmej oraz pierwszoklasistów, którym
towarzyszyli rodzice
W tym ważnym dniu towarzyszyli nam zaproszeni goście, którzy od lat wspierają pracę edukacyjno-wychowawczą ZS w Krzywiniu. Ksiądz proboszcz Józef
Srogosz odmówił modlitwę. Pan burmistrz Jacek Nowak życzył wszystkim
powodzenia w nowym roku szkolnym i zachęcał uczniów do systematycznej pracy oraz podejmowania różnorodnych inicjatyw. Przypomniał również
o corocznym gminnym konkursie dla uczniów klas 4-8 związanym z uzyskaniem wysokiej średniej ocen na zakończenie roku szkolnego. Następnie
w imieniu całego samorządu wręczył pierwszoklasistom piórniki z logo gminy.
Pan dyrektor Zbigniew Bernard mówił o zadaniach stojących przed naszą placówką, przypominając jednocześnie o konieczności przestrzegania procedur
związanych z pandemią. W swoim wystąpieniu nawiązał do historycznych
wydarzeń z września 1939 roku. Delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów
i zapaliła znicz przed pomnikiem powstańców wielkopolskich, dając tym wyraz
naszej pamięci o wszystkich, dzięki którym żyjemy w wolnym kraju. Przewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Szczerbal w imieniu rodziców życzyła
uczniom wielu sukcesów i wytrwałości, a pierwszoklasistom przekazała upominki. Ostatnim punktem uroczystości było ślubowanie połączone z pasowaniem na ucznia. Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych złożyli przysięgę na
sztandar szkoły i uczestniczyli w ceremonii pasowania, po której zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły.
Violetta Drożdżyńska, Ewa Jagodzińska-Wiatrowska

1 września br., w placówkach oświatowych Gminy Krzywiń zainaugurowano
nowy rok szkolny. Szczególnie mocno przeżyły to siedmioletnie dzieci, które
po raz pierwszy przekroczyły mury placówek oświatowych. Z tego powodu
krzywiński samorząd przygotował dla nowych uczniów niespodzianki. – Dla
wszystkich pierwszaków, którzy rozpoczęły pierwszy rok szkolny w swoim
życiu, na poprawę humoru i umilenia tych wyjątkowych chwil, przygotowaliśmy
nietypowe piórniki z logo Gminy Krzywiń – informuje Jacek Nowak, Burmistrz
Miasta i Gminy Krzywiń. Wykonane z ekologicznego filcu piórniki przygotowała pracownia krawiecko-rękodzielnicza „Agrafka”, należąca do Spółdzielni
Socjalnej „Ecoss”, której udziałowcem jest Gmina Krzywiń. (r)

Bezpieczna podróż do szkoły
Od 7 września br., na terenie Gminy Krzywiń dla uczniów szkół ponadpodstawowych został uruchomiony bezpłatny transport w ramach pilotażowego programu „Bezpieczna Podróż do Szkoły”.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej (bankowość internetowa oraz E-PUAP), pozwala to na załatwienie sprawy w sposób bezpieczny dla
naszego zdrowia oraz przyspieszy wypłatę świadczenia.

– Na podstawie zebranych deklaracji od uczniów i ich rodziców został opracowany harmonogram dowozów do Jerki i Krzywinia, gdzie szybko i sprawnie
można przesiąść się w autobus w kierunku Leszna, Kościana czy Śremu –
wyjaśnia Jacek Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Z transportu mogą
korzystać mieszkańcy gminy Krzywiń, uczniowie szkół ponadpodstawowych,
ale również seniorzy i osoby dojeżdżające do pracy. Uwaga! Aż do odwołania
korzystający z transportu mają obowiązek noszenia maseczki! (r)

Nie ma potrzeby umawiania się do pracowników socjalnych, gdyż jest to dział,
który wymaga czasami natychmiastowej pomocy klientowi.
Powyższe zasady wprowadzone zostały w trosce o zdrowie Klientów i pracowników Ośrodka, poza tym komfortowe jest załatwianie spraw w Ośrodku bez
czekania w kolejce. (AP)

Przeprowadzka na „nowe”

W imieniu pracowników MGOPS Krzywiń, „na nowych śmieciach” panią Darię
Nowak z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wita dyrektor placówki Anna Pawlak
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Inauguracja w czasie pandemii Piórniki dla pierwszoklasistów

Przypominamy również, że osoby, które złożyły w zeszłym roku wnioski na
świadczenie wychowawcze 500 + nie muszą składać ich w tym roku ponieważ
zostało ono przyznane na okres zasiłkowy, który trwa do 31 maja 2021 roku.

Po wielu latach ,Ośrodek Doradztwa Rolniczego opuścił mury krzywińskiego
Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu. W dniu 1 września br., placówka został
przeniesiona do budynek „Centrum Usług Społecznych” w Krzywiniu. Przypomnijmy, w obiekcie przy ul. Generała Chłapowskiego 34 swoją siedzibę
od 2017 roku mają Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Posterunek Policji w Krzywiniu, pielęgniarki środowiskowe oraz gabinety
lekarskie. Tutaj również odbywają się spotkania grup nieformalnych w tym
seniorów, a także prowadzone są kursy i szkolenia. Jednym słowem miejsce
to żyje! – Wierzymy, że nowe warunki pracy pozwolą komfortowo i sprawnie
obsłużyć klientów Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a nasze Centrum Usług
Społecznych będzie spełniało swoją rolę jak najlepiej – mówi Bartosz Kobus,
sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu. (r)

Oświata

„Eko-zachowaniaˮ z nagrodami
W ramach gminnego programu „Zielona Gmina Krzywiń” w Zespole Szkół
i Placówek Oświatowych” zostały ogłoszone i częściowo przeprowadzone
konkursy związane z tematyką właściwej segregacji śmieci. Dla uczniów klas
V – VIII został przygotowany przez szkolnego koordynatora projektu p. Izabelę
Wilkowską quiz wiedzowy, który został przeprowadzony zdalnie. Przystąpiło
do niego 28 uczniów, którzy wykazali się bardzo dobrą znajomością tematu ,
a co za tym idzie, zapewne nie mają większych problemów z codzienną segregacją odpadów. Natomiast na uczniów klas I – III czeka praktyczne zmaganie
się z posegregowaniem odpadów po powrocie do stacjonarnej nauki.Organizowanie tego rodzaju konkursów stanowi bardzo ważny element naszej
codziennej egzystencji. Pozwalają one bowiem usystematyzować posiadaną
już wiedzę oraz uzupełnić jej ewentualne braki. Uczniowie wyróżnieni w konkursie zostali nagrodzeni za osiągnięcie wysokiej lokaty w szkolnym konkursie
pt.: „Jak postępować, jak segregować”. Sponsorem nagród był Urząd Miasta
i Gminy Krzywiń.
Agnieszka Filipowicz
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Jubileusz klasztoru w Lubiniu

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, przewodniczył
uroczystej mszy świętej z okazji 950-lecia fundacji klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Liturgia odprawiona w sobotę, 11 lipca br., zainaugurowała
obchody jubileuszu. Wydarzenie należy uznać za bezprecedensowe ponieważ w naszym regionie nie ma takiej drugiej instytucji, która nieprzerwanie istniałaby przez ponad dziewięć stuleci. Prawdopodobnie jest to jedna
z kilku w naszym kraju mogącym pochwalić się takim stażem. Dla pasjonatów historii wyjątkowy jest fakt, że fundacja lubińskiego monastyru wiąże
się z początkami państwowości polskiej. Jak wiele wydarzeń z tamtego
okresu, enigmatyczne są także początki lubińskiej „perły wśród niziny”.

- O jego związkach z naszym klasztorem świadczą poszlaki – powiedział O.
Maksymilian Nawara, lubiński zakonnik, Prezes Opat Międzynarodowej Kongregacji NMP, do której należy lubińskie opactwo. – W jednym ze źródeł z tamtego
okresu znajduje się notatka, iż otrzymał on dochody ze wsi Kopaszewo, położnej
niedaleko Lubinia. Gall Anonim pisał ponadto swą kronikę na życzenie Michała
jednego z przedstawicieli rodu Awdańców, z którymi Lubiń był związany. Na
pewno nie ulega wątpliwościom fakt, że w średniowiecznym lubińskim klasztorze istniało skryptorium. - To w nim powstał najstarszy napisany na polskich
ziemiach, zachowany w oryginale dokument, czyli dwustronicowy fragment
„Rocznika lubińskiego” – twierdzi br. Efrem Michalski. – Obecnie znajduje się
on w Berlinie. Ważnych dzieł z których nasze zgromadzenie może być dumne
jest więcej. Choćby księga bracka z XII w. zachowana niestety tylko w odpisach.
W murach naszego opactwa nie brakowało również wybitnych przedstawicieli
piśmiennictwa. Jeden z zakonników O. Maciej z Lubinia, będący notariuszem na
dworze Bolesława Pobożnego jako pierwszy w dokumencie użył terminu Polonia Maior, czyli Wielkopolska. Natomiast jeden z naszych XVI- wiecznych przeorów o. Tomasz ze Zbrudzewa na język polski jeszcze przed Jakubem Wujkiem
przetłumaczył dużą część Biblii m.in. Pięcioksiąg czy Apokalipsę św. Jana. Miał
on trudniejsze zadanie, ponieważ teksty te tłumaczył z oryginalnych języków,
a Jakub Wujek z łacińskiej wulgaty. Do wybitnych lubińskich kronikarzy należeli
ponadto o. Bartłomiej z Krzywinia - autor kroniki obejmującej dzieje opactwa do
1630 r. oraz kontynuator jego dzieła o. Stanisław Kieszkowski.

Sport/Kultura
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Z boiska na tor

Choć ma dopiero 14 lat, już odnosi pierwsze sukcesy. Pochodzący
z Krzywinia żużlowiec Hubert Jabłoński, uznawany jest za talent „czystej wody”. Potwierdziły to pierwsze starty, które młody zawodnik leszczyńskiej „Unii” zaliczył w młodzieżowym „Pucharze Ekstraligi”. W rozmowie z Arkadiuszem Kaczmarkiem Hubert opowiada o przygodzie ze
sportem, fascynacji speedwayem i planach na przyszłość.
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Baza tętni życiem...
Baza sportowo – rekreacyjna Gminy Krzywiń cieszy się rosnącą popularnością.
W ubiegłych latach z krzywińskich obiektów korzystali piłkarze ręczni i koszykarze klubów z Kościana i Leszna. Teraz przyszła pora na piłkarzy nożnych.
Na swoją „bazę” młodzi zawodnicy Akademii „Obry” Kościan wybrali ośrodek
„Nad Brzegiem Ruczaju” w Cichowie. Nastolatkowie nie tylko intensywnie trenowali, ale także korzystali z licznych atrakcji, które oferuje ziemia krzywińska.
Nie zabrakło także wątków edukacyjnych. Futboliści zaliczyli bowiem kurs
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. (AK)

Ważni odwiedzali i doceniali

Fundacja Śmiałego
Według tradycji fundacja lubińskiego opactwa miała miejsce ok. 1070 r. - Kwestia
fundatorów zgromadzenia na przestrzeni dziejów dzieliła specjalistów – tłumaczy br. Efrem Michalski, lubiński zakonnik, bibliotekarz, miłośnik historii klasztoru.
– W niektórych źródłach można znaleźć informację, że fundacji dokonał przedstawiciel możnego rodu Awdańców Michał z Góry. Ogrom przedsięwzięcia na
co wskazują badania archeologiczne, przeprowadzone m.in. przez prof. Zofię
Kurnatowską wskazuje że mógł tego dokonać tylko ówczesny władca Bolesław
Śmiały, zwany też Szczodrym. Prawdopodobnie na skutek jego późniejszego
konfliktu z biskupem krakowskim Stanisławem, próbowano ukryć jego zasługi
dla kościoła. Pierwsza świątynia, której budowa nie została zakończona miała
być trzynawowa, o wymiarach 50 m na 34 m. Wielkością mógła się równać
z katedrami w Gnieźnie i Poznaniu. Budowa została jednak nagle przerwana
pożarem. Prawdopodobnie za sprawą najazdu Pomorzan. Zdaniem większości specjalistów pierwsi zakonnicy prawdopodobnie z belgijskiego klasztoru
w Leodium, dzisiejszego Liege musieli przybyć do Lubinia już kilka lat wcześniej.
Rzeczywiste początki życia monastycznego w tym miejscu mogą więc sięgać lat
50-tych XI w.
Mieli wspierać biskupa
Wielu gości lubińskiego opactwa zadaje sobie pytanie dlaczego w tym miejscu ono powstało? Prawdopodobnie dlatego że niedaleko przebiegał ważny
szlak handlowy z Wielkopolski na Śląsk. Ponadto w tej części państwa Piastów
należało przyspieszyć akcję chrystianizacyjną. - Lubińskie zgromadzenie miało
w tych działaniach wspomóc biskupa poznańskiego, podobnie jak benedyktyni
z Mogilna arcybiskupa gnieźnieńskiego, a tynieccy biskupa krakowskiego –
ustaliła nieżyjąca już prof. Zofia Kurnatowska, wybitna poznańska archeolog,
prowadząca w Lubiniu badania archeologiczne. - Druga fundacja lubińskiej
„Perły wśród niziny” nastąpiła w XII w. Prawdopodobnie stał za nią kolejny
Piast- Bolesław Krzywousty. Klasztor z dynastią panującą miał zresztą wiele
wspólnego. Był odwiedzany m.in. przez Mieszka Starego i Przemysła II. - W XIII
w. opactwo lubińskie było silnie związane z Piastami wielkopolskimi – stwierdza
prof. Magdalena Żurek. – Opaci lubińscy pełnili funkcję capellanorum curiae,
czyli kapelanów książąt wielkopolskich. W 1231 r. w kaplicy po północnej stronie
prezbiterium pochowany został książę Władysław Laskonogi. Założyć można
że planowano uczynić z opactwa lubińskiego nekropolię Piastów poznańskich,
czego dowodem może być pochowanie w kościele opackim Władysława i być
może jego brata Bolesława. Mały podkrzywiński Lubiń podobnie jak Poznań,
Płock czy Kraków może więc być nazywany nekropolią Piastów. W kolejnych
stuleciach historia opactwa w Lubiniu przeżywała różne koleje losu. Najbardziej
dramatyczny był potop szwedzki, ale i okres rozbiorów. W 1834 r. władze pruskie
dokonały jego kasaty. Czarni zakonnicy jak się mówi o benedyktynach wrócili
do Lubinia dopiero w wolnej Polsce w 1923 r. Wtedy rozpoczął się ich renesans,
przerwany okresem okupacji, kiedy to Niemcy w jego murach utworzyli obóz
przejściowy dla duchownych wywożonych następnie do obozu w Dachau.
Bezcenny dla kultury
Lubiński klasztor to nie tylko wyjątkowa historia. Przede wszystkim na przestrzeni
dziejów zapisał się on złotymi zgłoskami w rozwoju naszej kultury. Według niektórych historyków był z nim związany nasz pierwszy kronikarz Gall Anonim.

Progi lubińskiego opactwa przekroczyły w jego historii dziesiątki tysięcy ludzi.
Wśród nich nie brakowało postaci wybitnych, ważnych, wpływających na losy
naszej ojczyzny. W średniowieczu gościli m.in. przedstawiciele panującej dynastii
Piastów. W XVI w. w jego murach przebywał Kardynał Stanisław Hozjusz, jeden
z liderów ruchu kontrreformacyjnego, przewodniczący Soboru Trydenckiego.
W XIX w. pod lubińskim kasztanem odpoczywał nasz wieszcz Adam Mickiewicz.
W XX w. historię opactwa poznawali w latach 20-tych Prezydenci Rzeczpospolitej Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. W kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Lubiniu modlili się także Prymasi Polski kardynał Stefan
Wyszyński i kardynał Józef Glemp. W 2009 r. głowa państwa Prezydent Lech
Kaczyński swoim rozporządzeniem Zespół Opactwa Benedyktynów w Lubiniu
uznał za Pomnik Historii.
Czas remontów i świętowania
Ostatnie lata to dla lubińskiego zgromadzenia bardzo dobry czas. - W naszej
wspólnocie żyje trzynastu mnichów, w tym czterech posiadających święcenia kapłańskie – dodaje br. Efrem Michalski. – W ostatnich miesiącach dzięki
wsparciu m.in. z Ministerstwa Kultury i Sztuki przeprowadzono szereg inwestycji.
Został zmieniony na ekologiczny system grzewczy. Naprawiono mur okalający
opactwo i ogród. Niebawem zakończy się remont pokoi z których korzystają
goście ośrodka medytacji chrześcijańskiej, który w latach 80-tych utworzył o.
Jan Bereza, a obecnie prowadzi o. Maksymilian Nawara. W jubileusz wejdziemy
więc w nowej szacie. Jubileusz 950-lecia Klasztoru Benedyktynów w Lubiniu
rozpoczęło się w lipcu bieżącego roku od odpustu św. Benedykta. Jak dodaje
br. Efrem Michalski uroczystości będą trwały do 2021 r. Dla wspólnoty będzie to
ważny czas. Na pewno nie zabraknie konferencji naukowej przybliżającej dzieje
opactwa oraz wystaw i publikacji. (GK)

Droga Przemyśleń

Cichowo wzbogaciło się o nową, oryginalną atrakcję turystyczną! Na takie
miano z całą pewnością zasługuje „Droga przemyśleń”, której oficjalne
otwarcie nastąpiło w sobotę, 25 lipca br.
Autorem refleksyjno-filozoficznej koncepcji jest mieszkaniec sołectwa, były
radny Rady Powiatu Kościańskiego i Burmistrz Krzywinia oraz poeta – Paweł
Buksalewicz. „Droga”, która liczy niespełna kilometr długości, otoczona jest
polami i drzewami, na których zawisły drewniane tabliczki z aforyzmami przykuwającymi uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców ziemi krzywińskiej. (r)

Hubert, Twoja przygoda ze sportem zaczęła się dość standardowo, bo
od futbolu…
Rzeczywiście, przez kilka lat trenowałem piłkę nożną, broniąc barw „Promienia” Krzywiń. Rywalizowaliśmy głównie na szczeblu lokalnym, zajmując w różnych rozgrywkach czołowe lokaty.
Fascynacja futbolem stopniowo ustąpiła miejsca żużlowi, który w okolicach
Krzywinia jest niezwykle popularny.
To prawda. Dla wielu mieszkańców Krzywinia, w tym również mnie, mecze
„Unii” Leszno to prawdziwe święto. Moja fascynacja żużlem wzięła się również
z tego, że odkąd sięgam pamięcią, zawsze interesowały mnie motocykle.

Gmina przychylna kolarstwu
Gmina Krzywiń coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na kolarskiej
mapie Wielkopolski.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu tygodni ziemia krzywińska była areną kilku
poważnych „cyklosportowych” imprez. Najwyższą rangę posiadały Szosowe
Drużynowe Mistrzostwa Polski „Masters”, które odbyły się 9 sierpnia br. Organizatorem kolarskich wydarzeń było zaprzyjaźnione z Gminą Krzywiń stowarzyszeni Solid Sport. (AK)

Jak trafiłeś na żużlowy tor i jak wyglądały początki w szkółce „Unii” Leszno?
Nastąpiło to dzięki wsparciu i zaangażowaniu moich rodziców. Prosiłem żeby
pozwolili mi spróbować sił na torze. Mieli pewne wątpliwości, ponieważ jak wiadomo żużel bywa niebezpieczny. Kiedy wyrazili ostateczną zgodę, pojechaliśmy na trening szkółki „Unii” Leszno i tak się zaczęło.
A jak wspominasz egzamin licencyjny i kto Cię przygotowywał?
Licencję zdałem na obiekcie w Lesznie, a przygotowywał mnie mój trener, pan
Roman Jankowski.
Pamiętasz debiut w oficjalnych zawodach?
Oczywiście! Zadebiutowałem na torze w Częstochowie w turnieju o „Puchar
Ekstraligi” w klasie 250. Zdobyłem 8 punktów.
Na co dzień z bliska obserwujesz najlepszych polskich zawodników. Który
z nich najbardziej Ci imponuje. O kim możesz powiedzieć „idol”?

Fanfary dla instrumentalistów

Moim idolem jest Bartek Smektała. Obserwuję go nie tylko podczas meczów
ligowych, ale także treningów. Imponuje mi jego styl jazdy. Bartek przychodzi
na treningi szkółki i chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. Zawsze mogę
liczyć na jego podpowiedzi i cenne wskazówki, dotyczące między innymi sylwetki czy ustawiania maszyny.

Sukcesy instrumentalistów Orkiestry Dętej OSP Krzywiń! Podczas odbywającego się w Koninie konkursu „Fanfary Powiatów – Kwarantanna 2020”
liczna grupa młodych muzyków z Krzywinia sięgnęła po laury. Poniżej
lista nagrodzonych:

Jakie są Twoje najbliższe plany i co chciałbyś osiągnąć w speedwayu?

Instrumenty dęte drewniane:

Za rok czeka mnie licencja „Ż” w klasie 500. W dalszej przyszłości chciałbym
zdobyć tytuł Mistrza Świata w kategorii juniorów. Na zakończenie, korzystając
z okazji, chciałbym bardzo podziękować moim rodzicom oraz sponsorom, którzy we mnie wierzą i wspierają.

Hanna Konieczna

kat. 8-10 lat 		

Pasmo Srebrne

Zofia Nowak		

kat. 11-13 lat		

Pasmo Srebrne

Bartek Leonarczyk

kat. 14-16 lat		

Pasmo Srebrne

Marta Nowak		

kat. 17-20 lat		

Pasmo Brązowe

Jędrzej Płocieniak

kat. 17-20 lat		

Pasmo Srebrne

Kurier Krzywiński
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1,
64–010 Krzywiń

Instrumenty dęte blaszane:
Marcel Kwaśniewski

kat. 14-16 lat		

Pasmo Srebrne

Gazetę redaguje zespół pod kierunkiem Redaktora Naczelnego
Jacka Nowaka Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

Leszek Gościniak

kat. 14-16 lat		

Pasmo Brązowe

Marcin Gościniak

kat. 14-16 lat		

Pasmo Brązowe

Magda Kostrzewa

kat. 17-20 lat		

Pasmo Srebrne

Arkadiusz Kaczmarek Redaktor Prowadzący,
kontakt: 601 866 476
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Moc „Sokołaˮ V Dzień Sportu za nami

Zawodnicy trenujący w UKS Sokół przy Zespole Szkół w Krzywiniu
dobrze zaprezentowali się podczas mistrzostw Polski w trójboju siłowym klasycznym oraz mistrzostw Polski w wyciskaniu leżąc, które
odbyły się w dniach 4-6 września w Skierniewicach.

16 sierpnia br., w Krzywiniu odbyła się piąta edycja „Dnia Sportu”. Jak na
święto aktywności fizycznej przystało wydarzenia obfitowało w szereg przedsięwzięć. Podczas czterogodzinnej imprezy obyły się miedzy innymi: konkursy
wiedzy o historii sportu i „Turbokozak”, mecze w „dwa ognie” pań i piłki nożnej
rodziców oraz turniej szachowy. Projekt dofinansowano ze środków Programu
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. (AK)

Wyniki – trójbój siłowy klasyczny:
Magdalena Szymkowiak

Wicemistrzostwo Polski w kat. 84kg do lat 20

Karina Pieśniak			

4 miejsce w kat. 72kg do lat 16

Dawid Marciniak		

4 miejsce w kat. 93kg do lat 20

Klaudia Banaszak		

5 miejsce w kat. 63kg do lat 20

Wyniki – wyciskanie leżąc:
Michał Kurasiński		

Wicemistrzostwo Polski w kat. 74kg do lat 20

Bardzo cieszy fakt, że zawodnikom udało się poprawić własne rekordy
życiowe. Wyjazd i start możliwy był dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy
w Krzywiniu. (SC)

Wybory w „Promieniu”

Wpław przez Cichowo
Fantastyczna promocja pływania oraz walorów turystycznych ziemi krzywińskiej! Tak lapidarnie można podsumować kolejną edycję zawodów
„Wpław przez Cichowo”, którą wspólnymi siłami zorganizowali: Wielkopolski Związek Pływacki w Poznaniu, WOPR Gostyń oraz Urząd Miasta i Gminy
w Krzywiniu.

Odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze krzywińskiego
stowarzyszenia „Promień”. Głównym punktem obrad było podsumowanie minionej kadencji i udzielnie absolutorium ustępującemu
zarządu oraz wybór nowych władz.

Po raz drugi z rzędu członkowie i sympatycy klubu na stanowisko prezesa
desygnowali Przemysława Kaczora. Oprócz niego we władzach znaleźli się:
Sławomir Krzysztofik (viceprezes), Łukasz Hofman (skarbnik), Hubert Chudziak
(sekretarz), Wiesław Koniczny, Łukasz Biały, Andrzej Nowak i Jonasz Wojtkowiak (członkowie zarządu). W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast: Jakub
Walczak, Marian Pelec i Hubert Wawrzyniak. (AK)

Zgodnie z tradycją rywalizowano z podziałem na kategorie dla amatorów
i wyczynowców. Ci drudzy rywalizowali w ramach Grand Prix Wielkopolski
w pływaniu długodystansowym. W stawce blisko 60 zawodników najszybszy
okazał się Artur Arent z Łodzi. Wśród kobiet najlepszą zawodniczką była Karolina Haładyn z UKS 190 Łódź. Wśród „trzydziestki” amatorów bezkonkurencyjny był Wojciech Wojdak z Bochni. Wśród kobiet najlepszą pływaczką okazała się mieszkanka Krotoszyna Monika Jadczak. (AK)

