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 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

  

Gmina Stawiszyn to gmina o charakterze miejsko-wiejskim, położona w południowej 

części województwa wielkopolskiego, w powiecie kaliskim. Centralnym ośrodkiem gminy jest 

miasto Stawiszyn, najmniejsze obszarowo miasto w Polsce. Gmina oddalona jest od miasta 

powiatowego Kalisz o 20 km, zaś od miasta wojewódzkiego Poznań o 120 km. Gmina graniczy 

z 3 jednostkami samorządowymi powiatu kaliskiego i 2 jednostkami samorządowymi powiatu 

konińskiego. Są to: 

 Gmina Mycielin od wschodu, 

 Gmina Żelazków od północy, 

 Gmina Blizanów od zachodu, 

 Gmina Grodziec od północnego-zachodu (powiat koniński), 

 Gmina Rychwał od północnego-wschodu (powiat koniński).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Położenie gminy Stawiszyn na tle powiatu kaliskiego 
Źródło: http://wybory2010.pkw.gov.pl 

 

System przestrzenny gminy swym zasięgiem obejmuje miasto Stawiszyn oraz 

14 sołectw, do których należą: Petryki, Piątek Mały, Piątek Wielki, Piątek Mały-Kolonia, 
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Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, Zbiersk-Kolonia, Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga, Długa 

Wieś Trzecia, Wyrów, Werginki, Nowy Kiączyn, Pólko-Ostrówek. 

Powierzchnia gminy Stawiszyn jest równa 7 800 ha, co stanowi 6,72% powierzchni 

powiatu kaliskiego oraz 0,26% województwa wielkopolskiego.  

 

Rysunek 2. Plan gminy Stawiszyn 
Źródło: wikipedia.org 

 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 25 – trasa łącząca miasta Konin i Kalisz. 

Pod względem geograficznym Stawiszyn leży w makroregionie Niziny Południowo 

Wielkopolskiej i mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej. Gmina otoczona jest od strony północno-

wschodniej, północnej i północno-zachodniej lasami. Są to głównie lasy mieszane. Na terenie 

gminy przeważają czarne ziemie właściwe i czerwone ziemie zdegradowane. Znaczną część 

zajmują gleby pseudobielicowe i murszaste. Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę.  

Publikacja „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO)” 

opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalicza gminę 
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Stawiszyn do obszarów: o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach 

rozwojowych, tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. 
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 SFERA SPOŁECZNA 

2.1. DEMOGRAFIA 

Gminę Stawiszyn pod koniec 2015 r. zamieszkiwało 7 209 mieszkańców, co stanowi 

8,7% ludności powiatu kaliskiego i 0,2% ludności województwa wielkopolskiego. Gęstość 

zaludnienia osiągnęła wskaźnik 92 os / km2. W ostatnich kilku latach w gminie Stawiszyn 

odnotowywany jest spadek liczby mieszkańców. Dynamika zmian pokazuje, że liczba ta spadła 

o 84 osoby w ciągu 5 lat. Zjawisko depopulacji (wartość dynamiki poniżej 100%) w latach 2009-

2014 utrzymywało się na poziomie 99,3%. Sytuację tę przedstawia wykres poniżej.  

Wykres 1. Liczba mieszkańców gminy Stawiszyn na przestrzeni lat 2010-2015 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W gminie Stawiszyn na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet, wskaźnik ten jest taki sam 

jak dla średniej krajowej. Tego typu sytuacja wynika z tego, iż przeciętnie kobiety żyją dłużej 

aniżeli mężczyźni. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,8 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa wielkopolskiego i mieszkańców całej Polski.  

63,0% mieszkańców gminy Stawiszyn jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Jak wynika z danych 

Głównego Urzędu Statystycznego na przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrósł udział liczby 

ludności w wieku poprodukcyjnym, natomiast maleje udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym. To negatywne zjawisko jest zauważalne zarówno w gminie Stawiszyn, jak 

i powiecie kaliskim, województwie wielkopolskim oraz w kraju.  

7293 7288
7278

7203
7215 7209

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba mieszkańców
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Wykres 2. Udział ludności według ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w latach 2010-2015 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Mieszkańcy gminy Stawiszyn zawarli w 2015 roku 28 małżeństw, co odpowiada 

3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to mniej od wartości dla województwa 

wielkopolskiego (5,1) oraz mniej od wartości dla Polski (4,9). W tym samym okresie 

odnotowano 1,1 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 28,4% mieszkańców gminy 

Stawiszyn jest stanu wolnego, 59,1% żyje w małżeństwie, 2,5% mieszkańców jest po 

rozwodzie, a 10,0% to wdowy/wdowcy. 

Gmina Stawiszyn ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 8. Odpowiada to 

przyrostowi naturalnemu 1,1 na 1000 mieszkańców gminy Stawiszyn. W 2015 roku urodziło 

się 74 dzieci, w tym 44,6% dziewczynek i 55,4% chłopców. Współczynnik dynamiki 

demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,89 i jest 

mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od współczynnika dynamiki 

demograficznej dla całego kraju. 

W 2015 roku zarejestrowano 79 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 

95 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Stawiszyn 

- 16. W tym samym czasie nie wystąpiły zameldowania z zagranicy i wymeldowania za granicę 

– daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 

 

19,7 19,6 19,2 19 18,9 18,8

64,6 64,3 64,1 64,1 63,4 63

15,7 16,2 16,7 16,9 17,7 18,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny
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Wykres 3. Przyrost naturalny, migracje wewnętrzne i migracje zagraniczne w gminie Stawiszyn w latach 2010-
2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

W gminie Stawiszyn tylko 21% ludności zamieszkuje obszar miejski.  

Rozkład ludność w sołectwach przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

-4

4

-12

25

8

-13

8

-53

-24

-12
-16

-4

0

-3

0 0 0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Przyrost naturalny migracje wewnętrzne migracje zagraniczne



Tabela 1. Rozkład ludności w gminie Stawiszyn według miejsc zamieszkania 

Nazwa 
sołectwa 

Liczba 
ludności 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba osób 
w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 
w wieku 

poprodukcyjnym 

Liczba osób 
w wieku 

poprodukcyjnym 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba 
wymeldowań 

Liczba 
wymeldowań 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
zameldowań 

Liczba 
zameldowań 

na 1000 
mieszkańców 

Długa Wieś 
Pierwsza 

108 17 2,36 76 15 2,08 1 0,14 1 0,14 

Długa Wieś 
Druga 

365 76 10,54 239 50 6,94 0 0,00 7 0,97 

Długa Wieś 
Trzecia 

153 46 6,38 92 25 3,47 0 0,00 4 0,55 

Piątek Mały 228 31 4,30 155 42 5,83 4 0,55 3 0,42 

Piątek Mały- 
Kolonia 

163 10 1,39 104 49 6,80 4 0,55 3 0,42 

Piątek Wielki 364 68 9,43 233 63 8,74 3 0,42 34 4,72 

Werginki 166 35 4,86 109 22 3,05 1 0,14 2 0,28 

Wyrów 146 32 4,44 90 24 3,33 1 0,14 6 0,83 

Pólko-
Ostrówek 

128 27 3,75 77 24 3,33 2 0,28 0 0,00 

Zbiersk 752 158 21,92 470 124 17,20 10 1,39 16 2,22 

Zbiersk-
Kolonia 

405 85 11,79 256 64 8,88 2 0,28 7 0,97 

Zbiersk-
Cukrownia 

1775 356 49,38 1156 263 36,48 24 3,33 53 7,35 

Nowy 
Kiączyn 

153 32 4,44 102 19 2,64 0 0,00 6 0,83 

Petryki 806 171 23,72 523 112 15,54 17 2,36 32 4,44 

SUMA 5711 1133  3682 896  69  174  

Miasto 
Stawiszyn 

1509 276 38,29 918 315 43,70 23 3,19 35 4,86 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 



W mieście Stawiszyn mieszka 1509 ludności gminy Stawiszyn. W mieście Stawiszyn 

najliczniejszą grupą są osoby w wieku produkcyjnym (918 osób), na drugim miejscu są osoby 

w wieku poprodukcyjnym (315 osób), a na trzecim w wieku przedprodukcyjnym (276). 

Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym mieszka w mieście Stawiszyn. 

Wykres 4. Rozkład ludności w danej kategorii wieku w mieście Stawiszyn 
Źródło: dane UGiM Stawiszyn 

 

Rozkład ludności w mieście Stawiszyn według ulic przedstawia tabela poniżej. 
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Tabela 2. Wykaz ludności w mieście Stawiszyn według miejsc zamieszkania (dane za rok 2015) 

Nazwa ulicy 
Liczba 

ludności 
Liczba osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

Liczba osób 
w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 
w wieku 

poprodukcyjnym 

Liczba osób 
w wieku 

poprodukcyjnym 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba 
wymeldowań 

Liczba 
wymeldowań 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
zameldowań 

Liczba 
zameldowań na 

1000 
mieszkańców 

1-go Maja 93 21 54 18 11,93 0 0,00 0 0,00 

Ciasna 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Droga Petrycka 27 7 19 1 0,66 0 0,00 1 0,66 

Garbarska 17 5 9 3 1,99 2 1,33 0 0,00 

Kaliska 164 29 89 46 30,48 2 1,33 6 3,98 

Konińska 146 28 88 30 19,88 3 1,99 1 0,66 

Kościelna 37 8 20 9 5,96 0 0,00 0 0,00 

Leśna 60 12 41 7 4,64 3 1,99 0 0,00 

Łąkowa 36 8 23 5 3,31 0 0,00 0 0,00 

Niecała 17 1 8 8 5,30 1 0,66 0 0,00 

Niwa 3 1 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ogrodowa 32 3 22 7 4,64 0 0,00 0 0,00 

Piekarska 5 2 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Piskorzewska 54 8 39 7 4,64 0 0,00 5 3,31 

Plac Wolności 140 24 81 35 23,19 0 0,00 0 0,00 

Słoneczna 50 13 23 14 9,28 0 0,00 2 1,33 

Starościńska 54 5 39 10 6,63 4 2,65 2 1,33 

Szkolna 67 11 44 12 7,95 0 0,00 2 1,33 

Szosa Konińska 64 15 32 17 11,27 0 0,00 1 0,66 

Szosa 
Pleszewska 

84 7 61 16 10,60 1 0,66 1 0,66 

Targowa 35 4 25 6 3,98 0 0,00 0 0,00 

Wiśniowa 168 35 106 27 17,89 2 1,33 4 2,65 

Zamkowa 6 2 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Zamurna 91 15 53 23 15,24 1 0,66 1 0,66 

Zielona 31 9 15 7 4,64 4 2,65 9 5,96 

ZWM 28 3 18 7 4,64 0 0,00 0 0,00 

SUMA 1509 276 918 315  23  35  

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 



Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym mieszka przy 

ulicach: 1-go Maja, Kaliskiej, Konińskiej, Plac Wolności, Szosa Konińska, Szosa Pleszewska, 

Wiśniowej i Zamurnej. Rozkład wyżej wymienionych ulic na mapie Stawiszyna przedstawia 

rysunek poniżej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 3. Rozkład ludności w wieku poprodukcyjnym według ulic zamieszkania 
Źródło: opracowanie własne 

 

Najwięcej wymeldowań nastąpiło w mieście Stawiszyn. Wymeldowania nastąpiły z ulic: 

Konińskiej, Leśnej, Starościńskiej i Zielonej. 
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Rysunek 4. Rozkład największej ilości wymeldowań w mieście Stawiszyn 
Źródło: opracowanie własne 

 

Liczbę urodzeń i zgonów prezentuje poniższa tabela. 

 

Tabela 3. Liczba urodzeń i zgonów w gminie Stawiszyn w 2015 roku 

Nazwa sołectwa Liczba urodzeń 
Liczba urodzeń 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba zgonów 
Liczba zgonów 

na 1000 
mieszkańców 

Długa Wieś Pierwsza 1 0,14 4 0,55 

Długa Wieś Druga 2 0,28 0 0,00 

Długa Wieś Trzecia 2 0,28 1 0,14 

Piątek Mały 2 0,28 4 0,55 

Piątek Mały-Kolonia 2 0,28 4 0,55 

Piątek Wielki 9 1,25 5 0,69 

Werginki 0 0,00 0 0,00 

Wyrów 4 0,55 2 0,28 

Pólko-Ostrówek 0 0,00 5 0,69 

Zbiersk 4 0,55 2 0,28 

Zbiersk-Kolonia 4 0,55 4 0,55 

Zbiersk-Cukrownia 26 3,61 11 1,53 

Nowy Kiączyn 1 0,14 3 0,42 

Petryki 12 1,66 7 0,97 

SUMA 69  52  

Miasto Stawiszyn 10 1,39 16 2,22 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej zgonów nastąpiło w mieście Stawiszyn. Rozkład 

urodzeń i zgonów w Stawiszynie według ulic prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 4. Liczba urodzeń i zgonów w mieście Stawiszyn w 2015 roku 

Nazwa ulicy Liczba urodzeń 
Liczba urodzeń na 
1000 mieszkańców 

Liczba zgonów 
Liczba zgonów na 

1000 mieszkańców 

1-go Maja 0 0,00 1 0,66 

Ciasna 0 0,00 0 0,00 

Droga Petrycka 1 0,66 2 1,33 

Garbarska 0 0,00 0 0,00 

Kaliska 0 0,00 5 3,31 

Konińska 0 0,00 1 0,66 

Kościelna 0 0,00 0 0,00 

Leśna 0 0,00 0 0,00 

Łąkowa 0 0,00 0 0,00 

Niecała 0 0,00 0 0,00 

Niwa 0 0,00 0 0,00 

Ogrodowa 0 0,00 0 0,00 

Piekarska 0 0,00 0 0,00 

Piskorzewska 0 0,00 0 0,00 

Plac Wolności 1 0,66 0 0,00 

Słoneczna 0 0,00 1 0,66 

Starościńska 1 0,66 0 0,00 

Szkolna 1 0,66 0 0,00 

Szosa Konińska 0 0,00 1 0,66 

Szosa Pleszewska 2 1,33 1 0,66 

Targowa 0 0,00 0 0,00 

Wiśniowa 2 1,33 1 0,66 

Zamkowa 1 0,66 1 0,66 

Zamurna 0 0,00 1 0,66 

Zielona 1 0,66 0 0,00 

ZWM 0 0,00 1 0,66 

SUMA 10  16  

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Jak wynika z powyższej tabeli, najwięcej zgonów w 2015 roku nastąpiło przy ulicy 

Kaliskiej. 
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Rysunek 5. Zgony w mieście Stawiszyn 
Źródło: opracowanie własne 

 

2.2. BEZROBOCIE  

Liczba bezrobotnych w gminie Stawiszyn w roku 2015 wynosiła 158 osób 

(2,19% mieszkańców). Liczba ta po raz pierwszy od roku 2012 spadła, ponieważ wcześniej 

utrzymywał się trend wzrastający. W gminie występuje również bezrobocie ukryte, ponieważ 

część osób nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.  

Wykres 5. Liczba bezrobotnych w gminie Stawiszyn w latach 2010-2015 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Najbardziej miarodajną informacją o intensywności bezrobocia jest wskaźnik udziału 

bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Wartości 

228 212
247 237

209

158

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liczba bezrobotnych
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wskaźnika wskazują, że w powiecie kaliskim w 2015 roku było to 3,1%. W gminie Stawiszyn 

wskaźnik ten jest wyższy i wynosi 3,5%. Należy jednak podkreślić, że liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym zmalała od roku 2012 (5,3%) do roku 

2015 (3,5%).  

Według statystyk udział kobiet w strukturze osób bezrobotnych w gminie Stawiszyn 

stanowi 55%, gdzie w powiecie kaliskim jest to 54,8%, a w województwie wielkopolskim – 

57,7%.  

Wykres 6. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w gminie Stawiszyn 
w latach 2010-2015 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w mieście Stawiszyn liczba 

bezrobotnych to 46 osób (29,11% wszystkich bezrobotnych w gminie), z czego 30 to osoby 

długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy). 18 osób bezrobotnych 

posiada wykształcenie podstawowe. Na drugim miejscu jest sołectwo Zbiersk-Cukrownia, 

gdzie liczba bezrobotnych to 38 (24,0% wszystkich bezrobotnych w gminie), z czego 19 to 

osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy). 6 osób 

bezrobotnych posiada wykształcenie podstawowe. 
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Tabela 5. Rozkład bezrobotnych w gminie Stawiszyn według miejsc zamieszkania (dane za 2015 rok) 

Nazwa sołectwa 
Liczba 

bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem 
podstawowym 

Długa Wieś 
Pierwsza 

0 0,00 0 0,00 0 

Długa Wieś 
Druga 

6 0,83 2 0,28 2 

Długa Wieś 
Trzecia 

2 0,28 1 0,14 0 

Piątek Mały 4 0,55 2 0,28 0 

Piątek Mały- 
Kolonia 

1 0,14 1 0,14 1 

Piątek Wielki 4 0,55 2 0,28 2 

Werginki 1 0,14 1 0,14 0 

Wyrów 1 0,14 1 0,14 0 

Pólko- Ostrówek 0 0,00 0 0,00 0 

Zbiersk 11 1,53 6 0,83 3 

Zbiersk-Kolonia 7 0,97 4 0,55 0 

Zbiersk-
Cukrownia 

38 5,27 19 2,64 6 

Nowy Kiączyn 9 1,25 4 0,55 4 

Petryki 28 3,88 9 1,25 10 

SUMA 112  52  28 

Miasto 
Stawiszyn 

46 6,38 30 4,16 18 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 

 

Rozkład bezrobotnych w Stawiszynie według ulic, przy których zamieszkują 

przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Rozkład bezrobotnych w mieście Stawiszyn według miejsc zamieszkania (dane za 2015 rok) 

Nazwa ulicy 
Liczba 

bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 

na 1000 
mieszkańców 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 

Liczba 
długotrwale 

bezrobotnych 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba 
bezrobotnych 

z wykształceniem 
podstawowym 

1-go Maja 3 1,99 1 0,66 1 

Ciasna 0 0,00 0 0,00 0 

Droga 
Petrycka 

4 2,65 1 0,66 1 

Garbarska 1 0,66 0 0,00 0 

Kaliska 3 1,99 2 1,33 2 

Konińska 4 2,65 2 1,33 1 

Kościelna 2 1,33 1 0,66 0 

Leśna 1 0,66 0 0,00 1 

Łąkowa 1 0,66 1 0,66 0 

Niecała 0 0,00 0 0,00 0 

Niwa 0 0,00 0 0,00 0 

Ogrodowa 1 0,66 1 0,66 0 
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Piekarska 0 0,00 0 0,00 0 

Piskorzewska 5 3,31 1 0,66 1 

Plac Wolności 5 3,31 2 1,33 1 

Słoneczna 0 0,00 0 0,00 0 

Starościńska 0 0,00 0 0,00 0 

Szkolna 3 1,99 1 0,66 0 

Szosa 
Konińska 

3 1,99 1 0,66 0 

Szosa 
Pleszewska 

1 0,66 1 0,66 1 

Targowa 1 0,66 1 0,66 0 

Wiśniowa 2 1,33 1 0,66 0 

Zamkowa 1 0,66 0 0,00 0 

Zamurna 2 1,33 0 0,00 0 

Zielona 2 1,33 1 0,66 2 

ZWM 1 0,66 1 0,66 1 

Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej bezrobotnych w mieście Stawiszyn mieszka 

przy ulicach: 1-go Maja, Droga Petrycka, Kaliskiej, Konińskiej, Piskorzewskiej, Plac Wolności, 

Szkolnej i Szosa Konińska. Najwięcej osób długotrwale bezrobotnych zamieszkuje przy ulicach: 

Kaliskiej, Konińskiej i Plac Wolności. 

 

Rysunek 6.Rozkład największej ilości osób bezrobotnych według miejsc zamieszkania w Stawiszynie 
Źródło: opracowanie własne 
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2.3. UBÓSTWO, BEZDOMNOŚĆ 

W 2015 roku wsparciem systemu pomocy społecznej w gminie Stawiszyn objęto 

167 rodzin. Duża liczba gospodarstw domowych korzysta z pomocy społecznej z powodu 

niskiego dochodu. Powyżej kryterium dochodowego są tylko 3 gospodarstwa domowe, 

a poniżej aż 164. Poniżej kryterium dochodowego znajduje się aż 410 osób korzystających 

z pomocy społecznej, a powyżej – tylko 3 osoby. 

 

Wykres 7. Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego w gminie 
Stawiszyn 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

W 2015 roku w gminie Stawiszyn z pomocy społecznej korzystało 167 rodzin, w tym 

266 osób, którym przyznano świadczenia i 429 osób w rodzinach. Powodami korzystania 

z pomocy społecznej były: ubóstwo (127 rodzin, 315 osób w rodzinach), bezdomność 

(4 rodziny, 4 osoby w rodzinach), potrzeba ochrony macierzyństwa (16 rodzin, 63 osoby 

w rodzinach), bezrobocie (53 rodziny i 155 osób w rodzinach), niepełnosprawność (75 rodzin, 

160 osób w rodzinach), długotrwała i ciężka choroba (50 rodzin i 139 osób w rodzinach), 

bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (57 rodzin, 224 osoby w rodzinach), 

przemoc w rodzinie (2 rodziny, 8 osób w rodzinach), alkoholizm (15 rodzin, 39 osób 

w rodzinach), trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (3 rodziny, 

3 osoby w rodzinach). 
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Wykres 8. Powody korzystania z pomocy społecznej w gminie Stawiszyn w 2015 roku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Stawiszynie za rok 2015 
 

Pomoc rzeczowa przeznaczona była na: zakup opału (9 rodzin), leków (1 osoba), 

pobieranie żywności w sklepie (1 osoba), podłączenie wody (1 osoba) i opłacenie energii 

elektrycznej (1 osoba). 

Zasiłki celowe przeznaczone zostały na: zakup opału (44 rodziny), zakup żywności 

(5 rodzin), pokrycie kosztów leczenia (17 rodzin), opłacenie energii elektrycznej, czynszu 

(6 rodzin), zakup odzieży dla dzieci (13 rodzin), zakup artykułów szkolnych (4 rodziny), zakup 

środków czystości (1 rodzina), kolonie dla dzieci (1 rodzina), remont, malowanie mieszkania 

(1 rodzina), zakup artykułów gospodarstwa domowego (4 rodziny), przystosowanie do życia 

po opuszczeniu zakładu karnego dla 2 osób. 

Z zasiłku okresowego w 2015 roku w gminie Stawiszyn skorzystało 40 rodzin (109 osób 

w rodzinach). Powodem korzystania z tej formy pomocy były: bezrobocie (25), długotrwała 

choroba (8), niepełnosprawność (5). Dodatki mieszkaniowe otrzymało 56 rodzin, a dodatki 

energetyczne przyznano 35 rodzinom. 

W 2015 roku pomocy w formie schronienia udzielono 4 osobom bezdomnym, 

a 12 osobom opłacono pobyt w DPS. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej 

w 2015 roku w gminie Stawiszyn.  
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Tabela 7. Liczba przyznanych zasiłków w gminie Stawiszyn w 2015 roku 

Nazwa sołectwa 

Liczba osób 
korzystających 

z zasiłków pomocy 
społecznej 

Liczba osób 
korzystających 

z zasiłków pomocy 
społecznej na 1000 

mieszkańców 

Liczba rodzin, 
którym udzielono 

zasiłki 

Liczba rodzin, 
którym udzielono 

zasiłki na 1000 
mieszkańców 

Długa Wieś 
Pierwsza 

2 0,28 2 0,28 

Długa Wieś 
Druga 

3 0,42 3 0,42 

Długa Wieś 
Trzecia 

2 0,28 2 0,28 

Piątek Mały 2 0,28 2 0,28 

Piątek Mały- 
Kolonia 

6 0,83 2 0,28 

Piątek Wielki 7 0,97 4 0,55 

Werginki 3 0,42 3 0,42 

Wyrów 2 0,28 2 0,28 

Pólko- 
Ostrówek 

3 0,42 1 0,14 

Zbiersk 23 3,19 11 1,53 

Zbiersk-Kolonia 18 2,50 9 1,25 

Zbiersk-
Cukrownia 

38 5,27 19 2,64 

Nowy Kiączyn 14 1,94 7 0,97 

Petryki 42 5,83 17 2,36 

SUMA 165  84  

Miasto 
Stawiszyn 

55 7,63 21 2,91 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej osób i rodzin korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej zamieszkuje miasto Stawiszyn. Tabela poniżej przedstawia liczbę osób 

korzystających z zasiłków pomocy społecznej w 2015 roku według miejsc zamieszkania 

w mieście Stawiszyn. 

 

Tabela 8. Liczba przyznanych zasiłków w mieście Stawiszyn w 2015 roku 

Nazwa ulicy 

Liczba osób 
korzystających 

z zasiłków pomocy 
społecznej 

Liczba osób 
korzystających 

z zasiłków 
pomocy 

społecznej na 
1000 

mieszkańców 

Liczba rodzin, 
którym udzielono 

zasiłki 

Liczba rodzin, 
którym 

udzielono zasiłki  
na 1000 

mieszkańców 

1-go Maja 14 9,28 4 2,65 

Ciasna 0 0,00 0 0,00 

Droga Petrycka 3 1,99 1 0,66 

Garbarska 4 2,65 1 0,66 

Kaliska 0 0,00 0 0,00 

Konińska 6 3,98 3 1,99 
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Kościelna 0 0,00 0 0,00 

Leśna 0 0,00 0 0,00 

Łąkowa 1 0,66 1 0,66 

Niecała 0 0,00 0 0,00 

Niwa 0 0,00 0 0,00 

Ogrodowa 5 3,31 2 1,33 

Piekarska 0 0,00 0 0,00 

Piskorzewska 0 0,00 0 0,00 

Plac Wolności 5 3,31 2 1,33 

Słoneczna 0 0,00 0 0,00 

Starościńska 0 0,00 0 0,00 

Szkolna 4 2,65 1 0,66 

Szosa Konińska 0 0,00 0 0,00 

Szosa Pleszewska 0 0,00 0 0,00 

Targowa 0 0,00 0 0,00 

Wiśniowa 6 3,98 2 1,33 

Zamkowa 2 1,33 1 0,66 

Zamurna 5 3,31 2 1,33 

Zielona 1 0,66 1 0,66 

ZWM 0 0,00 0 0,00 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej osób korzystających z zasiłków pomocy 

społecznej zamieszkuje przy ulicach: 1-go Maja, Droga Petrycka, Garbarskiej, Konińskiej, 

Ogrodowej, Plac Wolności, Wiśniowej i Zamurnej. 

Rysunek 7. Rozkład największej liczby przydzielonych zasiłków z podziałem na ulice w Stawiszynie 
Źródło: opracowanie własne 
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2.4. UZALEŻNIENIA 

Z szacunkowych danych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wynika, że 3-4% populacji w Polsce stanowią osoby uzależnione od alkoholu, co 

daje ok. 220-290 osób uzależnionych w gminie Stawiszyn.  

Wykres 9. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie z OPS z powodu problemów alkoholowych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stawiszynie 
 

Z danych Komendanta Komisariatu Policji w Stawiszynie wynika, że w 2014 roku: 

 zatrzymano 27 nietrzeźwych kierujących samochodami pod wpływem alkoholu, 

 65 osób zatrzymano do wytrzeźwienia, 

 przeprowadzono 78 interwencji domowych dotyczących zachowań osób będących po 

alkoholu, 

 wdrożono 8 procedur Niebieskiej Karty, 

 odnotowano 76 wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu związanych ze 

spożywaniem alkoholu, 

 zatrzymano 48 nietrzeźwych rowerzystów. 
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15 15
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Wykres 10. Wykroczenia i przestępstwa dokonane pod wpływem alkoholu w gminie Stawiszyn  
Źródło: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn 

na 2013 i 2016 r. 
 

W 2014 roku w punktach informacyjno-konsultacyjnych w Stawiszynie i w Zbiersku 

przyjęto 64 zgłoszenia sytuacji kryzysowych (w 2012 roku było to 40 zgłoszeń), a cykliczne 

spotkania wspierająco-motywujące prowadzono z 40 osobami. 

 

2.5. PRZEMOC  

Z danych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie wynika, że na 

terenie gminy Stawiszyn złożono 8 formularzy Niebieskich Kart. Łącznie monitorowanych jest 

15 rodzin, z czego w 5 przypadkach zakończono procedurę Niebieskich Kart z uwagi na 

stwierdzenie ustania przemocy i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, w 1 rodzinie 

z powodu braku zasadności podejmowania działań.  

 

2.6. BEZPIECZEŃSTWO 

W gminie Stawiszyn funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a OSP ze 

Stawiszyna i Zbierska włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 
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Z danych Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariatu w Stawiszynie wynika, że 

w 2015 roku liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych w mieście Stawiszyn wynosiła 106, 

a liczba stwierdzonych przestępstw to 16. W 2013 roku liczby te wynosiły kolejno 145 i 30. Jak 

widać na przestrzeni 2 lat liczba przestępstw zmalała.  

Wykres 11. Przestępstwa w mieście Stawiszyn 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariat 

w Stawiszynie 
 

Warto podkreślić, że w mieście Stawiszyn występuje większa liczba przestępstw 

i wykroczeń stwierdzonych niż łącznie w pozostałych 14 sołectwach gminy Stawiszyn. 

Wskaźnik ten dla wszystkich pozostałych sołectw to 75.  

 

Tabela 9. Przestępczość w gminie Stawiszyn  

Nazwa sołectwa 
Liczba przestępstw 

i wykroczeń stwierdzonych 

Liczba przestępstw 
i wykroczeń stwierdzonych 

na 1000 mieszkańców 

Długa Wieś Pierwsza 3 0,42 

Długa Wieś Druga 2 0,28 

Długa Wieś Trzecia 1 0,14 

Piątek Mały 5 0,69 

Piątek Mały- Kolonia 0 0,00 

Piątek Wielki 4 0,55 

Werginki 1 0,14 

Wyrów 2 0,28 

Pólko- Ostrówek 1 0,14 

Zbiersk 14 1,94 

Zbiersk-Kolonia 9 1,25 

Zbiersk-Cukrownia 24 3,33 

Nowy Kiączyn 1 0,14 

Petryki 8 1,11 

SUMA 75  

Miasto Stawiszyn 106 14,70 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariat 
w Stawiszynie 

 

Rozkład przestępczości według ulic w Stawiszynie przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 10. Przestępczość w mieście Stawiszyn według ulic 

Nazwa ulicy 
Liczba przestępstw i 

wykroczeń 
stwierdzonych 

Liczba 
przestępstw 
i wykroczeń 

stwierdzonych 
na 1000 

mieszkańców 

Liczba stwierdzonych 
przestępstw 

Liczba 
stwierdzonych 
przestępstw na 

1000 
mieszkańców 

1-go Maja 2 1,33 0 0,00 

Ciasna 0 0,00 0 0,00 

Droga Petrycka 3 1,99 0 0,00 

Garbarska 2 1,33 0 0,00 

Kaliska 9 5,96 3 1,99 

Konińska 7 4,64 2 1,33 

Kościelna 4 2,65 0 0,00 

Leśna 1 0,66 0 0,00 

Łąkowa 1 0,66 0 0,00 

Niecała 0 0,00 0 0,00 

Niwa 1 0,66 0 0,00 

Ogrodowa 2 1,33 0 0,00 

Piekarska 1 0,66 0 0,00 

Piskorzewska 1 0,66 1 0,66 

Plac Wolności 27 17,89 2 1,33 

Słoneczna 1 0,66 0 0,00 

Starościńska 3 1,99 1 0,66 

Szkolna 9 5,96 0 0,00 

Szosa Konińska 9 5,96 1 0,66 

Szosa Pleszewska 17 11,27 3 1,99 

Targowa 1 0,66 0 0,00 

Wiśniowa 1 0,66 1 0,66 

Zamkowa 2 1,33 0 0,00 

Zamurna 1 0,66 2 1,33 

Zielona 1 0,66 0 0,00 

ZWM 0 0,00 0 0,00 

SUMA 106  16  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, Komisariat 
w Stawiszynie 

 

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej przestępstw odnotowano na ulicach: Kaliskiej, 

Konińskiej, Plac Wolności, Szosa Konińska i Szosa Pleszewska.  
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Rysunek 8. Przestępstwa w mieście Stawiszyn według ulic 
Źródło: opracowanie własne 

 

2.7. EDUKACJA 

Na terenie gminy Stawiszyn znajdują się dwa zespoły szkół i dwa przedszkola:  

– Zespół Szkół w Stawiszynie – Szkoła Podstawowa im. W. Pola w Stawiszynie i Gimnazjum 

im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie; 

– Zespół Szkół w Zbiersku – Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku 

i Gimnazjum w Zbiersku; 

– Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z Filią Petryki; 

– Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajkowa Kraina” w Zbiersku. 

W gminie Stawiszyn nie ma żłobka. 

 

Tabela 11. Liczba uczniów w placówkach oświatowych w gminie Stawiszyn 

  2010 2013 2014 2015 trend 2015/2010 

Liczba dzieci w przedszkolach 221 256 237 198 spadek 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 463 454 453 500 wzrost 

Liczba uczniów gimnazjów 260 234 228 229 spadek 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Powyższa tabela przedstawia liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli, a także 

liczbę uczniów kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Niepokojącym 

trendem jest ogólny spadek liczby uczniów, z wyjątkiem dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych. W latach 2004-2013 w AKO zaobserwowano tendencję zmniejszania się liczby 

uczniów szkół podstawowych. Spadła ona z 26 944 na 20 626. Spadek uczniów w gimnazjach 

był jeszcze wyższy – z 16 426 na 11 155. Zjawisko to w najmniejszym stopniu ze wszystkich 

gmin AKO dotknęło Stawiszyn. Liczba uczniów spadła do 83% (w gminie Mycielin wskaźnik ten 

wyniósł 65,3%). Ważny podkreślenia jest też fakt, że w przedszkolach starcza miejsc dla 

wszystkich dzieci. Sytuację tę przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 12. Wychowanie przedszkolne w gminie Stawiszyn 

 Liczba dzieci Liczba miejsc 

2010 221 221 

2012 240 233 

2013 256 256 

2014 237 244 

2015 198 215 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W gminie Stawiszyn nie ma szkół ponadgimnazjalnych. 

W 2015 roku 133 osobom przyznano pomoc w formie posiłku (obiady w szkole, 

wyżywienie w przedszkolu).  

 

2.8. AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA  

Ważną rolę odgrywają liczne organizacje społeczne działające na terenie gminy 

Stawiszyn – pełniące istotną rolę w aktywizacji mieszkańców. W gminie funkcjonują: 

 Stowarzyszenie – Moje Miasto Moja Gmina, 

 Stowarzyszenie „Stawiszyn Tworzy Wspólnotę”, 

 Związek Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego, Zarząd 

Oddziału Terenowego Stawiszyn, 

 Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Stawiszynie z siedzibą 

w Zbiersku, 

 Koło Związku Emerytów i Rencistów, 
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 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 

 Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana”, 

 Uczniowski Klub Sportowy „UKS Drewpal Stawiszyn”, 

 Klub Sportowy „Fantazja Stawiszyn”, 

 „Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk”, 

 GLZS Gminny Ludowy Związek Sportowy „Korona-Pogoń Stawiszyn”, 

 Ogólnopolski Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją oddział terenowy 

w Zbiersku, 

 Towarzystwo Miłośników Stawiszyna, 

 Stowarzyszenie 4 Angels, 

 Koła Gospodyń Wiejskich: 

o Piątek Mały i Piątek Mały-Kolonia, 

o Piątek Wielki, 

o Petryki, 

o Długa Wieś Trzecia, 

o Pólko-Ostrówek, 

o Zbiersk-Kolonia, 

o Zbiersk, 

o Koło Gospodyń Miejskich w Stawiszynie, 

 Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie. 

Dużą aktywnością wykazuje się Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”, które 

powstało w wyniku realizacji Schematu I Pilotażowego Programu Leader+, w ramach 

Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”. Inicjatorem utworzenia LGD 

była gmina Koźminek. W skład LGD wchodziły też gminy: Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze 

Wielkie, Opatówek, Żelazków, Sieroszewice. Celem powstania LGD był szeroko pojęty rozwój 

obszarów wiejskich położonych na terenach realizowanego projektu, uwzględniający ochronę 

oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, 

rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych obszaru lokalnej 

grupy. W 2010 roku do Stowarzyszenia przystąpiły kolejne gminy: Gmina i Miasto Stawiszyn, 

gmina Mycielin oraz gmina Lisków, powiększając tym samym obszar działania LGD.  
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Ważnymi wydarzeniami kulturalnymi w regionie, które organizuje Stowarzyszenie są: 

 cykliczna impreza plenerowa pn. „Festiwal Tradycyjnych Smaków w Krainie Nocy i Dni” 

oraz prowadzone podczas jej trwania konkursy kulinarne. Do tej pory zostało 

zorganizowanych 5 edycji tej imprezy. Celami wydarzenia są przede wszystkim 

kultywowanie tradycji kulinarnych, upowszechnianie starych zawodów i rzemiosła, 

prezentacja bogactwa kulinarnego obszaru LGD, jak również odnalezienie i zachowanie 

tradycyjnych specjałów. W trakcie imprezy goście festiwalu mogą odwiedzać stoiska 

kulinarne, stoiska rękodzieła artystycznego oraz uczestniczyć w pokazie kulinarnym 

połączonym z degustacją powstałych produktów tradycyjnych; 

 „Niedziele u Niechciców” – cykliczna impreza plenerowa organizowana na terenie 

parku przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie; 

 Obchody Dnia Kobiet w Opatówku; 

 Dożynki Gminne; 

 Świąteczne Spotkania z Tradycją; 

 „Targi Gmina” w Poznaniu; 

 Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon w Poznaniu oraz „AGROTRAVEL” 

w Kielcach; 

 Międzynarodowy plener malarski w Blizanowie; 

 Wiosenne Targi Ogrodniczo-Rolnicze i Działkowe w Opatówku; 

 Festyn Historyczny „Wyprawa po Bursztyn” – Kalisz. 

Tego typu wydarzenia kreują pozytywny wizerunek gmin oraz zwiększają ich 

atrakcyjność, są także ciekawą formą integracji mieszkańców.  

LGD realizuje również bezpłatne szkolenia dla lokalnych liderów, aktywizujące 

społeczność lokalną, z zakresu dostępnych źródeł finansowania oraz zasad wypełniania 

wniosków aplikacyjnych, księgowości w organizacjach pozarządowych oraz szkolenie na temat 

budowy produktu sieciowego, które zaowocowało m.in. utworzeniem przez gospodarstwa 

agroturystyczne działające na terenie LGD produktu sieciowego pn. „Na Skraju Imperium. 

Historyczna podróż w Krainie Nocy i Dni”.  

Frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 

roku wynosiła w Stawiszynie 42,50%. W powiecie kaliskim wskaźnik ten wynosił 43,70%, 

w województwie wielkopolskim 50,16%, a w całej Polsce 50,91%. Wynika z tego, że frekwencja 
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w Stawiszynie była najniższa. W wyborach prezydenckich w 2015 roku frekwencja 

w Stawiszynie wynosiła 41,91%. Dla powiatu kaliskiego wskaźnik ten był nieco niższy (41,78%). 

W Wielkopolsce udział w głosowaniu wzięło 47,92% mieszkańców, a w Polsce 48,96%. 

 

2.9. KULTURA I TURYSTYKA 

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z trzech placówek bibliotecznych (Biblioteka 

Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz jej filie w Zbiersku i Petrykach). Na przestrzeni lat 

2011/2015 wzrosła liczba czytelników w ciągu roku. Korzystanie z komputera i internetu 

umożliwiają wszystkie biblioteki. 

Wykres 12. Liczba czytelników księgozbioru bibliotek w gminie Stawiszyn 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W gminie Stawiszyn nie ma kina, ale dużą rolę odgrywa Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Zbiersku. Przez cały rok MGOK oferuje stałe formy zajęciowe: taniec, naukę gry na 

instrumentach klawiszowych, zajęcia karate, zajęcia plastyczne i aerobik. Z roku na rok wzrasta 

liczba organizowanych przez niego seansów filmowych, wystaw, koncertów, pokazów 

teatralnych. Maleje natomiast liczba imprez turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, 

prelekcji, spotkań, wykładów, dyskotek, występów artystów i zespołów zawodowych oraz 

występów zespołów amatorskich. 

857
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Wykres 13.Liczba imprez kulturalnych organizowanych w gminie Stawiszyn 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

W imprezach bierze udział 1900 mieszkańców, czyli 26,36% wszystkich mieszkańców. 

W gminie działają kluby sportowe: GLZS „Korona-Pogoń Stawiszyn”, „Cukrowniczy Klub 

Sportowy Zbiersk”, Uczniowski Klub Sportowy „UKS Drewpal Stawiszyn”, Klub Sportowy 

„Fantazja Stawiszyn”, dwie grupy taneczne, dwa koła taneczne i jedno koło turystyczno-

sportowo-rekreacyjne. 

Na terenie gminy funkcjonuje też Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie. 

Uczestniczy ona w przeglądach i prezentacjach orkiestr dętych, uroczystościach państwowych, 

miejskich, patriotycznych i kościelnych. Od 2008 roku orkiestra posiada własne pomieszczenia 

w dawnych garażach remizy, w których stworzono dużą salę prób. Przy orkiestrze działa kapela 

biesiadna prezentująca muzykę ludową i folklor. 
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2.10. PODSUMOWANIE 

W sferze społecznej zdiagnozowano następujące problemy: 

 w ostatnich kilku latach w gminie Stawiszyn odnotowywany jest spadek liczby 

mieszkańców – liczba ta spadła o 84 osoby w ciągu 5 lat; 

 63,0% mieszkańców gminy Stawiszyn jest w wieku produkcyjnym, 18,8% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 18,3% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym – na 

przestrzeni ostatnich pięciu lat wzrósł udział liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, 

natomiast maleje udział ludności w wieku przedprodukcyjnym; 

 współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów wynosi 0,89 i jest mniejszy od średniej dla województwa oraz mniejszy od 

współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju; 

 saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Stawiszyn -16; 

 w mieście Stawiszyn najliczniejszą grupą są osoby w wieku produkcyjnym (918 osób), 

na drugim miejscu są osoby w wieku poprodukcyjnym (315 osób), a na trzecim w wieku 

przedprodukcyjnym (276); 

 przy wielu ulicach w Stawiszynie mieszka więcej osób w wieku poprodukcyjnym niż 

przedprodukcyjnym – starzenie się społeczeństwa; 

 w 2016 roku odnotowano więcej zgonów niż urodzeń; 

 bezrobocie w Stawiszynie (158 osób = 2,19% mieszkańców); 

 wskaźnik udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym w powiecie kaliskim w 2015 roku to 3,1%. W gminie Stawiszyn wskaźnik 

ten jest wyższy i wynosi 3,5%; 

 w mieście Stawiszyn liczba bezrobotnych to 46 osób, z czego 30 to osoby długotrwale 

bezrobotne (pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy), 18 osób bezrobotnych 

posiada wykształcenie podstawowe; 

 z pomocy społecznej w gminie Stawiszyn korzysta 167 rodzin; 

 duża liczba gospodarstw domowych korzysta z pomocy społecznej z powodu niskiego 

dochodu – poniżej kryterium dochodowego są aż 164 rodziny; 

 powodami korzystania z pomocy społecznej były: ubóstwo, bezdomność, potrzeba 

ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka 
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choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, przemoc w rodzinie, 

alkoholizm, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

 z zasiłku okresowego w 2015 roku w gminie Stawiszyn skorzystało 40 rodzin (109 osób 

w rodzinach), a powodami korzystania z tej formy pomocy były: bezrobocie, 

długotrwała choroba, niepełnosprawność; 

 w 2015 roku pomocy w formie schronienia udzielono 4 osobom bezdomnym, 

a 12 osobom opłacono pobyt w DPS; 

 wzrasta ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia oraz ilość interwencji domowych 

dotyczących zachowań osób pod wpływem alkoholu; 

 w 2014 roku w punktach informacyjno-konsultacyjnych w Stawiszynie i w Zbiersku 

przyjęto 64 zgłoszenia sytuacji kryzysowych (w 2012 roku było to 40 zgłoszeń); 

  w 2015 roku złożono 8 formularzy Niebieskich Kart; 

 w mieście Stawiszyn występuje większa liczba przestępstw i wykroczeń stwierdzonych 

niż łącznie w pozostałych 14 sołectwach gminy Stawiszyn. Wskaźnik ten dla 

pozostałych sołectw to 75; 

 w Stawiszynie nie ma żłobka; 

 ogólny spadek liczby uczniów, z wyjątkiem dzieci uczęszczających do szkół 

podstawowych, 

 frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 

w 2015 roku w Stawiszynie była niższa niż w powiecie kaliskim, województwie i kraju; 

w wyborach prezydenckich w 2015 roku frekwencja w Stawiszynie była niższa niż 

w województwie i w kraju. 

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienia ulic w mieście Stawiszyn, na których 

występuje natężenie problemów społecznych.  
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Tabela 13. Natężenie problemów społecznych w mieście Stawiszyn 

Ulica 
Najwięcej osób w 

wieku 
poprodukcyjnym 

Najwięcej 
wymeldowań 

Najwięcej 
bezrobotnych 

Najwięcej  
długotrwale 

bezrobotnych 

Najwięcej 
zgonów 

Najwięcej osób 
korzystających 

z zasiłków 
pomocy 

społecznej 

Najwięcej 
przestępstw 

1-go Maja X  X   X  

Droga 
Petrycka 

  X   X  

Garbarska      X  

Kaliska X  X X X  X 

Konińska X X X X  X X 

Leśna  X      

Ogrodowa      X  

Piskorzewska   X     

Plac 
Wolności 

X  X X  X X 

Starościńska  X      

Szkolna   X     

Szosa 
Konińska 

X  X    X 

Szosa 
Pleszewska 

X      X 

Wiśniowa X     X  

Zamurna X     X  

Zielona  X      

Źródło: opracowanie własne 

 

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie problemów społecznych w Stawiszynie.  

Rysunek 9. Problemy społeczne w mieście Stawiszyn według ulic 
Źródło: opracowanie własne 
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W sferze społecznej zdiagnozowano następujące potencjały: 

 dodatni przyrost naturalny wynoszący 8; 

 liczba bezrobotnych w gminie Stawiszyn zmalała, a wcześniej przez 3 lata utrzymywał 

się trend wzrastający;  

 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

zmalała od roku 2012 (5,3%) do roku 2015 (3,5%); 

 w gminie Stawiszyn funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a OSP ze 

Stawiszyna i Zbierska włączone są do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

 na przestrzeni 2 lat liczba przestępstw zmalała; 

 w przedszkolach starcza miejsc dla wszystkich dzieci; 

 ważną rolę odgrywają liczne organizacje społeczne działające na terenie gminy 

Stawiszyn – pełniące istotną rolę w aktywizacji mieszkańców; 

 dużą aktywnością wykazuje się Stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”; 

 mieszkańcy gminy mogą korzystać z trzech placówek bibliotecznych (Biblioteka 

Publiczna Gminy i Miasta w Stawiszynie oraz jej filie w Zbiersku i Petrykach); 

 na przestrzeni lat 2011/2015 wzrosła liczba czytelników w ciągu roku; 

 korzystanie z komputera i internetu umożliwiają wszystkie biblioteki; 

 w gminie Stawiszyn nie ma kina, ale dużą rolę odgrywa Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Zbiersku. Z roku na rok wzrasta liczba organizowanych przez niego seansów 

filmowych, wystaw, koncertów, pokazów teatralnych; 

 w gminie działają kluby sportowe, dwie grupy taneczne, koła taneczne i koło 

turystyczno-sportowo-rekreacyjne; 

 na terenie gminy funkcjonuje Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie.  
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 SFERA GOSPODARCZA 

3.1. RYNEK PRACY 

Gmina Stawiszyn zgodnie z podziałem administracyjnym i nomenklaturą GUS wliczana 

jest do subregionu kaliskiego (obejmującego powiaty jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, 

ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski i miasto Kalisz). Na podstawie przeprowadzonych analiz 

przygotowano zestawienie branż strategicznych, odgrywających kluczową rolę w subregionie 

kaliskim. Są to m.in. branże takie, jak: transport lądowy i rurociągowy, produkcja metalowych 

wyrobów gotowych, roboty budowlane, produkcja artykułów spożywczych, uprawy rolne, 

chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową. 

W związku z tym pracodawcy w powiecie kaliskim najczęściej zgłaszali 

zapotrzebowanie na potrzeby kadrowe w zawodach takich, jak: analitycy, testerzy i operatorzy 

systemów teleinformatycznych, betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze 

i blacharze budowlani, diagności samochodowi, fryzjerzy, inspektorzy nadzoru budowalnego, 

kierowcy ciągnika siodłowego, kierownicy budowy, murarze, nauczyciele praktycznej nauki 

zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, obuwnicy, opiekunowie osoby starszej lub 

niepełnosprawnej, pielęgniarki, posadzkarze, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze 

znajomością języków obcych, psycholodzy i psychoterapeuci, samodzielni księgowi, spawacze 

metodą MIG/MAG, spawacze metodą TIG, spedytorzy i logistycy, szefowie kuchni, tynkarze.  

Według Głównego Urzędu Statystycznego na terenie gminy Stawiszyn w 2015 roku 

funkcjonowało 541 podmiotów gospodarczych, z czego 521 należy do sektora prywatnego, 

a 376 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  

Najwięcej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działa w sektorze usług (382), 

następnie w sektorze przemysłu (141), a na końcu w rolnictwie (18).  

Liczbę podmiotów gospodarczych według rodzaju prowadzonej działalności na terenie 

gminy Stawiszyn przedstawia tabela poniżej. 

 

Tabela 14. Podmioty według prowadzonej działalności gospodarczej 
Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 18 

Sekcja B górnictwo i wydobywanie 1 

Sekcja C przetwórstwo przemysłowe 66 
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Sekcja D 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 

parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych 

2 

Sekcja E 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 

oraz działalność związana z rekultywacją 

2 

Sekcja F budownictwo 70 

Sekcja G 
handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

148 

Sekcja H transport i gospodarka magazynowa 27 

Sekcja I 
działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

12 

Sekcja J informacja i komunikacja 8 

Sekcja K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 17 

Sekcja L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 63 

Sekcja M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 21 

Sekcja N 
działalność w zakresie usług administrowania i 

działalność wspierająca 

8 

Sekcja O 
administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

10 

Sekcja P edukacja 11 

Sekcja Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 18 

Sekcja R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 10 

Sekcja S i T 

pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe 

zatrudniając pracowników, produkujące wyroby i 

świadczące usługi na własne potrzeby 

29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wyniósł w 2015 roku 119,3. W roku 2014 wskaźnik ten kształtował się na 

poziomie 117,0. 

W strukturze przedsiębiorstw dominują mikro przedsiębiorstwa – zatrudniające do 

9 osób (527), w tym większość z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze. Na terenie 

gminy występują 4 zakłady zatrudniające powyżej 50 osób oraz nie występują zakłady 

zatrudniające od 10 do 49 osób.  

Poniższa tabela prezentuje liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 

(stan na 31 grudnia 2014 r.) w gminie Stawiszyn. 
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Tabela 15. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie Stawiszyn (dane z 2014 roku) 

Nazwa sołectwa 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych 
na 1000 mieszkańców 

Długa Wieś Pierwsza 1 0,14 

Długa Wieś Druga 0 0,00 

Długa Wieś Trzecia 3 0,42 

Piątek Mały 0 0,00 

Piątek Mały-Kolonia 1 0,14 

Piątek Wielki 3 0,42 

Werginki 3 0,42 

Wyrów 0 0,00 

Pólko-Ostrówek 1 0,14 

Zbiersk 3 0,42 

Zbiersk-Kolonia 1 0,14 

Zbiersk-Cukrownia 13 1,80 

Nowy Kiączyn 0 0,00 

Petryki 2 0,28 

SUMA 31  

Miasto Stawiszyn 94 13,04 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Jak widać, najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonuje w mieście Stawiszyn. 

Poniższa tabela prezentuje liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej (stan 

na 31 grudnia 2014 r.) w mieście Stawiszyn. 

 

Tabela 16.Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w mieście Stawiszyn (dane z 2014 roku) 

Nazwa ulicy 
Liczba zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych 
Liczba zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych na 1000 mieszkańców 

1-go Maja 2 1,33 

Ciasna 0 0,00 

Droga Petrycka 0 0,00 

Garbarska 1 0,66 

Kaliska 6 3,98 

Konińska 16 10,60 

Kościelna 3 1,99 

Leśna 4 2,65 

Łąkowa 4 2,65 

Niecała 1 0,66 

Niwa 0 0,00 

Ogrodowa 2 1,33 

Piekarska 0 0,00 

Piskorzewska 0 0,00 

Plac Wolności 11 7,29 

Słoneczna 4 2,65 

Starościńska 3 1,99 

Szkolna 3 1,99 

Szosa Konińska 9 5,96 

Szosa 
Pleszewska 

7 4,64 

Targowa 2 1,33 
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Wiśniowa 10 6,63 

Zamkowa 0 0,00 

Zamurna 5 3,31 

Zielona 1 0,66 

ZWM 0 0,00 

Źródło: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Jak wskazuje powyższa tabela, najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 

jest przy ulicach: Konińskiej, Plac Wolności i Wiśniowej. Najmniej podmiotów ma swoją 

lokalizację przy ulicach: 1-go Maja, Ciasnej, Droga Petrycka, Garbarskiej, Niecałej, Niwa, 

Ogrodowej, Piekarskiej, Piskorzewskiej, Zamkowej, Zielonej i ZWM. 

Rysunek 10. Ulice w mieście Stawiszyn, przy których zarejestrowano najmniej podmiotów gospodarczych 
Źródło: opracowanie własne 

 

W ostatnich latach widać wzrastającą liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, choć obserwowany był wyraźny spadek między rokiem 2012 a 2013. Widać 

też wzrastającą liczbę wyrejestrowań firm. Sytuację tę przedstawia wykres poniżej. Należy 

zaznaczyć, że Stawiszyn znajduje się w grupie gmin Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w których 

wzrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2009-2014 osiągnął jedne z najniższych 

wartości. Największy wskaźnik odnotowała gmina Godziesze Wielkie (141,6%). Wskaźnik ten 
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dla gminy Stawiszyn wynosił 109,6% i był wyższy tylko od wskaźnika dla gminy Raszków 

(109%).  

Wykres 14.Podmioty gospodarcze w gminie Stawiszyn 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

3.2. TURYSTYKA 

Na terenie Gminy istnieją dobre warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. 

Istnieje duża ilość dróg polnych o nawierzchni umożliwiającej korzystanie z nich przez pieszych 

i rowerzystów. Na terenie gminy Stawiszyn w 2015 roku wzrosła liczba miejsc noclegowych 

oferowanych turystom – z 36 do 76. Miejsca te oferują dwa obiekty. Odnotowywany jest także 

wzrost turystów korzystających z bazy noclegowej oraz wzrost liczby udzielonych noclegów.  

Wykres 15.Turystyczne obiekty noclegowe w gminie Stawiszyn 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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3.3. PODSUMOWANIE 

W sferze gospodarczej zdiagnozowano następujące problemy: 

 w strukturze przedsiębiorstw dominują mikro przedsiębiorstwa – zatrudniające do 

9 osób (527), w tym większość z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze. 

Na terenie gminy występują 4 zakłady zatrudniające powyżej 50 osób oraz nie 

występują zakłady zatrudniające od 10 do 49 osób; 

 najmniej podmiotów ma swoją lokalizację przy ulicach: 1-go Maja, Ciasnej, Droga 

Petrycka, Garbarskiej, Niecałej, Niwa, Ogrodowej, Piekarskiej, Piskorzewskiej, 

Zamkowej, Zielonej i ZWM; 

 w ostatnich latach obserwowana jest wzrastająca liczba wyrejestrowań firm; 

 Stawiszyn znajduje się w grupie gmin Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w których 

wzrost liczby podmiotów gospodarczych w latach 2009-2014 osiągnął jedne 

z najniższych wartości. Największy wskaźnik odnotowała gmina Godziesze Wielkie 

(141,6%). Wskaźnik ten dla gminy Stawiszyn wynosił 109,6% i był wyższy tylko od 

wskaźnika dla gminy Raszków (109%). 

 

Problemy gospodarcze występują na tych samych ulicach co problemy społeczne. Są to 

m.in. ul. 1-go Maja, Droga Petrycka, Garbarska, Ogrodowa, Piskorzewska, Zielona. Wspomina 

się również ul. ZWM i Piekarską.  

 

W sferze gospodarczej zdiagnozowano następujące potencjały: 

 wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym wyniósł w 2015 roku 119,3,a w roku 2014 wskaźnik ten kształtował się 

na poziomie 117,0; 

 w ostatnich latach widać wzrastającą liczbę nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, choć obserwowany był wyraźny spadek między rokiem 2012 a 2013; 

 na terenie gminy istnieją dobre warunki do rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. 

Istnieje duża ilość dróg polnych o nawierzchni umożliwiającej korzystanie z nich przez 

pieszych i rowerzystów; 
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 na terenie gminy Stawiszyn w 2015 roku wzrosła liczba miejsc noclegowych 

oferowanych turystom – z 36 do 76. Odnotowywany jest także wzrost turystów 

korzystających z bazy noclegowej oraz wzrost liczby udzielonych noclegów.  
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 SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

 

Jednym z kluczowych zadań realizowanych przez gminę jest budowa i rozwój 

infrastruktury przestrzenno-funkcjonalnej zaspokajającej podstawowe potrzeby 

mieszkańców, w tym dostępu do bieżącej wody, wyposażenia w kanalizację sanitarną, 

zagospodarowania odpadów, zaopatrzenia w ciepło sieciowe (o ile jest to możliwe 

i uzasadnione ekonomicznie). Spełnienie tych wszystkich warunków technicznych wpływa na 

atrakcyjność inwestycyjną danego regionu. Oprócz wyżej wymienionych warunków 

technicznych sprzyjających podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych przez potencjalnego 

inwestora istotny wpływ ma objęcie terenu inwestycyjnego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. MPZP pełni podstawowe źródło informacji 

o możliwościach przeznaczenia danego terenu pod konkretne inwestycje. Korzyści wynikające 

z faktu posiadania MPZP to także uproszczenie procedury administracyjnej oraz skrócenie 

czasu oczekiwania, w przypadku ubiegania się o wydanie decyzji w przypadku planowania 

danej inwestycji. Gmina Stawiszyn posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

dla części miasta, jak i gminy Stawiszyn. 

Według MPZP gmina wyznaczyła strefy pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową / 

handlowo-usługową oraz pod budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Obecną sytuację na terenie gminy opisano w punktach poniżej. 

 

4.1. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA  

Za gospodarkę wodną i ściekową w Gminie i Mieście Stawiszyn odpowiada Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. 

Główne ujęcia wody zlokalizowane są w: Zbiersku-Kolonii, Zbiersku, Stawiszynie 

i Piątku Wielkim. Teren miasta Stawiszyn zasilany jest z ujęcia wody Stawiszyn, stan stacji jest 

dobry. 

Według danych statystycznych za 2015 rok długość sieci wodociągowej na terenie 

gminy Stawiszyn wynosi 95,7 km, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych na terenie 

gminy wynosi 1538 sztuk. Zużycie wody w ciągu roku przez jednego mieszkańca kształtuje się 

na poziomie 31,9 m3 i wzrasta od roku 2010 – 29,2m3.  
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Wykres 16. Liczba przyłączy sieci wodociągowej na terenie gminy Stawiszyn w latach 2010-2015 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Stan infrastruktury wodociągowej jest określany jako zły. W 2015 roku na terenie 

gminy zanotowano 22 awarie sieci wodociągowej, co wskazuje na wysoką awaryjność sieci. 

Ok. 40% rur sieci wodociągowych wymaga wymiany. Sieć wodociągowa w Zbiersku 

i Stawiszynie jest azbestowa i wymaga wymiany. 

Z danych statystycznych wynika, że 94,1% ogółu ludności korzysta z instalacji 

wodociągowej. Natomiast według danych gminy wyposażenie terenu Gminy i Miasta 

Stawiszyn wynosi 100%. 

 

Tabela 17. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Stawiszyn w latach 2010 i 2015 

Kategoria Jednostka 
2010 2015 

ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś 

Korzystający 
z instalacji 

% 85,2 95,2 82,5 94,1 94,1 94,1 

Długość czynnej 
sieci rozdzielczej 

km 95,4 95,7 

Przyłącza do 
budynków 

mieszkalnych 
szt. 1313 1538 

Ludność 
korzystająca z sieci 

wodociągowej 
os. 6212 1512 4700 6779 1509 5270 

Zużycie wody na 
1 mieszkańca 

m3 29,2 38,8 26,5 31,9 39,7 29,8 

Źródło: Dane GUS 
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4.2. INFRASTRUKTURA KANALIZACYJNA  

Na terenie Gminy Stawiszyn od 2002 r. funkcjonuje mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w miejscowości Długa Wieś Druga. Jej przepustowość 

od 2011 roku wynosi 800 m3/dobę. Ponadto na terenie gminy działa oczyszczalnia położona 

w miejscowości Zbiersk-Cukrownia będąca częścią infrastruktury po byłej Cukrowni Zbiersk.  

Według danych GUS długość sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Stawiszyn wynosi 

24,5 km, zaś liczba przyłączy to 665 sztuk. Na terenie gminy gospodarstwa domowe korzystają 

z przydomowych oczyszczalni ścieków lub ze zbiorników bezodpływowych, z których 

nieczystości ciekłe wywożone są wozami asenizacyjnymi. Długość sieci kanalizacji sanitarnej 

w gminie Stawiszyn wynosi 29 km, zaś liczba przyłączy to 511 sztuk. Stan infrastruktury sieci 

kanalizacyjnej jest dobry i nie wymaga modernizacji, dopuszczalna jest rozbudowa sieci, 

głównie na terenach wiejskich, ale i w części nowopowstałych budynków na nowopowstałych 

osiedlach w Stawiszynie. Infrastruktura sieci kanalizacyjnej obsługiwana jest przez 

8 przepompowni głównych ścieków i 6 przydomowych. Odbiornikiem wód opadowych 

i roztopowych z terenu gminy są rowy melioracyjne, rzeki oraz zbiorniki wód stojących. Wody 

opadowe odprowadzane są powierzchniowo.  

Z danych statystycznych wynika, że 48,6% ogółu ludności korzysta z instalacji 

kanalizacyjnej.  

W celu zobrazowania zmian w sieci kanalizacyjnej na przestrzeni lat w gminie Stawiszyn 

porównano okres 5-letni wyposażenia w opisywaną infrastrukturę. 

 

Tabela 18. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Stawiszyn w latach 2010 i 2015 

Kategoria Jednostka 
2010 2015 

ogółem miasto wieś ogółem miasto wieś 

Korzystający z 
instalacji 

% 30,7 37,5 28,8 48,6 48,6 48,6 

Długość czynnej 
sieci 

km 18,9 24,5 

Ludność 
korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 
os. 2236 596 1640 3503 1508 1995 

Przyłącza do 
budynków 

mieszkalnych 
szt. 445 665 

Ścieki 
odprowadzone 

dam3 74 66 

Źródło: Dane GUS 
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Podsumowanie wyposażenia w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenu gminy 

Stawiszyn 

W celu zidentyfikowania zaopatrzenia w sieć kanalizacyjną i wodociągową 

poszczególnych miejscowości na terenie gminy Stawiszyn, przedstawiono w poniższej tabeli 

stan wyposażenia. „TAK” oznacza wyposażenie w daną sieć kanalizacyjną lub wodociągową, 

„NIE” oznacza brak wyposażenia. 

 

Tabela 19. Wyposażenie w sieć kanalizacyjną i wodociągową na terenie gminy Stawiszyn 
 Sieć wodociągowa Sieć kanalizacyjna 

TAK/NIE TAK/NIE 

Długa Wieś Pierwsza TAK NIE 

Długa Wieś Druga TAK TAK (częściowo) 

Długa Wieś Trzecia TAK NIE 

Łyczyn TAK NIE 

Nowy Kiączyn TAK TAK 

Petryki TAK NIE 

Piątek Mały TAK NIE 

Piątek Mały-Kolonia TAK NIE 

Piątek Wielki TAK NIE 

Pólko – Ostrówek TAK NIE 

Stary Kiączyn TAK NIE 

Stawiszyn TAK TAK 

Werginki TAK NIE 

Wyrów TAK NIE 

Zbiersk TAK TAK (częściowo) 

Zbiersk – Cukrownia TAK TAK (częściowo) 

Zbiersk - Kolonia TAK NIE 

Źródło: opracowanie własne 

 

Jak wynika z tabeli zapotrzebowanie na sieć wodociągową jest zapewnione, natomiast 

istnieje konieczność inwestowania w sieć kanalizacyjną na obszarach, w których występuje 

techniczna możliwość instalacji tego typu systemu odprowadzania ścieków. Należy dążyć do 

zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej eliminującej zbiorniki bezodpływowe 

wpływające na stan środowiska.  

 

4.3. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

Przez teren gminy Stawiszyn w relacji Kalisz Północ – Konin Południe przebiega 

napowietrzna linia przesyłowa wysokiego napięcia 110 kV. Linia ta wchodzi w skład systemu 

energetycznego kraju. Łączna długość tej linii na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wynosi 
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12,723 km. Linia ta ma odczep, który zasila Główny Punkt Zasilania (GPZ) o nazwie Stawiszyn. 

Główny Punkt Zasilania (stacja elektroenergetyczna 110/15kV) położony jest na terenie wsi 

Wyrów, nieopodal granic miasta Stawiszyna. Na terenie tej stacji mają swój początek 

magistrale SN 15 kV, rozprowadzające energię elektryczną do poszczególnych miejscowości 

gminy, a co za tym idzie zasilające w energię elektryczną odbiorców energii. Teren Gminy 

i Miasta Stawiszyn jest również zasilany z Głównych Punktów Zasilania położonych poza 

granicami gminy, tj. z GPZ Kalisz Północ położonego na terenie miasta Kalisza oraz z GPZ Ceków 

położonego na terenie gminy Ceków-Kolonia. Wszystkie wymienione GPZ pracują w sieci 

krajowej linii energetycznych 110 kV z rezerwowanym zasilaniem. 

Dostawcą energii elektrycznej w Gminie i Mieście Stawiszyn jest ENERGA-

OPERATOR S.A. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców gminy Stawiszyn jest w pełni 

zapewnione. 

 

4.4. TELEKOMUNIKACJA 

Urząd Gminy i Miasta, szkoły, przedszkola oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są zinformatyzowane w stopniu dobrym – 

wyposażone w komputery klasy PC oraz zaplecze serwerowe. Na każdym szczeblu stosowane 

jest odpowiednie oprogramowanie służące realizacji celów danego podmiotu. Teren gminy 

jest pokryty w całości zasięgiem sieci GSM głównych operatorów komórkowych w Polsce. 

Dostęp mieszkańców do sieci Internet realizowany jest przez dostawców lokalnych 

oferujących swoje usługi drogą radiową oraz dostawców ogólnokrajowych oferujących 

podłączenie do sieci drogą kablową. Według ogólnodostępnych danych na obszarze gminy nie 

występują miejsca, w których nie ma dostępu do sieci szerokopasmowych, zatem wszyscy 

mieszkańcy mają teoretyczną możliwość podłączenia się do sieci szerokopasmowej (sieć 

radiowa lub kablowa w technologii ADSL). 
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4.5. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO  

Na terenie gminy brak sieci ciepłowniczej. Zaopatrzenie w ciepło następuje poprzez 

kotłownie lokalne, głównym źródłem pozyskiwania ciepła są węgiel, ekogroszek, drewno 

i biomasa. 

Wyposażenie mieszkań w centralne ogrzewanie w 2015 roku według danych GUS 

wyniosło: w mieście 64,0%, a na wsi w 76,7%. 

 

4.6. SIEĆ GAZOWA 

Na terenie gminy nie jest zlokalizowana sieć gazowa. Wykorzystanie przez 

mieszkańców gazu odbywa się wyłącznie przez butle gazowe lub zbiorniki LPG. Wg Planu 

zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego przyjętego uchwałą 

nr XLII/62/2001 z dnia 26 listopada 2001 roku, przez teren gminy planowany jest przebieg 

gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN100. 

 

4.7. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 

Gmina Stawiszyn posiada rozbudowaną sieć dróg, którą tworzą droga krajowa 25, drogi 

powiatowe i gminne. Droga krajowa nr 25 stanowi główny szlak drogowy, stanowiący 

połączenie z najważniejszymi ośrodkami większych miejscowości takich, jak Kalisz i Konin. 

Droga ta stanowi też najkrótsze połączenie Kalisza z autostradą A2. Droga krajowa nr 25 

przebiega centralnie przez teren gminy i dzieli ją na część wschodnią i zachodnią. Droga ta 

stanowi także obwodnicę Stawiszyna. 

Przez gminę przebiegają następujące drogi, będące w administracji: 

 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad: 

o droga krajowa nr 25 relacji Bydgoszcz – Oleśnica o długości na terenie gminy 

13,41 km; 

 Powiatowego Zarządu Dróg w Kaliszu – drogi powiatowe – o łącznej długości na terenie 

gminy 40 km: 

o Nr 4342 P – relacji Janków – Blizanów (gm. Blizanów) – Długa Wieś Druga – 

Stawiszyn, na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego nr 006 

w Stawiszynie, 
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o Nr 4581 P – relacji Zbiersk – Dzierzbin (gm. Mycielin), na odcinku od węzła 

sieciowego 003 w Zbiersku do węzła sieciowego nr 013 na granicy gminy, 

o Nr 4582 P – relacji Zbiersk-Cukrownia – Zbiersk-Kolonia, na odcinku od węzła 

sieciowego 010 w Zbiersku Cukrowni do węzła sieciowego nr 013 na granicy 

gminy, 

o Nr 4584 P – relacji Przyranie (gm. Mycielin) – Zbiersk, na odcinku od granicy 

gminy do węzła sieciowego 004 w Zbiersku, 

o Nr 4585 P – relacji Stawiszyn – Stary Kiączyn – Przyranie – Mycielin (gm. 

Mycielin), na odcinku od węzła sieciowego 001 w Stawiszynie do granicy gminy, 

o Nr 4586 P – relacji Florentyna – Żelazków – Goliszew (gm. Żelazków) – Petryki 

– Zbiersk-Cukrownia – Zbiersk, na odcinku od granicy gminy do węzła 

sieciowego nr 005 w Zbiersku, 

o Nr 4590 P - relacji Kalisz – Stary Borków – Tykadłów (gm. Żelazków) – Złotniki 

Małe Kolonia, na odcinku od granicy gminy do węzła sieciowego 008 

w Złotnikach Małych Kolonii, 

o Nr 4591 P – relacji Piątek Mały-Kolonia – Góry Zborowskie (gm. Żelazków), na 

odcinku od węzła sieciowego 009 w Piątku Małym-Kolonii do granicy gminy, 

o Nr 4598 P – relacji Blizanów (gm. Blizanów) – Piątek Mały, na odcinku od granicy 

gminy do węzła sieciowego 008 w Piątku Małym. 

Ponadto na terenie gminy istnieje 65 km dróg gminnych. 17 km dróg należących do 

gminy jest nieutwardzonych. Ok. 6 km dróg utwardzonych zlokalizowana jest w mieście 

Stawiszyn. Ok. 60 % dróg należących do Gminy i Miasta Stawiszyn jest w złym stanie. 

Rozmieszczenie dróg na terenie gminy Stawiszyn przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek 11. Rozmieszczenie sieci drogowej na terenie gmin Stawiszyn 
Źródło: stawiszyn.e-mapa.net 

 

Odległości drogowe i średni czas dojazdu do poszczególnych miast powiatowych 

i wojewódzkich z miasta Stawiszyn: 

 

Tabela 20. Odległość w kilometrach i średni czas dojazdu do większych miejscowości  
 Odległość w km Czas dojazdu  

m. Warszawa 241 km  2 h 18 min 

m. Łódź 110 km  1 h 51 min 

m. Poznań 124 km  1 h 22 min 

m. Konin 36 km  30 min 

m. Kalisz 20 km  25 min 

Źródło: Google Maps, opracowanie własne 

 

Korzystne położenie miasta Stawiszyn sprawia, iż czas przejazdu do największych miast 

wojewódzkich i powiatowych mieści się w granicy do 2,5 godziny.  

Dużym atutem w występowaniu sieci drogowej jest obecność drogi krajowej nr 25, 

która stanowi obwodnicę miasta Stawiszyna, która znacznie odciąża ulice miasta Stawiszyn od 

natężenia ruchu pojazdów. 
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Z badań natężenia ruchu przeprowadzonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad na drodze krajowej nr 25 wynika, że ilość pojazdów na najdłuższych odcinkach dróg 

z 2015 roku w stosunku do roku 2010 wzrosła, co jest związane ze wzrostem zapotrzebowania 

na podróże oraz zwiększoną ilością pojazdów na drogach. 

 

Tabela 21. Dobowe natężenie ruchu na drodze krajowej nr 25 na terenie gminy Stawiszyn w 2010 i 2015 rok 
Badany odcinek 2010 2015 % wzrostu 

dr. kraj. nr 25 relacji 
Stawiszyn – Kalisz 

8583 9166 6,8 

Źródło: GDDKiA 2010 i 2015 

 

Wraz ze wzrostem ilości pojazdów na drogach, zwiększa się stopień degradacji tych 

dróg na terenie gminy Stawiszyn. Drogi wymagają ciągłej modernizacji i remontów, aby 

dostosować je do obecnych standardów oraz zapewnić bezpieczeństwo podróżującym. 

 

Komunikacja pieszo-rowerowa 

Na terenie gminy zlokalizowane są znakowane drogi pieszo-rowerowe. Przez miasto 

Stawiszyn biegnie trasa rowerowa „Szlakiem dębów i paproci” wyznaczona przez 

stowarzyszenie „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. Szlak przebiegający przez gminę Stawiszyn jest to 

szlak Północny, który został podzielony na 3 etapy (2 przebiegają przez teren gminy Stawiszyn). 

Jego łączna długość wynosi 85 km. Możemy wymienić:  

Etap I o relacji: Warszówka – Pruszków – Piotrów – Czajków – Kolonia Żegocin –

Poklęków – Bogucice – Rychnów – Romanki – Piątek Wielki – Stawiszyn – 20,4 km; 

Etap II o relacji: Stawiszyn – Złotniki Małe – Most rz. Bawół – Złotniki Wielkie – Strugi – 

Kościelec – Słuszków – Stropieszyn – Szadykierz – Kosmów – Szadek – Kolonia Szadek – 

Morawin – Młynisko – Krzyżówki – 28,5 km. 

Większość z dróg jednak nie jest dostosowana do możliwości osób niepełnosprawnych. 

Chodniki w samym mieście Stawiszyn są w stanie złym i wymagają modernizacji. 

 

Kolej na terenie gminy 

Przez teren gminy przebiega kolej relacji Kalisz – Turek, czynna wyłącznie w częściach. 

Obecnie kolej używana jest w ruchu towarowym, przewozy pasażerskie realizowane są na 
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trasie Zbiersk – Petryki, głównie w okresie letnim. Kolej należy do Kaliskiej Kolei Dojazdowej. 

Stacja kolejowa zlokalizowana jest w miejscowości Zbiersk-Cukrownia.  

 

Komunikacja publiczna 

Komunikacja publiczna na terenie miasta Stawiszyn jest dość dobrze rozwinięta. 

Występuje wystarczająca liczba połączeń. Przystanki zlokalizowane są w Stawiszynie przy 

ul. Kaliskiej – naprzeciwko cmentarza i powrotny przy cmentarzu, na Rynku – Plac Wolności, 

przy ul. Szosa Konińska oraz przy ul. Szosa Konińska (przy boisku sportowym). W przypadku 

połączeń do innych miejscowości poza miastem Stawiszyn ich ilość jest znikoma, 

niewystarczająca. 

Komunikację autobusową zapewnia przewoźnik PKS Kalisz Sp. z o.o., realizując 

połączenia do takich miejscowości, jak: Dzierzbin, Gadów, Kalisz, Mycielin. Ponadto 

realizowane są połączenia PKS Konin, w relacji Kalisz – Konin.  

Na terenie gminy funkcjonuje także prywatny przewoźnik P.P. POLTURIST. Przewozy 

krajowe i zagraniczne. Przewoźnik ten realizuje połączenia relacji: Gadów – Mycielin – Zbiersk 

– Stawiszyn – Witoldów – Kalisz i w kierunku odwrotnym. 

 

4.8.  INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA OCHRONIE ZDROWIA 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn funkcjonują dwa ośrodki zdrowia: Niepubliczny 

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stawiszynie i Niepubliczny Zakład Podstawowej 

i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „Zbiersk”. Zapewniają one dostęp do podstawowej opieki 

medycznej. Wyżej wymienione ośrodki oferują również dostęp do usług medycznych 

w zakresie ginekologii i położnictwa, kardiologii, dietetyki, ortopedii oraz do badań 

diagnostycznych, EKG oraz USG. Mieszkańcy gminy mają również dostęp do stomatologa 

(Stawiszyn, ul. Kaliska). W przypadku potrzeby udania się do innej poradni specjalistycznej 

mieszkańcy gminy mają do dyspozycji usługi zlokalizowane w mieście Kalisz, które jest 

oddalone o około 20 km od Stawiszyna. W gminie istnieje podstawowy zespół ratownictwa 

medycznego podstawowego „P”, który swoją siedzibę ma przy ul. Kaliskiej. Działa on przez 

dwadzieścia cztery godziny na dobę i jest w stanie udzielić pomocy osobom, które uległy 

wypadkowi, urazowi, w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia lub porodu. Na terenie gminy 
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czynne są cztery apteki, z czego dwie są w Stawiszynie (przy ul. Placu Wolności oraz przy 

ul. Starościńskiej – blisko Ośrodka Zdrowia) i dwie w Zbiersku. 

 

4.9. DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG 

Na terenie gminy zlokalizowane są sklepy oferujące asortyment: artykuły 

gospodarstwa domowego, spożywcze (sklepy prywatne, markety samoobsługowe), 

odzieżowe, kwiaciarnie, apteki.  

Ponadto na terenie gminy świadczone są usługi w zakresie: napraw pojazdów, usług 

wulkanizacyjnych, ubezpieczeń, skupu żywca, pocztowe, kosmetyczne, ślusarskie, hotelarsko-

gastronomiczne, fryzjerskie, budowlane, transportowe. 

Największa ilość obiektów zajmujących się handlem i usługami jest zlokalizowanych 

w miejscowościach Stawiszyn oraz Zbiersk-Cukrownia. 

 

4.10. DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI 

Przez Stawiszyn przebiegał najstarszy ze znanych w Polsce szlaków handlowych – 

bursztynowy. Prowadził on z Wrocławia przez Kalisz, Kruszwicę, w kierunku ujścia Wisły do 

morza. Dużą atrakcyjnością dla turystów mogą odznaczać się obiekty sakralne położone na 

terenie gminy, a także zespoły podworskie z zachowanymi dworami, towarzyszącymi 

zabudowaniami gospodarczymi, parkami i stawami będące przykładem budownictwa 

dawnych majątków ziemiańskich. Do najważniejszych zabytków należą:  

 Kościół parafialny pw. Św. Bartłomieja i Jadwigi w Stawiszynie, wzniesiony przed 

1360 r., 

 Kościół ewangelicko-augsburski w Stawiszynie,  

 Parterowy dom zabytkowy z I połowy XIX w. z dwiema wystawkami, przy ul. Kaliskiej, 

 Dom z I poł. XIX w. przy Rynku nr 15 w Stawiszynie,  

 Cmentarz ewangelicki w Stawiszynie, 

 Kościół św. Marcina w Piątku Wielkim, 

 Kościół p.w. św. Urszuli w Zbiersku-Cukrowni,  

 Dwór klasycystyczny z poł. XIX w. w Petrykach,  

 Układ urbanistyczny miasta Stawiszyn wraz z obiektami archeologicznymi,  
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 Dwór i park krajobrazowy w miejscowości Piątek Wielki.  

Niestety obiekty zabytkowe ulegają ciągłej degradacji, w wyniku czego wymagają 

ciągłych napraw, ważne jest monitorowanie ich stanu oraz szybkie działanie w celu ich 

ewentualnej naprawy i ochrony. 

Ilość zabytków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco: 

 Miasto Stawiszyn – 83, 

 Zbiersk – 26, 

 Długa Wieś Druga – 2, 

 Długa Wieś Trzecia – 2, 

 Wyrów – 3, 

 Petryki – 10, 

 Piątek Mały – 5, 

 Piątek Wielki – 5, 

 Werginki – 3, 

 Zbiersk-Cukrownia – 12, 

 Zbiersk-Kolonia – 6. 

 

4.11. ANALIZA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ DOSTĘPNEJ W POSZCZEGÓLNYCH 

SOŁECTWACH ORAZ W MIEŚCIE STAWISZYN 

Na terenie miasta Stawiszyn oraz poszczególnych wsi sołeckich występuje dostęp do 

infrastruktury sportowej w postaci boisk. Na terenie gminy i miasta istnieją także kluby 

sportowe GLZS „Korona-Pogoń Stawiszyn” oraz „Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk”. 

Lokalizacja infrastruktury sportowej, służącej rozwojowi aktywności fizycznej została 

przedstawiona w poniższej tabeli.  

 

Tabela 22. Analiza dostępu infrastruktury sportowej dostępnej w mieście i gminie Stawiszyn 

Lokalizacja Boisko sportowe / plac zabaw Komentarz 

Miasto Stawiszyn ulice:   

1-go Maja   

Ciasna   

Droga Petrycka   

Garbarska   

Kaliska   

Konińska   
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Kościelna   

Leśna   

Łąkowa   

Niecała   

Niwa   

Ogrodowa   

Piekarska   

Piskorzewska   

Plac Wolności   

Słoneczna   

Starościńska   

Szkolna 

x 

Hala sportowo-widowiskowa wraz z 
kompleksem boisk przy Zespole 

Szkół w Stawiszynie 
Plac zabaw wraz z siłownią 

zewnętrzną 

Szosa Konińska 
x 

boisko w Stawiszynie oddane w 
użytkowanie klubowi sportowemu 

GLZS „Korona-Pogoń Stawiszyn” 

Szosa Pleszewska   

Targowa   

Wiśniowa   

Zamkowa   

Zamurna   

Zielona   

ZWM   

Sołectwa 

Długa Wieś Pierwsza   

Długa Wieś Druga   

Długa Wieś Trzecia   

Nowy Kiączyn   

Petryki x  

Piątek Mały   

Piątek Mały – Kolonia   

Piątek Wielki x Plac zabaw 

Pólko – Ostrówek   

Werginki   

Wyrów   

Zbiersk x Plac zabaw 

Zbiersk – Cukrownia 

x 

Kompleks boisk „Orlik” 
wybudowany w ramach programu 

„Moje Boisko – Orlik 2012” oraz 
plac zabaw wybudowane w ramach 

rządowego programu „Radosna 
Szkoła” przy Zespole Szkół 

w Zbiersku. 
Hala sportowa z boiskiem przy 

Zespole Szkół w Zbiersku. 
Boisko sportowe 

Zbiersk - Kolonia   

Źródło: opracowanie własne 
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Na terenie miasta Stawiszyn mieszkańcy mogą skorzystać z różnych form wypoczynku, 

jakimi są: plac zabaw z siłownią zewnętrzną zlokalizowany przy ul. Szkolnej Dz. Nr. 501, Park 

Miejski – ul. Kaliska Dz. Nr. 517/4, 520/4 oraz boisko sportowe i Klub GLZS „Korona-Pogoń 

Stawiszyn”. 
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4.12. PODSUMOWANIE 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowano następujące problemy: 

 wzrost zużycia wody przez mieszkańców na terenie gminy, od roku 2010 do 2015 roku 

zużycie wody wzrosło o 8,5%; 

 teren gminy nie jest w pełni skanalizowany (48,6%), zauważa się braki w infrastrukturze 

kanalizacyjnej, co przyczynia się do zwiększonego oddziaływania ścieków na 

gospodarkę glebową i wodną; 

 stan infrastruktury wodociągowej jest określany jako zły. W 2015 roku na terenie 

gminy zanotowano 22 awarie sieci wodociągowej, co wskazuje na wysoką awaryjność 

sieci. Ok. 40% rur sieci wodociągowych wymaga wymiany. Sieć wodociągowa 

w Zbiersku i Stawiszynie jest azbestowa i wymaga wymiany; 

 na terenie gminy brak sieci ciepłowniczej; 

 wyposażenie mieszkań w centralne ogrzewanie w 2015 roku według danych GUS 

wyniosło: w mieście 64,0%, a na wsi w 76,7%; 

 na terenie gminy Stawiszyn nie ma sieci gazowej i dystrybucja gazu nie jest 

prowadzona; 

 wzrost natężenia ruchu na drogach przyczynia się do zwiększonej degradacji tej 

infrastruktury;  

 na terenie gminy istnieje 65 km dróg gminnych. 17 km dróg należących do gminy jest 

nieutwardzonych, ok. 60 % dróg należących do Gminy i Miasta Stawiszyn jest w złym 

stanie; 

 mieszkańcy mogą korzystać z nielicznych kursów autobusowych PKS, jak i przewoźnika 

prywatnego; 

 dostępne szlaki pieszo-rowerowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych; 

 zły stan techniczny niektórych zabytków zlokalizowanych na terenie gminy, 

świadczących o zachowaniu kultury i specyfiki regionu; 

 zabytkowe Kościół Ewangelicko-Augsburski (obecnie ruina) i ratusz z dziedzińcem 

(obecnie magazyn i miejsce postoju urządzeń asenizacyjnych i urządzeń do 

oczyszczania miasta) wymagają rewitalizacji, a znajdują się na obszarze wymienianym 

w sferze społecznej i gospodarczej; 
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 obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków są objęte ochroną konserwatorska, 

w związku z czym obowiązuje priorytet wymagań i ustaleń konserwatorskich 

w kierunkach ich zagospodarowania, działania podejmowane w odniesieniu do tych 

zabytków wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej zdiagnozowano następujące potencjały: 

 gmina w swojej ofercie posiada tereny inwestycyjne i nieruchomości przeznaczone pod 

budownictwo jednorodzinne, pod aktywizację gospodarczą, zabudowę siedliskową, 

usługi komercyjne czy inwestycje w odnawialne źródła energii, warunkujące rozwój 

gminy; 

 miasto Stawiszyn zostało w największym stopniu skanalizowane, a stan tej 

infrastruktury jest dobry i nie wymaga modernizacji; 

 wszystkie miejscowości z terenu gminy Stawiszyn są wyposażone w sieć wodociągową; 

 zaopatrzenie w energię elektryczną mieszkańców gminy Stawiszyn jest w pełni 

zapewnione; 

 gmina Stawiszyn posiada rozbudowaną sieć dróg, którą tworzą drogi krajowe, 

powiatowe i gminne, o dobrym połączeniu; 

 występowanie oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych; 

 czas przejazdu z miasta Stawiszyn do największych miast wojewódzkich czy pobliskich 

powiatowych mieści się w granicy do 2,5 godzin; 

 przez gminę Stawiszyn przebiega linia kolejowa kursująca na trasie Zbiersk – Petryki 

pełniąca głównie funkcję turystyczną; 

 występowanie na terenie gminy licznych zabytków o randze artystycznej i historycznej 

kształtującej obraz gminy i przyciągających turystów; 

 budynki użyteczności publicznej są zinformatyzowane w stopniu dobrym; 

 teren gminy jest pokryty w całości zasięgiem sieci GSM głównych operatorów 

komórkowych w Polsce, na obszarze gminy nie występują miejsca, w których nie ma 

dostępu do sieci szerokopasmowych; 

 na terenie gminy Stawiszyn zapewniony jest dostęp do podstawowej opieki 

medycznej; 
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 na terenie miasta Stawiszyn oraz poszczególnych wsi sołeckich występuje dostęp do 

infrastruktury sportowej w postaci boisk; 

 mieszkańcy mogą skorzystać z różnych form wypoczynku (place zabaw z siłownią, Park 

Miejski, boiska sportowe oraz Klub GLZS „Korona-Pogoń Stawiszyn” i „Cukrowniczy 

Klub Sportowy” w Zbiersku). 
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 SFERA TECHNICZNA 

5.1. MIESZKALNICTWO 

Liczba mieszkań na terenie gminy Stawiszyn w 2015 roku wynosiła 2096, liczba izb 

8847, a ich powierzchnia stanowiła 186449 m2. Około 23% mieszkań znajduje się w mieście 

Stawiszyn – z danych gminy wynika, że jest to 306 mieszkań, pozostała część zlokalizowana 

jest w miejscowościach wiejskich. Zasoby mieszkaniowe na przestrzeni lat przedstawia 

poniższy wykres. 

 

Wykres 17. Zasoby mieszkaniowe gminy Stawiszyn 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Teren gminy charakteryzuje się zabudową zagrodową, koncentracja budynków 

następuje w centrach większych miejscowości takich, jak Stawiszyn czy Zbiersk-Cukrownia, 

gdzie znajduje się największa liczba budynków, jak i bloków mieszkalnych. 

 

Tabela 23. Liczba mieszkań na terenie miasta Stawiszyn w latach 2013-2015 

l.p. 
Lokalizacja 

Liczba budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych  

Liczba bloków (liczba mieszkań 
w blokach) 

Miasto Stawiszyn 

 Rok 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1. 1-go Maja  16 16 16 3 (10) 3 (10) 3 (10) 

2. Ciasna - - - 1 (7) 1 (7) 1 (7) 

3. Droga Petrycka 5 7 6 6 (27) 6 (27) 6 (27) 

4. Garbarska 1 3 1 7 (20) 7 (20) 7 (20) 

5. Kaliska  24 30 24 - - - 

6. Konińska  24 14 24 - - - 

7. Kościelna 7 7 7 - - - 

8. Leśna 13 14 13 - - - 

9. Łąkowa 6 8 7 - - - 

10. Niecała 5 4 5 - - - 

11. Niwa 1 1 1 - - - 

2048 2057 2063 2072 2082 2096

8588 8637 8663 8722 8773 8847

2010 2011 2012 2013 2014 2015

mieszkania izby
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12. Ogrodowa 7 7 7 - - - 

13. Piekarska 7 3 2 - - - 

14. Piskorzewska  7 9 7 3 (7) 3 (7) 3 (7) 

15. Plac Wolności  12 20 12 7 (33) 7 (33) 7 (33) 

16. Słoneczna 15 14 15    

17. Starościńska  11 11 12 2 (4) 2 (4) 2 (4) 

18. Szkolna 16 20 17 2 (4) 2 (4) 2 (4) 

19. Szosa Konińska 17 21 17    

20. Szosa Pleszewska  15 20 15 3 (12) 3 (12) 3 (12) 

21. Targowa 8 11 8 - - - 

22. Wiśniowa 36 32 36 - - - 

23. Zamkowa 2 2 2 - - - 

24. Zamurna 17 17 17 2 (11) 2 (11) 2 (11) 

25. Zielona 8 7 8 - - - 

26. ZWM 7 8 7 - - - 

              Gmina Stawiszyn  

1. Długa Wieś Pierwsza 21 21 21 - - - 

2. Długa Wieś Druga 71 71 7 2 (7) 2 (7) 2 (7) 

3. Długa Wieś Trzecia 32 33 35    

4. Piątek Mały 44 44 45 1 (10) 1 (10) 1 (10) 

5. Piątek Mały – Kolonia 37 37 37    

6. Piątek Wielki 44 47 48 13 (43) 13 (43) 13 (43) 

7. Werginki 29 29 31 - - - 

8. Wyrów 22 23 24 - - - 

9. Pólko 16 16 16 - - - 

10. Ostrówek 7 9 11 - - - 

11. Złotniki Małe 9 9 9 - - - 

12. Zbiersk 159 161 164 3 (17) 3 (17) 3 (17) 

13. Zbiersk - Kolonia 6 7 87 - - - 

14. Zbiersk – Cukrownia 168 173 190 32 (303) 32 (303) 32 (303) 

15. Stary Kiączyn 41 45 46 - - - 

16. Nowy Kiączyn 30 3 32 - - - 

17. Petryki 27 37 43 18 (104) 18 (104) 18 (104) 

18. Łyczyn 18 19 19 - - - 

Źródło: dane UGiM Stawiszyn 
 

Na terenie gminy zlokalizowanych jest 5 mieszkań socjalnych, o łącznej powierzchni na 

terenie gminy wynoszącej 183 m2. Ich liczba się nie zmieniła od 2010 roku. Na terenie gminy 

występuje także mieszkalnictwo wielorodzinne. 

Ponadto na terenie miasta Stawiszyn zlokalizowane są budynki komunalne. 

Zestawienie budynków przedstawia poniższa tabela (stan na 31.12.2014). 

 

Tabela 24. Budynki komunalne na terenie miasta Stawiszyn (stan na 31.12.2014) 

l.p. 
Lokalizacja 

Liczba budynków 
mieszkalnych  

Liczba budynków 
mieszkalnych 

wybudowanych 
przed 1989 rokiem 

Liczba mieszkań 

Miasto Stawiszyn - - - 

1. 1-go Maja 1, 2 2 2 8 

2. Ciasna - - - 

3. Droga Petrycka - - - 

4. Garbarska - - - 
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5. Kaliska 1, 6, 14 3 3 17 

6. Konińska 27, 16, 24/25 3 3 15 

7. Kościelna - - - 

8. Leśna - - - 

9. Łąkowa - - - 

10. Niecała - - - 

11. Niwa - - - 

12. Ogrodowa - - - 

13. Piekarska - - - 

14. Piskorzewska 2 1 1 2 

15. Plac Wolności 4, 11, 18, 19, 8 5 5 25 

16. Słoneczna - - - 

17. Starościńska 11 1 1 3 

18. Szkolna - - - 

19. Szosa Konińska - - - 

20. Szosa Pleszewska 1 1 1 10 

21. Targowa - - - 

22. Wiśniowa - - - 

23. Zamkowa 1 1 0 

24. Zamurna 1 1 12 

25. Zielona - - - 

26. ZWM - - - 

Źródło: dane UGiM Stawiszyn 

 

Łącznie na terenie miasta Stawiszyn zlokalizowanych jest 18 budynków komunalnych, 

a liczba mieszkań wynosi 92. Budynki te wybudowano przed rokiem 1989. Wszystkie 

z wymienionych budynków są wyposażone w instalacje techniczno-sanitarne. 

2033 mieszkania wyposażone są w wodociąg, 1919 w ustęp spłukiwany, 

1843 w łazienkę, 1548 w centralne ogrzewanie i 1 w gaz sieciowy. Wyposażenie mieszkań 

w instalację to: 98,3% mieszkań w mieście Stawiszyn (według danych GUS stan niezmienny od 

2010 roku) i 96,6% mieszkań na wsi (stan niezmienny od 2012 roku) wyposażonych jest 

w wodociąg. 87,2% mieszkań w mieście Stawiszyn i 88,2% mieszkań na wsi wyposażonych jest 

w łazienkę. 64,0% mieszkań w mieście i 76,7% mieszkań na wsi wyposażonych jest w centralne 

ogrzewanie.  

Według danych przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania na terenie 

gminy Stawiszyn wynosi 89,0 m2. Liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców 

w gminie Stawiszyn wynosi 290,9. 

 

5.2. BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zlokalizowane są następujące budynki 

użyteczności publicznej będące w posiadaniu gminnym:  
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Tabela 25. Budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

l.p. Rodzaj budynku 
Liczba budynków 

użyteczności 
publicznej 

Budynek na 
terenie 
miasta 

Stawiszyn 

Stan techniczny 
Zapotrzebowane na 

modernizację 

1. 

Budynki mieszkalne z 
terenu Miasta Stawiszyn 

należące do GiM 
Stawiszyn 

18 18 Do remontu Duże 

2. 
Budynki niemieszkalne, 

budowle 
12 - - Duże 

3. Obiekty szkolne 2 1 Dobry 
Poddane 

termomodernizacji 
w 2012 

4. Obiekty przedszkolne 3 

1 
(Przedszkole 

jest w 
budynku OSP) 

Dobry, ale 
bardzo mały – w 
planach budowa 

przedszkola w 
Stawiszynie 

Przedszkole w 
Zbiersku i Filia 
Przedszkola w 

Stawiszynie (oddział 
w Petrykach) – 

poddane 
termomodernizacji 

w 2013 r. 

5. Miejsko-gminne biblioteki  

3  
(Biblioteka w 

Zbiersku – 
Cukrownia 

znajduje się w 
budynku MGOK , 

Biblioteka w 
Petrykach 

znajduje się w 
budynku 

Przedszkola w 
Petrykach) 

1 Dobry 

Biblioteka w MGOK 
remontowana razem 
z budynkiem MGOK 

w 2012 roku. 
Biblioteka w 

Petrykach poddana 
termomodernizacji 

razem 
z Przedszkolem 

w 2013 r. 

6. Ośrodki kultury  1 0 Dobry 

Poddany 
termomodernizacji 

i remontowi 
wewnętrznemu 

w 2012 r. 

7. Obiekty służby zdrowia 2 1 

Obiekt w 
Stawiszynie – 
stan dobry, 

obiekt w 
Zbiersku stan – 

do remontu. 

Duże 

8. Inne 7 - - - 

9. Świetlice wiejskie 6 0 - 

Remont wewnętrzny 
w 5 świetlicach 

wykonany w 2011 
roku, w pozostałych 

w 2012 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UGiM Stawiszyn 
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Na terenie gminy znajdują się 3 biblioteki – Biblioteka Publiczna w Stawiszynie i filie 

w Petrykach i Zbiersku-Cukrowni. Na terenie gminy występują cztery stacje uzdatniania wody 

(w Zbiersku-Kolonii, Zbiersku-Cukrowni, Stawiszynie i Piątku Wielkim). Szkoły na terenie gminy 

to: Zespół Szkół w Stawiszynie, Zespół Szkół w Zbiersku, Przedszkole w Stawiszynie, z filią 

w Petrykach, Przedszkole w Zbiersku-Cukrowni. Na terenie miasta Stawiszyn zlokalizowany 

jest 1 budynek Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie. 

Stan techniczny budynków na terenie gminy Stawiszyn jest dobry lub bardzo dobry. 

Zapotrzebowanie na budynki użyteczności publicznej jest duże, z racji dużej ilości wydarzeń 

gminnych. Głównym źródłem pozyskiwania energii cieplnej przez te budynki są: olej opałowy, 

węgiel i miał.  

 

5.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Energia ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Stawiszyn obejmuje przede 

wszystkim energię słońca. Wśród właścicieli prywatnych zastosowanie znalazły kolektory 

słoneczne, które energię słońca wykorzystują do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Na obiektach będących w administrowaniu gminy lub jej jednostek nie ma zlokalizowanych 

instalacji wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych.  

 

Energia wiatru  

Potencjał gminy w obrębie odnawialnych źródeł energii nie jest wykorzystany. Gmina 

Stawiszyn zlokalizowana jest na terenie o stosunkowo wysokiej prędkości wiatru w ciągu roku. 

Jak pokazują dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla typowych lat meteorologicznych 

dla stacji w Kaliszu, średnia prędkość wiatru wynosi ok. 3,48 m/s. 

 

Tabela 26. Średnie miesięczne prędkość wiatru dla stacji meteorologicznej w Kaliszu 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Śr. 
rok 

Średnia 
prędkość 

wiatru [m/s] 
4,43 3,71 4,24 3,5 3,24 2,86 3,11 2,64 2,94 3,99 3,56 4,09 3,48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MIiR 
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Na tle Wielkopolski, gmina Stawiszyn ma duże predyspozycje do wykorzystania energii 

pochodzącej z siły wiatru. Na rysunku poniżej, widać, że gmina ta leży w bardzo korzystnej 

strefie energetycznej, którą mogłaby wykorzystać do produkcji energii.  

 

Rysunek 12. Techniczny potencjał energii wiatru dla Wielkopolski i poszczególnych powiatów  
Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012 

 

W planach zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane zostały obszary pod 

budowę elektrowni wiatrowych. 

 

Energia słońca  

Jak pokazują tabela i rysunek poniżej równie wysoki potencjał przejawia się w energii 

słonecznej. Gmina Stawiszyn znajduje się w części wysokiego promieniowania słonecznego. 

Największe natężenie występuje w miesiącach letnich. Energia słoneczna może być pobierana 

przez instalacje kolektorów słonecznych, które będą wykorzystywać energię słońca do 

podgrzewania wody lub systemy PV, które z kolei wyprodukują energię elektryczną.  

 

Tabela 27. Średnie miesięczne natężenie słoneczne ze stacji meteo w Kaliszu  

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Śr. 
rok 

Natężenie 
słoneczne 
[kWh/m2] 

22,03 37,69 69,033 98,45 123,703 150,28 128,6 117,14 75,8 48,8 26,67 21,29 22,03 

Źródło: Dane z okresu 1971-2000 wg: www.mir.gov.pl 

 

http://www.mir.gov.pl/
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Rysunek 13. Roczne sumy promieniowania słonecznego dla Wielkopolski 
Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012 

 

Potencjał energii słonecznej istniejący w gminie Stawiszyn klasyfikuje się jako III stopień 

(w skali IV-stopniowej). Takie natężenie promieniowania słonecznego zapewnia ekonomiczne 

przetwarzanie promieni w energię użyteczną. Potencjał ten jest wystarczający do 

wykorzystania na potrzeby bytowe mieszkańców do podgrzewania ciepłej wody, natomiast 

nie zaspokoi w pełni, ze względu na dużą zmienność dobową i sezonową, potrzeb grzewczych 

i przemysłowych.  

 

Energia geotermalna  

Energia geotermalna jest to energia pochodząca ze źródła ziemi, gdzie znajdują się 

rozległe masy gorącego strumienia cieplnego, który można wykorzystać poprzez np. instalacje 

pomp ciepła. Jak pokazuje mapa, gmina ta jest położona w obszarze o wysokiej temperaturze 

wód podziemnych, która sięga do 90oC, co rekomenduje montaż np. gruntowych pomp ciepła 

na terenie gminy. 
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Rysunek 14. Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego dla obszaru polski 
Źródło: Energetyka odnawialna w Wielkopolsce uwarunkowania rozwoju, Poznań 2012 

 

Biomasa i biogaz 

Gmina i Miasto Stawiszyn o charakterze gminy miejsko-wiejskiej ma duże 

predyspozycje do produkcji biomasy i biogazu.  

Na terenie gminy w miejscowości Zbiersk-Cukrownia wykorzystywane są odpady 

z produkcji buraka cukrowego do produkcji biogazu. 

Należy zaznaczyć, że przetwarzanie związków organicznych zawartych w biomasie 

może produkować również biogaz, który stanowi paliwo ekologiczne. Biogaz przeważnie 

uzyskiwany jest techniką fermentacji metanowej. Jest to paliwo coraz bardziej dostępne 

z uwagi na zmiany technologiczne w rolnictwie i związaną z tym zmianę charakteru 

gospodarstw z małych rodzinnych gospodarstw na wyspecjalizowane kombinaty produkcyjne.  
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5.4. PODSUMOWANIE 

W sferze technicznej zdiagnozowano następujące problemy: 

 tylko na Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Zbiersku zlokalizowane są kolektory 

słoneczne, na pozostałych obiektach będących w administrowaniu gminy lub jej 

jednostek nie ma zlokalizowanych instalacji wykorzystujących energię ze źródeł 

odnawialnych; 

 potencjał gminy w obrębie odnawialnych źródeł energii nie jest wykorzystany; 

 na terenie gminy nie są zlokalizowane elektrownie wiatrowe; 

 budynki mieszkalne należące do GiM Stawiszyn, budynki niemieszkalne i budowle 

wymagają modernizacji. 

 

W sferze technicznej zdiagnozowano następujące potencjały: 

 zachowanie zespołu czworaków w Zbiersku-Cukrowni jako przykładu obiektów 

zamieszkania wielorodzinnego; 

 na terenie gminy występuje przewarzanie biomasy do produkcji biogazu, gmina 

wykazuje duży potencjał do produkcji energii z wiatru, z racji lokalizacji na terenach 

o odpowiedniej prędkości wiatru oraz słońca, na co wskazuje lokalizacja w III klasie 

nasłonecznienia terenu; 

 występuje dość duża liczba mieszkań komunalnych szczególnie w mieście Stawiszyn; 

 stan techniczny budynków na terenie gminy Stawiszyn jest dobry lub bardzo dobry. 

Zapotrzebowanie na budynki użyteczności publicznej jest duże, z racji dużej ilości 

wydarzeń gminnych.  
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 SFERA ŚRODOWISKOWA 

6.1. PODZIAŁ POWIERZCHNI GEODEZYJNEJ GMINY WEDŁUG KIERUNKÓW WYKORZYSTANIA 

Gmina Stawiszyn ma charakter rolniczy. Potwierdza to struktura użytkowania gruntów 

przedstawiona w poniższej tabeli. 

 

Tabela 28.Skład powierzchni gminy Stawiszyn  

Skład obszaru gminy: 

Rok 2014 

Ilość 
[ha] 

Skład 
procentowy 
do ogólnej 

powierzchni 
gminy: 

Ilość 
[ha] 

Skład 
procentowy 
do ogólnej 

powierzchni 
gminy: 

Ilość 
[ha] 

Skład 
procentowy 
do ogólnej 

powierzchni 
gminy: 

 Gmina Miasto Obszar wiejski 

Użytki rolne 5 176 65,94% 54 54,55% 5 122 66,08% 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 2 309 29,41% 0 0,00% 2 309 29,79% 

Grunty pod wodami 21 0,27% 1 1,01% 20 0,26% 

Grunty zabudowane i zurbanizowane 292 3,72% 43 43,43% 249 3,21% 

Nieużytki 25 0,32% 1 1,01% 24 0,31% 

Tereny różne 3 0,04% 0 0,00% 3 0,04% 

Użytki ekologiczne 24 0,31 0 0,00% 24 0,31% 

Ogółem 7 850 100,00% 99 100,00% 7 751 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Ponad 65% powierzchni gminy, która wynosi 7 850 ha, zajmują użytki rolne. Dominują 

one także w strukturze użytkowania powierzchni ziemi na terenie miasta, bowiem ich udział 

wynosi 54,55%. Na terenie gminy brak jest większych cieków i zbiorników wodnych, stąd 

grunty pod wodami stanowią niewielki odsetek jej powierzchni. Grunty zabudowane 

i zurbanizowane zajmują 292 ha, czyli 3,72% ogólnej powierzchni gminy. Na terenie miasta 

grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią drugie miejsce pod względem zajmowanej 

powierzchni, która wynosi 43 ha, czyli 43,43%. Na terenie gminy zlokalizowane są kompleksy 

leśne, których powierzchnia wraz z terenami zadrzewionymi i zakrzewionymi wynosi 2 309 ha 

(29,41%). Na terenie miasta grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione nie występują. 

Udział nieużytków, użytków ekologicznych i terenów różnych w ogólnej powierzchni gminy 

jest niewielki i stanowi znikomy procent. Na terenie gminy obserwuje się zmniejszenie 

powierzchni użytków rolnych na rzecz gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz 

gruntów leśnych.  
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6.2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I WARUNKI KLIMATYCZNE 

Według regionalizacji klimatycznej A. Wosia teren gminy Stawiszyn należy do Regionu 

Środkowowielkopolskiego. Na terenie gminy przeważają wiatry zachodnie oraz południowo-

zachodnie. Średnia temperatura z wielolecia wynosi 8,3C, średnia najzimniejszego miesiąca 

stycznia wynosiła -1,5C, a najcieplejszego miesiąca lipca 18,1C. Średnia roczna wilgotność 

powietrza przekracza na terenie gminy 80%. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych 

kształtuje się na poziomie 550–600 mm w północno-wschodniej części gminy i poniżej 550 mm 

w południowo-zachodniej części gminy. 

Na terenie gminy Stawiszyn nie są zlokalizowane obszarowe formy ochrony przyrody, 

w tym obiekty tworzące sieć obszarów Natura 2000. Ustanowiono jedynie 6 następujących 

pomników przyrody: 

 dąb szypułkowy rosnący w leśnictwie Zbiersk, przy drodze relacji Kalisz – Turek, obwód 

350 cm; 

 Park pamiątkowy w Petrykach o pow. 2,42 ha – 2 cenne drzewa sfotografowano – Dąb 

szypułkowy i Jesion wyniosły, w samym parku dęby, buki, graby, lipy, klony; 

 Park w Piątku Wielkim o pow. 6ha – 1 drzewo cenne sfotografowano, poza tym dęby, 

jesiony, lipy, klony, topole, nasadzona nowa aleja platanów; 

 Dąb szypułkowy rosnący w osadzie Nadleśnictwa Zbiersk; 

 Dąb szypułkowy rosnący w osadzie Nadleśnictwa Zbiersk; 

 Dąb szypułkowy rosnący w osadzie Nadleśnictwa Zbiersk. 

 Rozmieszczenie wyżej wymienionych pomników przyrody przedstawia poniższy 

rysunek.  
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Rysunek 15. Pomniki przyrody na terenie gminy Stawiszyn 
Źródło: http://stawiszyn.e-mapa.net/ 

 

 Pod względem oceny jakości powietrza gmina Stawiszyn należy do strefy 

wielkopolskiej. W ocenie jakości powietrza za rok 2015 na terenie strefy wielkopolskiej 

stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych dla B(a)P, pyłu PM2,5 oraz pyłu PM10 

i zakwalifikowano ją do klasy C. Dla pozostałych substancji, czyli dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, kadmu, arsenu, niklu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla, ozonu nie stwierdzono 

przekroczeń i w związku z tym strefę zaliczono do klasy A. Obecnie dla stref, w których 

stwierdzone zostało przekroczenie choćby jednego poziomu dopuszczalnego lub docelowego 

w odniesieniu do substancji podlegających ocenie jakości powietrza, sporządzony zostaje 

Program Ochrony Powietrza, którego celem jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Program ochrony powietrza dla strefy 

wielkopolskiej został przyjęty uchwałą NR XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa 

http://stawiszyn.e-mapa.net/


Strona 75 z 86 
 

Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. W dokumencie tym dla strefy wielkopolskiej 

szczególnej analizie poddano dwa zanieczyszczenia powietrza: pył zawieszony PM10 oraz 

benzo(a)piren. Na terenie gminy Stawiszyn nie odnotowano przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych stężeń wyżej wymienionych zanieczyszczeń, w związku z tym, gmina nie jest 

zobowiązana do realizacji działań naprawczych ujętych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym, dla miast i gmin, w których wyznaczono obszary przekroczeń.  

Na terenie gminy Stawiszyn nie ma zbiorowego systemu zaopatrzenia w ciepło. System 

ciepłowniczy stanowią indywidualne paleniska domowe, a w strukturze paliw 

wykorzystywanych na potrzeby cieplne dominuje węgiel oraz miał węglowy, których udział 

wynosi 88,89%. Gaz techniczny oraz olej opałowy wykorzystywane są w niewielkim stopniu. 

Należy zaznaczyć, iż węgiel charakteryzuje się najwyższym wskaźnikiem emisyjności wśród 

nośników ciepła. Jego nieefektywne spalanie w niskosprawnych urządzeniach grzewczych 

przyczynia się do powstawania niskiej emisji, zwłaszcza na terenach zwartej zabudowy, 

nasilającej się szczególnie w sezonie grzewczym.  

Ze względu na powszechność występowania, zasięg oddziaływania oraz liczbę 

narażonej ludności, podstawowym źródłem uciążliwości akustycznych dla środowiska są 

hałasy komunikacyjne. W przypadku gminy Stawiszyn jest to droga krajowa nr 25. W ostatnich 

latach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie prowadził pomiarów 

poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Stawiszyn. Ponadto okresowe pomiary 

prowadzone przez zarządców dróg (krajowych i wojewódzkich) również nie objęły odcinków 

dróg przebiegających przez gminę Stawiszyn. Jednakże, z prowadzonych w cyklach 

pięcioletnich Generalnych Pomiarów Ruchu, wynika iż natężenie ruchu na odcinkach drogi 

krajowej nr 25 zwiększyło się. Należy zaznaczyć, iż dla dróg krajowych o natężeniu ruchu 

powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie, czyli dla ŚDR powyżej 8 200 pojazdów na dobę sporządza 

się mapy akustyczne, bowiem drogi po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, 

klasyfikowane są do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Na odcinku relacji Stawiszyn – Kalisz ŚDR 

wyniósł 9 166 pojazdów na dobę, w związku z tym można wnioskować, iż eksploatacja drogi 

powoduje negatywne oddziaływania akustyczne, na które najbardziej narażone są tereny 

znajdujące się w bliskim otoczeniu drogi. Źródłem hałasu mogą być także większe zakłady 

produkcyjne funkcjonujące na terenie gminy, jednakże położone są one na terenach wiejskich, 

wokół których dominuje rozproszona zabudowa zagrodowa.  
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Gmina Stawiszyn należy do dorzecza Odry i regionu Wodnego Warty. Gmina położona 

jest w granicach jednolitych części wód powierzchniowych płynących, jak: Bawół do Czarnej 

Strugi oraz Dopływ z Piątka Małego. W roku 2014 monitoringiem została objęta JCWP Bawół 

do Czarnej Strugi, której stan wód określono jak dobry.  

Gmina Stawiszyn zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) nr 71, oznaczonej europejskim kodem PLGW600071, która charakteryzuje się dobrym 

stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Gmina Stawiszyn położona jest także 

w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 81, o europejskim kodzie PLGW600081, która 

charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym. Na terenie 

gminy Stawiszyn nie są zlokalizowane punkty pomiarowo-kontrolne, w których dokonuje się 

oceny jakości wód podziemnych. Najbliżej położonym punktem jest punkt pomiarowo-

kontrolny w miejscowości Brudzewek (gm. Chocz). Punkt ten został objęty monitoringiem 

w 2014 r. Wody podziemne zaklasyfikowano do klasy IV – wody niezadawalającej jakości.  

 

6.3. GOSPODARKA ODPADAMI 

Według Planu Gospodarki Odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-

2017 Gmina Stawiszyn wchodzi w skład regionu X gospodarki odpadami. W regionie tym 

regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych jest instalacja mechaniczno-

biologicznego przetwarzanie odpadów, a jej podmiotem zarządzającym jest Zakład 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. 

Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na zorganizowanej 

zbiórce odpadów. W Gminie i Mieście Stawiszyn selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

polega na zbieraniu odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą (papier i tektura, 

tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, metale) i mokrą (pozostałości odpadów zmieszanych, poza 

odpadami „suchymi” i innymi zbieranymi selektywnie). Odpady te są odbierane z terenu 

nieruchomości. Wyselekcjonowane odpady komunalne, jak przeterminowane leki, 

mieszkańcy mogą przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce. Zużyte 

przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do palcówek oświatowych, 

placówek handlowych i instytucji publicznych na terenie Związku, z którymi współpracuje jako 

Operator ZUOK „Orli Staw”. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można natomiast 

przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym 
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punktów sprzedaży sprzętu, których adresy są podane do publicznej wiadomości 

mieszkańcom. 

Na terenie gminy Stawiszyn w miejscowości Długa Wieś Druga istniało składowisko 

odpadów. Zostało ono uruchomione w 1994 r., natomiast w roku 2006 podjęto decyzję o jego 

zamknięciu, a w roku 2007 zaprzestano przyjmowania odpadów. Rekultywacja składowiska 

została zakończona.  

Ilość zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy w roku 2015 przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 29. Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Stawiszyn w 2015 r. 

 Rodzaj odpadów  Masa [t] 

Zmieszane odpady komunalne 1248 

Opakowania z papieru i tektury 2,9 

Papier i tektura 2 

Opakowania z tworzyw sztucznych 8,5 

Zmieszane odpady opakowaniowe 125,7 

Opakowania ze szkła 148,2 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

2,2 

Gruz ceglany 33,7 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 2,6 

Odpady wielkogabarytowe 7,8 

Zużyte opony 4,2 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 8,6 

Gleba i ziemia, w tym kamienie 4,4 

Leki 0,03 

Urządzenia zawierające freony 0,3 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywiece 
zawierające substancje niebezpieczne 

0,3 

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – żużle i 
popioły z gospodarstw domowych 

4,9 

Opakowania zawierające pozostałości niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

0,4 

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 5,1 

Suma 1609,83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UGiM w Stawiszynie 

 

W 2015 r. osiągnięto na terenie gminy Stawiszyn następujące poziomy: 

 poziom recyklingu takich frakcji, jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło – 38,97%; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania – 51,85%; 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100,00%. 
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Wyroby zawierające azbest 

W 2016 r. na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn przeprowadzono inwentaryzację 

wyrobów zawierających azbest. Wyroby azbestowo-cementowa zostały zidentyfikowane 

w 959 miejscach, z czego 251 to pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, 662 to azbest 

w budynkach gospodarczych i innych, natomiast w 46 lokalizacjach azbest zidentyfikowano na 

obiektach, które nie znajdowały się w ewidencji lub azbest zalegał na posesji. Łączna 

powierzchnia dachów, na których zidentyfikowano występowanie wyrobów zawierających 

azbest wyniosła 131 168 m2, a ich szacunkowa masa jest równa 1 442 848 kg. 

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze występowanie azbestu wg form własności. 

 

Tabela 30. Występowanie azbestu wg form własności 

Forma własności Ilość budynków Powierzchnia [m2] Masa [kg] 

Osoby fizyczne 947 130 363 1 433 993 

Osoby prawne 12 805 8 855 

SUMA 959 131 168 1 442 848 

Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Od 2008 r. na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn są prowadzone działania związane 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Masę usuniętych materiałów azbestowych 

w latach 2012-2015 przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela 31.Masa usuniętych wyrobów zawierających azbest w latach 2012-2015 

Rok 2012 2013 2014 2015 Łącznie 

Masa usuniętych 
wyrobów 

zawierających 
azbest 

24 315 25 930 31 110 21 084 102 439 

Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

 Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie wyrobów azbestowych według stopnia 

pilności usunięcia. 
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Rysunek 16. Wyroby azbestowe wg stopnia pilności usunięcia 
Źródło: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ 

 

 

Rysunek 17. Działki z wyrobami zawierającymi azbest wg stopnia pilności w rejonie obszaru zdegradowanego 
Źródło: http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/ 

http://esip.bazaazbestowa.gov.pl/
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6.4. EMISJA CO2 

W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn przedstawiono 

zużycie energii oraz emisji gazów cieplarnianych w podziale na poszczególne sektory: 

transport (tranzytowy i lokalny), gospodarstwa domowe, budynki użyteczności publicznej oraz 

oświetlenie uliczne.  

Poniżej przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące zużycia energii oraz 

wynikającą z tego produkcję dwutlenku węgla na terenie gminy Stawiszyn.  

Dla paliw wykorzystywanych w transporcie inwentaryzacja opierała się na dwóch 

źródłach emisji: 

 tranzycie, w ramach którego inwentaryzowana jest emisji z pojazdów przejeżdżających 

przez teren gminy, 

 transporcie lokalnym, w którym analizie podlega ruch pojazdów zarejestrowanych na 

terenie gminy. 

W celu obliczenia zużycia energii i emisji CO2 w sektorze transportu tranzytowego 

(droga krajowa nr 25) wykorzystano dane z pomiarów natężenia ruchu Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast dane dotyczące liczby pojazdów zarejestrowanych na 

terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2014 r., otrzymano z Centralnej Ewidencji Pojazdów 

i Kierowców. Emisję CO2 z sektora transportu tranzytowego i lokalnego w 2014 r. przedstawia 

poniższa tabela. 

 

Tabela 32. Emisja z sektora transportu na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2014 r.  
Rodzaj transportu Emisja CO2 [Mg CO2/rok] 

Tranzyt 12 539,41 

Transport lokalny 7 833,43 

SUMA 20 372,84 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

W 2014 roku łączne zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe 

znajdujące się na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn wyniosło 5767,26 MWh, co wiązało się 

z emisją dwutlenku węgla w wysokości 4683,01 Mg CO2. Ponadto zużycie paliw na potrzeby 

cieplne wyniosło 42 783,32 MWh, co spowodowało emisję 12 632,25 Mg CO2.  
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 W ramach sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dokonano inwentaryzacji 

7 budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. Łączne zużycie 

energii elektrycznej oraz nośników ciepła, a także emisję CO2 przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela 33. Zużycie energii oraz emisja CO2 przez budynki użyteczności publicznej 

Podmiot 
Zużycie energii 

elektrycznej 
[MWh] 

Zużycie ciepła [GJ] 

Emisja CO2 
z energii 

elektrycznej 
[Mg CO2] 

Emisja 
CO2 ze 
zużycia 
energii 

na 
potrzeby 
cieplne 

[Mg CO2] 

olej 
opałowy 

gaz węgiel 

Budynki 
użyteczności 

publicznej 
143,64 322,29 224,73 2 419,42 116,64 273,92 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn zlokalizowanych jest 534 opraw świetlnych 

o łącznej mocy 90,08 kW, których eksploatacja powoduje zużycie energii w ilości 362,49 MWh 

oraz emisję CO2 w wysokości 294,34 Mg.  

W poniżej tabeli przedstawiono bilans emisji według poszczególnych sektorów na 

terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

Tabela 34. Bilans emisji CO2 wg sektorów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

Sektor Emisja CO2 [Mg CO2] 

Gospodarstwa domowe 17 315,26 

Transport 20 372,84 

Budynki użyteczności publicznej 390,56 

Oświetlenie uliczne 294,34 

SUMA 38 373 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Stawiszyn 
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6.5. PODSUMOWANIE 

W sferze środowiskowej zdiagnozowano następujące problemy: 

 brak obszarowych form ochrony przyrody; 

 węgiel dominującym nośnikiem ciepła; 

 system ciepłowniczy oparty na lokalnych kotłowniach i indywidualnych paleniskach; 

 występowanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy i miasta; 

 duże natężenie ruchu na drodze krajowej nr 25; 

 transport głównym emiterem CO2; 

 całkowita emisja CO2 do atmosfery w roku bazowym wyniosła 38 373 MgCO2. 

 

W sferze środowiskowej zdiagnozowano następujące potencjały: 

 dobry stan wód powierzchniowych; 

 gminny system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na zorganizowanej 

zbiórce odpadów; 

 osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu takich frakcji, jak: papier, metal, 

tworzywa sztuczne i szkło oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania; 

 sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta; 

 eliminacja niskiej emisji poprzez sukcesywną realizację zadań określonych w Planie 

Gospodarki Niskoemisyjnej; 

 na terenie gminy Stawiszyn nie odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych 

stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.  
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