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1. Wstęp 

 Rewitalizacja jest złożonym procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych poprzez kompleksowe działania obejmujące kwestie 

społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe. 

Działania rewitalizacyjne przeprowadzane na określonym obszarze prowadzone 

są w sposób zaplanowany i zintegrowany, a ich celem jest pobudzenie gospodarki oraz 

przeciwdziałanie lub całkowite wyeliminowanie zjawisk kryzysowych. Ponadto mają 

one zaktywizować lokalne środowiska oraz, w dłuższej perspektywie, podnieść jakość 

życia społeczności lokalnej. 

Do przeprowadzenia rewitalizacji niezbędna jest między innymi pełna diagnoza, 

mająca na celu wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz dokładna analiza 

dotyczących go problemów. Niezbędne jest również ustalenie hierarchii potrzeb 

w zakresie działań rewitalizacyjnych. Bazując na diagnozie, wyznacza się obszary 

rewitalizacyjne, poprzez wyszczególnienie terenów o wysokim natężeniu zjawisk 

kryzysowych. Wszystkie działania rewitalizacyjne są prowadzone przez władze gminy 

przy ścisłej współpracy różnych grup interesariuszy (przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych, właścicieli nieruchomości, itp.) oraz  społeczności lokalnej. 

2. Podstawa prawna 

Diagnoza do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzywiń jest inicjowana 

i  uchwalana przez Radę Gminy Krzynia podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446). Opracowana 

została na podstawie Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020 (Warszawa, 2 sierpnia 2016 r.).  

3. Metodologia prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji 

Przebieg prac nad utworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 

Krzywiń składał się z kilku etapów:  

1. Opracowania diagnozy stanu Gminy Krzywiń, obejmującą zagadnienia 

związane ze sferą społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, 

środowiskową i techniczną, 
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2. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

3. Określenia celów strategicznych i wizji gminy po przeprowadzeniu 

rewitalizacji, 

4. Przedstawienia projektów działań, które będą realizowane na obszarach 

rewitalizacji, 

5. Określenia mechanizmów zapewnienia komplementarności między 

poszczególnymi przedsięwzięciami oraz pomiędzy poszczególnymi 

podmiotami rewitalizacji i funduszami na terenie rewitalizowanym 

6. Określenia sposobu wdrażania, monitorowania i oceny działań 

rewitalizacyjnych. 

Pierwszym działaniem było zebranie i analiza danych zastanych w formie 

dokumentów strategicznych, planistycznych, prawnych, sprawozdań i innych materiałów 

źródłowych, które stanowią bazę dla dalszych rozważań oraz ustaleń związanych z realizacją 

kolejnych etapów badań.  

W celu określenia obszarów w pierwszej kolejności dokonano podziału Gminy 

Miejskiej Krzywiń a mniejsze jednostki analityczne, które pozwoliły określić zróżnicowanie 

przestrzenne występujących zjawisk kryzysowych. Podziału na mniejsze jednostki 

analityczne dokonano w oparciu o istniejące granice sołectw, gdyż w Gminie Miejskiej 

Krzywiń sposób ten jest stosowany również w innych dokumentach strategicznych 

i planistycznych. 

Kolejnym etapem prac nad Programem Rewitalizacji było opracowanie zestawu 

wskaźników ze sfery społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej 

i środowiskowej. Wszystkie dane liczbowe dla poszczególnych jednostek analitycznych 

zostały pozyskane z Urzędu Miejskiego w Krzywinie i przedstawiają stan na koniec roku 

2016.  

Tabela 1: Wskaźniki służące wyznaczeniu obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Krzywiń 

Sfera Wskaźniki służące wyznaczeniu obszarów zdegradowanych 

Społeczna 

- Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 

100 mieszkańców jednostki 

- Liczba gospodarstw domowych otrzymujących zasiłki z Ośrodka 
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Pomocy Społecznej na 100 gospodarstw domowych znajdujących 

się w danej jednostce 

- Liczba przestępstw na 100 mieszkańców jednostki analitycznej 

Gospodarcza 
- Liczba podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców jednostki 

analitycznej 

Przestrzenno - 

funkcjonalna 

- Liczba obiektów infrastruktury społecznej na 100 mieszkańców 

jednostki analitycznej 

- Liczba terenów publicznych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Techniczna 
- Liczba budynków w złym stanie technicznym na 100 gospodarstw 

domowych w danej jednostce 

Środowiskowa 

- Liczba zbiorników bezodpływowych na 100 gospodarstw domowych 

w danej jednostce 

- Liczba budynków pokrytych płytami azbestowo – cementowymi 

na 100 gospodarstw domowych w danej jednostce 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe wskaźniki posłużyły w rozdziale 5. wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Aby obiektywnie porównać jednostki analityczne podlegające diagnozie, a tym samym 

precyzyjne  i jednoznaczne wskazać obszary wymagające interwencji zastosowano wskaźnik 

Perkala. Jest to jedna z metod porządkowania liniowego charakteryzująca się układaniem 

obiektów w kolejności, co pozwala porównywać badane obiekty i hierarchizować 

je względem siebie 1 . Wcześniej jednak konieczna była standaryzacja zmiennych, 

aby doprowadzić do eliminacji jednostek miary i wyrównania wartości zmiennych. 

Standaryzacja zmiennych została dokonana zgodnie ze wzorami: 

𝐙𝐢𝐤 =  
𝐗𝐢𝐤− 𝐗𝐤

𝐒𝐤
dla stymulant2 

𝐙𝐢𝐤 = − 
𝐗𝐢𝐤− 𝐗𝐤

𝐒𝐤
dla destymulant3 

Gdzie: 

Zik – standaryzowana  wartość k-tej zmiennej w i-tej jednostce, 

                                                        
1 Parysek, J. J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia 

KPZK PAN, t. 69, Państwowe Wydawn. Nauk. 
2 Stymulanty to zmienne, których rosnące wartości są oceniane pozytywnie z punktu widzenia danego zjawiska. 
3 Destymulanty to zmienne, których malejące wartości są oceniane pozytywnie z punktu widzenia danego 

zjawiska. 
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Xik - wartość cechy k w badanej jednostce przestrzennej i,   

X̅k – średnia arytmetyczna k-tej zmiennej, 

Sk – odchylenie standardowe k-tej zmiennej. 

W ten sposób uzyskane zestandaryzowane zmienne tworzą macierz zmiennych 

opisujących wszystkie 24 jednostki analityczne. W niniejszej diagnozie dokonano podziału 

Gminy Krzywiń na 24 jednostki analityczne, w tym 23 sołectwa i miasto Krzywiń. 

Kolejnym krokiem było obliczenie wskaźnika Perkala według wzoru: 

𝐖𝐏 =  
𝟏

𝐧
∑ 𝐲′𝐢𝐣

𝐧

𝐤=𝟏

 

Gdzie: 

WP – wskaźnik Perkala, 

n – ilość obiektów, 

y’ij – standaryzowana wartość j-tej cechy w i-tym obiekcie, po zmianie destymulant 

na stymulanty. 

Na podstawie uzyskanych wartości syntetycznego miernika Perkala przeprowadzono 

klasyfikację jednostek analitycznych w Gminie Krzywiń ze względu na poziom rozwoju 

społeczno - gospodarczego. Podstawą uzyskania klasy są przedziały, jakie przyjmuje 

wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe. Klasy badanych 

obiektów uzyskuje się, wykorzystując następujący schemat4: 

Klasa   Przedział    Poziom rozwoju 

I   𝑊𝑃 > ∑�̅� +
𝑆

2
    bardzo dobry 

II   ∑�̅� +
𝑆

2
> 𝑊𝑃 > ∑�̅� −

𝑆

2
  przeciętny 

III   𝑊𝑃 < ∑�̅� −
𝑆

2
    niedostateczny 

  

                                                        
4 Pluta W., 1986. Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa. 
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Wyznaczone w ten sposób obszary zdegradowane poddano pod dyskusję z innymi 

podmiotami zainteresowanymi działaniami rewitalizacyjnymi w formie konsultacji 

społecznych. Na podstawie przeprowadzonych spotkań wyznaczono obszar rewitalizacji oraz 

główne potrzeby mieszkańców tego obszaru i kierunki działań.  

4. Diagnoza stanu Gminy i Miasta Krzywiń 

Krzywiń jest gminą miejsko-wiejską, położoną na południowym wschodzie 

powiatu kościańskiego. W granicach gminy znajdują się: 

• Miasto:  Krzywiń 

• 23 sołectwa: Bielewo, Bieżyń, Cichowo, Czerwona Wieś, Gierłachowo, 

Jerka, Jurkowo, Kopaszewo, Lubiń, Łagowo, Łuszkowo, Mościszki, Nowy 

Dwór, Rąbiń, Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Świniec, Teklimyśl, 

Wieszkowo, Zbęchy, Zbęchy-Pole, Zgliniec, Żelazno 

• 10 wsi: Boża Wola, Jurkowo (osada), Jurkowo-Huby, Kuszkowo, Mościszki 

(osada), Polesie, Rąbinek, Stary Dębiec, Szurkowo, Wymysłowo 

W niniejszej diagnozie dokonano podziału gminy Krzywiń na 30 jednostek 

analitycznych, w tym 23 sołectwa oraz miasto Krzywiń i wieś Jerka podzielone na 

4  strefy. 

 

Rysunek 1: Gmina Krzywiń 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.geoportal.gov.pl/. 

Tabela 2: Podział gminy miejskiej Krzywiń. 

 

Lp. 

 
Jednostka 

analityczna 

Liczba ludności 
danej jednostki 

analitycznej 

Powierzchnia 
danej jednostki 
analitycznej [ha] 

1.  Krzywiń I 498 72,48 

2.  Krzywiń II 389 44,69 

3.  Krzywiń III 289 41,010 

4.  Krzywiń IV 507 70,094 

5.  Bielewo 572 830,73 

6.  Bieżyń 442 654,63 

7.  Cichowo 118 506,37 

8.  Czerwona Wieś 264 1397,33 

9.  Gierłachowo 250 494,4 

10.  Jerka I 388 209,12 

11.  Jerka II 468 357,02 

12.  Jerka III 312 156,22 

13.  Jerka IV 295 403,15 

14.  Jurkowo 390 1265,13 

15.  Kopaszewo 447 791,51 

16.  Lubiń 771 1331,27 

17.  Łagowo 278 836,59 

18.  Łuszkowo 559 907,95 

19.  Mościszki 376 720,86 

20.  Nowy Dwór 258 848,03 

21.  Rąbiń 412 1869,23 

22.  Rogaczewo Małe 186 497,32 

23.  Rogaczewo Wielkie 124 351,15 

24.  Świniec 252 524,53 

25.  Teklimyśl 48 111,3 

26.  Wieszkowo 279 783,64 

27.  Zbęchy 371 450,17 

28.  Zbęchy-Pole 195 436,45 
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29.  Zgliniec 129 128,21 

30.  Żelazno 316 734,94 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń. 

Ze względu na dużą liczbę mieszkańców zamieszkujących miejscowość Krzywiń 

oraz Jerka, te dwa obszary zostały podzielone na cztery strefy, zgodnie 

z zagospodarowaniem oraz funkcją danych terenów. 

 

Rysunek 2: Podział miasta Krzywiń na strefy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.geoportal.gov.pl/ 

 

Tabela 3: Podział miasta Krzywiń. 

Strefy Opis 

I Obejmuje północno-zachodnią cześć miejscowości 

Krzywiń. Od zachodu graniczy z Czerwoną Wsią, 

za to jej granicę wschodnią wyznacza droga 

wojewódzka nr 432.  

Na jej terenie znajduje się Kościół pw. św. Mikołaja. 

Znaczny jej teren pokrywają grunty rolne, jednak 

znajduje się w nim również sporo gospodarstw 
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domowych. 

II Strefa wyznaczona została na północno-wschodniej 

części Krzywinia. Od północy graniczy z Nowym 

Dworem.  

W tej części znacząco przeważają gospodarstwa 

domowe. Na jej terenie znajduje Stacja Paliw Orlen oraz 

zakład elektroinstalacyjny.   

III Strefa znajduje się w zachodnim skraju Krzywinia, 

wyznaczona została pomiędzy ul. Mostową, 

a ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego. Na 

wschodzie graniczy z Nowym Dworem.  

Jest to obszar z najmniejszą liczbą gospodarstw 

domowych. Na tym terenie znajdują się kościół 

poewangelicki pełniący funkcję kaplicy pogrzebowej 

oraz cmentarz. Na południowym wschodzie tej strefy 

funkcjonuje zakład produkcji mebli „Modalto”. Ponadto 

na tym terenie znajduje się Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom 

Samopomocy pomagający osobom upośledzonych 

umysłowo oraz chorym psychicznie. 

IV Strefa znajduje się na południu Krzywinia, jej północna 

granica wyznaczona jest przez ul. Generała Dezyderego 

Chłapowskiego.   

Jest to teren z największą liczbą gospodarstw 

domowych. Na tym obszarze znajduje się Urząd Miasta 

Gminy, Urząd Pocztowy, Zespół Szkół w Krzywiniu oraz 

Klub „Dom” pomagający alkoholikom. Dodatkowo 

funkcjonują w niej również przedsiębiorstwa takie jak: 

Euro-Vat Consulting, Lira Sp. z o.o. oraz GSM Motion. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 3: Podział wsie Jerka na strefy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://www.geoportal.gov.pl/. 

 

Tabela 4: Podział wsi Jerka. 

Strefy Opis 

I Pierwsza z wydzielonych stref obejmuje północną część 

wsi, a jej granice wyznaczone są przez drogę 

wojewódzką nr 308 na północy, a na południu przez 

drogę wojewódzką nr 432.  

Na jej terenie znajduje się niewielka ilość gospodarstw 

domowych, natomiast większą część jej obszaru zajmują 

grunty rolne. W tej strefie funkcjonuje przedsiębiorstwo 

„Energotech” Zakład Usług Elektrycznych 

i Elektrotechnicznych oraz filia Biblioteki Publicznej 

w Krzywiniu. 

II Obejmuje wschodni fragment Jerki. Jej zachodnią 

granicą jest droga wojewódzka nr 308, a od wschodu 

graniczy z Łuszkowem oraz Zbęchami.  

Większość jej terytorium zajmują grunty rolne, jest to 

jednak obszar z największą liczbą gospodarstw 

domowych. Na jej terenie znajduje się Urząd Pocztowy, 
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Marcinkowscy Sp. z o.o. oraz Bank Spółdzielczy w 

Kościanie, filia w Jerce.  

III Zajmuje środkową część wsi Jerka. Jej granicę wyznacza 

droga wojewódzka nr 432 od północy i zachodu oraz 

droga wojewódzka nr 308 od wschodu. Od południa 

strefa sąsiaduje z Gierłachowem.   

W tej strefie znajduje się Szkoła Podstawowa oraz 

Zespół Szkół w Jerce. 

IV Znajduje się w południowo-zachodniej części wsi. 

Jej wschodnią granicę wyznacza droga wojewódzka nr 

432, od zachodu sąsiaduje z Kopaszewem i Świńcem.  

Jest to obszar z najmniejszą liczbą gospodarstw 

domowych, ponieważ grunty rolne obejmują większość 

terenu. Na jej obszarze znajduje się firma „Surowce 

wtórne Menesiak” prowadząca skup surowców 

wtórnych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

4.1. Analiza sfery społecznej 

4.1.1 Demografia 

Z danych GUS wynika, że gminę miejsko-wiejską Krzywiń na rok 

2016 zamieszkiwało 10 078 osób, w tym 5062 mężczyzn (50,02%)  oraz 5016 kobiet 

(49,7%), co daje wyjątkowo wyrównany wskaźnik feminizacji (99) w Gminie.  

Gmina w latach 2011-2012 roku odnotowała spadek ludności, przy tym w roku 

2014 liczba ludności zmalała aż do 10 027 osób, co było najniższym wynikiem w ciągu  

6 lat. Natomiast w roku 2016 odnotowano wzrost liczby ludności o 20 osób 

w  porównaniu do roku 2015. 
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Wykres 1: Liczba ludności w Gminie Krzywiń 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS. 

Największymi czynnikami wpływającymi na zmiany w liczbie ludności są przyrost 

naturalny oraz saldo migracji. Przyrost naturalny gminy, nie licząc roku 2014 był 

dodatni, w przeciwieństwie do ujemnego salda migracji wewnętrznych.  w 2016 roku, 

wskaźnik urodzeń żywych na 1000 osób wynosił 11,31, znacznie przewyższając 

znacznik  zgonów, który wynosił jedynie 3,27.  Prezentował się on również o wiele lepiej 

niż wskaźniki z lat poprzednich, które dla roku 2015 wynosiły dla urodzeń żywych 

10,66, a zgonów 10,36, natomiast 2014 roku wskaźnik urodzeń na 1000 osób wynosił 

9,94, a zgonów 10,14. Poniższy wykres przedstawia przyrost naturalny na 1000 osób 

w  Gminie Krzywiń. 

 

Wykres 2: Przyrost naturalny na 1000 osób  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS. 
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Na terenie gminy, oprócz lat 2014-2015, utrzymuje się ujemne saldo migracji. 

Wskazuje to na problemy mieszkańców ze znalezieniem zatrudnienia lub niskim 

poziomem edukacji, które są głównymi przyczynami migracji. 

 

Wykres 3: Saldo migracji w gminie Krzywiń. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS. 

W latach 2014-2016 spadł o 1,15 punktów procentowych udział ludności 

w  wieku produkcyjnym w społeczeństwie Gminy Krzywiń, przy jednoczesnym wzroście 

udziału osób o wieku poprodukcyjnym (o 1,08 punktów procentowych). Udział osób 

w wieku przedprodukcyjnym ulegał delikatnym wahaniom – w 2016 roku udział osób 

w wieku do 17. roku życia w Gminie Krzywiń wyniósł 16,90, tj. był niższy od tego 

notowanego w 2015 roku o 0,07 punktów procentowych ale wyższy od wskaźnika 

z roku 2014 o 0,7 punktów procentowych. Mimo że osób w wieku produkcyjnym, 

w porównaniu do roku 2013, przybyło o 2,20 p.p., pomiędzy 2015 a 2016 rokiem 

odnotowano spadek o 0,73 p.p., co w połączeniu z ujemnym saldem migracji oznacza, 

że to właśnie osoby w wieku produkcyjnym najczęściej opuszczają gminę. Jest 

to spowodowane małymi perspektywami znalezienia zadowalającej pracy lub niskim 

poziomem edukacji na terenie Gminy Krzywiń. 
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Wykres 4: Struktura ludności gminy w podziale na ekonomiczne grupy wieku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS. 

W Gminie Krzywiń struktura ludności rozkłada się dobrze w porównaniu 

do struktury ludności w powiecie kościańskim. W powiecie jest wyższy odsetek ludności 

w wieku przedprodukcyjnym – 19%, jednak jeśli chodzi o wiek produkcyjny, w powiecie 

odsetek ludności jest znacznie niższy, ponieważ wynosi 62,8%. Powiat kościański 

posiada również wyższy odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym – 18,2%. 

Pomimo zmniejszenia się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, przyrost 

naturalny dla Gminy Krzywiń w roku 2016 był dodatni (3,27), co sugeruje, że większym 

problemem dla gminy jest migracja osób w wieku produkcyjnym. Przyczyną tego, 

jak zostało wspomniane wcześniej, jest brak perspektyw rozwoju w strefie zawodowej 

oraz niski poziom edukacji w Gminie, na skutek czego młodzi ludzie opuszczają tereny 

Gminy, przenosząc się do większych miast z lepszym zapleczem edukacyjnym. 

4.1.2 Bezrobocie 

W 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kościanie wynosiła 

315 osób, czyli w porównaniu do 2011 r. była niższa o 90 osób. Osoby bezrobotne 

stanowiły 2,2% wszystkich mieszkańców gminy, przy czym udział bezrobotnych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił 3,60% (mężczyźni 2,3% kobiety 

5,0%). Wskaźniki te są wyższe, niż te należące do powiatu kościańskiego, gdzie 

bezrobocie wynosi 2,8% (mężczyźni – 1,9%, kobiety – 3,8%).  
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 Wykres 5: Liczba osób bezrobotnych w gminie Krzywiń 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS. 

Największy udział osób bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności poszczególnych 

jednostek występuje w miejscowościach: Wieszkowo, Świniec, Bielewo, Krzywiń, 

Rogaczewo Wielkie, Lubiń, Jerka, Mościszki oraz Bieżyn. 

Tabela 5: Struktura osób bezrobotnych w poszczególnych miejscowościach 

  
Jednostka 

analityczna 

 
Liczba 

ludności 

 
Liczba osób 

bezrobotnych 

Udział osób 
bezrobotnych 

w ogólnej 
liczbie 

ludności 
1. Krzywiń 1683 50 2,97% 

2. Bielewo 572 17 2,97% 

3. Bieżyń 442 9 2,04% 

4. Cichowo 118 1 0,85% 

5. Czerwona 
Wieś 

264 3 1,14% 

6. Gierłachowo 250 2 0,80% 

7. Jerka 1463 32 2,19% 

8. Jurkowo 390 7 1,79% 

9. Kopaszewo 447 5 1,12% 

10. Lubiń 771 17 2,20% 

11. Łagowo 278 3 1,08% 
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12. Łuszkowo 559 11 1,97% 

13. Mościszki 376 8 2,13% 

14. Nowy Dwór 258 3 1,16% 

15. Rąbiń 412 7 1,70% 

16. Rogaczewo 
Małe 

186 3 1,61% 

17. Rogaczewo 
Wielkie 

124 3 2,42% 

18. Świniec 252 8 3,17% 

Z19. Teklimyśl 48 0 0% 

20. Wieszkowo 279 9 3,23% 

21. Zbęchy 371 6 1,62% 

22. Zbęchy-Pole 195 3 1,54% 

23. Zgliniec 129 0 0% 

24. Żelazno 316 6 1,90% 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń. 

W gminie Krzywiń 16,44% młodych osób ma problem ze znalezieniem 

zatrudnienia. Jest to duży procent w porównaniu do powiatu kościańskiego, w którym 

wskaźnik ten wynosi 12,4%. Ponadto 47,56% zarejestrowanych bezrobotnych dostało 

status osoby długotrwale bezrobotnej. Wśród zarejestrowanych osób 65,78% to kobiety, 

a 34,22% to mężczyźni.  

Tabela 6: Struktura osób bezrobotnych 

Wyszczególnienie 
Liczba 

bezrobotnych 
zarejestrowanych 

Udział % w 
ogólnej liczbie 
bezrobotnych 

zarejestrowanych 

Ogółem 325 100,00% 

Osoby młode (do 25 
roku życia) 

37 16,44% 

Długotrwale 
bezrobotni 

107 47,56% 

Kobiety  148 65,78% 

Mężczyźni 77 34,22% 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. 
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Udział kobiet wśród bezrobotnych jest duży, pokazuje to, że jest potrzeba 

podjęcia działań w tym zakresie, które powinny być ukierunkowane na podniesienie 

kwalifikacji zawodowych wśród kobiet.  

 Dużym problemem w Gminie Krzywiń jest również wskaźnik osób długotrwale 

bezrobotnych, który wynosi 47,56% (w powiecie kościańskim wskaźnik ten również jest 

wysoki, ponieważ wynosi 49,03%). Długotrwałe bezrobocie w dłuższej perspektywie  

czasowej generuje kolejne problemy społeczne i wpływa na psychikę i samopoczucie 

bezrobotnych. Jest to grupa, którą bardzo trudno zaktywizować, ze względu na to, 

że wśród pozostających najdłużej bez zatrudnienia jest sporo osób, którym brakuje 

umiejętności oraz doświadczenia zawodowego.  Długotrwałe bezrobocie może wynikać 

z różnych przyczyn, takich jak np. brak odpowiedniej liczby miejsc pracy w regionie. 

Oprócz bezrobociu, trzeba również zapobiegać przekazywaniu wzorcu długotrwałego 

bezrobocia młodszym pokoleniom, czyli tzw. dziedziczeniu bezrobocia.  Często w grupie 

długotrwałych bezrobotnych przeważają kobiety, co spowodowane jest chęcią 

wychowania dzieci lub zajmowania się domem. W przypadku osób długotrwale 

bezrobotnych należy przeprowadzić dokładne badania, dlaczego nie podejmują pracy 

i  dopiero wtedy działać zapobiegawczo.  

Bezrobocie w Gminie Krzywiń zmniejsza się z roku na rok, jednak niskie saldo 

migracji i zmniejszenie się liczby osób w wieku produkcyjnym sugeruje, że spadek 

bezrobocia spowodowany jest migracją zarobkową młodych osób. 

4.1.3. Pomoc społeczna 

W Gminie Krzywiń funkcjonuje przede wszystkim Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krzywiniu, który jest jednostką organizacyjną gminy i realizuje 

zadania będące w gestii samorządu gminy Krzywiń. Podstawowym celem działania 

Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które znalazły 

się w sytuacji kryzysowej, oraz zapewnienie im podstawowych warunków do życia, 

takich jak na przykład lokum. Ośrodek wspólnie ze stowarzyszeniem Klub „Dom” 

uczestniczy w Programie Operacyjnym Pomocy Żywnościowej 2014-2020 

realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Oprócz tego do zadań pomocy społecznej należy również pomoc i aktywizacja życia 

seniorów, oraz zaspokajania ich potrzeb kulturalnych. Ośrodek prowadzi magazyn 
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odzieży pozyskanej od mieszkańców Gminy, a także uczestniczy w przekazywaniu mebli 

i sprzętu gospodarstwa domowego osobom potrzebującym 

Na terenie Gminy funkcjonuje także Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

upośledzonych umysłowo oraz chorych psychicznie. W 2016 roku z zajęć prowadzonych 

przez Ośrodek skorzystało 35 uczestników.  

Na terenie gminy działają również Organizacje pozarządowe świadczące pomoc 

społeczną, między innymi: 

• Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin 

„Więź” 

• Nadobrzańskie Stowarzyszenie kobiet w Wieszkowie 

• Klub „Dom”, mający pomagać alkoholikom 

• Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko 

Od roku 2011 do 2016, liczba gospodarstw korzystających z opieki pomocy 

społecznej zmalała o 25, co może świadczyć o poprawieniu się sytuacji życiowej 

mieszkańców gminy lub też być wynikiem emigracji mieszkańców w celu poprawienia 

swojej sytuacji życiowej. 

 

Wykres 6: Gospodarstwa korzystające z pomocy społecznej w gminie Krzywiń. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS. 

Największy udział mieszkańców korzystających z pomocy społecznej 

zamieszkuje jednostki: Wieszkowo (14,70%), Zbęchy-Pole (12,31%), Żelazno (12,03%), 
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Teklimyśl (10,42%), Czerwoną Wieś (10,23%), Rogaczewo Małe (10,22%) oraz Rąbiń 

(10,19%). 

Tabela 7: Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na poszczególnych obszarach Gminy Krzywiń. 

 
 
 

Lp. 

 
 

Jednostka 
analityczna 

 
 

Liczba 
ludności 

 
Liczba osób 

korzystających 
z pomocy 

społecznej 

Udział osób 
korzystających 

z pomocy 
społecznej 

w ogólnej liczbie 
ludności 
jednostki 

analitycznej 

1. Krzywiń 1683 116 6,89% 

2. Bielewo 572 26 4,55% 

3. Bieżyń 442 43 9,73% 

4. Cichowo 118 8 6,78% 

5. Czerwona 
Wieś 

264 27 10,23% 

6. Gierłachowo 250 8 3,20% 

7. Jerka 1463 41 2,80% 

8. Jurkowo 390 31 7,95% 

9. Kopaszewo 447 19 4,25% 

10. Lubiń 771 67 8,69% 

11. Łagowo 278 20 7,19% 

12. Łuszkowo 559 7 1,25% 

13. Mościszki 376 15 3,99% 

14. Nowy Dwór 258 7 2,71% 

15. Rąbiń 412 42 10,19% 

16. Rogaczewo 
Małe 

186 19 10,22% 

17. Rogaczewo 
Wielkie 

124 4 3,23% 

18. Świniec 252 7 2,78% 

19. Teklimyśl 48 5 10,42% 

20. Wieszkowo 279 41 14,70% 

21. Zbęchy 371 19 5,12% 

22. Zbęchy-Pole 195 24 12,31% 

23. Zgliniec 129 10 7,75% 

24. Żelazno 316 38 12,03% 
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 GMINA 10 183 644 6,32% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie statystyk GUS. 

W 2016 roku Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi, w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii, 

na terenie Miasta i Gminy Krzywiń realizowany był Miejsko-Gminny Program PiRPA. 

W ramach programu, powołano Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krzywiniu, która działając w 11-osobowym składzie, przeprowadziła 

25 rozmów motywacyjno-interwencyjnych z osobami uzależnionymi od alkoholu. 

Z pomocy skorzystało 19 uzależnionych, w tym 3 kobiety. W ramach programu działały 

również świetlice opiekuńczo-wychowawcze w miejscowościach: Zbęchy, Wieszkowo, 

Rąbiń oraz Rogaczewo Małe, w których od poniedziałku do piątku odbywały się zajęcia 

dla dzieci. 

4.1.4. Przestępczość 

W 2016 roku, w gminie Krzywiń odnotowano popełnienie 110 przestępstw. 

W  skali gminy przestępczość rozkłada się następująco: 

Tabela 8: Liczba popełnionych przestępstw na poszczególnych obszarach Gminy Krzywiń. 

 

Lp. 

 

Jednostka analityczna 

Liczba 
przestępstw 

w 2016 
roku 

1.        Krzywiń 42 

2. Bielewo 2 

3. Bieżyń 2 

4. Cichowo 1 

5. Czerwona Wieś 1 

6. Gierłachowo 3 

7. Jerka 12 

8. Jurkowo 3 

9. Kopaszewo 1 

10. Lubiń 19 

11. Łagowo 1 

12. Łuszkowo 4 
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13. Mościszki 1 

14. Nowy Dwór 1 

15. Rąbiń 2 

16. Rogaczewo Małe 4 

17. Rogaczewo 
Wielkie 

0 

18. Świniec 2 

19. Teklimyśl 0 

20. Wieszkowo 0 

21. Zbęchy 3 

22. Zbęchy-Pole 0 

23. Zgliniec 2 

24. Żelazno 4 

GMINA: 110 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń. 

W powiecie kościańskim, w roku 2016 odnotowano 1037 przestępstw, 

co oznacza, że w Gminie Krzywiń dokonano 10,61% z tych przestępstw. Ponadto, 

w powiecie kościańskim miało miejsce 546 przestępstw o charakterze kryminalnym 

(m.in. kradzież cudzego mienia, samochodu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia, bójki 

oraz pobicia) i 279 przestępstw o charakterze gospodarczym. Wszczęto również 

24 postępowania o przestępstwa narkotykowe, a na terenie powiatu doszło 

do 617  wypadków drogowych i 107 kolizji. 

W przeciągu czterech lat, znacznie zmalała przestępczość wśród nieletnich 

w powiecie, co obrazuje poniższy wykres: 
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Wykres 7: Przestępstwa wśród osób nieletnich w powiecie kościańskim. 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych  KPP Kościan. 

Niepokojącym zjawiskiem są coraz częściej popełniane są przestępstwa 

za pośrednictwem Internetu. W 2016 roku, trzem nieletnim osobom w powiecie 

kościańskim, zostały postawione zarzuty popełnienia cyberprzestępstwa. 

W całym powiecie odnotowano wyraźny spadek przestępczości w porównaniu 

do roku 2015 (1294 przestępstw) oraz 2014 roku (3443 przestępstw), a wykrywalność 

ogólna przestępstw wynosi 88,9% i jest wyższa od średniej wykrywania przestępstw 

w skali województwa, która wynosi 72,4%. Poniżej znajduje się wykres, który 

przedstawia skalę spadku liczby przestępstw w powiecie kościańskim. 

 

Wykres 8: Skala spadku liczby przestępstw w powiecie kościańskim. 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych  KPP Kościan. 
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4.1.5. Szkolnictwo i edukacja 

Na terenie Gminy Krzywiń zlokalizowane są następujące placówki oświatowe: 

• Zespół Szkół w Krzywiniu 

• Zespół Szkół w Jerce 

• Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu 

• Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu 

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu 

Tabela 9: Liczba uczniów przypadająca na daną placówkę oświatową w latach 2013-2015: 

  

2014 

 

2015 

 

2016 

Liczba uczniów 
przypadających 

na 1 oddział 
Szkoły 

Podstawowe 
208 227 201 18 

Gimnazja 111 128 134 22 

Szkoły 
Zasadnicze 
Zawodowe 

87 86 79 26 

Licea 
Ogólnokształcące 

50 45 25 13 

Szkoły ponad-
gimnazjalne 

137 131 104 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS. 

Do szkoły podstawowej na terenie całej gminy uczęszcza 201 dzieci, 

w gimnazjach naukę pobiera 134 uczniów, natomiast szkoły średnie są placówką 

dla 208 uczniów. Liczba osób uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 

systematycznie spada, w 2016 roku 66% osób  z nich wybrało Szkołę ponadgimnazjalną 

znajdującą się na terenie Gminy.  Klasy w szkołach są małe, co stwarza komfortowe 

warunki do nauki dla uczniów.  

Poziom nauczania w szkołach  podstawowych będzie mierzony na podstawie 

wyników Sprawdzianu Szóstoklasisty. Porównując wyniki z 2016 roku można 

stwierdzić, że poziom nauczania w gminie Krzywiń jest porównywalny do poziomu 

nauczania zarówno w powiecie kościańskim, jak i w województwie wielkopolskim, 

jednakże część wyników jest niższa niż w pozostałych jednostkach analitycznych.  
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Tabela 10: Wyniki Sprawdzianu Szóstoklasisty w roku 2016 

 Część I Część II 
- Język 
Polski 

Część III - 
Matematyka 

Część IV - 
Język 

Angielski 
Województwo 
Wielkopolskie 

60,80 68,77 52,33 69,96 

Powiat kościański 60,69 68,23 52,64 66,77 

Gmina Krzywiń 57,81 64,90 50,25 61,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z oke.poznan.pl. 

Uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych w gminie Krzywiń uzyskali 

niższą średnią procentową niż ich rówieśnicy zarówno z powiatu jak i województwa. 

Może to świadczyć o konieczności dofinansowań dla szkół, by mogły one dokształcić 

nauczycieli w celu poprawienia jakości nauczania. Wyniki szóstoklasistów znacznie 

obniżyły się, w porównaniu do roku 2015, w części I wyniki uczniów obniżyły 

się o 5,04%, w II części pisemnej z języka polskiego o 2,57%, w III części z matematyki 

o 7,77%, a w części III z języka angielskiego o 8,08%. Szczegółowy zapis osiągniętych 

przez uczniów wyników, obrazuje poniższy wykres: 

 

Wykres 9: Porównanie wyników Sprawdzianu Szóstoklasisty w latach 2015-2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z oke.poznan.pl. 

Wśród mieszkańców Gminy Krzywiń, najwięcej osób posiada wykształcenie 

zawodowe (35,5%) oraz podstawowe (19,9%) i średnie zawodowe (18,2%). Osoby 

z wykształceniem wyższym stanowią 12,4%, ogólnokształcącym 8,8%, a gimnazjalnym 

5,3%. Poziom wykształcenia w gminie jest porównywalny z poziomem wykształcenia 

w całym powiecie kościańskim. 
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4.1.6. Życie publiczne i kulturalne 

W Gminie Krzywiń istnieje kilka ośrodków sportowych, które organizują lokalne 

imprezy i zajęcia sportowe. Na terenie gminy działa między innymi sekcja tenisa 

stołowego, dostępna jest siłownia, hala sportowo-widowiskowa oraz Boisko Orlik. 

Centrum rekreacji  i wypoczynku jest Wiatrak „Koźlak”, w którym odbywają 

się spotkania mieszkańców, instytucji oraz stowarzyszeń. Na terenie gminy działa 

również projekt „Mobilny Ośrodek Kultury”, który jest prospołeczną inicjatywą 

skierowaną do mieszkańców. W Gminie odbywają się również liczne imprezy lokalne, 

mające znaczenie charytatywne oraz integracyjne.  

Na terenie gminy działa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń, która jest 

zorganizowana w formie Instytucji Kultury. Oprócz Biblioteki Głównej w Krzywiniu, 

ma ona swoje filie w Bieżyniu, Jerce oraz Lubiniu. W ramach biblioteki działa klub 

„Twórczy Zakątek”, czynny on poniedziałku do piątku, w którym można skorzystać 

za darmo z Internetu. W filiach w Bieżyniu i Lubiniu czytelnicy także mogą bezpłatnie 

skorzystać z komputerów podłączonych do Internetu. 

 

4.2. Sfera gospodarcza 

W Gminie Krzywiń w przeliczeniu na 10.000 ludności liczba podmiotów 

na terenie gminy wyniosła 822 (stan na rok 2016). Wartość ta wzrosła w stosunku 

do 2015 roku o 18.  Dla porównania w powiecie kościańskim wskaźnik ten wyniósł 

w 2016 roku 997 podmiotów gospodarczych na 10.000 ludności. 

 

Wykres 10: Liczba podmiotów gospodarczych w Gminie Krzywiń w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców w 
latach 2010-2016 

710
731

747

781

804
822

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

2011 2012 2013 2014 2015 2016

P
O

D
M

IO
TY

 G
O

SP
O

D
A

R
C

ZE

ROK



28 
 

Źródło: opracowanie własne, na podstawie danych z GUS. 

Najwięcej nowo zarejestrowanych podmiotów odnotowano w sektorze 

prywatnym, wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

W 2016 roku, było to 80% wszystkich nowych podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie Gminy. Wskaźnik podmiotów gospodarczych na 1000 osób 

wynosi 82, natomiast dla powiatu kościańskiego wskaźnik ten wynosi 100. 

Największy udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych mają te związane 

z sektorem przemysłowym i budowlanym (33,3%) i rolniczym (11,1%). Pozostały 

sektor obejmuje łącznie (43,2%) wszystkich podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych na terenie gminy Krzywiń. 

 

Wykres 11: Udział podmiotów gospodarczych w ogólnej liczbie podmiotów w podziale na sektory 
gospodarki w gminie Krzywiń. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 ludności 

wynosi w gminie Krzywiń 82. Jest to wskaźnik niższy w porównaniu do powiatu 

kościańskiego o 17 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik liczby osób prowadzących 

działalność gospodarczą na 1000 ludności również prezentuje się niekorzystnie 

w porównaniu do powiatu kościańskiego o 15 osób fizycznych/1000 mieszkańców. 

Tabela 11: Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 ludności dla gminy i powiatu 

Wskaźnik Gmina Krzywiń Powiat kościański 
Liczba podmiotów gospodarczych na 

1000 ludności 
82 100 

Liczba osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą na 1000 

ludności 

62 77 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Zdecydowana większość przedsiębiorstw (95,05%) znajdująca się na terenie 

gminy Krzywin zatrudnia do 9 osób, kolejne 4,35% podmiotów gospodarczych 

zatrudnia od 10 do 49 pracowników, a jedynie 0,6% przedsiębiorstw zatrudnia powyżej 

50 pracowników.  

Głównymi pracodawcami w Gminie Miejskiej Krzywiń są przedsiębiorstwa: 

• Firma Marcinkowscy (przetwórstwo mięsne) 

• Agro Handel (producentów mięsa i przetworów mięsnych) 

• Wytwórnia Pasz Lira Sp.zo.o. 

• Wiesław Konieczny (ślusarstwo i kowalstwo) 

• GSM Assets (konstrukcje stalowe) 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, można stwierdzić, że Gmina dynamicznie 

rozwija się, o czym świadczy systematyczny wzrost podmiotów gospodarczych. 

Powinny być podjęte działania ukierunkowane na zachęcenie mieszkańców 

do otwierania własnych działalności gospodarczych, by wyrównać wskaźniki 

do poziomu powiatu. Ze względu na dużą liczbę małych podmiotów gospodarczych, 

należałoby prowadzić działania wspomagające rozwój małych przedsiębiorstw. 

 

4.3. Analiza sfery przestrzenno-funkcjonalnej 

4.3.1.  Struktura użytkowania gruntów 

Gmina Krzywiń położona jest w południowo-zachodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie kościańskim. Graniczny z gminami: Kościan, Czempiń, Śrem, 

Dolsk, Gostyń, Krzemieniewo, Osieczna, Śmigiel.  Gmina Krzywiń ma charakter typowo 

rolniczy. Użytki rolne gminy zajmują łącznie 13525,03 ha (75,9% powierzchni Gminy), 

z czego grunty rolne stanowią 81,12% wszystkich użytków rolnych. Pozostałe użytki 

to między łąki (16,0,5%), pastwiska (1,18%) oraz sady (1,64%). 

Warunki glebowe gminy Krzywiń określane są jako przeciętne – grunty zajmują 

ponad 60% powierzchni gminy, część z nich zalicza się do wysokich klas bonitacyjnych. 

Na obszarach wysoczyzny powstały gleby brunatne i czarne ziemie, które zalicza 

się do kompleksów pszennych i pszenno-żytnich. Uzupełniają je gleby niższych klas 

bonitacyjnych, które zajmują głównie północną część gminy. W obrębie sandrów 
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i urozmaiconej strefie czołowo morenowej zaznacza się przewagę gleb słabych 

napiaskowanych. 

Rzeźba terenu jest zróżnicowana, ponieważ została ukształtowana w strefie 

marginalnej ostatniego zlodowacenia (fazie leszczyńskiej). Rzeźba terenu to liczne 

wyspy wysoczyznowe w kształcie wałów lub wieloboków. Przeważające formy terenu to:   

• w południowej części gminy: wysoczyzna morenowa pagórkowata strefy 

czołowo morenowej 

• położone na jej zapleczu obszary wysoczyzny płaskiej i falistej, 

• rynny subglacyjne i pradolina Obry, rozdzielająca wyżej wymienione wyspy 

wysoczyznowe, 

• niewielkie płaty sandrów. 

Na terenie gminy rozpoznane są złoża węgla brunatnego oraz kruszyw 

naturalnych, surowców ilastych oraz torfów, udokumentowano również dwa złoża 

piasków (Świniec i Nowy Dwór), a także jedno złoże surowców ilastych ceramiki 

budowlanej Krzywiń.  

Szata roślinna gminy Krzywiń jest bardzo bogata – lasy i zadrzewia stanowią 

16% powierzchni gminy, znajdują się one w większości na terenach południowych 

i wschodnich gminy. Tereny te mają wysoką wartość rekreacyjną dla mieszkańców 

gminy, ponieważ ich położenie w strefie czołowo morenowej gwarantuje teren 

o urozmaiconej rzeźbie. W pobliżu znajdują się również zbiorniki wodne, cieki oraz 

podmokłe łąki. 

4.3.2. Obiekty historyczne i zabytkowe 

Początki osadnictwa na terenach obecnej Gminy sięgają XI wieku, kiedy 

na te tereny przybyli mnisi Benedyktyni. Założyli oni klasztor w Lubiniu, a podstawową 

rolą opactwa było szerzenie kultury chrześcijańskiej na tych terenach. W 1257 roku 

książę Przemysł I zezwolił na lokowanie miasta w należącej do Benedyktynów osadzie 

Krzywiń. Mieszkańcy gminy od zawsze zajmowali się rolnictwem oraz hodowlą zwierząt. 

W związku z długą historią osadnictwa na tym terenie Gmina jest bogata 

w zabytki, które stanowią istotny potencjał, który można  wykorzystać do rozwoju 

gminy. Gmina ma w sumie 95 zabytków nieruchomych (takich jak działa architektury 



31 
 

i budownictwa, cmentarze, parki), z czego 17 jest wpisanych do rejestru, 

oraz 781 stanowisk archeologicznych. Największa liczba zabytków znajduje 

się w mieście Krzywiń a te w najlepiej zachowanym stanie znajdują się w Jurkowie, 

Kopaszewie, Lubiniu oraz w Rogaczewie Małym, w związku z czym, te miejscowości 

mają największy potencjał do rozwinięcia sektora turystycznego. 

Tabela 12: Liczba zabytków nieruchomych znajdujących się w Gminie Krzywiń 

 

Lp. 

 
Jednostka 
(sołectwo) 

Liczba zabytków 
nieruchomych 

wpisanych 
do rejestru 

Łączna liczba 
zabytków 

nieruchomych 

1. Krzywiń 7 60 

2. Bielewo 1 11 

3. Bieżyń 1 15 

4. Cichowo 3 7 

5 Czerwona Wieś 11 17 

6. Gierłachowo 0 3 

7. Jerka 1 11 

8 Jurkowo 6 13 

9. Kopaszewo 7 17 

10. Lubiń 16 26 

11. Łagowo 1 3 

12. Łuszkowo 0 17 

13. Mościszki 3 4 

14. Nowy Dwór 0 2 

15. Rąbiń 1 14 

16. Rogaczewo Małe 4 14 

17. Rogaczewo Wielkie 1 5 

18. Świniec 0 5 

19. Teklimyśl 0 1 

20. Wieszkowo 0 8 

21. Zbęchy 0 2 

22. Zbęchy-Pole 0 4 

23. Zgliniec 0 1 
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24. Żelazno 0 11 

Źródło: Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2015-2018 dla gminy Krzywiń. 

 Oprócz zabytków nieruchomych, na terenie Gminy Krzywiń znajdują się także 

zabytki ruchome, do których należą: 

• Czerwona Wieś: wyposażenie kościoła parafialnego oraz krucyfiks przy drodze 

•  Jurkowo: wyposażenie kaplicy  

• Kopaszewo: figura przydrożna św. Benona, kapliczka przydrożna z rzeźbami 

śś. Dezyderego i Antoniego, piece kaflowe, waza ogrodowa (pałac), wyposażenie 

kaplicy MB Śnieżnej 

• Krzywiń: wyposażenie kościoła parafialnego, pomnik grobowy rodziny 

Skórzewskich 

• Lubiń: epitafium Stanisława Awdańca (kościół klasztorny), wyposażenie kościoła 

klasztornego Narodzenia NMP, figura przykościelna św. Jana Nepomucena, 

wyposażenie kościoła św. Leonarda 

• Rąbiń: wyposażenie kościoła parafialnego, figura przydrożna św. Wawrzyńca 

przy placu targowym, figura przydrożna NMP Niepokalanej, figura przydrożna 

św. Wawrzyńca, obelisk z 1764r. 

Na terenie Gminy Krzywiń znajdują się także zabytki archeologiczne. Środowisko 

kulturowe Gminy zawiera zewidencjonowane stanowiska archeologiczne datowane 

od epoki pradziejowej do epoki nowożytnej. Z 781 stanowisk archeologicznych 

30 znajduje się w rejestrze zabytków. Do rejestru wpisano grodziska w Cichowie, 

Czerwonej Wsi i Jurkowie, 24 osady oraz trzy cmentarzyska płaskie. Na terenie Gminy 

zlokalizowano stanowisko kultur: amfor kulistych, ceramiki sznurowej, ceramiki 

wstęgowej, łużyckiej, łużycko-pomorskiej, przedłużyckiej, pomorskiej przeworskiej oraz 

pucharów lejkowatych.  

Zagrożeniem dla stanowisk zabytków archeologicznych, są wszelkiego rodzaju 

prace ziemne (prace inwestycyjne takie jak budowa domów, dróg), głęboka orka, 

eksploatacja żwiru i piasku. Niektóre stanowiska archeologiczne są również zagrożone 

przez procesy naturalne. Ponadto niebezpieczne dla zabytków, jest zaniedbanie 

w zakresie stanu technicznego wielu obiektów wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków oraz niezrozumienie społeczne problematyki ochrony zabytków i dziedzictwa 

kulturowego. Niska świadomość społeczna dotycząca tej problematyki spowodowana 
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jest niską popularyzacją wiedzy z zakresu ochrony zabytków. Ponadto budżet gminy 

na wsparcie działań z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego jest ograniczony, 

dlatego brakuje środków na chociażby prowadzenie dokładnych badań 

archeologicznych, architektonicznych i  historycznych. Co więcej, wielu właścicieli 

obiektów zabytkowych znajduje się w złej sytuacji finansowej, czego efektem również 

jest zaniedbanie zabytków. 

Na lata 2015-2018 uchwalono Program Opieki nad Zabytkami, którego 

priorytetem jest między innymi szeroko pojęta popularyzacja zagadnień z działu 

dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie. 

Program stara się również pozyskać środki na rewitalizację zabytków zarówno ze źródeł 

prywatnych, jak i publicznych. 

4.3.2. Infrastruktura społeczna 

Infrastrukturę społeczną definiuje się jako zespół instytucji i usług 

zaspokajających w sposób zorganizowany ludzkie potrzeby w dziedzinach prawa, 

bezpieczeństwa, kształcenia i oświaty, kultury, pomocy społecznej, służby zdrowia 

i  budownictwa mieszkaniowego. 

Gmina Krzywiń posiada rozbudowaną infrastrukturę sportową. W 2002 roku 

wybudowano halę sportową przy Zespole Szkół w Jerce, która stanowi przestrzeń 

do uprawiania różnego rodzaju aktywności fizycznej. Na hali istnieje również możliwość 

organizowania wydarzeń sportowych. Następnie w roku 2005 powstała sala sportowo-

widowiskowa w Krzywiniu. Jest to obiekt wysokiej klasy, przeznaczony dla wszystkich 

mieszkańców gminy. Odbywają się w niej mecze miejscowych drużyn, a popołudniami 

jest wynajmowana.  Na terenie Zespołu Szkół w Krzywiniu znajduje się również siłownia, 

dostępna dla mieszkańców gminy. Miejsce treningowe jest nieustannie doposażane. 

Każda szkoła posiada odpowiednie sale gimnastyczne oraz miejsce do ćwiczeń 

korekcyjnych.  

W roku 2011 w Gminie Krzywiń powstał kompleks boisk Orlik. Założeniem 

Programu „Orlik” było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury 

sportowej, w celu propagowania zdrowego trybu życia. Zespół boisk obejmuje boisko 

do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. 
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 Głównym podmiotem zajmującym się kulturą w Gminie Krzywiń jest Biblioteka 

Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń. Działalność kulturalna prowadzona jest 

przy  współpracy ze szkołami, OSP, Radą Miejską Młodych oraz organizacjami 

nieformalnymi. Z inicjatywami kulturalnymi wychodzi również Urząd Miasta i Gminy 

Krzywiń. Część wydarzeń kulturalnych organizowanych jest bezpośrednio przez Urząd - 

Gminny Dzień Seniora, Gminne Dożynki, koncerty czy inne wydarzenia o charakterze 

sportowo-kulturalnym.  

Na terenie gminy Krzywiń znajdują się 4 przychodnie w których w 2016 roku 

udzielono łącznie 30 322 porady z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Oprócz tego 

funkcjonują również dwie apteki (na jedną aptekę przypada 5037 mieszkańców) 

oraz dwa punkty apteczne. Żadne z powyższych nie jest czynne całą dobę. 

W gminie Krzywiń dostępna jest również placówka pomocy społecznej w której 

dostępne jest 65 miejsc dla pacjentów chorych psychicznie. 

Tabela 13: Obiekty i tereny użyteczności publicznej w poszczególnych jednostkach analitycznych 
w  gminie Krzywiń 

 

 

Lp. 

 
 
 
Jednostka analityczna 

Liczba obiektów 
infrastruktury 

społecznej 
(szpitale, DPS, 
szkoły, obiekty 

kulturowe 
i sportowe) 

Liczba 
terenów 

publicznych 
(parki, rynki, 

place, itp.) 

1. Krzywiń 20 4 

2. Bielewo 2 3 

3. Bieżyń 7 2 

4. Cichowo 5 4 

5 Czerwona Wieś 2 1 

6. Gierłachowo 3 2 

7. Jerka 6 2 

8 Jurkowo 2 1 

9. Kopaszewo 4 1 

10. Lubiń 5 3 

11. Łagowo 3 2 

12. Łuszkowo 3 3 

13. Mościszki 4 1 
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14. Nowy Dwór 3 1 

15. Rąbiń 3 2 

16. Rogaczewo Małe 2 1 

17. Rogaczewo Wielkie 3 1 

18. Świniec 2 1 

19. Teklimyśl 2 0 

20. Wieszkowo 2 1 

21. Zbęchy 4 2 

22. Zbęchy-Pole 3 1 

23. Zgliniec 3 1 

24. Żelazno 3 2 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń. 

 Łącznie w gminie znajduje się 96 obiektów infrastruktury społecznej oraz 

42 tereny publiczne. Mieszkańcy nie mają dostępu do całodobowych aptek, ani do 

pomocy specjalistycznej, która jest dostępna jedynie w miastach powiatowych. 

4.3.5.  Sieć komunikacyjna 

Na terenie gminy Krzywiń nie przebiegają żadne drogi krajowe. Najbliższą gminą 

z dostępem do drogi krajowej jest Gmina Gostyń (droga krajowa nr 12). Przez miasto 

Krzywiń przebiega droga wojewódzka nr 432, która zapewnia komunikację pomiędzy 

miastami Leszno oraz Śrem oraz droga wojewódzka nr 308. 

Na terenie Gminy Krzywiń nie funkcjonuje komunikacja kolejowa PKP, dlatego 

przemieszczanie się po jej terenie jest możliwe jedynie za pośrednictwem PKS. 

W Gminie funkcjonują połączenia autobusowe umożliwiające dojazd do sąsiednich miast 

takich jak Leszno, Kościan, Śrem, Gostyń oraz Poznań. 
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Rysunek 4: Sieć dróg na terenie Gminy Krzywiń 

Źródło: http://krzywin.e-mapa.net. 

Na terenie gminy znajduje się również 10 km ścieżki rowerowej. 

4.3.6. Turystyka 

Gmina Krzywiń jest atrakcyjna turystycznie oraz prezentuje duży potencjał 

rozwojowy  ze względu na walory przyrodnicze, jak i kulturowe. Dostęp do atrakcji 

oferowanych przez Gminę Krzywiń jest jednak utrudniony ze względu na brak ważnych 

ciągów komunikacyjnych, które umożliwiałyby turystom dotarcie do Gminy.  

Obszar Gminy zróżnicowany jest pod względem przyrodniczym. Lasy zajmują  

28,47 km2  co stanowi  16% powierzchni Gminy Krzywiń. Mieści się tu kilka zbiorników 

wodnych: 

• Jezioro Zbęchy 

• Jezioro Żelazno 

• Jezioro Krzywiń 

• Jezioro Bieżyn 

• Jezioro Łagowo 

• Zbiornik Żwirowni Świniec 
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Ponadto Gmina graniczy również z Jeziorami Mórka, Jezierzyce oraz Cichowo. 

Największym ciekiem wodnym w Gminie Krzywiń jest Kościański Kanał Obry. 

Na obszarze Gminy Krzywiń znajduje się fragment obszaru Natura 

2000:  Zbiornik Wonieść. Ochronie prawnej podlegają również obszary: 

• Park Krajobrazowy im. Dezyderego Chłapowskiego 

• Rezerwat przyrody „Czerwona Wieś” obejmujący 2,8 ha 

• Pojezierze Krzywińsko – Osieckie o powierzchni  ok. 714 km2 

Na terenie Gminy Krzywiń znajduje się 38 pomników przyrody. 

W 1992 roku  utworzony został Agroekologiczny Park Krajobrazowy 

im. Generała Dezyderego Chłapowskiego o powierzchni 17 200 hektarów. Niemal 

w całości park usytuowany jest w międzyregionie Równiny Kościańskiej, a południowo–

wschodni skrawek, okolice jeziora Zbęchy obejmuje Pojezierze Krzywińskie. 

Najważniejszym obiektem kulturalnym w Gminie Krzywiń jest zespół opactwa 

Benedyktynów w Lubiniu. Początki klasztoru sięgają  XIII wieku i od tamtej pory 

przyczyniał się walnie do rozwoju osadnictwa i kultury w regionie. Obok klasztoru 

zachowały się dwa kościoły: romańsko-gotycki św. Leonarda oraz barokowy Narodzenia 

NMP z partiami murów romańskich. W romańskiej kaplicy został pochowany książę 

wielkopolski Władysław Laskonogi. Przy klasztorze działa Ośrodek Medytacji 

Chrześcijańskiej oparty na starochrześcijańskiej tradycji modlitwy monologicznej. 

Lubińscy mnisi produkują także likier Benedyktynkę, owoc wielowiekowej tradycji 

klasztornej leczenia ziołami.  

W Cichowie znajduje się Skansen Filmowy ,,Soplicowo”. Jest to kompleks 

turystyczno-rozrywkowy z tradycją zakorzenioną zarówno w polskiej kinematografii, 

jak i literaturze. Organizowane są tu wystawy i imprezy plenerowe poświęcone 

Adamowi Mickiewiczowi oraz kultywujące staropolską tradycję. Na przełomie czerwca 

i lipca odbywa się tu Jarmark Soplicowski.  

Na terenie Gminy Krzywiń istnieją warunki do rozwoju turystyki pieszej, konnej, 

wodnej, powietrznej, rowerowej i sportowej. 
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Gmina Krzywiń nie posiada rozbudowanej bazy noclegowej. Na jej obszarze 

znajduje się kilkanaście gospodarstw agroturystycznych oferujących zarówno nocleg, 

jak i możliwości aktywnego wypoczynku – rowery, wędkowanie, kajaki, turystyka piesza. 

Najwięcej miejsc noclegowych w regionie oferuje Pensjonat Gerwazy (42 miejsca) oraz 

Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne „Różany Dwór” (100 miejsc). W Lubiniu 

oraz Łagowie znajdują się Szkolne Schroniska Młodzieżowe. 

 

4.4. Analiza sfery technicznej 

4.4.1. Sieć wodociągowa 

W Gminie Krzywiń, 98,8% mieszkań podłączony jest do sieci wodociągowej.  

Długość  czynnej sieci rozdzielczej wynosi 130km. Zużycie wody na mieszkańca ogółem 

wynosi 45,8 m3. W mieście liczba ta wynosi średnio 44,9m3 na mieszkańca, natomiast 

na wsiach 46m3 na mieszkańca. W 2015 roku, dostarczono 460,1 dam3 wody do 9938 

odbiorców. 

Gmina Krzywiń położona jest poza obszarem Głównych Zbiorników Podziemnych. 

Na jej terenie ujęcia wody korzystają głównie z zasobów trzeciorzędowych 

i czwartorzędowych poziomów wodonośnych, przy czym studnie trzeciorzędowe 

osiągają głębokość od 150 do 350 m p.p.t, a ich wydajność nie przekracza 20m3/h. 

Dodatkowo są to wody miękkie, charakteryzujące się dużą zawartością związków 

organicznych oraz żelaza. Ujęcia wód czwartorzędowych charakteryzują się o wiele 

większą wydajnością, która waha się od 30 do nawet 70m3/h. Są to głównie wody 

średnio twarde i twarde, przekraczające dopuszczalną normę zawartości związków 

żelaza. Największe z tych ujęć zlokalizowane są w miejscowościach: Bielewo, Cichowo, 

Rąbiń, Rogaczewo, Żelazno. 

4.4.2. Sieć kanalizacyjna 

Obecnie sieć kanalizacyjna w Gminie Krzywiń obejmuje ogółem 18,3% budynków 

mieszkalnych. Na obszarach wiejskich do kanalizacji podłączone jest 22,9% budynków 

mieszkalnych. Średni udział ludności korzystającej z instalacji ogółem wynosi 21,1%, 

przy czym na wsiach procent ten wynosi 25,4%. 
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W przyszłości w gminie Krzywiń, w ramach Wielkopolskiego Programu 

Operacyjnego ma powstać kanalizacja sanitarna oraz oczyszczalnia ścieków. 

Oczyszczone ścieki oraz wody opadowe i roztopowe z projektowanej oczyszczalni 

ścieków komunalnych, będą odprowadzane do cieku Lubiń „A”. Sam obiekt oczyszczalni 

ścieków planuje się zlokalizować na działce gminnej położonej w obrębie geodezyjnym 

Czerwona Wieś, dla której funkcjonuje uchwalony przez Radę Miejską Krzywinia 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem gruntów 

pod budowę oczyszczalni ścieków i gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie, na tej samej 

działce gruntu, znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych. 

Łączna wartość projektu przekracza 36 mln zł (wartość dofinansowania: 19 mln zł). 

4.4.3. Sieć gazowa 

W Gminie Krzywiń jedynie 3,3% ludności korzysta z gazu, jest to ludność 

zamieszkująca miejscowość Kopaszewo. Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca 

wynosi 8,7 m3. Długość czynnej sieci gazowej wynosi 15933m, natomiast liczba 

odbiorców gazu to 82 gospodarstwa domowe, z których 26 gospodarstw domowych 

używa gazu do ogrzania mieszkań, na które zużywają 29 tys. m3.  

4.4.4. Sieć elektroenergetyczna 

Cały obszar gminy Krzywiń jest zelektryfikowany. Funkcjonująca na terenie 

Gminy Krzywiń sieć elektroenergetyczna zapewnia dostawę energii elektrycznej 

na potrzeby mieszkańców. W 2015 roku, Enea Operator zakończył budowę stacji 

110/15kV wraz z linią zasilającą 110kV w Krzywiniu. Główny Punkt Zasilania 

w Krzywiniu poprawił jakość i ciągłość dostaw energii elektrycznej nie tylko w obszarze 

gminy Krzywiń, ale również Osieczna, Gostynia, Kościana oraz Krzemieniowa.  

W gminie Krzywiń, odbiorcami energii elektrycznej o niskim napięciu jest 

559 gospodarstw domowych. Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu wynosi 

137MWh, przy czym energia elektryczna zużyła w miastach na mieszkańca 

to 843,3 kWh. Energia elektryczna zużyta przez gospodarstwo domowe, to średnio 

2451,2 kWh. 

4.4.5. Gospodarka odpadami 

Za gospodarkę odpadami na ternie Gminy Krzywiń odpowiada Komunalny 

Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego. Jego celem jest wspólne wykonywanie zadań 
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publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości 

i porządku na terenach Gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami 

komunalnymi. Związek uzyskał osobowość prawną z dniem 12 grudnia 2012 roku.  

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Miejsca 

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są na terenie Gmin 

należących do Związku. 

4.4.6. Zasoby mieszkaniowe 

W całej gminie Krzywiń znajduje się 2190 mieszkań (2016 rok), a średnia 

powierzchnia mieszkania to 94,7 m2. Gmina posiada 45 mieszkań komunalnych 

oraz 2  lokale socjalne.  

Większość mieszkań wyposażona jest w instalacje techniczno-sanitarne w postaci 

wodociągu, ustępu spłukiwanego, łazienki oraz centralnego ogrzewania. Z roku na rok, 

można zaobserwować poprawę w tej kwestii. 

W 2015 roku prawie wszystkie mieszkania miały dostęp do wodociągu. Gorzej 

prezentuje się sytuacja w kwestii dostępu mieszkania do łazienki, ponieważ 

aż 15,9%  w miastach i 15,6% na wsi było go pozbawionych. Jeszcze gorzej 

ma się sytuacja z  centralnym ogrzewaniem, dostępu do niego nie ma 25,3% mieszkań 

w mieście i  25,9%  na wsi. W przeciągu lat 2013-2015 0,3% mieszkań znajdujących 

się na terenie miast zostało doposażonych w łazienki i 0,4% w centralne ogrzewanie. 

Na wsi było to kolejno 0,2% i 0,3%.  

Tabela 14: Udział % mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne 

Udział % mieszkań 
wyposażonych w instalacje 

techniczno-sanitarne 

2013 2014 2015 

  MIASTO   

Wodociąg 98,2% 98,2% 98,2% 

Łazienka 83,8% 84,1% 84,1% 

Centralne ogrzewanie 74,3% 74,6% 74,7% 

  WIEŚ   

Wodociąg 94,6% 94,6% 94,7% 

Łazienka 84,2% 84,2% 84,4% 
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Centralne ogrzewanie 73,8% 73,9% 74,1% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Przeprowadzona analiza zwraca uwagę na konieczność doposażenia mieszkań 

w gminie Krzywiń  w podstawowe urządzenia techniczno-sanitarne.  

Na terenie gminy Krzywiń w 2011 roku został wprowadzona program 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Krzywiń obejmujący lata 2011-2015, 

określający zasady sprzedaży lokali, polityki czynszowej, sposoby zarządzania lokalami 

i budynkami oraz źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w danym okresie.  

W Gminie znajduje się łącznie 12 budynków komunalnych w tym cztery budynki 

w Krzywiniu, oraz po jednym w miejscowościach Bielewo (1 budynek), Bieżyń, Lubiń, 

Rąbiń, Gierłachowo, Łuszkowo, Świniec oraz Jerka. Większość budynków znajdujących 

się w zasobach mieszkaniowych Gminy Krzywiń to budynki stare, wybudowane przed 

rokiem 1930 w znacznym stanie zużycia. W roku 2011 stan budynków określony był 

jako średni, uznano że istotne elementy budynków są w stanie spełniającym wymogi 

techniczno-budowlane i nadają się do dalszego użytkowania. Zgodnie z programem 

gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Krzywiń, w latach 2011-2015 odbyły 

się remonty budynków, które polegały na między innymi remontach dachów, instalacji 

odgromowej, wymianie stolarki okiennej oraz grzejników CO.  

 

4.5. Analiza sfery środowiskowej 

4.5.1. Gleby 

Warunki glebowe w gminie Krzywiń są przeciętne. Grunty orne zajmują ponad 60% 

jej powierzchni. Część gruntów zalicza się do wysokich klas bonitacyjnych – gleby kl. II-

IIIb. Na obszarach wysoczyzny wytworzyły się gleby brunatne i czarne ziemie, a ich 

uzupełnieniem są gleby kl. IVa i IVb kompleksu żytniego dobrego i lokalnie słabego, 

które zajmują głównie północną część gminy. W obrębie sandrów i urozmaiconej strefie 

czołowo morenowej przeważają słabe gleby napiaskowane kl. V-VI kompleksu żytniego 

słabego i bardzo słabego. 
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4.5.2. Stan wód powierzchniowych  

Sieć hydrograficzna gminy Krzywiń jest dość gęsta i składa się ona z dwóch 

systemów jezior oraz układu kanałów i cieków należących do zlewni rz. Warty. Rzekę 

Obrę charakteryzuje występowanie dwóch wysokich stanów w ciągu roku, które 

ograniczają Siudo podtopień użytków zielonych w rynnach subglacjalnych. Na system 

kanałów Obry składają się cieki: 

• Kanał Kościański Obry – traktowany jako odcinek górnego biegu Obry, 

• Mogilnica 

• Kanał Mosiński Obry 

• Kanał Południowy, Północny i Środkowy.  

Sieć wód stojących tworzą Kanał Wonieść oraz Racocki Rów. Do Kanału Wonieść 

należą jeziora: Świerczyńskie Wielkie, Łoniewskie, Wojnowickie, Jezierzyckie, Wonieść, 

natomiast do Racockiego Rowu należą: Móreckie, Zbęchy, Cichowo, Ostrowieczno, 

Dolskie Wielkie. Stan wód jest oceniany jako zły, czego przyczyną jest niewłaściwa 

gospodarka rolna w gminie Krzywiń oraz niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych, 

które w czasie deszczu są wypłukiwane do wody. Obszar zlewni Rowu Racockiego 

znajduje się na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu 

ze źródeł rolniczych. 

4.5.3. Jakość powietrza 

Gmina Krzywiń znajduje się w tzw. strefie obszaru województwa wielkopolskiego, 

dla której wyniki badań za 2016 r. są następujące: 

• dwutlenek siarki – klasa A 

• dwutlenek azotu – klasa A 

• pył PM10 – klasa C 

• pył PM2,5 – klasa A 

• ołów – klasa A 

• benzen – klasa A 

• tlenek węgla – klasa A 

• ozon – klasa C 
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Zaliczenie stref do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących 

na jej obszarze. Przy czym, zaliczenie strefy do klasy A oznacza, iż stężenie 

zanieczyszczenia na terenie tej strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych lub docelowych. Natomiast zaliczenie do klasa C oznacza, iż stężenia 

zanieczyszczeń na terenie tej strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy 

docelowe powiększone o  margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji 

nie jest określony – poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe. 

4.5.4. Hałas 

W gminie Krzywiń hałas komunikacyjny może występować przede wszystkim 

w okolicach: 

• drogi wojewódzkiej nr 308  

• linii kolejowej 

• drogi wojewódzkiej nr 432 relacji Leszno – Śrem 

• oraz w odległości ok. 2,3 km relacji Kościan - Gostyń  

W roku 2015 zrealizowano w Krzywiniu badania monitoringowe hałasu 

drogowego w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 432 i drogi powiatowej nr 3901 oraz 

w  miejscowości Jerka w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 308.  Na podstawie badań 

w Krzywiniu oraz w Jerce stwierdzono duży stopień degradacji klimatu akustycznego 

środowiska. W sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 432 dopuszczalny poziom hałasu 

w porze dnia został przekroczony o około 7 dB, a w porze nocnej o 8,5 dB. W tym rejonie 

zarejestrowano również wysoką wartość poziomu hałasu – równoważny poziom hałasu 

w porze dnia wyniósł  68,2 dB, w porze nocy 64,5 dB. Zbliżone przekroczenia wartości 

dopuszczalnej poziomu hałasu (8,3 dB) zarejestrowano w porze nocy w miejscowości 

Jerka, w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 308. 

Tabela 15: Wyniki pomiarów w punktach oceny krótkookresowego poziomu hałasu w 2015 r. 

 Lokalizacja 
punktu 

Odległość 
zabudowy 

(m) 

Równoważny poziom 
hałasu (dB) 

Pora 
dzienna 

Pora nocna 

1. Krzywiń, ul. 
Kościańska 33, 

droga 
wojewódzka nr 

432, odcinek 

4 68,2 64,5 
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Zielona-
Bojanowska, w 

odległości 4,5 m 
od drogi 

2. Krzywiń, ul. 
Chłapowskiego 

25a, odcinek 
Kasztelańska-

Rondo Jana Pawła 
II, droga 

powiatowa nr 
3901, w 

odległości 14 m 
od drogi 

14 64,6 57,0 

3. Jerka, Gmina 
Krzywiń, ul. 3 

Maja 23, droga 
wojewódzka nr 

308, 
w odległości 6 m 

od drogi 

7 67,7 61,5 

4. Jerka, Gmina 
Krzywiń, ul. 
Kościańska 

20/22, droga 
wojewódzka 

nr 308, w 
odległości 7,5 m 

od drogi 

7,5 67,2 34,3 

Źródło: Monitoring hałasów drogowych realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2015. 

Dopuszczalne natężenie hałasu wynosi dla poziomu dziennego 50–70 dB, dla 

długo-okresowego poziomu hałasu w porze nocy 45–65 dB. Powyższa tabela 

przedstawia, że natężenie hałasu na drogach powiatowej i wojewódzkiej w gminie 

Krzywiń znacznie przekracza dopuszczalne normy.  

 Hałas przekraczający dopuszczalne normy znacznie wpływa na pogorszenie 

jakości życia mieszkańców gminy Krzywiń. Konieczne jest podjęcie działań mających 

na celu zmniejszenie hałasu w pobliżu budynków mieszkalnych, na przykład 

zamontowanie ekranów akustycznych wzdłuż zabudowy przy drogach.  

4.5.5. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 

Wyroby niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi znajdujące się na gminy Krzywiń 

to przede wszystkim płyty azbestowo-cementowe. Na terenie Gminy występuje ogólnie 

142 281m2 azbestu.  
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Tabela 16: : Bilans wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Krzywiń. 

  
 

Jednostka 
 

Liczba 
budynków 

pokryta 
płytami 

azbestowo-
cementowymi 

Powierzchnia 
dachów 
pokryta 
płytami 

azbestowo-
cementowymi 

1. Krzywiń 54 10 165 

2. Bielewo 57 17 221 

3. Bieżyń 32 9 210 

4. Cichowo 2 520 

5. Czerwona 
Wieś 

2 2 707 

6. Gierłachowo 12 4 039 

7. Jerka 29 13 019 

8. Jurkowo 34 8 765 

9. Kopaszewo 4 1 049 

10. Lubiń 53 6 061 

11. Łagowo 23 5 600 

12. Łuszkowo 14 4 362 

13. Mościszki 25 9 048 

14. Nowy Dwór 11 4 550 

15. Rąbiń 18 9 468 

16. Rogaczewo 
Małe 

1 30 

17. Rogaczewo 
Wielkie 

5 1 437 

18. Świniec 24 10 095 

19. Teklimyśl 8 1 727 

20. Wieszkowo 19 4 165 

21. Zbęchy 17 4 636 

22. Zbęchy-Pole 12 5 901 

23. Zgliniec 5 768 

24. Żelazno 31 7 738 

 Razem 492 142 281 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Krzywiń. 
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Powiat kościański umożliwia osobom fizycznym ubieganie się o dofinansowanie 

usunięcia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. W trakcie naboru 

wnioski należy składać do Zarządu Powiatu Kościańskiego. 

4.5.6. Tereny chronione 

 Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu 

oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. 

Na terenie Gminy Krzywiń znajduje się ogółem 17869,89 ha obszarów prawnie 

chronionych, w tym rezerwaty przyrody (3,80 ha), parki krajobrazowe (5449,74 ha) 

oraz 26 sztuk pomników przyrody. 

Tabela 17: Obszary prawnie chronione w Gminie Krzywiń 

Lp. Obszary prawnie chronione Powierzchnia/sztuki 

1. Parki krajobrazowe  5449,74 

2. Obszar chronionego 

krajobrazu 

12420,15 

3. Pomniki przyrody 26 szt. 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z GUS. 

4.6. Podsumowanie diagnozy 

Po przeprowadzeniu diagnozy można stwierdzić, że na terenie Gminy Krzywiń 

największa  liczba zjawisk  kryzysowych zachodzi w sferach Poszczególne problemy 

występujące w każdej ze sfer zostały przedstawione w tabeli poniżej.  

Tabela 18: Problemy powodujące zjawiska kryzysowe w Gminie Krzywiń. 

Sfera Występujące problemy 

Społeczna 

- ujemne saldo migracji wewnętrznych, 

- spadek liczby osób w wieku produkcyjnym 

- wysokie bezrobocie wśród osób młodych, długotrwale bezrobotnych 

i kobiet, 

- spadek liczby osób uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 
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na terenie Gminy, 

- spadek wyników procentowych ze Sprawdzianu Szóstoklasistów, 

co sugeruje obniżenie poziomu edukacji na terenie Gminy, 

Gospodarcza 

- mała liczba podmiotów gospodarczych na 10.000 osób 

w  porównaniu do powiatu, 

- mała liczba dużych przedsiębiorstw 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

- niewykorzystany potencjał kulturowy Gminy, 

- niska świadomość społeczna dotycząca problematyki ochrony 

zabytków i dziedzictwa kulturowego 

- mała liczba aptek, brak aptek całodobowych 

- brak lekarskiej opieki specjalistycznej 

Techniczna 

- duży procent mieszkań nie jest wyposażony w podstawowe 

urządzenia techniczno-sanitarne  

- brak rozwiniętej sieci kanalizacyjnej, 

- nierozwinięta sieć gazowa, 

- mała ilość centralnych systemów ciepłowniczych, 

Środowiskowa 

- niedopuszczalne natężenie hałasu w okolicach dróg wojewódzkich 

432 i 308, oraz drogi powiatowej 3901, 

- występująca duża ilość płyt cementowo-azbestowych na terenie 

Gminy. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 
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