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Wstęp 

Strategia jest wyrazem obecnego we współczesnej polityce strategicznej planowania działań 

przez pryzmat wymiaru terytorialnego. Określa bowiem działania rewitalizacyjne na obszarach 

na których występują zjawiska kryzysowe w wymiarze społecznym, gospodarczym i fizycznym 

w granicach odpowiadających ich przestrzennemu rozłożeniu, nie zaś w ramach zamkniętych 

granic administracyjnych. 

Umiejscowienie Strategii rewitalizacji OFAL w strukturze planowania i wdrażania działań 

rewitalizacyjnych, nadaje jej status swoistego łącznika pomiędzy założeniami polityki rozwoju 

i rewitalizacji na szczeblu krajowym i wojewódzkim, a działaniami rewitalizacyjnymi 

realizowanymi na szczeblu lokalnym. Opracowana w oparciu o zapisy dokumentów 

nadrzędnych i gruntownie przeprowadzoną diagnozę stanu obszaru funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej Strategia, stanowi dokument wyznaczający cele i kierunki działań 

polityki rewitalizacyjnej Aglomeracji Leszczyńskiej, będąc jednocześnie podstawą dla 

wypracowywania programów rewitalizacyjnych na poziomie lokalnym (gminnym). 
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Schemat 1. Umiejscowienie Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej w schemacie 

planowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych na terenie gmin OFAL. 

 Dokumenty planistyczne: 

 KPZK 2030 

 Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Wielkopolskiego 

 Studia uwarunkowań 

i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego gmin 

i powiatu leszczyńskiego 

 Dokumenty strategiczne 

i operacyjne: 

 na szczeblu krajowym 

 na szczeblu 

wojewódzkim 

 na szczeblu OFAL, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

Strategii rozwoju 

społeczno-

gospodarczego OFAL 

 na szczeblu 

powiatowym 

i gminnym 

  Narodowy Plan 

Rewitalizacji 

(koncepcja) 

 Ustawa o rewitalizacji 

(założenia) 

 

 

Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej 

  WRPO na lata 2014-

2020 

 Krajowe Programy 

Operacyjne 

 Fundusze celowe, itd. 

    

Miejscowe Plany 

Zagospodarowania 

Przestrzennego lub Miejscowe 

Plany Rewitalizacji  

Lokalne Programy 

Rewitalizacji lub Gminne 

Programy Rewitalizacji 

 Budżety samorządów 

OFAL 

 Wieloletnie Plany 

Finansowe 

 Środki prywatne 

   

 Projekty rewitalizacyjne 

realizowane na terenie 

OFAL 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Obecnie trwające prace na szczeblu rządowym nad dwoma dokumentami regulującymi 

politykę rewitalizacyjną w Polsce, tj. Ustawą o polityce rewitalizacji oraz Narodowym Planem 

Rewitalizacji, potwierdzają rosnącą rolę rewitalizacji jako jednego z głównych czynników 

determinujących prawidłowy rozwój kraju w nadchodzących latach. 
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Aktualnie opracowywany Narodowy Plan Rewitalizacji, stanowiący dokument rządowy 

przyjmowany przez Radę Ministrów i opisujący całościowo plan rewitalizacji, jego cele, 

elementy, mechanizmy działania, zakłada, iż „objęcie danego obszaru programem 

rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez instrumenty/ narzędzia 

dedykowane rewitalizacji (programy unijne i instrumenty krajowe) lub korzystania 

z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych”. 

Ponadto przewiduje się, iż będąca w fazie opracowań koncepcyjnych Ustawa o polityce 

rewitalizacji określi działania rewitalizacyjne jako nieobowiązkowe działania własne gminy, 

zwiększając tym samym pole administracyjno-formalne podejmowania i finansowania takich 

działań. Działania realizowane przez gminy w ramach nowego instrumentu jakim będą 

Gminne Programy Rewitalizacji, będą musiały być skoordynowane z działaniami 

podejmowanymi przez samorządy powiatowe, wojewódzkie oraz przez administrację 

rządową1. W tej perspektywie wnioski i założenia wynikające z dokumentu Strategii 

rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej będą niezwykle cenną bazą 

pozwalającą określić i zintegrować działania własne gmin z działaniami o wymiarze 

ponadlokalnym, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju całego obszaru 

funkcjonalnego. 

Prawidłowy przebieg tego procesu zdeterminowany będzie zaangażowaniem wszystkich 

„lokalnych aktorów” w podejmowane działania rewitalizacyjne, a także wyłonieniem 

projektów, które w najwyższym stopniu przyczynią się do zniwelowania barier społecznych, 

gospodarczych i fizycznych na zdiagnozowanych obszarach kryzysowych.  

Mając na uwadze powyższe, opracowanie Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej ma zapewnić zintegrowane podejście do problemów, które 

wykształci bądź wzmocni potencjał rozwojowy obszarów wskazanych do rewitalizacji. 

Strategia, zawierając projekty do realizacji do 2020 roku, stanowić ma wieloletni program 

działań w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zmierzający do wyprowadzenia 

rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego 

rozwoju.  

Punktem wyjścia do określenia celów i kierunków działań było przeprowadzenie diagnozy 

stanu i charakterystyki obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Diagnoza przeprowadzona została metodą techniki desk-research 

na podstawie dostępnych publicznych danych statystycznych i opracowań. 

Drugi rozdział Strategii zawiera opis jej umiejscowienia na tle strategicznych dokumentów na 

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Analiza dokumentów nadrzędnych stanowi 

bowiem warunek konieczny dla prawidłowego zintegrowania i zachowania spójności celów 

i kierunków działań polityki rewitalizacyjnej na każdym z poziomów zarządzania 

strategicznego. 

                                                           
1
 Założenia ustawy o rewitalizacji – projekt, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014 r. 
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Rozdział trzeci zawiera gruntownie przeprowadzoną analizę jakościowo-wskaźnikową, która 

posłużyła wyznaczeniu obszarów kryzysowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Obszary problemowe zostały wyznaczone na podstawie danych 

udostępnionych przez partnerów projektu. Szczególne znaczenie miało zastosowanie szeregu 

wskaźników kontekstowych, które pozwoliły ocenić stopień złożoności problemów 

społeczno-gospodarczych występujących na terenie OFAL, a także zdiagnozować wyraźne 

różnice ich nasilenia w wymiarze terytorialnym. 

W rozdziale czwartym stanowiącym część prognostyczną dokumentu, na bazie wykonanej 

analizy strategicznej, zostały zidentyfikowane i przedstawione wspólne założenia wizji, misji 

i celów strategicznych procesu rewitalizacji na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji 

Leszczyńskiej. Przypisane im konkretne projekty rewitalizacyjne, wyłonione w drodze 

społecznego naboru, ujęte zostały w dokumencie Strategii. Realizacja kompleksowych 

projektów rewitalizacyjnych ma przyczynić się do wypełnienia założonych celów polityki 

rewitalizacyjnej na obszarze OFAL, a tym samym do odwrócenia negatywnych zjawisk 

degradacji społecznej, gospodarczej i fizycznej obszarów kryzysowych oraz wytworzenia 

impulsów prorozwojowych na tych obszarach. 

Ostatnią częścią opracowanej Strategii rewitalizacji są rozdziały dotyczące systemu wdrażania 

oraz monitorowania działań rewitalizacyjnych. W rozdziałach tych przedstawione zostały 

wymagane procedury i narzędzia pozwalające sprawnie zrealizować, wdrożyć oraz zbadać 

skuteczność podejmowanych działań w ramach realizacji Strategii rewitalizacji Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Istotnym elementem na każdym etapie prac nad dokumentem był proces uspołecznienia. 

W trakcie opracowywania dokumentu zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, 

badania ankietowe z mieszkańcami oraz wywiady pogłębione zrealizowane z lokalnymi 

liderami. Spostrzeżenia i wnioski dotyczące problemu rewitalizacji wniesione przez 

interesariuszy OFAL, w sposób znaczący ubogaciły przeprowadzoną ocenę jakościową, 

a także pozwoliły wypracować system celów i kierunków polityki rewitalizacyjnej realizowanej 

w najbliższych latach na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej, w sposób optymalny i zgodny ze 

społecznymi oczekiwaniami. 
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1. Diagnoza i charakterystyka obecnej sytuacji 

w aglomeracji 

1.1. Sfera zagospodarowania przestrzennego 

1.1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna aglomeracji 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) położony jest w południowo-

zachodniej części województwa wielkopolskiego graniczącego w tym miejscu 

z województwem dolnośląskim i lubuskim. Aglomeracja Leszczyńska usytuowana jest 

pomiędzy dwoma najsilniejszymi ośrodkami regionalnymi w zachodniej części Polski - 

Poznaniem i Wrocławiem. 

Ryc. 1.1.1.1. Położenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej w województwie wielkopolskim. 

 
Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Podsumowanie części diagnostycznej. 

Zgodnie z definicją zawartą w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” 

obszar2 funkcjonalny rozumiany jest jako spójna pod względem przestrzennym strefa 

oddziaływania miasta, która charakteryzuje się istnieniem wzajemnych powiązań 

funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, będących efektem 

                                                           
2
 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013 
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(odbiciem) zachodzących interakcji i zjawisk. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej 

tworzy 9 jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na terenie trzech powiatów: 

1. Miasto Leszno – miasto na prawach powiatu, 

2. powiat leszczyński: 

 Miasto i Gmina Rydzyna, 

 Miasto i Gmina Osieczna, 

 Gmina Wijewo, 

 Gmina Włoszakowice, 

 Gmina Lipno, 

 Gmina Święciechowa, 

 Gmina Krzemieniewo, 

3. Powiat wolsztyński: 

 Gmina Przemęt. 

Ryc.1.1.1.2. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Łączna powierzchnia OFAL to 1 063 km2, co stanowi 17,7% powierzchni subregionu 

leszczyńskiego, 3,6% powierzchni województwa wielkopolskiego i zaledwie 0,3% powierzchni 

całej Polski. Największą gminą w Aglomeracji Leszczyńskiej pod względem powierzchni jest 

gmina Przemęt (21,2% obszaru OFAL), najmniejszą powierzchnię zajmuje miasto Leszno (3%). 

Wśród dziewięciu jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Leszczyńską 

jedna ma charakter miejski – jest to Miasto Leszno, stanowiące rdzeń obszaru 

funkcjonalnego, dwie gminy mają charakter miejsko-wiejski, a pozostałe są typu wiejskiego. 

Leszno jest ośrodkiem miejskim o znaczeniu subregionalnym, o dobrze ukształtowanej 

strukturze urbanistycznej, z wyraźnie zaznaczonymi strefami wewnętrznymi bez większych 

konfliktów przestrzennych. 

Tab. 1 .1.1.1. Typ i powierzchnia gmin tworzących OFAL. 

Gmina Typ Powierzchnia w km
2
 Powierzchnia w % 

Leszno miejska 32 3,0% 
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Wijewo wiejska 62 5,8% 

Włoszakowice wiejska 128 12,0% 

Lipno wiejska 104 9,8% 

Święciechowa wiejska 134 12,6% 

Osieczna miejsko-wiejska 129 12,1% 

Krzemieniewo wiejska 113 10,6% 

Rydzyna miejsko-wiejska 136 12,8% 

Przemęt wiejska 225 21,2% 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na Ryc. 1.1.1.3 przedstawiono strukturę użytkowania gruntów na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej w porównaniu z województwem wielkopolskim 

i Polską. Dla Aglomeracji Leszczyńskiej i województwa wielkopolskiego jest ona bardzo 

zbliżona. Ponad 60% terenów OFAL stanowią użytki rolne, 25% zajmują lasy, a 12% to 

pozostały grunty i nieużytki. Wśród gmin znacząco wyróżnia się Leszno, w którym większość 

(niewiele ponad 50%) stanowią pozostałe grunty i nieużytki, do których zaliczane są obszary 

zurbanizowane. Największy udział użytków rolnych występuje w gminie Krzemieniewo – aż 

77%. Największym zalesieniem charakteryzuje się gmina Włoszakowice – 37%, ze względu na 

istnienie na jej terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. 

Ryc. 1.1.1.3.1 Struktura użytkowania gruntów w 2005 r. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

1.1.2. Identyfikacja problemów w sferze zagospodarowania przestrzennego 

Dokumentem identyfikującym problemy w sferze zagospodarowania przestrzennego jest 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przygotowane dla każdej z gmin 

z osobna. Zapisane w nim kierunki zagospodarowania przestrzennego podporządkowane są 

rozwiązywaniu tych problemów i tworzeniu korzystnych warunków rozwojowych dla danej 

jednostki terytorialnej. Charakter konfliktów występujących w przestrzeni uzależniony jest od 

statusu i funkcji gminy. Problemy występujące w mieście centralnym obszaru funkcjonalnego 

różnią się od problemów gmin położonych na peryferiach aglomeracji. 

Dla miasta Leszna zidentyfikowano następujące problemy: 
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  porządkowanie systemu transportowego miasta, w tym ograniczenie ruchu 

tranzytowego, 

  porządkowanie zabudowy śródmieścia, 

  Integracja części wschodniej i zachodniej miasta, rozdzielonych strefą terenów 

kolejowych i przemysłowych, 

  pojawiająca się nadmierna dekoncentracja zabudowy, szczególnie 

mieszkaniowej, 

  wzbogacenie terenów mieszkaniowych odseparowanych od śródmieścia 

o własne zespoły usługowe oraz podstawowe elementy infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej., 

  wykorzystanie na cele nierolnicze terenów tylko formalnie rolniczych. 

W Strategii rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014-2020 zidentyfikowano następujące kluczowe 

problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym: 

• brak planów miejscowych dla większości terenów gminy, 

• brak harmonijnego nawiązywania architekturą nowej zabudowy do otoczenia, 

nieprofesjonalne projekty elewacji, zagęszczenie obiektów o przypadkowych 

stylach na małej przestrzeni, braki w zakresie projektowania przestrzeni 

wspólnej w zespołach budynków, 

• ochrona ładu przestrzennego dotycząca zachowania tożsamości kulturowej, 

zarówno w aspekcie urbanistycznym, jak i architektury historycznych obiektów, 

charakterystycznych dla gminy, 

• bardzo liczne konflikty na obszarach problemowych, które muszą być otoczone 

szczególną ochroną przyrody i krajobrazu, 

• lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie terenów przeznaczonych 

pod działalność gospodarczą, 

• duża liczba wniosków o decyzje o warunkach zabudowy, na terenach 

w znacznym oddaleniu od istniejącej zabudowy i terenów uzbrojonych, co 

wiąże się z powiększaniem chaosu przestrzennego i dezorganizacją krajobrazu. 

Dla gminy Rydzyna najważniejsze cele polityki przestrzennej ujęte w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostały sformułowane następująco: 

  ochrona wartości kulturowych, 

  ochrona systemu przyrodniczego, 

  ochrona gruntów rolnych dobrych klas, 

  wykorzystanie potencjału przyrodniczego do rozwoju turystyki, 

  wyznaczenie rezerwy terenów przemysłowych wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych, 

  planowy i konsekwentny rozwój przestrzenny jednostek osadniczych, 

  planowy i konsekwentny rozwój komunikacji, 
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  rozwój infrastruktury usługowej, proporcjonalnie do rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej, 

  rozwój infrastruktury technicznej. 

Przytoczone powyżej zalecenia wydają się być dość uniwersalne i mieć zastosowanie dla 

większości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Z pewnością należy rozłożyć priorytety 

w zależności od rzeczywistych problemów przestrzennych gminy i oczekiwanego kierunku 

rozwoju ( turystyka, rolnictwo, przemysł itp.). 

Jednym z problemów występujących w sferze zagospodarowania przestrzennego obszaru jest 

brak planów zagospodarowania przestrzennego. Na terenie OFAL istnieje duże zróżnicowanie 

w tym zakresie. Średnio stopień objęcia planami zagospodarowania terenów OFAL w roku 

2012 był znacznie niższy niż średnia krajowa i wojewódzka (Ryc. 1.1.2.1.). Najlepiej 

przedstawiała się sytuacja w gminie Wijewo, w której 99% powierzchni posiada miejscowe 

plany zagospodarowania, ze względu na duży udział występowania obszarów chronionych. 

Na drugim miejscu znajdowało się miasto Leszno – 64%. Na terenie czterech gmin: Przemęt, 

Włoszakowice, Świeciechowa i Osieczna zaledwie 1% powierzchni był objęty miejscowymi 

planami zagospodarowania. 

 

Ryc. 1.1.2.1.2 Udział terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na wybranych 

obszarach w 2012 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 
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W OFAL rejestrowane jest także zjawisko suburbanizacji. Szczególnie jest to zauważalne 

w przypadku miasta centralnego – Leszna. Dochodzi tu do systematycznego wyludniania się 

i degradacji centrum miasta. Mieszkańcy wybierają jako miejsce zamieszkania obrzeża miasta 

lub sąsiednie gminy. Potwierdzają to dane dotyczące mieszkalnictwa. 

Według danych GUS w roku 2013 na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej oddano do użytku 

445 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 64 675 m2. Zarówno liczba, jak 

i powierzchnia oddanych mieszkań była większa niż w latach 2009, 2010 i 2012. Jednak 

przeliczając liczbę oddanych mieszkań w roku 2012 na 10 000 mieszkańców uzyskany 

wskaźnik dla Aglomeracji Leszczyńskiej (33,6) był niższy niż średnia dla kraju (37,7) oraz 

województwa wielkopolskiego (39,2). W obrębie OFAL najwyższy wskaźnik w tym zakresie 

osiągnęły gmina Lipno (66,8) i gmina Rydzyna (59,5). Wysoki wskaźnik odnotowany został 

w gminie Włoszakowice i gminie Święciechowa. Najniższa liczba mieszkań w przeliczeniu na 

10 tys. mieszkańców została odnotowana w gminie Krzemieniewo (8,2) i Lesznie (23,5). Dane 

te potwierdzają intensywny rozwój infrastruktury mieszkaniowej w gminach usytuowanych 

w pobliżu ośrodka centralnego Aglomeracji. 

Wybudowanie przy wyjeździe z Leszna w kierunku Wrocławia Galerii Leszno spowodowało 

przeniesienie części działalności handlowej na obrzeża miasta i dalszą degradację 

leszczyńskiej starówki. Nie udało się wybudować Galerii Goplana, która położona w ścisłym 

centrum miasta (pomiędzy ulicami Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego) byłaby szansą na 

zatrzymanie działalności handlowo-usługowej w tym obszarze miasta. 

 

1.1.3. Struktura komunikacyjna 

Na terenie OFAL krzyżują się dwie drogi krajowe: 

 droga nr 5, z kierunku północnego na południowy, łącząca Aglomerację Leszczyńską 

z Poznaniem i Wrocławiem, 

 droga nr 12, z kierunku zachodniego na wschód, umożliwiająca dojazd w kierunku 

Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego oraz w kierunku A2 do Warszawy. 

Dla rozwoju OFAL szczególne znaczenie ma budowa drogi ekspresowej S5, która będzie 

łączyła Wrocław z Poznaniem oraz autostradę A4 z autostradą A2. Wpłynie ona na 

zwiększenie dostępności komunikacyjnej Leszna. Obecnie w fazie przetargowej znajduje się 

jej odcinek obejmujący obszar OFAL. W ramach inwestycji przewiduje się zlokalizowanie 3 

węzłów drogowych – Święciechowa, Leszno i Leszno Południe. 

Przez Aglomerację Leszczyńską przebiegają także cztery drogi wojewódzkie: 

 droga nr 305 (Bolewice - Nowy Tomyśl - Wolsztyn - Wschowa - Wroniniec); 

 droga nr 316 (Sławocin - Ciosaniec - Kaszczor); 

 droga nr 323 (Leszno - Góra - Studzionki - Rudna - Rynarcice - Droga nr 3); 
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 droga nr 432 (Leszno - Krzywiń - Śrem - Środa Wielkopolska - Września)3. 

Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej przedstawiono na Ryc. 1.1.3.1. 

Ryc.1.1.3.1. Struktura komunikacyjna OFAL. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Organizacji Turystycznej Leszno-Region. 

Rozpatrując strukturę komunikacyjną OFAL jako całości, można stwierdzić, że istniejąca sieć 

drogowa zapewnia dogodne połączenia z otoczeniem, a także dobrą komunikację wewnątrz 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Analizując jednak sytuację każdej z gmin trzeba zaznaczyć, że jest 

ona zróżnicowana. Szczególnie cześć zachodnia OFAL obejmująca obszar Włoszakowic, 

Wijewa i Przemętu ma gorszy dostęp do wspomnianych dróg krajowych, a przebiegające na 

ich terenie drogi wojewódzkie stanowią lepsze połączenie z Wolsztynem i Wschową niż 

z Lesznem. 

Ocenie struktury komunikacyjnej na danym terenie służy wskaźnik gęstości dróg 

powiatowych i gminnych. Do analizy przyjęto dane z trzech powiatów, na terenie których 

położony jest Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej: Miasto Leszno, powiat 

leszczyński oraz wolsztyński. Średnia gęstość dróg powiatowych we wspomnianych 

powiatach wynosiła 46,3 km na 100 km2 powierzchni. Największa gęstość występowała 

w mieście Lesznie – 143,8 km na 100 km2. Dla powiatu leszczyńskiego wartość wskaźnika 

                                                           
3
http://www.wzdw.pl/wp-content/uploads/2011/08/Drogi_wojewodzkie_wojewodztwa-_wielkopolskiego.pdf 
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wynosiła 48 km i była wyższa niż średnia dla powiatu wolsztyńskiego, która osiągnęła wartość 

39,7 km na 100 km2. Wartość średniej gęstości dróg gminnych była zbliżona dla powiatów 

ziemskich leszczyńskiego i wolsztyńskiego i wynosiła odpowiednio 45 i 43,1 km na 100 km2 

powierzchni. Największa gęstość dróg tej kategorii – 469,4 km na 100 km2, występowała 

w mieście Lesznie z uwagi na intensywność zurbanizowania terenu. 

Na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej funkcjonuje publiczny transport 

zbiorowy, na który składają się przewozy autobusowe i kolejowe. Na terenie całej Aglomeracji 

Leszczyńskiej kursują autobus PKS. W mieście Lesznie, Lipnie, Święciechowie i Rydzynie 

komunikacja autobusowa jest obsługiwana dodatkowo przez Miejski Zakład Komunikacji 

w Lesznie. Nie oznacza to, że komunikacja autobusowa w pełni odpowiada na potrzeby 

komunikacyjne mieszkańców. Szczególnie gminy położone w północno-zachodniej części 

OFAL zgłaszają trudności z dojazdem do Leszna. Na terenie OFAL występują miejscowości, 

które nie posiadają żadnych połączeń komunikacyjnych świadczonych publicznym lub 

prywatnym środkiem komunikacji. Są one położone w gminie Lipno (Sulejewo, Ratowice, 

Koronowo, Żakowo, Targowisko, Maryszewice osada, Błotkowo osada), Gminie Przemęt 

(Borek, Biskupice i Sokołowice), gminie Wijewo i gminie Włoszakowice (Dominice, Charbielin 

i Skarżyń). 

Przez OFAL przebiegają cztery linie kolejowe4, z których największe znaczenie ma linia nr 271. 

Stanowi ona część sieci transeuropejskiej łączącej m.in. stację Wrocław Główny ze stacją 

Poznań Główny. Trasa przebiega z południa na północ przez gminy: Rydzyna, Leszno, Lipno. 

Linia nr 14 łączy stację Łódź Kaliska ze stacją Tuplice i przebiega ze wchodu na zachód, przez 

gminy: Krzemieniewo, Osieczna, Leszno, Święciechowa. Linia nr 359, łączy stację Leszno ze 

stacją Zbąszyń i przebiega z południowego-wschodu na północny-zachód, przez gminy: 

Leszno, Lipno, Włoszakowice, Przemęt. Linia nr 360, łączy stację Jarocin ze stacją Kąkolewo 

i przebiega ze wschodu na zachód, przez gminy Krzemieniewo i Osieczna5. 

Na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej znajdują się także drogi rowerowe, które mogą stanowić 

alternatywę dla transportu samochodowego i kolejowego. Na dzień dzisiejszy drogi te nie 

tworzą jednak spójnego systemu komunikacyjnego łączącego ze sobą wszystkie gminy OFAL 

i zwiększającego mobilność mieszkańców w zakresie dojazdu do pracy oraz dostępu do 

wyspecjalizowanych usług. 

 

1.1.4. Infrastruktura techniczna 

W oparciu o dane GUS z roku 2012 dokonano oceny dostępności sieci wodociągowej, 

kanalizacyjnej i gazowej. Z sieci wodociągowej korzystało 93,7% mieszkańców OFAL. 

Wskaźnik ten jest korzystniejszy niż dla subregionu leszczyńskiego (92,1%), województwa 

                                                           
4
 http://mapa.plk-sa.pl/ 

5
 http://www.atlaskolejowy.pl/ 
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wielkopolskiego (93%) i Polski (87,9%). Najlepszy dostęp do sieci wodociągowej miało miasto 

Leszno – 98,6%, najmniejszy gmina Przemęt – tylko 76,1% mieszkańców użytkowało sieć. Na 

wielkość zróżnicowania dostępności do sieci wodociągowej największy wpływ miała gęstość 

zabudowy danej jednostki samorządu terytorialnego. Zwarta zabudowa miejska Leszna 

stwarza korzystniejsze warunki dostawy wody niż w gminie Przemęt, która ma największą 

powierzchnię w OFAL przy jednej z najmniejszych wartości gęstości zaludnienia. 

Udział mieszkańców OFAL korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosił 63,5%. Pomimo iż 

gmina Wijewo nie posiada na swoim terenie kanalizacji, wartość wskaźnika dla Aglomeracji 

Leszczyńskiej była wyższa niż w subregionie leszczyńskim (57,5%), i tylko nieco niższa niż 

średnia dla województwa wielkopolskiego (63,9%) i Polski (64,3% osób). Wysoka średnia dla 

OFAL jest efektem wysokiej dostępności do sieci kanalizacyjnej w mieście Lesznie (93,7%). 

Dane wskazują na pewną zależność położenia gmin w stosunku do ośrodka centralnego. 

Korzystające z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sąsiadujące 

z Lesznem gminy Święciechowa i Lipno osiągnęły stosunkowo wysoką wartość wskaźnika, 

która wynosiła odpowiednio 48,5% (2 miejsce w OFAL). Z drugiej strony nieco oddalona od 

Leszna gmina Włoszakowice znalazła się na trzecim miejscu wyprzedzając graniczące 

z ośrodkiem centralnym gminy Lipno, Rydzyna i Osieczna. 

Ważnym elementem infrastruktury technicznej powiązanym z systemem kanalizacji jest 

wyposażenie obszaru w oczyszczalnie ścieków. W 2013 r. na terenie OFAL funkcjonowało 10 

komunalnych oczyszczalni ścieków – biologicznych oraz z podwyższonym usuwaniem 

biogenów6 usytuowanych w sześciu gminach: Krzemieniewie, Osiecznej, Rydzynie, 

Święciechowie, Włoszakowicach i Przemęcie. Mieszkańców Leszna i gminy Lipno obsługuje 

oczyszczalnia zlokalizowana na terenie gminy Święciechowa. Część ścieków na obszarze OFAL 

nadal trafia do zbiorników bezodpływowych7. W 2012 r. ich liczba wynosiła 7 873 i na 1000 

mieszkańców przypadało średnio 60 zbiorników. Wartość wskaźnika była nieco niższa niż 

średnia dla subregionu (64 zbiorniki) i województwa (61) oraz równa wartości dla całej Polski. 

Z uwagi na brak dostępu do sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Wijewo, największą liczbę zbiorników w przeliczeniu na 1000 mieszkańców – 203, 

odnotowano w tej części OFAL. 

Istotnym elementem infrastruktury technicznej jest także dostęp do sieci gazowej. W 2012 r. 

korzystało z niej 51,6% mieszkańców OFAL, dostępność do sieci gazowej była nieco wyższa 

niż w województwie wielkopolskim (47,6%), ale niższa niż średnio w subregionie leszczyńskim 

(55,1%) i Polsce (52,4%). Podobnie, jak w przypadku infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, 

wartość wskaźnika dla OFAL determinowała wysoka dostępność do infrastruktury gazowej 

w mieście Lesznie (89,3%). W pozostałych gminach odsetek ten był znacznie mniejszy. Po 

Lesznie najwyższy odsetek ludności korzystającej z sieci gazowej (52,4%) odnotowano 

                                                           
6
 obiekty o wysoko efektywnych technologiach oczyszczania (głównie biologicznych, a także chemicznych), umożliwiających 

zwiększoną redukcję azotu i fosforu 
7
 Instalacja i urządzenie przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania 
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w gminie Krzemieniewo. Najsłabiej wyposażone w infrastrukturę gazową były gminy 

położone w zachodniej części OFAL: Włoszakowice, Wijewo i Przemęt, w których dostępność 

do sieci gazowej znajdowała się w przedziale 0,8-0,2%.  

1.1.5. Obiekty i granice sfer ochrony konserwatorskiej 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej posiada bogate zasoby dziedzictwa 

kulturowego. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku w rejestrze zabytków 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapisano 342 obiekty zabytkowe. 

Największa ich liczba zlokalizowana jest w Lesznie - 142, czyli 41,5% wszystkich obiektów 

zabytkowych ujętych w rejestrze. W pozostałych gminach OFAL liczba obiektów zabytkowych 

jest zróżnicowana, od 51 w Rydzynie do zaledwie 6 w gminie Wijewo. Wśród najczęściej 

występujących obiektów należy wskazać kościoły, cmentarze, zespoły dworskie i pałacowe, 

zespoły folwarczne, parki, kamienice, domy mieszkalne oraz budynki gospodarcze (np. 

spichrze, młyny, wiatraki). Do grupy zabytków zaliczane są m.in.: 

 założenie urbanistyczne miasta Leszno – XIV-XIX wiek, 

 zespół kościoła ewangelickiego z XVIII wieku w Lesznie, 

 zespół młyna parowego z przełomu XIX i XX wieku w Lesznie, 

 Stary Rynek z pierwszej połowy XVI wieku w Lesznie, 

 synagoga z XVIII wieku w Lesznie, 

 relikty fortyfikacji ziemnych (wałów i fos) w Lesznie – 1636-1639 r., 

 wiatrak koźlak z XIX wieku w gminie Krzemieniewo, 

 kościół par. p.w. Wszystkich Świętych z XV wieku w gminie Lipno, 

 zespół zamkowy z 1530 r. w gminie Osieczna, 

 ratusz z 1752 r. w gminie Rydzyna, 

 zespół pałacowy i folwarczny z XVII wieku w gminie Święciechowa, 

 kościół p.w. św. Jadwigi z 1781 r. w gminie Wijewo, 

 zespół pałacowy z połowy XVIII wieku w gminie Włoszakowice, 

 zespół klasztorny cystersów z XVII wieku w gminie Przemęt. 

Ich stan techniczny jest bardzo zróżnicowany, jednak ciągle wiele z nich podlega degradacji 

technicznej. Na niszczejących elewacjach zabytkowych budynków zanikają detale 

architektoniczne świadczące o dziedzictwie kulturowym OFAL, niszczeją również dachy, klatki 

schodowe i instalacje wewnętrzne. 

Na terenie OFAL występują strefy ochrony wartości kulturowych. W przypadku miasta Leszna 

ustanowiona jest strefa ochrony historycznej struktury przestrzennej, która obejmuje całe 

śródmieście oraz strefa ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, w skład której 

wchodzą m.in. część majątku Antoniny, cmentarz przy ul. Kąkolewskiej, planty. Podobne strefy 

znajdują się na terenie pozostałych gmin. Ich obecność służy zachowaniu dziedzictwa 

kulturowego obszaru, co ma pewne konsekwencje dla sposobów rewitalizacji i związanych 

z nimi kosztów aktywizacji rozwojowej. 
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1.1.6. System oraz uwarunkowania przyrodnicze aglomeracji 

Na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej znajdują się miejsca 

o szczególnych walorach przyrodniczych zakwalifikowane jako rezerwaty przyrody, park 

krajobrazowy oraz obszary Natura 2000. Ich obecność w granicach aglomeracji oddziałuje 

bezpośrednio na możliwości zagospodarowania przestrzennego danych terenów. Jedynie 

w mieście Lesznie nie występują obszary chronione. Rozmieszczenie różnych form ochrony 

przyrody na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej prezentuje poniższy rysunek 1.1.6.1. 

Rys.1.1.6.1. Obszary chronione na terenie OFAL. 

 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

Na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej znajduje się sześć rezerwatów przyrody o łącznej 

powierzchni 314,54 ha. Informacje o nich zestawiono w Tab. 1.1.6.1. 

Tab. 1.1.6.1. Rezerwaty przyrody na terenie OFAL. 

L.p. Nazwa Gmina Walory przyrodnicze 

1. 
Rezerwat florystyczny 

Dolinka 
Lipno 

stanowisko pełnika europejskiego, jaskry, kuklik, 

ostrożeń i kaczeńce 

2. 
Rezerwat Ostoja 

Żółwia Błotnego 
Osieczna stanowisko żółwia błotnego (Emys orbicularis). 

3. 
Rezerwat Wyspa 

Konwaliowa 
Przemęt 

konwalia majowa w formie zwanej różową, 

kokoryczka wonna, lilia złotogłów, buławik czerwony, 

dęby bezszypułkowe w wieku ok. 150 lat; rzadkie 

gatunki ptaków: kania czarna i kania rdzawa, czapla 

siwa, kilka gat. dzięciołów (np. czarny i zielony), szpak 

i gołąb siniak 

4. 
Rezerwat Jezioro 

Trzebidzkie 
Przemęt 

zbiornik wodny z  roślinnością wodną i szuwarową, 

ostoja i miejsca lęgowe ptaków (gęsi gęgawy, 
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łabędzie nieme, kaczki krzyżówki, głowienki 

i  czernice, licznie występują łyski). 

5. 

Rezerwat Kwaśna 

Dąbrowa w Lasach 

Włoszakowickich 

Włoszakowice unikatowa kwaśna dąbrowa 

6 
Rezerwat Torfowisko 

nad Jeziorem Świętym 
Przemęt 

torfowisko przejściowe, z typową dla niego 

roślinnością, występuje tu m.in. owadożerna rosiczka 

okrągłolistna 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Zajadacz, J. Śniadek, Program Rozwoju Turystyki W Regionie Leszczyńskim, 2007 r. 

Na terenie gmin Przemęt, Włoszakowice, Wijewo i Wschowa znajduje się Przemęcki Park 

Krajobrazowy o powierzchni 241,5 km2. Zlokalizowany jest tu jeden z najciekawszych 

fragmentów pojeziernych krajobrazu Wielkopolski, o wysokim stopniu naturalności 

i  bogactwie form rzeźby polodowcowej. Charakterystyczne elementy krajobrazu Parku 

tworzą niezbyt wysokie wzgórza moreny czołowej, falista morena denna oraz rozległe 

obniżenia i rynny, zajęte przez jeziora i torfowiska (w większości przekształcone w łąki). 

Wyższe wzniesienia sięgające 120 m n.p.m., znajdują się w południowo-wschodniej części 

Parku. Na terenie Parku znajdują się 24 większe jeziora. Największą powierzchnię obejmuje 

Jezioro Przemęckie, złożone z kilku połączonych akwenów, czasami uznawanych za odrębne 

jeziora: Błotnickie, Przemęckie, Radomierskie, Górskie i Osłonińskie. Do większych jezior 

należą także Dominickie i Wieleńskie z Jeziorem Trzytoniowym. 

Zgodnie z diagnozą Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej na terenie aglomeracji zlokalizowanych jest 5 Obszarów Natura 

2000.: 

 Zachodnie Pojezierze Krzywińskie (PLH300014) - gmina Krzemieniewo, gmina 

Osieczna, 

 Jezioro Brenno (PLH300018) – gmina Wijewo 

 Wielki Łęg Obrzański (PLB300004) – gmina Przemęt 

 Zbiornik Wonieść (PLB300005) – gmina Osieczna  

 Pojezierze Sławskie (PLB300011)– gmina Święciechowa, gmina Wijewo, gmina 

Włoszakowice, gmina Przemęt. 

Jednym z ważnych elementów stanu środowiska naturalnego na danym obszarze jest jakość 

wód powierzchniowych. Ocena stanu wód powierzchniowych na terenie OFAL dokonana na 

podstawie badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu z roku 2013 

nie wypada pozytywnie8. Stan wód w zlewniach: Obry, Kanału Mosińskiego i Rowu Polskiego, 

występujących na obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej, oceniono jako zły, jak dla większości 

zlewni na terenie Wielkopolski. Ocena stanu jednolitych części wód jeziornych była lepsza. 

Jeziora: Białe-Miałkie, Dominickie i Wieleńskie-Trzytoniowe (Przemęckie Zachodnie) 

charakteryzowały się w roku 2013 dobrym stanem wód. Natomiast stan wód w jeziorze 

Łoniewskim i Zbiorniku Wonieść określono jako zły. 

                                                           
8
 Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2013 – Wojewódzki Inspektorat Ochrony  rodowiska w Poznaniu 
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Występowanie na przeważającym obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej chronionych walorów 

przyrodniczych stanowi o wyjątkowości tych terenów i może być z powodzeniem 

wykorzystane w rozwoju turystyki. Konsekwencją występowania obszarów chronionych mogą 

być także konflikty w sferze przestrzennej uniemożliwiające prowadzenie inwestycji, które 

mogłyby ożywić gospodarczo okolicę. 

 

1.1.7. Charakterystyka przestrzeni publicznych aglomeracji 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej nie ma charakteru jednostki administracyjnej. 

Jego utworzenie opiera się na dobrowolnej współpracy niezależnych jednostek samorządu 

terytorialnego, które dostrzegają korzyści ze współpracy na różnych polach rozwoju. 

Przestrzeń publiczna wykształcona w każdej gminie związana jest głównie z jego funkcją 

administracyjną. Najwięcej tego rodzaju funkcji zlokalizowanych jest w mieście Lesznie, które 

w latach 1975-1989 było stolicą jednego z 49 województw. Po utracie tego statusu Leszno 

stało się formalnie miastem na prawach powiatu, ale ma ambicje rozwojowe ośrodka 

o charakterze subregionalnym na równi z Kaliszem, Koninem i Piłą w województwie 

wielkopolskim. Z tego też względu w ośrodku centralnym OFAL zlokalizowane są obiekty 

użyteczności publicznej o charakterze administracyjnym (Delegatura Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, Urząd Miasta Leszna, Starostwo Powiatu Leszczyńskiego, Powiatowy Nadzór 

Budowlany, Powiatowy Urząd Pracy, Prokuratura Rejonowa, Sąd Rejonowy, Miejska Komenda 

Policji, Komenda Państwowej Straż Pożarna, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych). W Lesznie zlokalizowane są trzy szkoły wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła 

Zawodowa, Wyższa Szkoła Marketingu i Zrządzania oraz Wyższa Szkoła Humanistyczna. Tutaj 

też znajduje się znakomita większość szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących w OFAL. 

Jako ośrodek centralny aglomeracji Leszno posiada najwięcej obiektów kulturalnych: Centrum 

Kultury i Sztuki, Muzeum Okręgowe, Miejski Ośrodek Kultury, Galeria MBWA, Miejska 

Biblioteka Publiczna, Pedagogiczna Biblioteka Publiczna, Państwowa Szkoła Muzyczna. 

W Lesznie zlokalizowanych jest wiele obiektów sportowych o charakterze ponadlokalnym. 

Najważniejsze z nich to Stadion im. Alfreda Smoczyka, Hala Sportowo-Widowiskowa „Trapez”, 

Sala Sportowa „Ćwicznia”, Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna, Skate Park, Sala Sportowa 

Szermiercza, Strzelnica Sportowa. Przestrzeń publiczną tworzą także dworzec kolejowy 

i autobusowy zlokalizowane w centralnej części miasta, choć nie stanowią one jednolitego 

kompleksu umożliwiającego łatwe łączenie tych dwóch systemów komunikacji zbiorowej. 

W pozostałych gminach tworzących Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej znajdują 

się gminne instytucje administracji samorządowej: Urząd Gminy lub Miasta i Gminy, gminne 

ośrodki kultury i pomocy społecznej, szkoły podstawowe i gimnazja, przedszkola. Szkoły 

ponadgimnazjalne zlokalizowane są głównie w Lesznie. Poza ośrodkiem centralnym OFAL nie 

ma żłobków ani szpitali. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie zlokalizowany przy 

wschodniej granicy miasta posiada drugi stopień referencyjności i pełni funkcję ponadlokalną. 
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Obiekty publiczne o charakterze administracyjnym i kulturalnym zlokalizowane są najczęściej 

w centrach najważniejszych miejscowości danej gminy. Obiekty sportowe, edukacyjne, 

związane z ochroną zdrowia są mniej skoncentrowane, położone w różnych częściach miast 

i gmin. 

 

1.1.8. Analiza zasobów rekreacyjno-turystycznych i możliwości rozwoju turystyki 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej jest identyczny z zasięgiem działania 

Organizacji Turystycznej Leszno-Region. Ta lokalna organizacja turystyczna działająca 

w formie stowarzyszenia zleciła wykonanie w roku 2007 szczegółowej analizy potencjału 

rozwoju turystyki na obszarze swojego działania. Na bazie wykonanej wówczas diagnozy 

powstał Program rozwoju turystyki w regionie leszczyńskim, który jest konsekwentnie 

realizowany. Program zawiera analizę walorów przyrodniczych i kulturowych, a także ocenę 

infrastruktury turystycznej i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój tej dziedziny 

gospodarki w Aglomeracji Leszczyńskiej. Wyniki tej analizy zestawiono w analizie SWOT. Do 

najważniejszych mocnych stron, które nadal są aktualne zaliczono: 

 korzystne położenie (sąsiedztwo dużych dwóch dużych aglomeracji: wrocławskiej 

i poznańskiej, 

 walory krajobrazowe i liczne jeziora, 

 dobry stan środowiska naturalnego (powietrze, właściwy klimat akustyczny 

i gospodarka odpadami), 

 duża atrakcyjność walorów przyrodniczych oraz występowanie wielu form ochrony 

przyrody (Przemęcki Park Krajobrazowy, rezerwaty, obszar Natura 2000), 

 dobra dostępność komunikacyjna (samochodowa i kolejowa), 

 tradycje Leszna w zakresie sportów lotniczych i motocyklowych,  

 Szlak Konwaliowy, 

 Zachowane walory kulturowe. 

Słabe strony o największej wadze to: 

 brak turystycznego wizerunku Regionu, 

 pogarszający się stan wód powierzchniowych (widoczny niekorzystny wpływ rolnictwa 

i tzw. drugich domów), 

 niska estetyka historycznej części miasta, 

 niewystarczająca promocja Regionu oraz jego oferty (turystycznej, sportowej, 

kulturalnej) na głównych rynkach docelowych: Wrocław i Dolny Śląsk, Poznań, 

 niewystarczające zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne regionu, 

 zły stan dróg. 

Na bazie analizy potencjału turystycznego powstała Strategia rozwoju turystyki dla regionu 

leszczyńskiego (teren OFAL) do roku 2013, która stanowiła bazę do utworzenia i kreowania 10 

produktów turystycznych:  
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1. KAJAKOWY SZLAK KONWALIOWY 

2. POD NIEBEM LESZNA  

3. ŻUŻEL 

4. KONFERENCJE W REGIONIE LESZCZYŃSKIM  

5. LESZCZYŃSKIE SMAKI  

6. LESZCZYŃSKIE PO KRÓLEWSKU  

7. PIĘKNO UKRYTE W DREWNIE 

8. W KRAINIE PTASIEGO ŚPIEWU 

9. LESZCZYŃSKIE ROWEROSTRADY 

10. SZLAK KONNY KRÓLA STANISŁAWA 

Organizacja Turystyczna Leszno-Region jest organizatorem i koordynatorem imprez 

o potencjale turystycznym, które są realizowane na terenie OFAL. Według danych GUS liczba 

tych wydarzeń w Aglomeracji Leszczyńskiej (3) w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców jest 

znacznie wyższa niż średnio w Polsce (1,5) i województwie wielkopolskim (1,2). 

Jednym z istotnych elementów oceny zasobów turystyczno-rekreacyjnych obszaru jest 

wskaźnik wykorzystania obiektów noclegowych. W przypadku OFAL liczba noclegów 

w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców według danych GUS w roku 2012 wynosiła 527 i była 

nieco większa niż dla województwa wielkopolskiego (460) i trochę mniejsza niż dla Polski 

(608).  

W poszczególnych gminach jednak sytuacja była bardzo zróżnicowana. Najmniejszy wskaźnik 

uzyskało miasto Leszno (258 turystów na 1 tys. mieszkańców), co związane jest ze znacznie 

większą liczbą mieszkańców niż w pozostałych gminach OFAL. Najwyższą wartość wskaźnika 

(2 605) odnotowano w gminie Włoszakowice, w której położone jest jezioro Dominickie 

z popularną miejscowością wakacyjną Boszkowo. Wyższą wartość wskaźnika niż średnia 

wojewódzka uzyskały również gminy Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo oraz Lipno. Dwie 

pierwsze z uwagi na niezaprzeczalne walory turystyczne, a wszystkie z uwagi na rozbudowaną 

infrastrukturę noclegową. Na podstawie tych danych można stwierdzić, że atrakcyjność 

noclegowa OFAL jest zbliżona do średniej krajowej i wojewódzkiej. Niestety analiza udziału 

turystów zagranicznych w ogólnej liczbie noclegów wskazuje na niską atrakcyjność 

Aglomeracji Leszczyńskiej dla tej grupy docelowej. Według danych GUS z roku 2013 udział 

turystów zagranicznych w ogólnej liczbie osób korzystających z miejsc noclegowych w Polsce 

wyniósł 22,4%, w województwie wielkopolskim 15,1%, a dla Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej zaledwie 8,4%. Najwięcej turystów zagranicznych odwiedziło 

Leszno – 3 436 (20,7% ogółu) i Rydzynę – 1 248 (21,1% ogółu). W tym samym okresie udział 

turystów zagranicznych korzystających z miejsc noclegowych w gminach Przemęt, Wijewo 

i Krzemieniewo był bliski zeru.  
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1.2. Sfera gospodarcza 

1.2.1. Struktura działalności gospodarczej na terenie aglomeracji. Analiza 

problemów oraz trendów i zmian 

W roku 2013 w systemie REGON według GUS na terenie Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej było zarejestrowanych 15 941 podmiotów gospodarczych. 

Najwięcej przedsiębiorstw funkcjonowało w Lesznie – 8 988 (w całym powiecie leszczyńskim 5 

477). Najmniej podmiotów zarejestrowano w gminie Wijewo – 383, co jest konsekwencją 

wielkości powierzchni tej gminy, jej liczby mieszkańców i rolniczego charakteru. 

Odnosząc liczbę przedsiębiorców do 1 000 mieszkańców danego obszaru otrzymujemy 

bardziej adekwatny wskaźnik przedsiębiorczości. W roku 2013 dla Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej wynosił on 103,5 i był niższy niż wartość wskaźnika dla całego 

województwa wielkopolskiego (114,8) oraz dla Polski (105,7). Rozkład wartości wskaźnika dla 

poszczególnych gmin przedstawia Ryc.1.2.1.1. 

Ryc. 1.2.1.1.Liczba przedsiębiorców w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców w 2013 r. w podziale na gminy OFAL. 

 
Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Podsumowanie części diagnostycznej. 

Najwięcej przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców odnotowano w mieście 

Lesznie (139) oraz w gminie Włoszakowice (127). W tych dwóch gminach wartość wskaźnika 

znacznie przekraczała średnią dla województwa i kraju. Wartości poniżej tych wskaźników 

odnotowano w gminach Osieczna i Krzemieniewo (70). 

W latach 2009-1013 odnotowano na terenie OFAL wzrost liczby przedsiębiorstw. Jest to efekt 

zwiększenia liczby nowo zarejestrowanych firm w każdej z gmin wchodzących w skład 

Aglomeracji Leszczyńskiej – od 3% w Lesznie do 20% w Lipnie. O wzroście liczby podmiotów 

gospodarczych zadecydował także spadek liczby wyrejestrowanych przedsiębiorstw, która 
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w przypadku Aglomeracji Leszczyńskiej ulegała zmniejszeniu (rok 2011 – 521 

wyrejestrowanych przedsiębiorstw, rok 2012 – 422, rok 2013 – 410). 

Ważnym elementem struktury gospodarczej obszaru jest wielkość przedsiębiorstw. 

Porównanie udziału firm o różnej wielkości na terenie OFAL, województwa wielkopolskiego 

i Polski przedstawia Tabela 1.2.1.1. Struktura ta dla Aglomeracji Leszczyńskiej nie różni się od 

struktury według wielkości przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim i w całej Polsce. 

Na terenie OFAL na koniec roku 2013 zarejestrowanych było 15 przedsiębiorstw dużych, 

zatrudniających powyżej 250 pracowników: 12 w Lesznie oraz po jednym w gminach Lipno, 

Włoszakowice i Rydzyna. 

Tab. 1.2.1.1. Struktura przedsiębiorstw pod względem liczby zatrudnionych w 2013 r. 

Jednostka samorządowa 0 - 9 10 - 49 50 - 249 powyżej 250 

POLSKA 96% 4% 1% 0% 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 95% 4% 1% 0% 

OFAL 94% 5% 1% 0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Dla pełnego obrazu sytuacji gospodarczej na terenie OFAL przeanalizowano strukturę 

własnościową zarejestrowanych przedsiębiorstw (Tab.1.2.1.2.). Według danych GUS na koniec 

roku 2013 udział podmiotów gospodarczych należących do sektora prywatnego w OFAL 

wynosił 98% i nie różnił się od wartości dla całego województwa wielkopolskiego. 

Tab. 1.2.1.2. Struktura przedsiębiorstw sektora prywatnego pod względem rodzaju własności w 2013 r. 

Rodzaj własności podmiotów gospodarki narodowej POLSKA WIELKOPOLSKIE OFAL 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 75,0% 77,3% 79,8% 

spółki handlowe 9,6% 9,3% 7,2% 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 2,0% 1,7% 1,3% 

spółdzielnie 0,4% 0,5% 0,8% 

fundacje 0,4% 0,3% 0,2% 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 2,6% 2,6% 2,7% 

pozostałe 9,9% 8,3% 7,9% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wśród przedsiębiorstw sektora prywatnego dominowały osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które stanowią prawie 80%. Była to wartość nieco wyższa niż 

średnio w województwie wielkopolskim i kraju. W zamian za to odnotowano nieco niższy 

udział spółek prawa handlowego i spółek z udziałem kapitału zagranicznego. 

 

1.2.2. Główne sektory / branże działalności gospodarczej 

W celu wyznaczenia głównych sektorów działalności gospodarczej prowadzonej na terenie 

Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej dokonano analizy zarejestrowanych 
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podmiotów według grup sekcji PKD 2007 w odniesieniu do województwa wielkopolskiego 

i Polski. Wyniki przedstawiono na Ryc. 1.2.2.1. 

Ryc. 1.2.2.1. Struktura przedsiębiorstw w podziale na grupy sekcji wg PKD 2007 w 2013 r.

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Udział podmiotów zarejestrowanych w sekcjach rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo na 

terenie OFAL jest dwukrotnie większy niż w województwie wielkopolskim i czterokrotnie 

większy niż w kraju. Nieco większy jest udział firm w sekcjach przemysł i budownictwo (o 1 

punkt procentowy w stosunku do województwa i 3 punkty procentowe w przypadku całego 

kraju). Mniejsze były udziały w OFAL przedsiębiorstw handlowych, zajmujących się naprawami 

i transportem, działalnością finansową i obsługą nieruchomości, a także pozostałymi 

usługami. 

Bardziej szczegółowej analizie poddano udział przedsiębiorstw w poszczególnych sekcjach 

PKD 2007 zarejestrowanych w kraju, województwie wielkopolskim, na terenie OFAL 

i poszczególnych jednostek terytorialnych wchodzących w skład Aglomeracji Leszczyńskiej na 

koniec roku 2013. 

Tab.1.2.2.2 Struktura przedsiębiorstw w podziale na sekcje według PKD 2007 w 2013 r. 

Jednostka 

terytorialna 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S i T 

POLSKA 2,2 0,1 9,0 0,2 0,3 11,7 26,4 6,2 3,1 2,9 3,2 5,4 9,1 2,7 0,7 3,5 5,2 1,8 6,2 

WIELKOPOLSKIE 3,5 0,1 9,6 0,2 0,4 12,7 26,7 5,8 2,3 2,7 3,0 3,9 9,2 2,8 0,7 3,5 5,2 1,6 6,1 

OFAL 8,5 0,1 9,0 0,1 0,3 14,0 25,4 4,9 2,4 1,9 2,8 3,0 7,8 2,2 0,8 3,7 5,2 2,2 5,6 

Powiat leszczyński 12,5 0,1 11,2 0,0 0,4 16,6 24,7 5,5 2,3 1,1 2,0 1,6 5,1 1,7 1,4 3,2 2,9 2,2 5,5 

2% 

21% 

39% 

9% 

29% 

4% 

23% 

37% 

7% 

29% 

8% 

24% 

35% 

6% 

27% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

przemysł i budownictwo 

handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i 
gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i 

gastronomia; informacja i komunikacja 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku 
nieruchomości 

pozostałe usługi 

POLSKA  WIELKOPOLSKIE OFAL 
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Leszno 2,2 0,1 7,9 0,2 0,2 11,9 27,2 4,5 2,5 2,6 3,7 4,3 10,3 2,6 0,3 4,1 7,1 2,3 6,0 

Krzemieniewo 8,5 0,0 11,7 0,2 0,0 17,2 24,9 6,0 1,3 1,0 2,5 1,8 4,7 1,7 2,5 5,0 2,3 3,2 5,5 

Lipno 10,2 0,0 11,8 0,0 0,2 14,6 24,4 5,9 1,4 1,6 2,0 1,3 6,9 1,6 1,4 4,1 4,1 1,6 7,0 

Osieczna 8,1 0,1 12,3 0,0 0,4 17,9 24,7 6,4 3,7 0,8 1,2 0,8 6,2 1,5 1,3 3,0 2,7 2,8 6,0 

Rydzyna 6,7 0,0 9,9 0,1 0,5 18,1 26,5 4,7 1,8 1,7 2,9 3,2 6,2 2,1 0,7 3,2 3,3 3,0 5,6 

Święciechowa 7,9 0,0 11,9 0,0 0,4 16,6 26,2 5,7 2,8 0,6 2,7 2,9 3,9 2,7 1,5 3,3 3,7 2,0 5,2 

Wijewo 20,6 0,5 13,3 0,0 0,3 17,2 24,0 5,5 1,6 0,5 1,6 0,0 2,6 0,8 1,8 2,6 2,1 1,0 3,9 

Włoszakowice 24,1 0,4 9,3 0,0 0,6 15,4 22,6 4,9 2,8 1,1 1,4 0,8 3,9 1,5 1,1 2,1 2,0 1,5 4,5 

Przemęt 32,1 0,2 7,5 0,1 0,7 17,5 17,5 4,7 2,1 0,7 0,9 0,5 2,8 0,7 1,4 3,0 1,9 2,0 3,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Oznaczenia w tabeli: 

Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sekcja B - górnictwo i wydobywanie  

Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe  

Sekcja D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych  

Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją  

Sekcja F - budownictwo  

Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle  

Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa  

Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi  

Sekcja J - informacja i komunikacja  

Sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa  

Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

Sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  

Sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca  

Sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

Sekcja P - edukacja  

Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna  

Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  

Sekcje S i T - pozostałe 

Podobnie, jak w całym kraju i województwie wielkopolskim, na terenie OFAL dominują 

przedsiębiorstwa zarejestrowane w sekcji „handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów 

samochodowych i motocykli”. Wysoki jest udział firm budowlanych w Aglomeracji 

Leszczyńskiej i jest on wyższy niż w województwie wielkopolskim i Polsce. Wyróżnikiem OFAL 

jest znacznie większy udział podmiotów zarejestrowanych w sekcji „rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo i rybactwo”. Udział tej sekcji jest ponad dwukrotnie większy niż w województwie 

wielkopolskim i prawie czterokrotnie większy niż w Polsce. Dane te potwierdzają rolniczy 

charakter znacznej części Aglomeracji Leszczyńskiej. Miasto Leszno jako ośrodek miejski 

o znaczeniu subregionalnym różni się w zakresie struktury rodzaju działalności gospodarczej 

prowadzonej przez zarejestrowane tu podmioty. Na uwagę zasługuje stosunkowo wysoki 

udział podmiotów w sekcji „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (Sekcja M – 

10,3%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (Sekcja Q – 7,1%), handel i naprawy (Sekcja G – 

27,2%) oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Sekcja L – 4,3%). Jednostki 

terytorialne o charakterze rolniczym położone są w zachodniej części Aglomeracji 

Leszczyńskiej. W gminie Przemęt udział podmiotów o charakterze rolniczym jest ponad 9-

krotnie wyższy niż średnia dla Wielkopolski i prawie 15-krotnie wyższy niż w całym kraju. 
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W gminach Wijewo i Włoszakowice udział ten przekracza średnią wojewódzką 6-krotnie, 

krajową prawie 12-krotnie. 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej nie należał w przeszłości, nie jest też obecnie 

terenem wysoko uprzemysłowionym. Biorąc pod uwagę rolę przemysłu w rozwoju 

regionalnym, dyfuzji innowacji i kształtowaniu kapitału ludzkiego dokonano analizy udziału 

poszczególnych działów w sekcji przetwórstwo przemysłowe (sekcja C). Na terenie OFAL 

największy udział zarejestrowanych przedsiębiorstw odnotowano w dziale „przetwórstwo 

spożywcze i produkcja metalowych wyrobów gotowych”. W gminach sklasyfikowanych jako 

rolnicze (Przemęt, Wijewo i Włoszakowice) znaczny jest udział przedsiębiorstw w dziale 

„produkcja wyrobów z drewna oraz korka”. 

W części diagnostycznej Strategii rozwoju gospodarczego dla OFAL na podstawie dokonanej 

analizy sektorowej wyznaczono wiodące funkcje dla poszczególnych jednostek terytorialnych 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Ryc. 1.2.2.2 przedstawia wyniki tych prac. Leszno i gminy 

sąsiadujące z miastem pełnią funkcje usługowe, a gminy położone w części północno-

zachodniej Aglomeracji Leszczyńskiej mają charakter rolniczy. Leszno zostało dodatkowo 

wyróżnione ze względu na wysoki udział usług wyższego rzędu, wynikający z funkcji ośrodka 

subregionalnego. W gminach o charakterze usługowym dominuje handel hurtowy 

i detaliczny oraz branża budowlana. 

Ryc. 1.2.2.2.Wiodące funkcje gmin OFAL wyznaczone na podstawie struktury przedsiębiorstw. 

 

Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Podsumowanie części diagnostycznej. 

Rolniczy charakter części gmin wchodzących w skład OFAL potwierdza nie tylko wysoki udział 

podmiotów o charakterze rolniczym, ale także wysoki udział gruntów ornych w powierzchni 
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ogółem (prawie ⅔  powierzchni). Gleby powiatu leszczyńskiego określane są jako przeciętne9. 

Nie występują tu gleby najwyższych klas I i II. Na terenie powiatu występują gleby klas IV 

(37%), III (26%) i V (25%).  

Na terenie OFAL w 201010 r. zarejestrowanych było 6034 gospodarstw rolnych, z czego 

najwięcej w gminie Przemęt (26% wszystkich), a najmniej w gminie Świeciechowa (6%). 

Podobnie, jak w Polsce i Wielkopolsce, ponad 99% stanowiły gospodarstwa indywidualne. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa w Aglomeracji Leszczyńskiej wynosiła 11,7 ha i była 

nieco mniejsza niż średnia w województwie wielkopolskim 13,4311 ha.  

Struktura wielkości gospodarstw rolnych położonych na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 

była zbliżona do sytuacji w województwie wielkopolskim i nieco lepsza niż struktura dla 

całego kraju. Mimo to trzeba stwierdzić, że występowało tu niekorzystne rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych. Najwięcej posiadało powierzchnię od 1-5 ha (28%) i do 1 ha (26%). 

Stosunkowo niska jakość gruntów determinuje udział poszczególnych zbóż w produkcji 

rolniczej. W OFAL w roku 2010 dominowało pszenżyto (37% upraw zbóż podstawowych), żyto 

(21%), jęczmień (20%) i pszenica (18%). W zakresie produkcji zwierzęcej dominowała trzoda 

chlewna (36% gospodarstw OFAL) i drób (39%). Powiat leszczyński zajmował w 2010 r. 

pierwsze miejsce wśród powiatów podregionu leszczyńskiego pod względem liczby koni. 

Poziom mechanizacji rolnictwa był zbliżony do średniej wojewódzkiej, na 100 gospodarstw 

Aglomeracji w 2010 r. przypadały 92 ciągniki (w Wielkopolsce 94, w kraju 64). Na Obszarze 

Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej działa 35 grup producenckich z 419 

zarejestrowanych w całym województwie wielkopolskim. Ich celem jest podniesienie 

konkurencyjności, innowacyjności i wydajności producentów rolnych. W ramach grup 

producenckich współpracują gminy wschodniej części Aglomeracji, podczas gdy typowo 

rolnicza struktura podmiotów występuje w części północno-zachodniej. 

 

1.2.3. Główni pracodawcy oraz struktura zatrudnienia w poszczególnych branżach 

Liczba osób pracujących na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej według 

danych GUS z roku 2013 wynosiła 32 558 osób. Zgodnie z tendencją występującą w całym 

kraju wśród osób pracujących w OFAL więcej było mężczyzn (51,7%) niż kobiet (48,3%). 

W porównaniu z rokiem 2007 liczba pracujących w Aglomeracji Leszczyńskiej wzrosła o 540 

osób, czyli 1,7%. Wzrost ten był jednak mniejszy niż średnio w województwie wielkopolskim 

(3,6%) i Polsce (3,7%). 

                                                           
9
 Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu leszczyńskiego 

na lata 2012 – 2016 z perspektywą do roku 2020, Leszno 2012 
10

 Dane dotyczące rolnictwa pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 
11

 Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 29 września 2010 r. w sprawie wielkości średniej 

powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów 

rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2013 roku, [w:] http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednia-powierzchnia-

gospodarstwa.html 
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Trudniejsza do określenia jest struktura zatrudnienia z uwzględnieniem poszczególnych 

branż. Dostępne dane statystyczne GUS z roku 2012 nie uwzględniają pracowników w firmach 

mikro (o zatrudnieniu 1-9 osób), a tych jest najwięcej. Ponadto dane są zagregowane dla 

powiatów, a nie dla gmin. Zakładając, jednak, że położona w powiecie wolsztyńskim gmina 

Przemęt odzwierciedla tendencje dla całego powiatu analizie poddano miasto Leszno, powiat 

leszczyński i powiat wolsztyński. Dla uproszczenia sekcje PKD 2007 (Polskiej Klasyfikacji 

Działalności) pogrupowano według następującej zasady: 

 sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 

 sekcje B-F – przemysł i budownictwo; 

 sekcje G-J – handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka 

magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja; 

 sekcje K-L – działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości; 

 sekcje M-U – pozostałe usługi. 

Wyniki przedstawiono na Ryc.1.2.3.1. Struktura zatrudnienia według branż w Lesznie znacznie 

różni się od struktury w powiatach ziemskich. W mieście przeważało zatrudnienie w handlu 

i szeroko rozumianych usługach (łącznie prawie 60%). Istotnie więcej osób było 

zatrudnionych w usługach związanych z działalności finansową, ubezpieczeniową i rynkiem 

nieruchomości (4,5%), w handlu i naprawach (25,6%) oraz usługach pozostałych (29,6%). 

W powiatach ziemskich wysokie było zatrudnienie w rolnictwie (leszczyński - 40,7%, 

wolsztyński – 31,9%). W każdym z powiatów, na którym zlokalizowane są jednostki 

terytorialne wchodzące w skład OFAL, znaczny był udział pracujących w przemyśle 

i budownictwie – od 32,7% w powiecie wolsztyńskim do 38,2 % w mieście Lesznie. Poziom 

ten był średnio większy niż w Polsce i województwie wielkopolskim. Zjawisko to potwierdza 

trend przenoszenia prostej, pracochłonnej działalności produkcyjnej na tereny peryferyjne 

o niższych kosztach pracy. 

Ryc.1.2.3.1. Struktura pracujących według sekcji PKD w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej, województwie 

wielkopolskim i Polsce w 2012 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej w bazie danych REGON z 2013 roku 

zarejestrowanych było 15 podmiotów gospodarczych zaliczanych do dużych przedsiębiorstw 

pod względem wielkości zatrudnienia. Do najbardziej znaczących dla gospodarki Aglomeracji 

można zaliczyć: 

 Euro-Comfort Sp. z o.o.- producent gotowych wyrobów tekstylnych 

 Euroline Sp. z o.o. – producent pozostałych mebli producent mebli tapicerowanych, 

 Leszczyńska Fabryka Pomp  – producent pomp i systemów pompowych, 

 Winkhaus Polska Sp. z o.o.(Rydzyna) – producent zamków i zawiasów, 

 Werner Kenkel Sp. z o.o. – (Włoszakowice) producent papieru i tektury, 

 Energobud Leszno Sp. z o.o. (Gronówko, gm. Lipno) – roboty związane z budową linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,  

 LOB SA  - producent zamków i zawiasów, 

 „Spinko” Sp. z o.o. - producent pozostałych części i akcesoriów do pojazdów 

silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 

 Lespin Sp. z o.o. - działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów 

bezpieczeństwa, 

 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. 

Zaledwie trzy podmioty z listy zlokalizowane są poza Lesznem. Największym 

przedsiębiorstwem leszczyńskim jest Euro-Comfort Sp. z o.o., który zatrudnia ponad 1,5 tys. 

osób. Jednym z największych pracodawców OFAL jest Wojewódzki Szpital Zespolony, a także 

nie ujęta w powyższym zestawieniu administracja samorządowa i państwowa, która obejmuje 

zatrudnienie w urzędach, ośrodkach kultury i sportu, pomocy społecznej, samorządowych 

i państwowych przedszkolach i szkołach. 

 

1.2.4. Kierunki rozwoju gospodarki aglomeracji 

W Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskania 

inwestorów dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej dokonano delimitacji 

obszaru na tereny o wyspecjalizowanych perspektywach rozwoju: 

 aktywizacji gospodarczej – przeznaczone przede wszystkim pod średnie inwestycje, 

głównie działalność przemysłową, produkcyjną i magazynową, 

 turystyczne – tereny o wysokich walorach przyrodniczych, możliwe do 

zagospodarowania na cele turystyczne – obiekty noclegowe, gastronomiczne, 

infrastruktura turystyczna i agroturystyka, 

 rolnicze i inne – pozostałe obszary, w znacznej części użytkowane rolniczo. 

Ryc.1.2.4.1. Perspektywy rozwoju na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej określone w Strategii 

rozwoju gospodarczego OFAL. 
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Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Plan rozwoju stref inwestycyjnych obszaru funkcjonalnego. 

Rozkład tych terenów na obszarze OFAL przedstawia Ryc.1.2.4.1. Przy wyznaczaniu 

wspomnianych perspektyw rozwojowych twórcy strategii brali pod uwagę zapisy studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, ich oferty inwestycyjne, 

możliwy przyszły rozwój i zagospodarowanie (w tym wykraczający poza ustalenia studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego polegający na łączeniu kilku 

mniejszych obszarów w jeden większy), wykorzystanie terenów niezabudowanych i z dużym 

udziałem gruntów rolnych. Część z tych terenów stanowi własność prywatną i ich 

wykorzystanie na cele rozwojowe wymaga współpracy z właścicielami, co może stanowić 

źródło potencjalnych konfliktów. Osobny problem stanowić może obecność terenów 

chronionych, unikatowych w skali województwa i kraju, ale jednocześnie stanowiących 

ograniczenie dla zabudowy i rozwoju. 

 

1.2.5. Identyfikacja problemów w sferze gospodarki oraz opis działań, które 

przyczynią się do ich rozwiązania bądź ograniczenia 

W toku prac nad Strategią rozwoju gospodarczego dla OFAL dokonano identyfikacji głównych 

problemów w sferze gospodarki. Za najważniejsze uznano: 

• duże powierzchnie terenów objęte ochroną – ograniczenia wykorzystania przez firmy 

niektórych branż, 
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• zła jakość wód powierzchniowych, 

• zły stan techniczny dróg, słaba dostępność komunikacyjna, brak połączeń drogowych 

do planowanej S5, 

• niedopasowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, 

• niewielkie zasoby siły roboczej – niska stopa bezrobocia, 

• niekorzystna struktura osób bezrobotnych – dużo osób w wieku mobilnym (24-35 lat), 

• brak ofert pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

• brak spójnych działań promujących ofertę inwestycyjną całego OFAL, 

• brak uzbrojenia na części terenów inwestycyjnych, 

• brak centrów naukowych, 

• brak Inkubatora Technologicznego, 

• niewiele dróg rowerowych tworzących wspólny system, 

• duże dysproporcje w dostępności sieci kanalizacyjnej w gminach – są gminy bez 

kanalizacji, 

• problem z niedoborem lokali socjalnych, 

• niska dostępność specjalistów wysokiej klasy, 

• przeciętny poziom edukacji – niska jakość uczelni leszczyńskich, 

• niski poziom innowacyjności przedsiębiorstw, 

• brak centrum obsługi inwestorów, 

• brak silnych i znaczących ośrodków akademickich, 

• niska konkurencyjność gospodarcza obszarów wiejskich (przetwórstwo rolno-

spożywcze). 

Opracowanie strategii rewitalizacji dla całego obszaru funkcjonalnego pozwoli na podjęcie 

działań, które w sposób bardziej skoordynowany i kompleksowy pomogą w rozwiązaniu 

zarejestrowanych problemów. Przedsięwzięcia komplementarnie realizowane w sferze 

gospodarczej, społecznej i przestrzennej gwarantują większą skuteczność i efektywność 

wydatkowania publicznych środków. 

 

1.2.6. Analiza możliwości budżetowych dotyczących realizacji przedsięwzięć 

inwestycyjnych 

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego zależy 

w znacznym stopniu od ich dochodów. Według danych GUS łączne dochody gmin 

tworzących Aglomerację Leszczyńską w roku 2012 wyniosły 507 869 289 zł i stanowiły 144% 

dochodów osiągniętych przez gminy łącznie w roku 2007. Dynamika wzrostu znacznie 

przewyższyła inflację występującą w latach 2007-12. Największy udział w łącznym dochodzie 

OFAL miało Miasto Leszno (59%), a najmniejszy Gmina Wijewo (2%). 
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Tab.1.2.6.1. Dochody budżetów gmin i miasta na prawach powiatu w OFAL – ogółem w latach 2007-2012. 

Jednostka 

terytorialna 

Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

zł 

Miasto Leszno  216 384 054 238 486 650 246 476 525 263 688 343 274 893 825 299 947 077 

Gmina 

Krzemieniewo 
16 239 582 18 487 580 19 022 904 19 348 601 20 609 365 21 590 515 

Gmina Lipno 13 715 314 15 224 838 16 380 982 17 938 452 19 371 227 22 608 832 

Gmina Osieczna 17 241 749 19 275 148 19 372 149 21 840 733 30 706 253 29 741 019 

Gmina Przemęt 30 460 953 33 312 292 38 196 671 38 256 736 43 106 629 46 407 321 

Gmina Rydzyna 16 027 313 22 659 438 18 947 962 21 410 662 22 852 101 24 312 568 

Gmina 

Święciechowa  
15 831 664 16 113 652 19 959 172 17 059 508 18 530 115 21 031 845 

Gmina Wijewo 8 486 715 8 903 275 10 016 570 10 854 691 10 845 304 11 242 494 

Gmina 

Włoszakowice 
18 954 359 21 286 560 22 190 034 23 476 072 30 485 915 30 987 617 

Źródło: Dane GUS. 

W budżecie jednostki samorządu terytorialnego istotną pozycję stanowią dochody własne 

gminy, które determinują jej pozycję rozwojową i możliwości inwestycyjne. W tab. 1.2.6.2. 

zestawiono dane w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Uzyskana w ten sposób średnia dla 

OFAL jest niższa niż średnia dla województwa wielkopolskiego i kraju. Najwyższe dochody 

własne uzyskiwało miasto Leszno i były one wyższe niż średnio w Wielkopolsce i Polsce. 

Wyższe dochody własne w przeliczeniu na mieszkańca wykazywały gminy sąsiadujące 

bezpośrednio z Lesznem. Najniższe dochody własne w OFAL uzyskiwała gmina Wijewo, były 

one o połowę mniejsze niż średnio w Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Ryc. 1.2.6.1. Dochody własne gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2013 r. w [zł na mieszkańca]. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Łączne wydatki gmin i powiatów tworzących Aglomerację Leszczyńską wyniosły w 2013 r. 

675,8 mln zł i były większe niż w roku 2007 o 91%. Szczegółowe zestawienie wydatków 
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poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego OFAL w  latach 2007-2013 przedstawia 

Tabela 1.2.6.2. 

 

 

Tab. 1.2.6.2. Wydatki gmin i powiatów wchodzących w skład OFAL – ogółem w latach 2007-13 

Jednostka 

terytorialna 

Wydatki gmin i miast na prawach powiatu 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

zł 

powiat 

leszczyński 
105 091 566 123 718 763 124 126 117 140 410 120 160 590 841 157 605 067 161 639 650 

Miasto Leszno 218 408 373 246 068 967 265 664 442 286 459 794 300 173 846 299 614 890 307 174 301 

Gmina 

Krzemieniewo 
16 047 593 18 451 499 18 459 803 18 976 598 20 702 692 21 165 861 24 793 095 

Gmina Lipno 13 711 345 16 496 865 17 656 102 20 331 954 21 931 255 20 004 311 22 764 334 

Gmina Osieczna 16 570 043 19 622 139 19 316 955 21 317 580 25 788 324 26 760 412 30 813 787 

Gmina Przemęt 30 825 085 34 565 877 39 272 232 36 465 387 51 207 575 45 790 434 45 375 664 

Gmina Rydzyna 16 737 432 22 119 138 18 976 837 23 862 615 23 093 314 23 398 545 23 614 715 

Gmina 

Święciechowa  
15 301 801 16 295 536 18 249 251 20 264 001 19 586 814 22 007 255 19 154 218 

Gmina Wijewo 7 938 837 8 871 586 10 212 893 11 416 625 12 240 056 10 813 684 14 449 139 

Gmina 

Włoszakowice 
18 784 516 21 862 001 21 254 275 24 240 747 37 248 385 33 454 998 26 050 362 

Źródło: Dane GUS. 

W roku 2013 największy udział w łącznych wydatkach jednostek terytorialnych OFAL miało 

miasto Leszno. Wydatki miasta stanowiły prawie połowę, jedną czwartą stanowiły wydatki 

powiatu leszczyńskiego. Najmniejszy udział w wydatkach miała Gmina Wijewo (niespełna 3%). 

Tab.1.2.6.3. Struktura dochodów i wydatków miast i gmin wchodzących w skład OFAL w 2013 r. 
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zadłużenie gminy w stosunku do 

ogółu dochodów [%] 
48,0 35,7 3,8 22,5 33,2 26,9 0,0 17,2 14,1 

Ź
ró

d
ła

 p
ie

n
ię

d
zy

 [
m

ln
] 

środki państwa 131,7 9,2 12,9 8,0 10,9 15,4 15,6 28,0 8,1 

podatki 102,4 9,4 9,9 9,7 10,1 9,7 6,5 9,9 2,5 

dochody z majątku 19,9 0,9 1,4 0,6 1,5 0,8 0,4 3,0 0,5 

zobowiązania zaciągnięte przez 

gminę 
32,1 3,7 -  2,1 2,1 1,0 - 3,4 1,7 

środki pozyskane z UE i innych 

programów zagranicznych 
42,8 0,8 1,5 - 0,5 1,2 0,8 8,2 2,6 

zaległe rozliczenia, zwroty, inne 

wpływy 
- - 10,0 0,2 - 0,1 4,1 0,6 - 

opłaty i kary 11,0 1,6 1,1 0,3 0,5 0,8 0,2 - 0,2 
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środki przekazane przez inne 

instytucje 
- - - - - - 0,02 - - 

pozostałe 2,1 0,2 1,2 0,1 0,1 - - 0,5 0,1 

W
y
d

a
tk

i 
g

m
in

y
 w

e
d

łu
g

 d
zi

e
d

zi
n

 [
m

ln
] oświata, wychowanie 130,1 9,1 9,2 7,8 9,9 10,8 10,1 19,6 5,3 

pomoc społeczna 37,2 3,2 3,2 2,5 3,3 3,8 3,2 6,3 1,8 

obsługa zadłużenia, 

finansowanie nadwyżki/deficytu 

gminy 

35,3 2,5  - - 2,4 2,7 - 4,0 0,9 

urząd gminy, administracja 19,9 2,4 2,7 2,2 2,8 2,6 2,0 4,6 1,4 

rolnictwo i łowiectwo -  2,8 4,2 2,6 2,3  - 1,5 - 4,3 

ochrona przyrody, wygląd 

okolicy 
11,4 - - - 1,3 2,2 1,1 3,3 - 

kultura, dziedzictwo narodowe - - 1,8 1,1 - - - - 0,5 

drogi i komunikacja 53,8 1,4 6,0 0,8 - 3,1 5,1 4,1 -  

pozostałe 47,2 3,5 3,7 2,7 3,6 3,3 1,8 7,2 1,0 

Źródło: Sprawozdania budżetowe JST udostępniane przez Ministerstwo Finansów RP [w:] www.naszakasa.pl 

Najważniejsze dane dotyczące struktury budżetów w roku 2013 jednostek samorządu 

terytorialnego wchodzących w skład OFAL zestawiono w Tab.1.2.6.3. Jedyną gminą 

Aglomeracji Leszczyńskiej, która nie posiada zadłużenia jest Krzemieniewo. Najbardziej 

zadłużoną gminą jest miasto Leszno, gdzie zadłużenie stanowi 48% ogółu dochodów.  

Główne źródła wpływów do budżetu są podobne we wszystkich jednostkach. Najczęściej 

dominują wpływy ze środków państwa (34-57% ogółu wpływów do budżetu). Kolejną 

największą grupą są podatki (16-46%), na które składają się podatek od nieruchomości 

i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatek rolny. Ważną 

pozycję w przychodach miasta Leszna, a także Przemętu stanowią środki pozyskane z Unii 

Europejskiej i innych programów zagranicznych. Może to być ważne źródło finansowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie OFAL. 

Jeśli chodzi o strukturę wydatków, to największą pozycję stanowią koszty związane z edukacją 

i wychowaniem (30-41% wydatków). Każda z gmin wydaje dużo na pomoc społeczną 

i administrację. W kontekście finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych zwraca uwagę 

fakt, że niektóre jednostki terytorialne w roku 2013 nie poniosły żadnych wydatków na 

kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, ochronę środowiska i wygląd okolicy, a także na 

drogi i komunikację. Taki stan rzeczy można tłumaczyć rocznym charakterem budżetu 

i potrzebą kumulowania wydatków w przypadku realizacji większych inwestycji. 

Jednostki samorządu terytorialnego posiadają potencjał finansowy do realizacji zadań 

związanych z rewitalizacją. Ważne jest ich doświadczenie w zakresie pozyskiwania 

i poprawnego rozliczania środków zewnętrznych – z budżetu państwa, Unii Europejskiej 

i innych źródeł zagranicznych. Dzięki temu możliwa jest multiplikacja finansów, które będą 

służyć rewitalizacji. 
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1.3. Sfera społeczna 

1.3.1. Struktura demograficzna i społeczna mieszkańców aglomeracji 

Demografia 

Według danych GUS Aglomerację Leszczyńską na koniec 2013 r. zamieszkiwało 132 502 

mieszkańców, z czego 69 596 mieszkało w miastach. Rozkład mieszkańców w podziale na 

poszczególne gminy przedstawia poniższy rysunek: 
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Ryc.1.3.1.1. Udział liczby ludności w gminach w ogóle ludności OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 
Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

W roku 2013 średnia gęstość zaludnienia w OFAL wynosiła 125 osób na 1 km2. Wartość ta 

była zbliżona do średniej krajowej (123 osoby), ale większa niż wartość dla województwa 

wielkopolskiego (116 osób). Gęstość zaludnienia jest bardzo zróżnicowana na terenie 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Najwyższy wskaźnik odnotowano w mieście Lesznie (2 027 osób na 

1km2), najmniejszy w Gminie Święciechowa - 57 osób. 

Ryc. 1.3.1.2. Gęstość zaludnienia w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 
Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

W strukturze ludności OFAL, podobnie jak w kraju i województwie wielkopolskim, dominują 

kobiety. W roku 2013 r. mieszkały tu 67 732 kobiety (51,1%) i 64 770 mężczyzn (48,9%).  
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Porównanie struktury ludności według wieku dla Aglomeracji Leszczyńskiej i Polski dokonane 

na podstawie danych GUS za rok 2013, daje dość zbliżone wyniki. Dla obu terytoriów 

identyfikowalne są skutki dwóch wyżów demograficznych w postaci większego udziału 

w populacji osób w wieku 30-24 lat (8,5% dla OFAL) oraz 55-59 lat (7,2% dla OFAL). 

Ponadto analiza danych pozwala stwierdzić, że sytuacja w Aglomeracji Leszczyńskiej jest 

nieco lepsza niż średnio w kraju z uwagi na większy udział procentowy dzieci oraz ludności 

w wieku mobilnym (między 18 a 44 rokiem życia), a także niższy udział osób starszych 

(powyżej 70 roku życia).  

Ryc. 1.3.1.3. Struktura ludności według wieku w OF Aglomeracji Leszczyńskiej i Polsce w 2013 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Inne ujęcie struktury wiekowej ludności pozwala podzielić populację danej jednostki 

terytorialnej na mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym. 

Na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2013 udział poszczególnych 

grup prezentował się następująco: 20,1% mieszkańców (26 663) było w wieku 

przedprodukcyjnym, 63,4% (83 944) w wieku produkcyjnym, a 16,5% (21 895) w wieku 

poprodukcyjnym. Porównanie tych danych z rokiem 2007 wskazuje na występowanie 

w Aglomeracji Leszczyńskiej ogólnokrajowej tendencji starzenia się społeczeństwa. Udział 

osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 3 punkty procentowe, a osób w wieku produkcyjnym 

i przedprodukcyjnym zmniejszył się odpowiednio o 1,5 i 1,4 punktu procentowego.  

W latach 2007-2013 liczba ludności Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej 

uległa zwiększeniu o 4 156 osób, czyli o 3,2%. Przy czym tempo wzrostu w ostatnich trzech 
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latach zauważalnie spadło. Podobny trend odnotowano w województwie wielkopolskim, choć 

w latach 2007-13 wzrost liczby ludności województwa był nieco mniejszy i wyniósł 2,4%. 

W tym samym okresie liczba ludności Polski wzrosła zaledwie o 1% z tendencją spadkową od 

2011 roku. Większy przyrost mieszkańców odnotowano na terenach wiejskich niż miejskich 

(Ryc.1.3.1.1.). 
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Ryc.1.3.1.1. Liczba mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej w latach 2007-2013 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Wzrost liczby ludności OFAL jest efektem wzrostu liczby mieszkańców w każdej jednostce 

terytorialnej wchodzącej w skład Aglomeracji Leszczyńskiej. Nie był to jednak wzrost 

równomierny. W analizowanym okresie wzrost w Lesznie wyniósł zaledwie 0,8%, a w 

pozostałych jednostkach osiągnął średnią wartość 5,6%. 

Ryc.1.3.1.3. Wzrost liczby mieszkańców na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej w latach 

2007-13. 

 
Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

Najmniejszy wzrost liczby mieszkańców w latach 2007-13 odnotowało Leszno oraz gminy 

położone peryferyjnie w stosunku do ośrodka centralnego: Przemęt i Krzemieniewo. 

Największy wzrost odnotowały gminy położone wokół miasta: Lipno, Rydzyna, Święciechowa, 

Włoszakowice i Osieczna, a także bardziej oddalone Wijewo. 
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Wzrost liczby mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej w ostatnich latach jest efektem 

dodatniego salda migracji wewnętrznej i przyrostu naturalnego. Saldo migracji na Obszarze 

Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2013 było dodatnie i wyniosło 52 osoby. 

Jest to zjawisko korzystne, szczególnie, że dodatnie saldo migracji w Aglomeracji 

Leszczyńskiej rejestrowano nieprzerwanie od 2007 roku, choć jego wartość w ostatnich 

dwóch latach nieco spadała. 

Analizując saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w poszczególnych gminach 

tworzących OFAL zwraca uwagę ujemne saldo Leszna i gmin położonych peryferyjnie wobec 

ośrodka centralnego Aglomeracji Leszczyńskiej: Przemętu, Wijewa i Krzemieniewa. Dodatnie 

saldo migracji odnotowano w pierścieniu gmin położonych wokół Leszna i w gminie 

Włoszakowice. 

Ryc. 1.3.1.4.Saldo migracji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminach OF Aglomeracji Leszczyńskiej w 2013 r. 

 
Źródło: Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskania inwestorów dla Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

W 2013 r. przyrost naturalny dla Aglomeracji Leszczyńskiej był dodatni i wyniósł 371 osób. 

Najwyższy przyrost naturalny w 2013 r. liczony na 1000 mieszkańców odnotowano w gminie 

Lipno (5,9) oraz gminie Krzemieniewo (5,8). Najniższy przyrost naturalny odnotowano 

natomiast w gminie Osieczna (0,2 os. na 1000 mieszkańców). Nawet ten najgorszy wskaźnik 

zanotowany w jednej z gmin OFAL był i tak lepszy niż średnia dla kraju.  

Tab.1.3.1.2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w latach 2007-2013. 

Jednostka terytorialna 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Osoby 

Polska 0,3 0,9 0,9 0,9 0,3 0,0 -0,5 

woj. wielkopolskie 2,1 2,9 2,7 2,9 2,1 1,8 1,2 

powiat leszczyński 3,8 5,3 4,3 5,2 3,8 4,2 3,4 

Miasto Leszno  1,5 2,6 3,6 2,4 2,9 1,8 2,1 
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Gmina Krzemieniewo 1,2 4,9 2,7 5,4 3,1 6,3 5,8 

Gmina Lipno 4,3 8,2 5,2 6,6 6,2 4,1 5,9 

Gmina Osieczna 1,0 5,1 3,4 3,6 1,2 1,9 0,2 

Gmina Przemęt 4,3 5,4 4,9 4,7 3,5 4,3 4,0 

Gmina Rydzyna 6,7 4,4 4,5 6,1 4,0 2,4 3,2 

Gmina Święciechowa  4,2 5,4 4,8 3,4 0,4 4,4 2,1 

Gmina Wijewo 5,1 7,3 5,8 7,6 8,1 4,0 4,8 

Gmina Włoszakowice 5,1 4,0 5,0 5,4 6,1 5,8 3,1 

Źródło: Dane GUS. 

Prognozę liczby mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej przygotowaną przez Wojewódzki 

Urząd Statystyczny w Poznaniu na lata 2011-2035 na tle trendów demograficznych 

w regionie i kraju można uznać za korzystną. Do roku 2023 liczba mieszkańców OFAL będzie 

systematycznie rosnąć. Po tym okresie nieznacznie spadnie, jednak nie osiągnie poziomu 

niższego niż w 2011 roku. Prognozowane jest niewielkie przesunięcie liczby osób 

zamieszkujących tereny miejskie w stosunku do obszarów wiejskich (Ryc.1.3.1.3.). 

Ryc. 1.3.1.3. Liczba mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej w latach 2011-2035 r. – prognoza. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zakładany wzrost liczby mieszkańców OFAL do roku 2023 jest wynikiem prognozowanego 

dodatniego salda migracji oraz w zakładanego do roku 2019 dodatniego przyrostu 

naturalnego. Szczegóły zestawiono w Tab. 1.3.1.3. 

Prognozy WUS w Poznaniu wskazują także na zmiany struktury wieku mieszkańców OFAL. 

Wpisują się one w krajowe trendy demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa. 

Do roku 2035 spadnie liczba mieszkańców w wieku do 18 roku życia, wzrośnie natomiast 

grupa mieszkańców w wieku 65+. Wzrost ten w stosunku do roku 2011 wyniesie aż 81,35 %. 

Jego dynamika będzie największa w latach 2011-2023 (wzrost o około 61%). Dla grup 

wiekowych 75+, 80+ oraz 85+ w okresie objętym prognozą przewiduje się jeszcze wyższy 

wzrost ich liczebności tj.: 

 liczba osób w wieku 75+ wzrośnie aż o 121 % w stosunku roku 2011,  

 liczba osób w wieku 80+ wzrośnie aż o 134 % w stosunku roku 2011,  

 liczba osób w wieku 85+ wzrośnie aż o 135 % w stosunku roku 2011. 
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Ryc. 1.3.1.4. Prognoza ludności w latach 2011 – 2035 na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 
Źródło: WUS w Poznaniu. 

Ryc.1.3.1.5. Prognoza ludności w latach 2011 – 2035 na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 

 
Źródło: Dane GUS. 

Struktura wykształcenia 

W oparciu o dane GUS z 2011 roku dla trzech powiatów, na terenie których położony jest 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej dokonano oceny poziomu wykształcenia 

ludności w porównaniu ze strukturą wykształcenia w województwie wielkopolskim i całym 

kraju. Najkorzystniejsza sytuacja występowała w mieście Lesznie. W porównaniu z powiatami 

ziemskimi w Lesznie mieszkało więcej osób z wykształceniem wyższym (21,4%) i mniej 

z wykształceniem podstawowym (18%). Struktura wykształcenia mieszkańców Leszna była 

korzystniejsza niż w województwie wielkopolskim i w Polsce. Niestety w powiatach 

leszczyńskim i wolsztyńskim udział osób lepiej wykształconych był niższy niż w Wielkopolsce 

i kraju. W obu powiatach dominowała grupa mieszkańców z wykształceniem zawodowym 

(odpowiednio 34,9% i 35,4%) i podstawowym (odpowiednio 27,9% i 26,9%), kosztem grupy 

z wykształceniem wyższym (11% i 10,9%) i średnim (26,1% i 26,8%). 

Ryc.1.3.1.6. Struktura wykształcenia ludności w powiatach OF Aglomeracji Leszczyńskiej, województwie 

wielkopolskim i Polsce w 2011 r. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Bezrobocie 

Jednym z ważnych elementów opisujących sferę społeczną danego obszaru jest stan 

bezrobocia. W Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2013 zarejestrowanych było 4 986 osób 

bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosiła 5,9% i była niższa niż w województwie 

wielkopolskim (6,6%) i w Polsce (8,8). W latach 2007-2013 trend zmian stopy bezrobocia na 

terenie OFAL odpowiadał trendom dla województwa i kraju. Niepokojącym zjawiskiem był 

istotny wzrost liczby bezrobotnych na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej 

w stosunku do roku 2007. Na przestrzeni sześciu badanych lat liczba bezrobotnych wzrosła 

o 1 621 osób, czyli 48,2%. Wzrost ten był dwukrotnie większy niż w województwie (23,6%) 

i Polsce (28,4%). 

Zjawisko bezrobocia inaczej postrzegane jest przez lokalnych pracodawców poszukujących 

pracowników do swoich przedsiębiorstw. Niskie bezrobocie powoduje, że firmom trudniej 

jest znaleźć pracowników, w szczególności produkcyjnych, na niżej opłacanych 

stanowiskach12.  

Ryc. 1.3.1.7 Udział bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym w OF Aglomeracji Leszczyńskiej, 

województwie wielkopolskim i Polsce w latach 2007-2013. 

                                                           
12

 http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/jest-praca-brak-chetnych.html 

http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/w-lesznie-brakuje-pracownikow.html 

17,9% 

16,9% 

11,0% 

10,9% 

21,4% 

33,3% 

31,7% 

26,1% 

26,8% 

37,5% 

22,9% 

26,8% 

34,9% 

35,4% 

23,1% 

25,9% 

24,6% 

27,9% 

26,9% 

18,0% 

Polska 

Woj. wielkopolskie 

Powiat leszczyński 

Powiat wolsztyński 

Leszno 

wyższe średnie zawodowe podstawowe 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
4
7
 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W strukturze bezrobotnych według płci na Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji 

Leszczyńskiej w 2013 r. przeważały kobiety. Stanowiły one 56,8% zarejestrowanych 

bezrobotnych, podczas gdy w województwie wielkopolskim, udział kobiet wynosił 55,1%, a w 

Polsce 51%. Przewagę kobiet odnotowano we wszystkich gminach analizowanego obszaru. 

Największy udział bezrobotnych kobiet (ponad 60%) stwierdzono w gminach Krzemieniewo, 

Świeciechowa i Rydzyna. 

W roku 2013, a także w latach poprzednich największą grupę wśród zarejestrowanych 

bezrobotnych stanowiły osoby młode. We wszystkich trzech powiatach, na terenie których 

zlokalizowana jest Aglomeracja Leszczyńska największą grupę wśród bezrobotnych stanowiły 

osoby w wieku 25-34 lat. Ich odsetek wynosił 27,2% w powiecie wolsztyńskim, 29,2% 

w Lesznie i 29,5% w powiecie leszczyńskim. Wartości te były zbliżone do średnich dla 

województwa wielkopolskiego i Polski. Drugą z kolei, co do wielkości, grupą bezrobotnych 

w powiatach leszczyńskim i wolsztyńskim były osoby w wieku 24 lat i mniej (25,6% i 25,5%), 

a w mieście Lesznie – osoby z grupy 35-44 lat (20,5%). Grupa osób bezrobotnych w wieku 

45+ stanowiła w przybliżeniu 1/3 wszystkich zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

W powiecie leszczyńskim było to 28% bezrobotnych, wolsztyńskim – 31,7%, i 34,5% 

w Lesznie. 

Z punktu widzenia potencjalnych szans na rynku pracy ważna jest struktura wykształcenia 

bezrobotnych. W 2013 roku w powiatach tworzących OFAL struktura bezrobotnych według 

wykształcenia była zbliżona do struktury w województwie wielkopolskim i Polsce. W powiecie 

leszczyńskim, wolsztyńskim i mieście Lesznie największą grupę wśród bezrobotnych stanowiły 

osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (odpowiednio 34,1%, 35,3% i 26,1%). 

W przypadku miasta wartość udziału tej grupy była nieco niższa niż średnie dla województwa 

wielkopolskiego i Polski, a w przypadku dwóch pozostałych jednostek – wyższa. W Lesznie 

i powiecie leszczyńskim na drugim miejscu znajdowały się osoby z wykształceniem 
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gimnazjalnym lub niższym (25% i 24,3%), w powiecie wolsztyńskim – z wykształceniem 

policealnym i średnim zawodowym (22,8%). Najmniejszą grupę wśród bezrobotnych tworzyły 

osoby lepiej wykształcone (posiadające wykształcenie wyższe lub średnie ogólnokształcące). 

Wśród bezrobotnych zauważalny był udział absolwentów – 5,5% w Lesznie, 8,4% w powiecie 

wolsztyńskim i 9,9% w powiecie leszczyńskim. W przypadku powiatów ziemskich odsetek ten 

był większy niż średnia dla województwa i Polski (6,7% i 5,6%). 

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie za rok 2013 wynika, że wśród osób 

długotrwale bezrobotnych przeważały kobiety (od 64,3% w mieście Leszno do 65,7% 

w powiecie leszczyńskim). Ze względu na zawód w grupie osób pozostających bez pracy 

dłużej niż 12 miesięcy dominowali sprzedawcy i pokrewni (15,7% w obu jednostkach), 

pracownicy usług osobistych (9,1% i 11%) oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym, 

obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych (5,7% i 10,8%). 

Za szczególnie zagrożone długotrwałym bezrobociem Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie 

zidentyfikował następujące grupy osób: poniżej 25 roku życia, powyżej 50 roku życia, 

nieposiadające kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia 

średniego oraz samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Jedną 

z głównych przyczyn złej sytuacji na rynku pracy wskazanych grup ludności jest zamykanie 

zakładów pracy i zmniejszanie liczby zatrudnionych. Wpływ na niekorzystną sytuację osób 

bezrobotnych ma również duża rola kontaktów nieformalnych w procesie poszukiwania 

pracy. Lokalny rynek pracy charakteryzuje się niewielką elastycznością ze względu na 

dominację małych firm usługowych i handlowych oraz brak dużych przedsiębiorstw. Często 

sami bezrobotni wykazują niewielką elastyczność, nie posiadają wystarczających umiejętności 

czy wykształcenia. Warto zwrócić uwagę na ograniczoną mobilność bezrobotnych, która 

wiąże się z niedoborami w komunikacji między gminami, sytuacją rodzinną (wychowywanie 

dzieci) i barierami mentalnymi np. apatią społeczną, brakiem pewności siebie, strachem przed 

zmianami13. 

Mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej, którzy poszukują pracy mogą 

liczyć na wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie, a w przypadku mieszkańców gminy 

Przemęt – w Wolsztynie. Główną formą aktywizacji zawodowej jest pośrednictwo pracy, 

polegające na udzielaniu przez Powiatowy Urząd Pracy informacji o sytuacji na lokalnym 

rynku, nawiązywaniu kontaktów między bezrobotnymi a pracodawcami, pozyskiwaniu 

i rozpowszechnianiu ofert pracy. W 2013 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie 

pracodawcy zgłosili 2 349 ofert pracy. Oferty dostępne w PUP w Lesznie dotyczyły głównie 

zawodów takich jak: sprzedawca, pracownik ds. ekonomii i administracji, krawiec/szwacz, 

murarz, kierowca samochodu ciężarowego, malarz, magazynier, doradca klienta, kucharz. 

                                                           
13

 Wnioski z raportu z badania jakościowego wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Leszna i powiatu 

leszczyńskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, Leszno 2009 
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Ryc. 1.3.1.8 Struktura bezrobotnych biorących udział w aktywnych formach pomocy oferowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Lesznie w 2013 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Analizy efektywności zatrudnieniowej w Wielkopolsce w 2013 roku. 

Inną formą wsparcia osób bezrobotnych jest doradztwo zawodowe, przez które rozumie się 

porady dotyczące wyboru ścieżki zawodowej i możliwości zdobywania nowych kwalifikacji 

oraz oferowanie merytorycznego wsparcia w trakcie poszukiwania pracy. W 2013 r. doradcy 

zawodowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie udzielili 5 034 porady indywidualne oraz 

porady grupowe, w których wzięło udział 50 bezrobotnych. Ponadto przeprowadzono 31 

spotkań informacyjnych dla osób po raz pierwszy rejestrujących się w urzędzie – 

uczestniczyło w nich 278 osób oraz 52 spotkania dla młodzieży w wieku do 25 roku życia, 

w których uczestniczyło 565 osób14. Zainteresowani mogli korzystać z oferty Klubu Pracy. 

W 2013 r. osoby pozostające bez pracy mogły wziąć udział w kilku warsztatach dotyczących 

m.in. przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, umiejętności niezbędnych 

w procesie poszukiwania pracy, aktywności zawodowej kobiet będących matkami. Klub 

prowadzi także informację zawodową, z której skorzystało 339 osób15. 

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie udzielał także informacji o dostępnych miejscach pracy 

i warunkach życia w innych krajach Unii Europejskiej, doradztwie zawodowym oraz pomocy 

w kontaktach między bezrobotnymi a pracodawcami16. 

W roku 2013 bezrobotni mogli skorzystać z różnorodnych aktywnych form pomocy 

oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie17. Skorzystało z nich 1 169 

bezrobotnych, czyli 23,4% wszystkich pozostających bez pracy w OFAL. Udział bezrobotnych 

                                                           
14

 Informacja o sytuacji na rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w 2013 r., Powiatowy Urząd 

Pracy w Lesznie, Leszno 2014 
15

 Tamże 
16

 Tamże 
17

 Analiza efektywności zatrudnieniowej w Wielkopolsce w 2013 roku, Poznań 2014 
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korzystających z konkretnych aktywnych form pomocy przedstawia Ryc.1.3.1. Najwięcej osób 

uczestniczyło w stażach (37,6%), szkoleniach (35,4%) i korzystało z dofinansowania do 

podejmowanej działalności gospodarczej (19%).  

 

1.3.2. Charakterystyka oraz określenie grup społecznych wymagających wsparcia 

w ramach strategii rewitalizacji 

Za grupę społeczną wymagającą wsparcia uważa się osoby korzystające z pomocy społecznej. 

W roku 2012 na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej ze środowiskowej pomocy społecznej 

korzystało 8725 osób w gospodarstwach domowych. Liczba ta systematycznie spada od kilku 

lat. W stosunku do roku 2008 była o 1000 osób mniejsza. 

Tab.1.3.2.1. Osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. 

Jednostka terytorialna 

Osoby w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej 

2008 2009 2010 2011 2012 

osoba 

Aglomeracja 

Leszczyńska 

9718 10008 9177 9052 8725 

powiat leszczyński 3977 3883 3244 3343 3117 

Miasto Leszno  4551 4896 4739 4590 4574 

Gmina Krzemieniewo 780 825 636 603 496 

Gmina Lipno 538 534 535 547 504 

Gmina Osieczna 417 430 388 390 440 

Gmina Przemęt 1190 1229 1194 1119 1034 

Gmina Rydzyna 526 504 475 472 448 

Gmina Święciechowa  835 728 358 405 365 

Gmina Wijewo 322 394 349 409 428 

Gmina Włoszakowice 559 468 503 517 436 

Źródło: Dane GUS. 

Najwięcej osób wymagało pomocy w Lesznie (4 574) i Przemęcie (1 034), gdzie zamieszkuje 

najwięcej ludności w Aglomeracji Leszczyńskiej. Najmniej osób korzystało z pomocy w Gminie 

Święciechowa i Wijewo, choć w tej ostatniej w latach 2008-2012 liczba ta systematycznie 

wzrastała (o ponad 100 osób). 

Obraz ubóstwa w danej jednostce terytorialnej przedstawia wyrażony w % wskaźnik udziału 

osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

w ludności ogółem. W 2012 r. najwyższy wskaźnik odnotowany został na terenie gminy 

Wijewo (11,5%), gminy Przemęt (7,5%) oraz gminy Lipno (7,2%). Stosunkowo wysokim 

wskaźnikiem charakteryzowało się również Leszno (7,1%). Średnia krajowa w tym samym 

czasie wyniosła 8,1%, natomiast średnia dla województwa wielkopolskiego to 7,5%. Dla 
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większości gmin w OFAL wskaźnik ten zmniejszył się w stosunku do roku 2008. W przypadku 

gminy Świeciechowa uległ redukcji o prawie 60%. Zwiększenie udziału osób potrzebujących 

pomocy do liczby ludności ogółem odnotowano w tym samym okresie w gminach Wijewo 

i nieznacznie w Osiecznej. W Lesznie utrzymał się ten sam poziom. 
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Tab. 1.3.2.2. Udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

w ludności ogółem. 

Jednostka terytorialna 

udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej 

pomocy społecznej w ludności ogółem 

2008 2009 2010 2011 2012 

% 

Polska 9,6 9,1 8,7 8,1 8,1 

woj. wielkopolskie 8,5 8,4 8,0 7,4 7,5 

powiat leszczyński 7,8 7,6 6,2 6,3 5,9 

Miasto Leszno  7,1 7,6 7,3 7,1 7,1 

Gmina Krzemieniewo 9,2 9,8 7,6 7,2 5,9 

Gmina Lipno 8,9 8,5 8,0 8,0 7,2 

Gmina Osieczna 4,8 4,9 4,4 4,4 4,9 

Gmina Przemęt 8,7 8,9 8,7 8,1 7,5 

Gmina Rydzyna 6,4 6,1 5,7 5,6 5,2 

Gmina Święciechowa  11,6 10,0 4,8 5,4 4,8 

Gmina Wijewo 9,1 10,9 9,5 11,0 11,5 

Gmina Włoszakowice 6,4 5,3 5,7 5,8 4,8 

Źródło: Dane GUS. 

Oprócz beneficjentów pomocy społecznej grupą społeczną wymagającą wsparcia są osoby 

bezrobotne, w tym szczególnie zagrożone długotrwałym bezrobociem. Z uwagi na sytuację 

demograficzną Polski warto pomyśleć o seniorach oraz o zapobieganiu odpływowi młodych 

wykształconych mieszkańców do dużych aglomeracji, w tym Poznania i Wrocławia. 

W przypadku osób starszych chodzi o zapewnienie jak najdłuższej sprawności fizycznej 

i intelektualnej. Z kolei w celu przyciągnięcia i zatrzymania młodych i wykształconych osób 

stworzenie warunków dla budowania atrakcyjnych miejsc pracy oraz podnoszenie jakości 

życia, w tym dla młodych małżeństw i rodzin z dziećmi. 

 

1.3.3. Dostęp do infrastruktury społecznej (instytucje, placówki i organizacje 

działające w sferze społecznej i braki w tym zakresie) oraz planowane 

projekty inwestycyjne i pozainwestycyjne mające na celu poprawę stanu 

w sferze społecznej, w tym zwiększających liczbę miejsc pracy 

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej posiada zróżnicowaną infrastrukturę 

społeczną. Po krótce omówiono instytucje wychowawczo-oświatowe, instytucje kultury, 

pomocy społecznej oraz organizacje wspierające przedsiębiorczość i innowacyjność. 

Placówki wychowawczo-oświatowe 

Na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej dostęp do placówek oferujących rodzicom opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3 jest mocno ograniczony. Brak jest publicznych żłobków. Ofertę 
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w tym zakresie zapewniają jedynie trzy prywatne żłobki zlokalizowane w Lesznie, w których 

jest łącznie 150 miejsc. 

Znacznie lepiej przedstawia się sytuacja w zakresie wychowania przedszkolnego. Na terenie 

Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 roku funkcjonowały 42 przedszkola, z których 34 były 

prowadzone przez jednostki samorządu gminnego. Najwięcej placówek znajdowało się na 

terenie Leszna (21) i gminy Przemęt (8). Łącznie placówki przedszkolne z terenu Aglomeracji 

Leszczyńskiej dysponowały 4 814 miejscami. W stosunku do roku 2007 ich liczba wzrosła 

o 910 miejsc. Przedszkola zarządzane przez samorządy lokalne dysponowały łącznie 3 890 

miejscami.  

Dostęp do infrastruktury przedszkolnej w danej jednostce terytorialnej określany jest przez 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3 - 5 

lat. W roku 2012 najwyższy wskaźnik w OFAL posiadało miasto Leszno (88,7%) i gmina 

Osieczna (82,6%). W przypadku tych gmin odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym był wyższy niż średnio w województwie wielkopolskim i Polsce. Najniższy 

wskaźnik osiągnięty został przez gminę Święciechowa (55,2%). We wszystkich jednostkach 

terytorialnych wchodzących w skład OFAL odsetek dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym w roku 2012 był większy niż w roku 2007. Nie było to spowodowane 

rozwojem dostępnej infrastruktury, lecz zmniejszeniem udziału tej grupy wiekowej 

w populacji gmin. 

Tab.1.3.3.1. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3 - 5 lat 

ogółem w latach 2007-2012. 

Jednostka terytorialna 

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% 

Polska 47,3 52,7 59,7 62,6 69,2 69,7 

województwo wielkopolskie 53,9 59,9 65,8 68,0 73,0 73,7 

powiat leszczyński 53,3 56,7 64,0 67,1 67,2 69,3 

Miasto Leszno  78,4 84,9 83,2 88,7 88,4 88,7 

Gmina Krzemieniewo 47,6 50,8 55,7 74,2 70,1 70,1 

Gmina Lipno 57,7 60,5 71,4 57,3 61,1 65,5 

Gmina Osieczna 70,1 69,4 77,7 84,1 81,8 82,6 

Gmina Przemęt 61,4 65,5 76,4 78,6 72,2 79,2 

Gmina Rydzyna 53,5 53,7 60,9 63,3 62,8 69,3 

Gmina Święciechowa  50,0 58,2 57,6 58,7 58,9 55,2 

Gmina Wijewo 64,3 60,5 65,6 67,5 65,4 74,0 

Gmina Włoszakowice 40,7 47,7 59,4 63,3 68,9 69,2 

Źródło: Dane GUS. 

Według prognoz demograficznych dla OFAL do roku 2015 roku liczba dzieci w wieku od 3 do 

6 lat będzie rosnąć. W kolejnych latach będzie systematycznie spadać. Dodatkowo w wyniku 
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obniżenia wieku szkolnego do sześciu lat nastąpi zwiększenie liczby wolnych miejsc 

w placówkach wychowania przedszkolnego. 

Na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej w 2012 roku funkcjonowały 43 szkoły podstawowe (bez 

szkół specjalnych). Warto zaznaczyć, że około 1/4 szkół (11, czyli 25,6%) znajdowała się 

w Lesznie. W pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 8 w przypadku Przemętu (gminy 

drugiej po Lesznie co do liczby mieszkańców) do 1 w przypadku Wijewa (gminy 

o najmniejszej liczbie mieszkańców). W związku z tym należy stwierdzić, że wszystkie gminy 

posiadały zaplecze edukacyjne na poziomie podstawowym. W okresie ostatnich 6 lat liczba 

szkół podstawowych nie uległa zmianie. Na obszarze Aglomeracji Leszczyńskiej działalność 

edukacyjną prowadzi także 6 szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 

intelektualnie. 

Według danych z 2013 r. do szkół podstawowych uczęszczało na terenie Aglomeracji 

Leszczyńskiej 8 465 dzieci, z czego prawie połowa (3 846, czyli 46,1%) uczyła się w mieście 

Lesznie. W pozostałych gminach liczba uczniów była zróżnicowana i wynosiła od 981 

w przypadku Przemętu do 261 w przypadku Wijewa. W porównaniu z rokiem 2007 nastąpił 

spadek o 2,7%, który jest mniejszy niż średnio w kraju (9%) i województwie wielkopolskim 

(6,9%). 

W przypadku szkolnictwa na poziomie gimnazjalnym w Obszarze Funkcjonalnym  

Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2013 zlokalizowanych było 30 gimnazjów (bez gimnazjów 

specjalnych). Największa ich liczba (10) funkcjonowała w Lesznie, co stanowiło 1/3 wszystkich 

szkół gimnazjalnych w Aglomeracji. W pozostałych gminach ich liczba wynosiła od 5 

w przypadku Włoszakowic do 1 w przypadku Lipna, Rydzyny i Wijewa. Oznacza to, że 

wszystkie gminy posiadały zaplecze edukacyjne na poziomie gimnazjalnym. W okresie 

ostatnich 6 lat liczba gimnazjów zmniejszyła się o 1 placówkę. Dodatkowo działalność 

edukacyjną na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej prowadzą 3 gimnazja specjalne. 

Do gimnazjów w 2013 uczęszczało na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej 4 359 uczniów, 

z czego połowa (2 050, czyli 49,2%) w mieście Lesznie. W stosunku do roku 2007 liczba 

uczniów w gimnazjach spadła o 966 osób (spadek o 18,14%). 

Placówki edukacyjne kształcące na poziomie ponadgimnazjalnym w roku 2013 były 

zlokalizowane w 4 gminach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej: mieście 

Leszno (6 liceów ogólnokształcących, 5 techników, 4 szkoły zawodowe), Przemęcie 

(technikum i szkoła zawodowa), Włoszakowicach (liceum ogólnokształcące i szkoła 

zawodowa) i Wijewie (szkoła zawodowa).  

Do wymienionych szkół w 2013 r. uczęszczało 5 101 osób, z czego prawie 93,6% uczyło się 

w Lesznie. W pozostałych gminach 134 uczniów kształciło się w Przemęcie, 119 we 

Włoszakowicach i 73 w Wijewie, co stanowiło odpowiednio 2,6%, 2,3% i 1,4% wszystkich 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych w analizowanym obszarze. Zebrane dane wskazują na 

wysoką koncentrację szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Lesznie. 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
5
5
 

Największym powodzeniem wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2013 r. na obszarze 

OFAL cieszyły się technika. Uczęszczało do nich 2 141 osób, czyli 42% uczniów. Nieco 

mniejsza liczba osób (2 035, czyli 39,9%) uczyła się w liceach ogólnokształcących. Na trzecim 

miejscu pod względem liczebności znajdowały się szkoły zawodowe – było w nich 925 

uczniów, czyli 18,1%. Nastąpiła zatem niewielka przewaga kierunków technicznych (55,2%) 

nad humanistyczno-społecznymi w szkołach na terenie OFAL. Uczniowie najczęściej wybierali 

profil inżynieryjno-techniczny – 22,1% uczniów. Na drugim miejscu znalazły się kierunki 

związane z usługami dla ludności (m.in. turystyka, rekreacja, kosmetologia, sport), w których 

kształciło się blisko 22% uczniów. Popularne były także kierunki ekonomiczne 

i administracyjne oraz architektura i budownictwo, które wybrało odpowiednio 13,7% i 13,6% 

młodzieży. Pozostałe kierunki to związane z rolnictwem (3,9%), artystyczne (0,5%) i ochrona 

środowiska (0,2%).  
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Ryc.1.3.3.2. Struktura kierunków kształcenia w technikach i szkołach zawodowych w OFAL w 2013 r. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Osobne zagadnienie stanowi stan techniczny opisanej infrastruktury wychowawczo-

edukacyjnej. Większość szkół mieści się w starych budynkach wymagających ciągłych 

inwestycji i dostosowania do wymogów nowoczesnej edukacji. Jednym ze wskaźników 

obrazujących wyposażenie w infrastrukturę IT szkół jest liczba uczniów przypadających na 1 

komputer. Dla szkół podstawowych na terenie OFAL wskaźnik ten według danych GUS z roku 

2012 wyniósł średnio 11,2, czyli więcej niż w województwie i Polsce (odpowiednio 10,2 i 10). 

Oznacza to, że komputeryzacja szkół podstawowych w Aglomeracji Leszczyńskiej znajdowała 

się średnio na niższym poziomie. Sytuacja w poszczególnych gminach była bardzo 

zróżnicowana. W Lipnie, Osiecznej, Rydzynie, Włoszakowicach i Przemęcie komputeryzacja 

szkół podstawowych prezentowała się korzystnie na tle regionu i kraju (wartość wskaźnika 

mieściła się w granicach 6,9 – 9). Najgorzej natomiast wypadły gminy Wijewo i Święciechowa.  

Wartość tego samego wskaźnika na poziomie gimnazjalnym wynosiła średnio 10,2, czyli 

dokładnie tyle samo co w województwie i Polsce. Także w przypadku szkół gimnazjalnych 

sytuacja była bardzo zróżnicowana w poszczególnych gminach. W Krzemieniewie, 

Święciechowie, Wijewie i Włoszakowicach komputeryzacja gimnazjów prezentowała się 

korzystnie (wartość wskaźnika mieściła się w granicach 3 – 8,8). Najgorzej wypadł Przemęt 

(22,6) i Leszno (13,6). 

Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, to liczba uczniów przypadających na 1 komputer 

wynosiła średnio 7, czyli znów więcej niż w województwie i Polsce, gdzie była równa 

odpowiednio 5,9 i 5,5. Biorąc pod uwagę to, że najwięcej tego typu szkół zlokalizowanych jest 

w Lesznie, trzeba pamiętać, że największy wpływ na wartość wskaźnika ma wyposażenie szkół 

leszczyńskich, w których wskaźnik osiągnął wartość 7,3 uczniów na jeden komputer.  
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Szkolnictwo wyższe 

Na terenie OFAL działają placówki szkolnictwa wyższego. W Lesznie funkcjonują 3 uczelnie: 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego, Wyższa Szkoła 

Humanistyczna oraz Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania. W Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej oferowane są studia zarówno na kierunkach humanistycznych (np. filologia, 

pedagogika), jak i technicznych (np. budownictwo, ekonomia, elektrotechnika, informatyka, 

logistyka, mechanika i budowa maszyn), z możliwością zdobycia tytułu licencjata lub 

inżyniera. Szkoła oferuje także studia podyplomowe. Wyższa Szkoła Humanistyczna kształci 

na kierunkach: pedagogicznym, kosmetologicznym i dietetycznym (studia I stopnia). Tytuł 

magistra można uzyskać z pedagogiki. WSH także oferuje studia podyplomowe. Wyższa 

Szkoła Marketingu i Zarządzania umożliwia podjęcie nauki na kierunku zarządzanie (tylko 

studia I stopnia) w kilku specjalnościach: marketing i zarządzanie, zarządzanie finansami 

przedsiębiorstw, zarządzanie w hotelarstwie i rekreacji konnej, zarządzanie w administracji, 

zarządzanie w logistyce i zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Na wskazanych uczelniach wyższych w 2013 r. studiowały 3 754 osoby, które stanowiły 2,6% 

wszystkich studentów w województwie wielkopolskim. Zdecydowaną większość studentów 

(67,1%) stanowiły kobiety. Odsetek ten był wyższy niż średnie wartości dla województwa 

i Polski, które wynosiły odpowiednio 60% i 58,4%. W 2013 r. uczelnie w Lesznie ukończyło 1 

321 osób, które stanowiły 3,1% absolwentów w regionie. 

Instytucje kultury 

Najwięcej placówek kultury znajduje się w mieście Lesznie. Dwie z nich finansowane są 

z budżetu województwa: Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie i Muzeum Okręgowe w Lesznie. 

Miejskie instytucje kultury to: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka 

w Lesznie, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie oraz Miejski Ośrodek Kultury 

w Lesznie. W ośrodku centralnym OFAL działa także Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia 

im. Romana Maciejewskiego. W Galerii Leszno dużą popularnością cieczy się kino. 

W pozostałych gminach działają Gminne Ośrodki Kultury, których celem jest zaspokajanie 

potrzeb lokalnych środowisk w tym zakresie.  

Łącznie na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2013 działało 26 placówek 

zakwalifikowanych jako domy i ośrodki kultury oraz kluby i świetlice18. W każdej z gmin 

znajdowała się przynajmniej jedna taka instytucja. Podobnie przedstawiała się sytuacja 

w zakresie dostępności bibliotek i ich filii. Z 29 bibliotek z filiami, aż 8 było zlokalizowanych 

w Lesznie. 

                                                           
18

 Na podstawie danych GUS, gromadzonych ze sprawozdań K-07 „Sprawozdanie z działalności domu kultury, ośrodka kultury, 

klubu, świetlicy”. Nie uważa się za świetlice jednostek, zwyczajowo określanych "świetlicami", nie prowadzących działalności 

kulturalnej, których pomieszczenia służą do innych celów, np. do organizowania narad i konferencji, kursów zawodowych itp. Nie 

ujmuje się tu także świetlic szkolnych. 
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Tab.1.3.3.2. Liczba domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic oraz bibliotek działających na terenie OFAL w roku 

2013. 

Jednostka terytorialna Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice Biblioteki i filie 

Krzemieniewo  1 4 

Lipno  1 2 

Osieczna  4 3 

Rydzyna 1 2 

Święciechowa  1 1 

Wijewo 6 2 

Włoszakowice  7 3 

Przemęt  1 4 

Miasto Leszno 4 8 

OFAL 26 29 

Źródło: Dane GUS. 

W Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2013 zorganizowano 610 

imprez, w których udział wzięło 133 722 uczestników. Najwięcej wydarzeń kulturalnych 

odbyło się w Lesznie (287) i Święciechowie (115), najmniej w Osiecznej (15) i Rydzynie (8). 

Najwięcej uczestników imprez odnotowano w Lesznie oraz w gminie Lipno. Zarówno ogólna 

liczba organizowanych na terenie OFAL imprez, jak i liczba ich uczestników w latach 2007-

2013 spadła. Największy wzrost liczby imprez odnotowały gminy: Przemęt (+56) 

i Święciechowa (+54), największy spadek: Leszno (-388) i Rydzyna (-61). Największy wzrost 

liczby uczestników organizowanych imprez nastąpił w gminie Lipno (+27 550), a największy 

spadek w mieście Lesznie (-40 249). 

Tab.1.3.3.3. Liczba imprez i ich uczestników zorganizowanych na terenie OFAL w latach 2007-2012. 

Jednostka 

terytorialna 

imprezy uczestnicy imprez 
200

7 

200

9 

201

1 

201

2 

201

3 
2007 2009 2011 2012 2013 

Krzemieniewo 23 15 0 46 34 4 951 9 015 0 11 320 6 142 

Lipno 5 31 26 26 41 1 070 27 800 33 146 26 610 28 620 

Osieczna  43 35 26 17 15 6 700 4 770 3 820 5 970 6 850 

Rydzyna 69 75 32 11 8 7 700 11 000 5 800 4 418 4 700 

Święciechowa  61 82 72 51 115 7 600 8 370 7 230 5 980 6 865 

Wijewo  37 13 21 23 21 2 920 830 1 640 1 410 1 740 

Włoszakowice  60 55 41 33 32 4 450 400 2 680 2 020 2 330 

Przemęt  1 45 55 60 57 5 000 920 2 535 2 474 2 845 

Miasto Leszno 675 486 343 295 287 113 879 87 671 95 566 80 211 73 630 

OFAL 974 837 616 562 610 154 270 150 776 152 417 140 413 133 722 

Źródło: Dane GUS. 

Imprezy organizowane na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej są zróżnicowane pod względem 

tematycznym i liczby uczestników, którymi są mieszkańcy gmin i osoby spoza OFAL. W tab. 

1.3.3.4. przedstawiono wybrane imprezy realizowane na terenie Aglomeracji w roku 2014. 

W Lesznie swoim zasięgiem oddziaływania i bogatym programem wyróżniają się Piknik 

szybowcowy „Leszno. Rozwiń skrzydła” i Dni Leszna. Na szczególną uwagę zasługuje 
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organizowany w gminie Lipno Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych 

w Wilkowicach, cykliczna impreza z wysoką liczbą uczestników. 

Tab.1.3.3.4. Wybrane imprezy zorganizowane na terenie OFAL w 2014 r. 

Lp. Impreza Termin Lokalizacja 

1. Majówka z ABC 1 maja Leszno-Region 

2. Dni Leszna 29 – 31 maja Leszno 

3. Back To The Streets maj Leszno 

4. 
Zwiedzanie Leszna 

z przewodnikiem 
11, 18, 25 maja Leszno 

5. Spływ Konwaliowym Szlakiem Kajakowym 31 maja Gmina Przemęt 

6. 
Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych 

„Prestige” 

31 maja – 1 

czerwca 
Leszno 

7. 

Rajd rowerowy 

„Rowerem przez Leszno-Region” 

„Rydzyńskie wianki nad Zalewem” 

14 czerwca Gmina Rydzyna 

8. 
Piknik szybowcowy 

„Leszno. Rozwiń skrzydła!” 
28- 29 czerwca Leszno 

9. 
Piknik konny 

„Leszczyńskie w siodle” 
26 lipca Gmina Osieczna 

10. XXXIII Szybowcowe Mistrzostwa Świata 
27 lipca – 10 

sierpnia 
Leszno 

11. 
Zawody Wędkarskie o puchar Wójta Gminy 

Wijewo 
3 sierpnia Gmina Wijewo 

12. 

Rajd Pieszy 

„Pieszo przez Leszno-Region” 

Piknik „Leszczyńskie smaki” 

24 sierpnia Leszno 

13. 

XIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników 

i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka 

w Wilkowicach 

23 – 24 sierpnia Gmina Lipno 

14. XXVII Dni Osiecznej 23 – 24 sierpnia Gmina Osieczna 

15. IV Rajd Rowerowy im. Zdzisława Adamczaka 28 sierpnia 
Gmina 

Krzemieniewo 

16. Dzień Wiatraka 31 sierpnia Gmina Rydzyna 

17. Powrót Króla 6 września Leszno 

18. 

Rajd Rowerowy wokół 

Gminy Lipno oraz 

Święto Pieczonego Ziemniaka 

7 września Gmina Lipno 

19. I Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet 8 – 13 września Leszno 

20. 
IV Średniowieczny Jarmark Cysterski 

w Przemęcie 
13 września Gmina Przemęt 

21. 
Zawody Sikawek Konnych 

w Święciechowie 
14 września 

Gmina 

Święciechowa 

22. Pożegnanie lata – festyn przy wiatrakach 20 września Gmina Osieczna 

23. 

Międzynarodowe Zawody Konne w Skokach 

przez Przeszkody, Eliminacje pucharu Świata, 

CSI 3*W 

7 - 9 listopada Leszno 

24. Konkurs talentów „Rozwiń skrzydła” listopad Leszno 

Źródło: Dane Organizacji Turystycznej Leszno-Region. 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
6
0
 

Na terenie OFAL nie funkcjonują instytucje typu teatr czy filharmonia. Są one dostępne 

w Poznaniu i Wrocławiu. Polepszenie dojazdu do tych dwóch miejscowości ułatwi 

mieszkańcom Aglomeracji Leszczyńskiej dostęp do bogatej oferty zlokalizowanych tam 

instytucji. Przedstawienia i koncerty obecnie odbywają się najczęściej w Sali MOK, 

nowoczesnej Sali PWSZ i w hali Trapez. 

Placówki Opieki Społecznej 

W każdej z jednostek terytorialnych wchodzących w skład OFAL funkcjonuje co najmniej 

jeden ośrodek pomocy społecznej. Najwięcej tego typu placówek, z racji centralnego 

położenia, zlokalizowanych jest w Lesznie: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Dom Seniora, 

Noclegownia, Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Środowiskowe Dom Pomocy zlokalizowane są także w Kąkolewie i we Włoszakowicach. 

Z analiz przeprowadzonych podczas prac nad Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego 

dla OFAL wynika, że infrastruktura pomocy społecznej, szczególnie w gminach jest 

niewystarczająca. Mieszkańcy zgłaszają potrzeby w zakresie placówek dla rodzica z dzieckiem 

i domów dziennej opieki dla osób starszych.  

W trakcie warsztatów, przeprowadzonych podczas prac nad Strategią rozwoju społeczno-

gospodarczego dla OFAL, przedstawiciele gmin położonych na terenie Aglomeracji 

leszczyńskiej zgłaszali jako istotny problem społeczny niewystarczające zasoby mieszkań 

socjalnych i komunalnych przy stale wzrastającej liczbie rodzin oczekujących na takie 

mieszkanie. 

Ochrona zdrowia 

Największą placówką leczniczą zlokalizowaną na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Szpital posiada drugi stopień 

referencyjności i w swojej strukturze posiada 16 wyspecjalizowanych oddziałów szpitalnych. 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie 

świadczy usługi oferowane przez 21 poradni specjalistycznych. 

W szpitalu do dyspozycji mieszkańców OFAL są pracownie diagnostyczne, w tym m.in. 

laboratorium analityczne, pracownie RTG, pracownie USG, pracownie tomografii 

komputerowej, pracownia gastroenterologiczna. 

W ramach prac nad Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL przeprowadzono 

badanie opinii na próbie 600 mieszkańców Aglomeracji Leszczyńskiej19. Respondenci ocenili 

jakość i dostępność opieki zdrowotnej na terenie swojej gminy/ miasta niezadowalająco. 

Przeważały opinie negatywne: raczej źle oceniło 30,4% ankietowanych, a zdecydowanie źle 

                                                           
19

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Raport końcowy z badań 

ilościowych i jakościowych, Leszno, czerwiec 2014 
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21%. Raczej dobrze jakość i dostępność opieki zdrowotnej oceniło 41,8% badanych, 

a odsetek oceniających te usługi bardzo dobrze wyniósł zaledwie 4,3%. 

Analiza danych statystycznych wykazuje wzrost liczby przychodni oferujących ambulatoryjną 

opiekę zdrowotną z 53 placówek w roku 2007 do 73 w roku 2013, choć w stosunku do roku 

poprzedniego nastąpił niewielki spadek. Najwięcej przychodni jest zlokalizowanych w Lesznie 

(47), tam też przybyło najwięcej przychodni. W pozostałych gminach liczba placówek wzrosła 

lub utrzymała się co najmniej na tym samym poziomie. 

Tab.1.3.3.5. Liczba przychodni – ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na terenie OFAL z podziałem na JST w latach 

2007-2013. 

Jednostka 

terytorialna 

Przychodnie - ambulatoryjna opieka zdrowotna 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Krzemieniewo  4 5 4 4 4 5 5 

Lipno  2 2 3 3 3 2 2 

Osieczna 4 4 4 4 5 4 4 

Rydzyna  3 4 3 3 3 3 3 

Święciechowa 2 2 2 2 2 2 2 

Wijewo 1 1 1 1 2 2 2 

Włoszakowice 2 2 2 2 3 5 5 

Przemęt 3 4 4 4 4 4 3 

Leszno 32 31 32 37 50 49 47 

OFAL 53 55 55 60 76 76 73 

Źródło: Dane GUS. 

Liczba udzielonych porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na terenie OFAL w roku 

2013 wyniosła 544 742. Najwięcej porad udzielono w Lesznie (62%). Udział porad 

udzielonych w pozostałych gminach wyniósł od 7% (Włoszakowice, Rydzyna) do 3% (Wijewo, 

Świeciechowa). W latach 2007-2013 w OFAL wzrosła liczba udzielonych porad w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej o ponad 111 tys. Jest to przede wszystkim efekt znacznego 

wzrostu porad udzielonych na terenie miasta Leszna. Roczna liczba udzielonych porad 

wzrosła także w Krzemieniewie, Włoszakowicach, Lipnie i Rydzynie. W pozostałych gminach 

odnotowano spadek, największy w gminie Przemęt.  

Tab.1.3.3.6. Podstawowa opieka zdrowotna – porady ogółem na terenie OFAL z podziałem na JST w latach 2007-

2013. 

Jednostka 

terytorialna 

Podstawowa opieka zdrowotna - porady ogółem 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Krzemieniewo  8851 25310 26740 26730 30835 29982 28250 

Lipno 15112 15112 18997 19812 17787 18883 20394 

Osieczna 32417 31296 28540 27246 26720 22811 23537 

Rydzyna  33151 32896 30524 27374 36163 35244 36155 

Święciechowa  20160 19385 19441 18280 18760 18719 18819 

Wijewo  23688 23688 24450 17865 18597 16517 16155 

Włoszakowice  25684 27033 30279 33725 36413 39062 37300 

Przemęt  43576 53438 47620 39891 38450 38118 28176 
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Miasto Leszno 230745 234248 268805 304581 316867 324665 335956 

OFAL 433384 462406 495396 515504 540592 544001 544742 

Źródło: Dane GUS. 

Instytucje otoczenia biznesu 

Warto w tym miejscu wymienić także instytucje otoczenia biznesu i różne organizacje, które 

poprzez swoje działania wpływają na sferę społeczną, a szczególnie na utrzymanie i tworzenie 

nowych miejsc pracy. Do najbardziej aktywnych należą: 

 Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. – Inkubator Przedsiębiorczości, 

 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, 

 Oddział w Lesznie Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., 

 Polska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości – Oddział w Lesznie,  

 Cech Rzemiosł Różnych, 

 Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu – Pełnomocnik w Lesznie, 

 Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich, 

 Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców „Starówka”, 

 Klaster Poligraficzno-Reklamowy. 

Większość z nich ma na celu wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności poprzez 

oferowane usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych. WARP, PFP i LCB oferują 

korzystne pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Regionalna Izba 

Przemysłowo-Handlowa, Cech Rzemiosł Różnych i Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 

w Poznaniu – Pełnomocnik w Lesznie, Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich, Leszczyńskie 

Stowarzyszenie Handlowców „Starówka” oraz Klaster Poligraficzno-Reklamowy działają 

w interesie swoich członków i oprócz działalności szkoleniowo-doradczej zajmują się także 

lobbingiem. Organizacje rzemieślnicze wyspecjalizowały się w zakresie praktyk uczniowskich 

i egzaminów zawodowych.  

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. jest podmiotem powołanym przez Miasto Leszno, 

którego oferta wyróżnia się na lokalnym rynku działaniami Inkubatora Przedsiębiorczości, 

zlokalizowanym na terenie Strefy Inwestycyjnej IDEA. LCB podejmuje różnorodne inicjatywy 

wspierające kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców subregionu leszczyńskiego: 

warsztaty, szkolenia, doradztwo w zakresie założenia i rozwoju działalności gospodarczej, 

oraz fundusze pożyczkowe. W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL jednym 

z projektów przyjętych do realizacji jest rozbudowa istniejącego Inkubatora o Inkubator 

Technologiczny, który ma sprzyjać powstawaniu firm technologicznych stwarzających trwałe 

i dobrze płatne miejsca pracy. LCB jest także aktywne w zakresie budowy klastrów 

wspierających kluczowe branże OFAL: spożywczą, budowalną i informatyczną. Celem 

działania inicjatyw klastrowych jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności 

lokalnych firm dzięki współpracy z nauką, szkołami, IOB i lokalnymi władzami. LCB jest też 

inicjatorem współpracy instytucji otoczenia biznesu działających w subregionie leszczyńskim 

służącej lepszej koordynacji ich działań oraz prowadzących do większej specjalizacji. 
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Szeroki wachlarz usług wsparcia oferuje Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Sp. z o.o., która posiada swój oddział w Lesznie. W ramach Krajowego Systemu Usług 

umożliwia dostęp do wielu bezpłatnych lub w niewielkim stopniu odpłatnych usług 

informacyjnych i doradczych oraz korzystnego finansowania zwrotnego. Nie jest jednak 

zainteresowana współpracą z lokalnymi IOB. 

W zakresie inwestycji stymulujących powstawanie nowych miejsc pracy oprócz budowy 

wspomnianego Inkubatora Technologicznego w Strategii rozwoju gospodarczego OFAL 

zaplanowano uzbrojenie stref inwestycyjnych oraz stworzenie wspólnego profesjonalnego 

Centrum Obsługi Inwestora, którego zadaniem będzie przyciągnięcie pożądanych inwestorów 

do Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 

1.3.4. Działalność organizacji pozarządowych 

W Obszarze Funkcjonalnym Aglomeracji Leszczyńskiej w roku 2013 zarejestrowanych było 

łącznie 450 fundacji oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Mniej więcej połowa z nich 

ma swoją siedzibę w Lesznie, a połowa w pozostałych gminach składających się na obszar 

Aglomeracji Leszczyńskiej. Liczba ta w ostatnich latach systematycznie rosła. W stosunku do 

roku 2007 nastąpił wzrost o 30%. 

Ryc. 1.3.4.1. Liczba fundacji oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych zarejestrowanych na terenie OFAL w latach 

2007-2013. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Na podstawie dostępnych danych statystycznych trudno określić rzeczywistą aktywność 

zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Z danych GUS dla województwa 

wielkopolskiego z roku 2010 wynika, że zaledwie 6,9% fundacji i 10,1% stowarzyszeń 

i organizacji społecznych deklarowała aktywność. Z drugiej strony możliwość pozyskania 
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dofinansowania w ramach konkursów organizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego i ze środków unijnych stanowi zachętę do działania. 

Brak jest także szczegółowych danych odnośnie zakresu działania poszczególnych organizacji. 

Najczęściej lokalne NGO działają w sferze kultury, sportu i turystyki, pomocy społecznej, 

gospodarki i współpracy z zagranicą. 

 

1.3.5. Identyfikacja problemów zlokalizowanych w sferze społecznej 

W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego dla OFAL, na podstawie analizy dostępnych 

danych statystycznych, badań ankietowych oraz na bazie warsztatów przeprowadzonych 

z reprezentantami wszystkich jednostek terytorialnych wchodzących w skład Aglomeracji 

Leszczyńskiej, ujęto następujące problemy w sferze społecznej: 

 ograniczone zasoby mieszkaniowe (mieszkania socjalne i komunalne) przy stale 

wzrastającej ilości rodzin oczekujących na takie mieszkanie, 

 brak koordynacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych na poziomie OFAL,  

 niewystarczająca infrastruktura pomocy społecznej - brak wystarczającej ilości rodzin 

zastępczych, domów dla osób bezdomnych, domów pomocy społecznej, domu 

samotnej matki,  

 dostęp do usług medycznych - długi czas oczekiwania na wizyty do lekarzy 

specjalistów (problem ogólnopolski),  

 niewystarczająca oferta usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do 2,5 lat,  

 brak odpowiedniej oferty usług skierowanych dla seniorów, 

 niski poziom uczestnictwa mieszkańców w ofercie kulturalnej, 

 postępująca degradacja centrów miast i miejscowości, 

 niewystarczająca otwartość na zmiany (np. współpraca z zewnętrznymi jednostkami, 

podmiotami, społecznościami). 

Większość z wymienionych problemów ma charakter typowy dla Polski oraz małych i średnich 

ośrodków miejskich. Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej ma ambicje 

przygotowania i realizowania oferty dla młodych rodzin z dziećmi, ale i dla coraz większej 

grupy seniorów i osób dysfunkcyjnych wymagających pomocy. Strategia rewitalizacji ma być 

narzędziem, które pozwoli na harmonijny rozwój Aglomeracji Leszczyńskiej i utrzymanie 

pożądanej liczby mieszkańców. 
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2. Nawiązanie do strategicznych dokumentów na poziomie 

lokalnym, regionalnym i krajowym 

Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej wpisuje się 

w założenia innych dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju i rewitalizacji na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Analizie w tym zakresie poddano następujące 

opracowania: 

 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie (przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r.) 

 Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej (przyjęty przez Radę Ministrów na 

posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r.) 

 Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 

 Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Wielkopolska 2020 

 Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

(WRPO 2014+) 

 Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OFAL oraz projekty strategii 

sektorowych, 

 Istniejące strategie rozwoju i programy rewitalizacji jednostek samorządowych – 

Członków Partnerstwa OFAL. 

2.1. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, 

Miasta, Obszary wiejskie (przyjętej przez Radę Ministrów 13 lipca 

2010 r.) 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 jest podstawowym dokumentem 

wyznaczającym ramy polityki regionalnej Polski do roku 2020. Przedmiotem polityki 

regionalnej są potencjały rozwojowe, a podmiotami każde terytorium wraz z władzą 

publiczną, podejmującą decyzje rozwojowe na danym obszarze. Zgodnie z wizją zapisaną 

w strategii w 2020 roku polskie regiony stanowić będą lepsze miejsce do życia dzięki 

podniesieniu poziomu i jakości życia oraz przez stworzenie takich ram gospodarczo-

społecznych i instytucjonalnych, które zwiększają szanse realizacji aspiracji i możliwości 

jednostek i wspólnot lokalnych. Polskie regiony będą silniejsze gospodarczo, lepiej 

zintegrowane gospodarczo, społecznie i przestrzennie oraz bardziej samorządne w wyniku 

procesu decentralizacji i szerszego urzeczywistniania zasady partnerstwa i subsydiarności. 

W 2020 roku polskie regiony charakteryzować będą następujące cechy: 

 konkurencyjność i innowacyjność, 

 spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, 

 skuteczność, efektywność i partnerstwo w realizacji celów rozwojowych, 

 bezpieczeństwo ekologiczne, wysoki poziom i skuteczność ochrony środowiska oraz 

zasobów przyrodniczych. 
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Realizacja tak nakreślonej wizji będzie możliwa poprzez osiągniecie głównego celu strategii, 

którym jest efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych 

potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia 

i spójności w horyzoncie długookresowym. Realizacji celu strategicznego służyć będą trzy 

cele: 

1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, 

2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych, 

3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

W ramach celu 2. ujęto cel operacyjny 2.3. Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych 

obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze. W Polsce znajduje się 

wiele obszarów które, pomimo znacznej na tle innych jednostek terytorialnych 

zamożności, utraciły w ostatnich latach, na skutek zmian społeczno-gospodarczych, 

możliwości wzrostu i kreowania zatrudnienia z powodu upadku tradycyjnego 

przemysłu, gwałtownej zmiany koniunktury na wytwarzane produkty i usługi, 

degradacji środowiska przyrodniczego czy też powiązanej z tymi procesami degradacji 

infrastruktury, w tym mieszkaniowej, a także dużego odpływu ludności. Na mapie miast, do 

których skierowana jest tego typu interwencja zaznaczono także Leszno.  

Do najważniejszych zagadnień, które powinny być brane pod uwagę przy 

projektowaniu i realizacji działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych będą należały 

działania: 

 wsparcie jakości kapitału ludzkiego, 

 modernizacja struktury gospodarczej  

 wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej, 

 wspierające modernizację i rozwój obiektów użyteczności publicznej o znaczeniu 

subregionalnym  

 wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych obejmujących zagadnienia 

infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne. 

Działania w ramach tego obszaru problemowego polityki regionalnej będą prowadzone 

na podstawie lokalnych programów rewitalizacji. 

Z uwagi na specyfikę subregionalną OFAL należy przywołać także cel operacyjny służący 

realizacji celu pierwszego - 1.2. Tworzenie warunków rozprzestrzeniania procesów 

rozwojowych i zwiększania ich absorpcji poza miastami wojewódzkimi, a szczególnie 1.2.2. 

Wspieranie rozwoju i znaczenia miast subregionalnych. Polityka regionalna oddziaływać 

będzie na zwiększenie znaczenia gospodarczego i społecznego tych miast dla 

zapewnienia bardziej efektywnego wykorzystania potencjału całego regionu. Dla 

zwiększenia ich roli jako dostawcy lepszych miejsc pracy oraz usług decydujących  
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o możliwościach rozwojowych społeczeństw regionalnych, w tym zamieszkujących 

tereny wiejskie. 

 

2.2. Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej (przyjęty przez Radę 

Ministrów na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2013 r.) 

Projekt Założeń Krajowej Polityki Miejskiej określa podstawowe definicje, zasady i cele polityki 

rozwoju regionalnego w Polsce na lata 2014-2020. Strategicznym celem Krajowej Polityki 

Miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania 

wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców. Jego realizacji posłuży 6 celów krajowych: 

1. Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania 

rozwoju, wzrostu i zatrudnienia, 

2. Wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków miejskich, przede 

wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na niektórych 

obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich 

upadkowi ekonomicznemu, 

3. Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, 

ekonomicznie i fizycznie obszarów miejskich, 

4. Wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, 

5. Stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania 

rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach 

metropolitalnych. 

Strategia rewitalizacji dla OFAL wpisuje się najpełniej w cel 3, ale także cele 2 i 4, 

zaproponowane w Projekcie Założeń Krajowej Polityki Miejskiej. 

 

2.3. Założenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 

Dokument Założeń Narodowego Planu Rewitalizacji 2022 określa główny cel 

Narodowego Planu Rewitalizacji. Jest nim poprawa warunków rozwoju obszarów 

zdegradowanych w wymiarze przestrzennym, społecznym, kulturowym i gospodarczym. 

Realizacji tego celu służyć będzie tworzenie korzystnych warunków dla prowadzenia 

rewitalizacji w Polsce i położenie nacisku na holistyczne, zintegrowane podejście do 

prowadzenia takich działań. 

W dokumencie określono cele tematyczne oraz priorytety inwestycyjne o kluczowym 

i uzupełniającym znaczeniu dla rewitalizacji. Strategia rewitalizacji dla OFAL wpisuje się 

w następujące cele tematyczne: 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
6
8
 

 Wzmacnianie konkurencyjności MSP, 

 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami, 

 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 

pracowników, 

 Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

 Inwestowanie w edukację i uczenie się przez całe życie, 

 Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 

 

2.4. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. 

Wielkopolska 2020 

Zgodnie z zapisami zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 

do roku 2020, Wielkopolska w wyniku stopniowego osiągania celów strategii stanie się 

regionem inteligentnym, innowacyjnym i spójnym, gdzie: 

 efektywnie wykorzystywany jest potencjał wewnętrzny, 

 podmioty rozwoju ściśle współpracują, co skutkować powinno wartością dodaną, 

 istnieje klimat dla innowacji we wszystkich sferach funkcjonowania regionu, 

 konkurencyjność budowana jest na wzajemnie korzystnych powiązaniach 

funkcjonalnych między ośrodkami wzrostu a ich otoczeniem, co generuje korzystne 

procesy dyfuzyjne i absorpcyjne, 

 priorytetem i fundamentem rozwoju jest edukacja oraz budowa na jej podstawie 

kreatywnych kapitałów, intelektualnego i innowacyjnego, 

 jednym z głównych priorytetów jest zielony aspekt rozwoju, 

 mieszkańcy wykazują wysoką aktywność zawodową, gospodarczą i społeczną, 

 gospodarka i życie społeczne są otwarte na świat, co wzmacnia ich konkurencyjność, 

 wszystkie aspekty rozwoju uwzględniają zasadę włączenia społecznego, 

 każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych standardów usług społecznych, 

 przestrzeń województwa pozbawiona jest barier dla mobilności mieszkańców, 

 sytuacja demograficzna sprzyja zastępowalności pokoleniowej, 

 polityka kieruje się większą otwartością na nowe i nowych, 

 istotny wpływ na rozwój regionu wywiera sprawowane w stylu koncyliacyjnym 

zdecydowane przywództwo regionalne. 

Celem generalnym strategii jest efektywne wykorzystanie potencjałów rozwojowych na rzecz 

wzrostu konkurencyjności województwa, służące poprawie jakości życia mieszkańców 

w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

W strategii określono 9 celów strategicznych, którym przyporządkowano cele operacyjne. 

Strategia rewitalizacji dla OFAL wpisuje się przede wszystkim w cel strategiczny 5. Zwiększenie 

spójności województwa i cel operacyjny 5.4. Wsparcie terenów wymagających 
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restrukturyzacji, odnowy i rewitalizacji. Realizacja tego celu ma skutkować kompleksowymi, 

zintegrowanymi programami rewitalizacji obejmującymi instrumenty ukierunkowane na 

specyficzną sytuację na obszarach, których dotyczą. Kompleksowość zagadnień poruszanych 

w Strategii rewitalizacji OFAL pozwala na znalezienie odniesień, zwłaszcza w zakresie 

przewidzianych do realizacji projektów, także do innych celów strategicznych i operacyjnych 

ujętych w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Na uwagę zasługują szczególnie: 

 w ramach celu strategicznego 4. Zwiększenie konkurencyjności metropolii poznańskiej 

i innych ośrodków wzrostu w województwie: 

4.2. Wzmocnienie biegunów wzrostu w subregionach, 

 w ramach celu strategicznego 5. Zwiększenie spójności województwa: 

5.1. Wsparcie ośrodków lokalnych, 

5.2. Rozwój obszarów wiejskich, 

5.6. Wsparcie terenów o wyjątkowych walorach środowiska kulturowego, 

 w ramach celu strategicznego 8. Zwiększenie zasobów oraz wyrównywanie 

potencjałów społecznych województwa: 

8.1. Wzmacnianie aktywności zawodowej, 

8.2. Poprawa sytuacji i przeciwdziałanie zagrożeniom demograficznym, 

8.5. Wzmocnienie włączenia społecznego, 

8.10. Ochrona i utrwalanie dziedzictwa kulturowego, 

8.11. Poprawa warunków mieszkaniowych. 

 

2.5. Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

W oparciu o cele i założenia Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska 

2020 sformułowano cel strategiczny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020, który brzmi: „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”. Temu 

celowi służyć będzie realizacja 11 celów szczegółowych wzmocnionych przez 6 osi 

priorytetowych obejmujących: innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę, zrównoważony 

rozwój, infrastrukturę dla rozwoju gospodarczego, kapitał ludzki, infrastrukturę dla kapitału 

ludzkiego i pomoc techniczną. Z kolei realizacji osi służyć będą priorytety inwestycyjne 

przyjęte w WRPO. Prace nad tym dokumentem nie zostały jeszcze zakończone. Analiza wersji 

programu z dnia 10 maja 2013 r. pozwala na wykazanie spójności Strategii rewitalizacji dla 

OFAL z następującymi zapisami: 

 Priorytet inwestycyjny 6.5. Działania mające na celu poprawę stanu środowiska 

miejskiego, w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja zanieczyszczenia 

powietrza. Celem szczegółowym priorytetu jest poprawa stanu przestrzeni miejskiej, 

a wśród spodziewanych działań i projektów są: „rewitalizacja, rekultywacja terenów 

zdegradowanych, w tym poprzemysłowych, zamiana węglowych źródeł zasilania 
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w energię cieplną na źródła przyjazne środowisku, inwestycje ograniczające 

natężenie hałasu”, 

 Priorytet inwestycyjny 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które 

przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszenia 

nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług 

na poziomie społeczności lokalnych. Jednym z celów szczegółowych priorytetu jest 

ograniczanie barier infrastrukturalnych dla pomocy społecznej. Wśród 

spodziewanych typów działań i projektów są: „inwestycje w infrastrukturę społeczną 

powiązaną z programami wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

i marginalizacją”.  

 Priorytet inwestycyjny 9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 

ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Celem szczegółowym priorytetu 

jest ograniczenie obszarów wymagających rewitalizacji i restrukturyzacji. Wśród 

spodziewanych typów działań i projektów są: „Kompleksowe programy rewitalizacji 

miast lub ich dzielnic, a także terenów wymagających odnowy, czy restrukturyzacji ze 

szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych oraz z zachowaniem 

komplementarności z działaniami współfinansowanymi z EFS. 

Spójność dokumentu Strategii rewitalizacji dla OFAL z zapisami WRPO stwarza możliwość 

realizacji przyjętych planów z udziałem środków zewnętrznych. Na obecnym etapie nie są 

jeszcze znane szczegółowe uwarunkowania dotyczące pozyskiwania dofinansowania. 

 

2.6. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OFAL oraz projekty 

strategii sektorowych 

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OFAL jest głównym dokumentem, do którego 

odnosi się Strategia Rewitalizacji dla OFAL stanowiąc jego uszczegółowienie i rozwinięcie 

w kwestiach bezpośrednio dotyczących rewitalizacji. 

Zgodnie z zawartą w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL misją „Aglomeracja 

Leszczyńska to obszar zarządzany w sposób partnerski, przy aktywnym udziale 

społeczeństwa, otwarty na współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, 

biznesem i nauką, wykorzystujący unikalny potencjał społeczno-gospodarczy oraz 

przyrodniczy w celu budowania trwałego rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej i wysokiej jakości życia jej mieszkańców”. Strategia realizuje wizję Aglomeracji 

Leszczyńskiej, zgodnie z którą stanie się ona subregionalnym centrum życia gospodarczego, 

edukacyjnego, turystyczno-rekreacyjnego i kulturalnego województwa wielkopolskiego, 

miejscem dynamicznego rozwoju gospodarczego w oparciu o wysokiej jakości infrastrukturę, 

ambitnych mieszkańców i innowacyjnych przedsiębiorców, w pełni wykorzystujących potencjał 

Obszaru Funkcjonalnego. 

W Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL wyznaczono trzy priorytety rozwoju: 
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1. Dynamiczna innowacyjna gospodarka i przedsiębiorczość, 

2. Aktywna społeczność i atrakcyjne środowisko zamieszkania, 

3. Sprawna i efektywna infrastruktura. 

Każdemu priorytetowi przyporządkowano cele i przedsięwzięcia strategiczne. 

Strategia rewitalizacji dla OFAL nawiązuje do każdego z wymienionych priorytetów, najpełniej 

wpisuje się w priorytet drugi, któremu przyporządkowane są trzy cele strategiczne: 

2.1. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu i świadczeniu wysokiej jakości usług dla 

mieszkańców, 

2.2. Zrewitalizowane obszary zamieszkania, obiekty i przestrzenie publiczne, 

2.3. Sprawność administracyjna i partycypacja mieszkańców w inicjatywach rozwojowych. 

Na szczególną uwagę zasługują zapisy dotyczące przedsięwzięć strategicznych służących 

realizacji celu 2.2.: 

P.2.2.1. Rewitalizacja terenów zielonych, stref rekreacji i wypoczynku  

Prace związane z rewitalizacją terenów zielonych, stref aktywności i wypoczynku obejmują 

obszar: Miasta Leszna, Gminy Krzemieniewo, Gminy Lipno, Gminy Osieczna, Gminy Przemęt, 

Gminy Rydzyna, Gminy Święciechowa, Gminy Wijewo, Gminy Włoszakowice. 

P.2.2.2. Rewitalizacja centrów miast, miejscowości oraz odnowa zabytków  

W ramach projektu zakłada się realizację m.in. następujących zadań:  

1. Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza,  

2. Rewitalizacja centrów miast i miejscowości oraz obiektów dziedzictwa kulturowego,  

3. „Lapidarium w Lesznie” - renowacja konserwatorska obiektów nagrobkowych z XVII – XIX.,  

4. Rewitalizacja Zboru Poewangelickiego w Rydzynie,  

5. Modernizacja Budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Bolesława Chrobrego 

w Lesznie,  

6. Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie.  

P.2.2.3. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  

Prace związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

dotyczą: Miasta Leszna, gminy Krzemieniewo, gminy Lipno, Gminy Osieczna, gminy Przemęt, 

gminy Rydzyna, gminy Święciechowa, gminy Wijewo i gminy Włoszakowice. 

Wielowymiarowość zakresu Strategii rewitalizacji dla OFAL obejmująca sferę społeczną, 

gospodarczą i infrastrukturalną powoduje, że odnosi się ona także do pozostałych 

priorytetów Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL wpisując się w przedsięwzięcia 

obejmujące wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności, związane z pozyskiwaniem 

inwestorów, wykorzystanie walorów turystycznych, oddziałujące bezpośrednio na sferę 

społeczną. 
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2.7. Istniejące strategie rozwoju i programy rewitalizacji jednostek 

samorządowych – Członków Partnerstwa OFAL 

Aktualne strategie rozwoju posiadają jedynie cztery jednostki samorządu terytorialnego 

tworzące Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Leszczyńskiej. Należą do nich: miasto Leszno, 

gminy Lipno, Świeciechowa i Przemęt. 

Strategia Rozwoju Miasta Leszna, uchwalona przez Radę Miejską w roku 2008, przyjęła 

następującą wizję dla miasta: Leszno miastem średniej wielkości oferujące mieszkańcom 

doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, 

a jednocześnie dla regionu będące centrum usługowym posiadające szeroką ofertę w dziedzinie 

handlu, finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury, medycyny, informacji, 

rekreacji i sportu.  

Realizacji tej wizji służą trzy cele strategiczne: 

1. Zmodernizowanie lokalnej gospodarki oraz przyciągnięcie innowacyjnych inwestycji dla 

budowania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 

2. Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych 

i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnych, 

3. Budowa ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego 

subregionu.  

Każdemu celowi strategicznemu przyporządkowano programy i zadania lub projekty służące 

jego realizacji. Zagadnienia związane z rewitalizacją ujęto w celu 2., programie „Mój dom, 

moje Miasto”. W ramach tego programu ujęto zadanie o nazwie Lokalny Program 

Rewitalizacji. 

Miasto Leszno jako jedyna jednostka terytorialna w OFAL posiada taki program na lata 2010-

2015. Lokalny Program Rewitalizacji określa obszary na terenie miasta, które wymagają 

interwencji. Obszar główny to teren Starego Miasta uzupełniony o dwa obszary dysfunkcyjne: 

Strefa Inwestycyjna IDEA oraz tereny należące do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dla 

tych obszarów zdefiniowano główne problemy, cele i plany działań w sferze przestrzennej, 

gospodarczej i społecznej. Wiele z nich jest ciągle aktualnych i powinny zostać uwzględnione 

w Strategii rewitalizacji dla OFAL. 

Dla głównego obszaru rewitalizacji sformułowany został następujący cel: Poprawa 

funkcjonalności obszaru Starego Miasta Leszna w aspekcie lokalnej i subregionalnej obsługi 

mieszkańców miasta, turystów i przedsiębiorców. Cel ten nie stracił na swojej aktualności. 

Plan działań przestrzennych na obszarze Starego Miasta obejmuje: 

• Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych na strefy aktywizacji 

gospodarczej (handlu, w tym wielkopowierzchniowego oraz usług wyższego rzędu), 

kulturalnej, integracji społecznej, wypoczynku i rekreacji,  
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• Przygotowanie lokalizacji punktów gastronomii oraz usług i handlu atrakcyjnych dla 

centrum miasta,  

• Kompleksowa rewitalizacja obszarów i terenów poprzemysłowych pod rozwój usług 

kultury oraz usług rynkowych i handlu, w tym wielkopowierzchniowego,  

• Poprawa estetyki terenów przestrzeni publicznych oraz budynków mieszkalnych 

Starego Miasta i ich otoczenia,  

• Remonty i adaptacje obiektów zabytkowych oraz innych niezagospodarowanych pod 

działalność turystyczną, kulturalną i edukacyjną,  

• Remonty i adaptacje obiektów zabytkowych oraz innych niezagospodarowanych pod 

działalność komercyjną (usługowo-handlową i gastronomiczną),  

• Modernizacje, remonty i adaptacje budynków pod działalność w sferze pomocy 

społecznej i aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru,  

• Remonty budynków mieszkalnych również z wewnętrznymi instalacjami oraz 

otoczeniem, w tym szczególnie podwórzy i placów zabaw na terenie ścisłego obszaru 

Starego Miasta oraz bloków mieszkalnych części osiedli Prochownia i Grunwald 

znajdujących się w obszarze wskazanym do rewitalizacji,  

• Termomodernizacje budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,  

• Modernizacje budynków użyteczności publicznej z dostosowaniem do potrzeb osób  

niepełnosprawnych,  

• Remonty i modernizacje infrastruktury sieciowej, dróg i chodników,  

• Budowa parkingów buforowych w strefie śródmiejskiej,  

• Rozbudowa monitoringu wizyjnego,  

• Budowa i remonty małej infrastruktury przestrzeni publicznych wraz 

z zagospodarowanie zieleni i stref rekreacji przyrodniczej.  

Plan działań w sferze gospodarczej w obszarze Starego Miasta obejmuje:  

• Organizowanie i zarządzanie współpracą przedsiębiorców i instytucji publicznych 

w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw poprawiających atrakcyjność obszaru 

jako rejonu robienia zakupów i korzystania z lokalnych usług,  

• Promocja Starego Miasta jako terenu pod inwestycje, szczególnie w obszarze usług, 

handlu i turystyki,  

• Promocja Starego Miasta  jako miejsca atrakcyjnego do spędzania wolnego czasu, 

robienia zakupów, korzystania z gastronomii, korzystania z usług kultury i turystyki. 

Plan działań społecznych w obszarze wskazanym do rewitalizacji skupia się na następujących 

zakresach:  

• Realizacja programów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla młodzieży i dzieci 

ukierunkowanych również na eliminowanie skutków doświadczania problemów 

życiowych rodziny,  
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• Rozwój systemowych form współpracy środowisk działających na rzecz rozwiązywania 

problemów społecznych, w tym szczególnie budowanie trwałych partnerstw lokalnych 

(także z pracodawcami) i grup samopomocowych,  

• Rozwój na Starym Mieście form centrum aktywizacji lokalnej,  

• Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla młodzieży szkolnej nastawionych 

na wyrównywanie szans edukacyjnych, w tym promowanie i rozwijanie uzdolnień,  

• Organizacja specjalistycznych form dokształcania zasobów ludzkich instytucji 

działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,  

• Organizacja szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego dla osób bezrobotnych, 

w tym szczególnie długotrwale bezrobotnych,  

• Rozwijanie form wolontariatu głównie z sferze opiekuńczej oraz wychowawczej,  

• Organizowanie i udzielanie poradnictwa prawnego, psychologicznego i wsparcia 

emocjonalnego dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

• Rozwijanie świetlic środowiskowych,  

• Rozwijanie form interwencji kryzysowej,  

• Tworzenie centrów i klubów integracji społecznej,  

• Tworzenie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego,  

• Inicjowanie i rozwijanie programów profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczych ze 

szczególnym naciskiem na profilaktykę uzależnień,  

• Organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych. 

Elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest podlegająca aktualizacji lista projektów 

kluczowych, na której znalazły się m.in.: 

• Renowacja elewacji Ratusza z przebudową nawierzchni Rynku w Lesznie,  

• Budowa nowego ciągu pieszego w rejonie centrum miasta i śródmieścia w Lesznie,  

• Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie,  

• Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków o wartości 

architektonicznej i znaczeniu historycznym „starego miasta” w Lesznie znajdujących 

się w rejestrze zabytków, 

• Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie cieplikiem - likwidacja 

niskiej emisji. 

Powyższe kluczowe projekty nie straciły na aktualności. Część z nich została wpisana jako 

strategiczne przedsięwzięcia do Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego OFAL, powinny 

być zatem także rozpatrywane przy opracowaniu Strategii rewitalizacji dla OFAL.  

Zapisane w Lokalnym Programie Rewitalizacji zalecenia i kluczowe projekty dla pozostałych 

obszarów dysfunkcyjnych wymagają zrewidowania. Wiele z zalecanych inwestycji na terenie 

MOSiR zostało już zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Wykonano także częściowe 

uzbrojenie Strefy Inwestycyjnej IDEA oraz oddano do użytku Inkubator Przedsiębiorczości.  

W Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014-2020 sformułowano następującą wizję: 
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Przemęt to gmina o atrakcyjnej przestrzeni służącej mieszkańcom i turystom. Lokalni 

przedsiębiorcy wykorzystują walory tutejszych okolic bazując na rozwiniętej infrastrukturze. 

Gmina Przemęt należy do Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej dzięki 

powiązaniom skupiającym się wokół funkcji wypoczynkowej. To miejsce przyjazne dla każdego, 

kto ceni sobie zdrowy, aktywny tryb życia. 

Zgodnie z przyjętą wizją gminę Przemęt mają charakteryzować następujące cechy: przestrzeń, 

turystyka, wypoczynek, ekologia, kompetencje, przedsiębiorczość i rolnictwo. 

W strategii wytyczono trzy cele: 

1. Aktywny kapitał ludzki, 

2. Nowoczesna infrastruktura, 

3. Rozwinięta gospodarka. 

Zapisana w Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2008-2018 misja stawia na wysoki 

poziom życia mieszkańców Gminy Lipno porównywalny z poziomem życia w krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z przyjętą wizją gmina Lipno to wielkopolska, zasobna gmina, położona 

przy trasie Poznań - Wrocław, sąsiadująca z Lesznem, która jest miejscem przyjaznym 

i bezpiecznym dla mieszkańców i gości, jej społeczność jest aktywna, zorganizowana, 

wykształcona i zdrowa, a źródłem zamożności mieszkańców jest rozwinięta przedsiębiorczość, 

nowoczesne rolnictwo wraz z otoczeniem. Mieszkańcy dbają o tradycje, kulturę, historię oraz 

otoczenie przyrodnicze. 

W strategii zapisano trzy cele: 

1. Infrastruktura i ochrona środowiska, 

2. Mądre, zdrowe i zamożne społeczeństwo, 

3. Prężna i wielokierunkowa gospodarka. 

Strategia Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2010-2019 informuje: Jesteśmy Gminą, 

położoną w południowo-zachodniej części Wielkopolski, sąsiadującą z miastem Leszno. Bazując 

na atrakcyjnym położeniu i walorach środowiska naturalnego, dążymy do stworzenia 

korzystnych warunków zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Zgodnie z zapisaną w strategii wizją Gmina Święciechowa to atrakcyjne miejsce do życia, pracy 

i wypoczynku. Nasza społeczność to energiczni i gościnni, otwarci na nowe wyzwania ludzie, 

zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. 

Cele realizujące przyjętą misję i wizję to: 

1. Korzystne warunki życia mieszkańców,  

2. Gmina rozwinięta gospodarczo, 

3. Zadowalający poziom usług społecznych. 

 

Strategie gmin Przemęt, Lipno i Świeciechowa oddają ich specyfikę, a jednocześnie mają 

wiele cech wspólnych, odnoszących się do podobnych problemów identyfikowanych 
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w Aglomeracji Leszczyńskiej. Każda ze strategii porusza problemy dotyczące sfery społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej, które są także przedmiotem Strategii rewitalizacji dla OFAL. 

Dlatego konieczna jest korelacja pomiędzy tymi dokumentami strategicznymi. 

 

3. Wyznaczenie obszarów problemowych 

3.1. Obszary zdegradowane i zdewastowane 

Obszary zdewastowane i zdegradowane pod różnymi względami występują zarówno na 

terenach miejskich, jak i wiejskich. Obszary te charakteryzują się zdegradowaną zabudową, 

zdekapitalizowaną infrastrukturą techniczną, ograniczoną dostępnością transportową, 

koncentracją negatywnych zjawisk społecznych. 

Obszary poprzemysłowe powstały w czasie dezindustrializacji, likwidacji dużych 

przedsiębiorstw, zespołów produkcyjnych, jak np. kopalnie, huty, zakłady włókiennicze, 

cukrownie, browary i innego typu fabryki. Tereny dawnych zakładów posiadają często 

atrakcyjną lokalizację oraz potencjał dla rozwoju nowych funkcji. 

W wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji sektora państwowego rolnictwa zlikwidowane zostały 

Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGR), których mienie przejęła i częściowo rozdysponowała 

oraz zagospodarowuje AWRSP (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych). W ten sposób 

formalnie i praktycznie przestały istnieć wielkoprzestrzenne, socjalistyczne, państwowe 

gospodarstwa, a pozostały setki osób bezrobotnych, niewykorzystane i ulegające dewastacji 

budynki, olbrzymie zadłużenie. Obecnie tereny popegeerowskie nadal borykają się 

z problemami, a sytuacja osób zamieszkujących tzw. osiedla popegeerowskie pozostaje 

trudna. 

Kolejną kategorią obszarów problemowych są zniszczone tereny i obiekty o dużych 

wartościach (historycznych, artystycznych, naukowych itd.). W Obszarze Funkcjonalnym 

Aglomeracji leszczyńskich są to głównie nieliczne zachowane wiatraki, przeważnie w fatalnym 

stanie technicznym. Wiele z nich wymaga natychmiastowej renowacji. Z inicjatywy 

Stowarzyszenia „Wiatraki Wielkopolskie”, która pracuje na rzecz odbudowy niszczejących 

wiatraków, powstał Szlak Wiatraczny. Trasa została wyznaczona w pobliżu 50 wiatraków 

znajdujących się na terenie Leszna oraz powiatów leszczyńskiego, wolsztyńskiego, 

kościańskiego oraz rawickiego. Jest to największy tego typu szlak w Europie. Znaczna część 

szlaku przebiega na terenie bądź w bliskiej odległości od Powiatu Leszczyńskiego20. 

W celu lokalizacji wymagających interwencji przestrzeni kryzysowych, zwrócono się do 

lokalnych jednostek samorządu terytorialnego z prośbą o ich wskazanie. Pozyskane dane 

zostały przedstawione w poniższej tabeli. 
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 http://www2.powiat-leszczynski.pl/turystyka/Wielkopolski-Szlak-Wiatraczny.aspx 
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Tabela 3.1.1. Obszary kryzysowe wskazane przez władze lokalne jako wymagające interwencji. 

gmina 
obszary 

poprzemysłowe 

obszary 

popegeerowskie 

zniszczone tereny 

i obiekty o dużych 

wartościach zabytkowych 

inne zaniedbane 

tereny, np. 

poeksploatacyjne, 

powojskowe, 

pokolejowe 

Wijewo brak brak 
Wiatrak Koźlak przy ul. 

Kargowskiej w Brennie 
brak 

Włoszakowice brak brak brak brak 

Lipno brak 

Gronówko – 

w sąsiedztwie 

os. Gronowego; 

Koronowo 

Gronówko – dwór z k. 

XVIII w. 

Wilkowice – Wiatrak 

Koźlak z 1779 r. 

stacja kolejowa 

w Wilkowicach 

Rydzyna brak brak brak brak 

Święciechowa brak brak brak brak 

Krzemieniewo brak brak brak brak 

Przemęt Górsko, Kaszczor 
Sokołowice, 

część Moch 

Barchlin - wiatrak koźlak, 

Biskupice - kapliczka przy 

domu nr 45, 

Błotnica - wiatrak koźlak, 

Przemęt - budynek 

folwarczny, 

Radomierz - wiatrak 

koźlak, 

Sączkowo - wiatrak 

koźlak, 

Siekowo - spichlerz 

dworski, 

Siekówko - wiatrak 

koźlak, 

Sokołowice - 2 budynki 

folwarczne, 2 stodoły 

folwarczne, 

Solec - dom, ul. Szkolna 5 

Radomierz, dz. 394, 

135, 

Przemęt, dz. 262, 

703 

Siekowo, dz. 497, 

Nowa Wieś, dz. 

399/1 , 358/1 . 

Osieczna brak brak brak brak 

Miasto 

Leszno 

przy ul. 

Przemysłowej, 

Królowej 

Jadwigi, Jana 

Pawła II, 

Narutowicza, 

Mickiewicza 

(Antoniny), 

Poniatowskiego 

brak Rynek i Ratusz miejski 

Strefa inwestycyjna 

I.D.E.A., 

tereny Miejskiego 

Ośrodka Sportu 

i Rekreacji 

w Lesznie 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z urzędów gmin. 

Władze gminy Wijewo wskazały jako tereny wymagające rewitalizacji Wiatrak Koźlak przy ul. 

Kargowskiej w Brennie. 
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Koźlak to najstarszy i prymitywny typ wiatraka europejskiego. W Polsce koźlaki pojawiły się 

w XIV wieku. W Brennie znajdują się dwa drewniane wiatraki koźlaki. Przy ul. Karkowskiej 

z 1676 roku ze zmianami z XVIII i k. XIX w., wpisany do ewidencji zabytków pod nr rej.: 

429/Wlkp/A z 20.06.1963r., przy ul. Wczasowej z 1794 roku, XIX, 1992, nr rej.: 401/Wlkp/A 

z 20.06.1963. Wiatrak przy ul. Wczasowej jest w dobrym stanie technicznym, obecnie 

w rękach prywatnych, pełni funkcję noclegową (http://www.wiatrakbrenno.pl/wiatrak/). 
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Ryc. 3.1.1. Lokalizacja zabytkowego wiatraka w Brennie przy ul. Kargowskiej 1. 

 
Źródło: http://wikimapia.org/ 

Natomiast wiatrak przy ul. Kargowskiej jest w bardzo złym stanie. Wiatrak posiada 

konstrukcję nośną w postaci dwóch podwalin, opartych na ceglanym fundamencie, cztery 

zastrzały. Konstrukcja budynku - słupowo-ryglowa, szalowanie pionowe deskami. Ściana 

odwietrzna pokryta gontem. Dach dwuspadowy kryty gontem (obecnie pozostały tylko 

szczątkowe ilości pokrycia), z naczółkiem. Wystawa wsparta na dwóch ozdobnych zastrzałach, 

kryta pionowymi deskami. Głowica żeliwna, jeden z bursztyków - stalowy. Skrzydła w stanie 

szczątkowym (kilkanaście mieczy, część burtnicy), układ płoch - żaluzjowy. Ganek oparty na 

ozdobnych zastrzałach. Zachowane urządzenia wewnętrzne, wał skrzydłowy i koło paleczne21. 

Przedstawiciele gminy Lipno wskazały jako obszary problemowe zdegradowany dwór i jego 

otoczenie oraz tereny popegeerowskie w miejscowości Gronówko. 

Ryc. 3.1.2. Tereny zdegradowane w Gronówku. 

 
Źródło: http://wikimapia.org/ 

Zespół dworski z połowy XIX wieku, wpisany do ewidencji i rejestru zabytków pod nr rej.: 

1002/A z 12.05.1986 r., obejmuje: dwór, oficynę, park, budynek gospodarczy. Dawny folwark 
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 http://brenno-mania.blogspot.com/p/atrakcje.html 
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od wielu lat nie prowadzi działalności związanej z produkcją rolniczą. W zmianie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Gronówko22 

zapisano, że zespół ten wymaga pilnych działań o charakterze rewitalizacyjnym. Oznacza to, 

że prócz działań mających na celu ochronę struktury budowlanej, konieczne jest również 

nadanie nowej funkcji niefunkcjonującego już folwarku. Miejsce to, z uwagi na szczególne 

położenie, jest predysponowane do ulokowania funkcji centrotwórczych - właściwych do skali 

miejscowości. 

W sąsiedztwie osiedla Gronowego zlokalizowane są także zabudowania dawnego PGR-u, 

obecnie nieużytkowane i zdewastowane. Podobne obiekty znajdują się w południowo-

zachodniej części wsi Koronowo, w której kiedyś dobrze prosperowało Państwowe 

Gospodarstwo Rolne, a obecnie wioska nie posiada żadnej własności ziemskiej, tereny należą 

do Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Ryc. 3.1.3. Tereny zdegradowane w Koronowie. 

 
Źródło: http://wikimapia.org/ 

Zniszczony wiatrak koźlak we wsi Wilkowice, pochodzi z 1779 roku. Jest zlokalizowany 

niedaleko ul. Święciechowskiej. Z zabytkowego wiatraka (nr rej.: 1085/A z 23.03.1988 r.), 

pozostały jedynie ruiny. Obecnie wiatrak jest własnością prywatną. W „Planie Odnowy 

Miejscowości Wilkowice na lata 2010-2018” odbudowa wiatraka została zapisana, jako 

zadanie na 2018 rok. 

Ryc. 3.1.4. Ruiny wiatraka w Wilkowicach. 

                                                           
22

 Uchwała Nr XLIV/297/2010  Rady Gminy Lipno z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno w obrębie miejscowości Gronówko 
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Źródło: http://wikimapia.org/ 

Przez gminę Lipno przebiega linia kolejowa, relacji Leszno – Zbąszynek ze stacją 

w Wilkowicach. Zespół budynków kolei to obiekty wpisane do ewidencji zabytków. Budynek 

dworca kolejowego jest nieczynny i zdewastowany. Obecnie wykorzystywany jako przystanek 

dla przewozów pasażerskich - przez stację przejeżdżają i zatrzymują się pociągi. Wcześniej 

pełnił także funkcje towarowe. Istnieje jeszcze zarośnięta rampa załadunkowa. Bocznicę do 

niej rozebrano wraz z mijankami. 

Ryc. 3.1.5. Budynek dworca kolejowego w Wilkowicach. 

 
Źródło: https://www.google.pl/maps/place/Lipno+k+Leszna/ 

Przedstawiciele gminy Przemęt wskazali dwa tereny poprzemysłowe, w miejscowościach 

Górsko i Kaszczor. 

Górsko to najbardziej na południe wysunięta wieś w gminie Przemęt. We wschodniej części 

wsi znajdują się tereny eksploatacji kruszywa budowlanego – żwirów. Tereny 

wyeksploatowane wymagają rekultywacji i uporządkowania. Właściwe zagospodarowanie 

wyrobisk jest konieczne ze względu na znaczne zmiany w środowisku, a przede wszystkim 

przekształcenia terenu. 

Ryc. 3.1.6. Miejscowość Górsko. 
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Źródło: http://wikimapia.org/ 

Wieś Kaszczor to historyczna miejscowość, gęsto zabudowana po zachodniej stronie drogi 

wojewódzkiej nr 305, z dwoma rozgałęzionymi pasmami zabudowy w kierunku północnym 

i południowo – zachodnim. Na terenie wsi istniało kilka zakładów przemysłowych. Były to 

przeważnie zakłady pomocnicze większych przedsiębiorstw, działających w Wielkopolsce, 

bądź też jednostki ściśle związane z życiem gospodarczym tego mikroregionu. Do tych 

pierwszych należały: Poznańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „LAS” - Zakład Produkcji 

Leśnej „LAS” w Kaszczorze oraz Poznańskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług 

Geologicznych - Kopalnia Surowców Mineralnych w Kaszczorze. Zakład Produkcji Leśnej 

„LAS" nastawiony był na produkcję różnego typu wyrobów drewnianych, na przykład skrzyń, 

palet i wyrobów wikliniarskich. Z kolei Kopalnia Surowców Mineralnych eksploatowała 

występujące w okolicy Kaszczoru złoża żwiru, który wykorzystano jako materiał drogowy 

i budowlany. Z upływem lat i przemian gospodarczych, zapoczątkowanych na początku lat 

90-tych, przedsiębiorstwa te stawały się nierentowne i upadały, a wraz z nimi upadał cały 

przemysł w gminie, skupiony dotychczas w rękach państwa23. 

Ryc. 3.1.7. Miejscowość Kaszczor. 
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 http://www.przemet.pl/pliki/dokumenty/raport_o_stanie_gminy.pdf 
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Źródło: http://wikimapia.org/ 

Z kolei w miejscowościach Sokołowice i Mochy znajdują się tereny należące dawniej do 

Państwowych Gospodarstw Rolnych. W Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt24 rehabilitacji i przekształceń proponuje 

się przeznaczyć tereny po byłych PGR-ach, zniszczone budynki gospodarcze i mieszkalne, 

w tym obiekty stanowiące własność komunalną gminy m.in. w Mochach oraz w Sokołowicach. 

Mochy są ważnym ośrodkiem usługowym i przemysłowym w gminie Przemęt. We wschodniej 

części sołectwa znajdują się tereny specjalistycznej produkcji rolnej, w tym po byłym PGR. 

Ryc. 3.1.8. Miejscowość Mochy. 

 
Źródło: http://wikimapia.org/ 

Wieś Sokołowice jest jedną z najmniejszych miejscowości gminy Przemęt. Znaczna część 

sołectwa to teren z funkcją obsługi produkcji gospodarstw rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych (teren około 6 ha po byłym PGR). 

Ryc. 3.1.9. Miejscowość Sokołowice. 
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 Uchwała nr XXX/187/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 30.10.2012 r. 
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Źródło: http://wikimapia.org/ 

W gminie Przemęt zlokalizowanych jest 5 zabytkowych wiatraków typu koźlak, które 

wymagają pilnych działań rewitalizacyjnych: 

 Barchlin - wiatrak koźlak z 1824 r., nr rej.: 1087/A z 28.03.1988, stan własnościowy: 

prywatny, stan zachowania: ruina, śladowe pozostałości, 

 Błotnica - wiatrak koźlak, przy drodze do Przemętu z 1802r., nr rej.: 1126/A 

z 30.03.1988r., stan własnościowy: prywatny, bardzo zły stan zachowania – 

w szczątkowej formie, grozi katastrofą budowlaną, 

 Radomierz - wiatrak koźlak, 1703r., 1830r., nr rej.: 892 z 20.02.1970r., stan 

własnościowy: prywatny bardzo zły stan techniczny obiektu – szczątkowe formy, grozi 

zawaleniem, 

 Sączkowo - wiatrak koźlak, 1 poł. XIX w., nr rej.: 1107/A z 28.03.1988r., stan 

własnościowy: prywatny, bardzo zły stan zachowania, grozi zawaleniem, 

 Siekówko - wiatrak koźlak (przy drodze do Przemętu), 1771r., nr rej.: 1119/A 

z 28.03.1988r., stan własnościowy: prywatny, zachowany w złym stanie. 

Ponadto zniszczone tereny i obiekty o dużych wartościach zabytkowych znajdują się 

w następujących miejscowościach: 

 Biskupice - kapliczka, przy domu nr 45, z 2 poł. XIX w., nr rej.: 953/A z 21.05.1977r., 

stan własnościowy: prywatny, zły stan zachowania; cegła na elewacjach jest silnie 

zmurszała i zawilgocona – wymaga podjęcia prac remontowych, 

 Przemęt - budynek folwarczny z 3 ćw. XIX w., nr rej.: 1556/A z 31.08.1995r.(d. 

Zaborowo), stan własnościowy: prywatny, obiekt w złym stanie technicznym 

 Siekowo - spichlerz dworski z 1845r., nr rej.: 1199 z 29.07.1970r., stan własnościowy: 

prywatny, obiekt nie jest obecnie użytkowany, jego stan techniczny jest zły, wymaga 

podjęcia pilnych prac remontowo – zabezpieczających, 

 Sokołowice - 2 budynki folwarczne, stan własnościowy: ANR, zły stan techniczny, 

a także 2 stodoły folwarczne (w pn. i pd. cz. wsi), szach., poł. XIX w., nr rej.: 1028/A 
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z 30.10.1987r., stan własnościowy: ANR, zły stan zachowania. Brak remontów przy 

obiektach folwarcznych powoduje ich niszczenie i dewastacje, 

 Solec - dom - ul. Szkolna 5 (d. nr 27), drewniany z XIX w., nr rej.: 1136/A z 29.12.1988r., 

stan własnościowy: prywatny, bardzo zły stan zachowania, brak jakichkolwiek 

remontów, konstrukcja drewniana ścian jest zaatakowana przez drewnojady, 

uszkodzona przez korozję biologiczną. 

 

3.2. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej 

Podobnie jak w przypadku obszarów zdegradowanych, przedstawiciele gmin wskazali 

atrakcyjne tereny, które w ostatnim czasie cieszą się dużym zainteresowaniem jako miejsce do 

osiedlania się, na podstawie liczby wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowaniu terenu lub własnych obserwacji związanych z ruchami migracyjnymi. 

W gminie Wijewo do obszarów cieszących się dużym zainteresowaniem pod zabudowę 

mieszkalną należą miejscowości Wijewo, Brenno i Miastko. 

Przez wieś Wijewo przebiega droga wojewódzka nr 305, atrakcyjne tereny zostały wskazane 

po jej zachodniej stronie, przy ulicach Młyńskiej i Zachodniej. W miejscowości Brenno 

mieszkalnictwo rozwija się w południowej części wsi, są to głównie ulice Wiosenna, Polna, 

i Wichrowa. Dla obszaru położonego we wschodniej części wsi Miastko – Letnisko został 

uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego25. Przedmiotowy teren leży 

w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego, aktualnie jest użytkowany rolniczo, 

głównie w części północnej jako grunt orny z uprawami zbożowymi. Ponadto występuje 

pojedyncza zabudowa zagrodowa oraz kilka skupisk zabudowy letniskowej. 

Ryc. 3.2.1. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej w gminie Wijewo. 

 

                                                           
25

 UCHWAŁA Nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Wijewo z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej we wsi Miastko 
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Źródło: http://www.openstreetmap.org/ 

Miejscowość gminna Włoszakowice usytuowana jest w centrum gminy. Jest to siedziba władz 

gminnych oraz ośrodek usług ponadgminnych (administracja, ochrona zdrowia, 

bezpieczeństwo publiczne). We Włoszakowicach poza zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną i letniskową, występuje zabudowa wielorodzinna, są to budynki należące 

dawniej do PGR, a obecnie do Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Tereny wsi Dominice nie posiadają obecnie sieci wodociągowej i są zaopatrywane w wodę 

z ujęć własnych, miejscowość jest skanalizowana. Wzdłuż brzegów jeziora Dominickiego 

i Boszkowskiego rozwija się zwarta zabudowa letniskowa i jednorodzinna, co determinuje 

uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy. Są to tereny leżące w granicach 

Przemęckiego Parku Krajobrazowego, w związku z czym należy stosować właściwe 

rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i wielkości nowoprojektowanych działek. 

Ryc. 3.2.2. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej w gminie Włoszakowice. 

 
Źródło: http://www.openstreetmap.org/ 

Dynamiczny rozwój miejscowości Lipno, Wilkowice, Gronówko jest związany z bliskim 

sąsiedztwem Leszna. Zachodnią część gminy Lipno stanowi znaczny kompleks leśny wraz 

z cennymi przyrodniczo terenami doliny rzeki Samicy. 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lipno26 największy rozwój zabudowy planowany jest w miejscowościach Wilkowice 

i Gronówko. Z tego względu ważny jest rozwój układu komunikacyjnego i infrastruktury 

wodno-kanalizacyjnej tych miejscowości. 
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 UCHWAŁA NR XXIII/166/2012 RADY GMINY LIPNO z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno 
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Ryc. 3.2.3. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej w gminie Lipno. 

 
Źródło: http://www.openstreetmap.org/ 

Przewidziana w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Osieczna z 1999r. najwyższa dynamika wzrostu dla wsi Kąkolewo i miast Osieczna 

potwierdziła się. Poza tym, przypuszczalnie niewielki wzrost założono we wsiach Świerczyna, 

Wojnowice i Grodzisko. Na potrzeby niniejszego opracowania przedstawiciele gminy 

Osieczna wskazali, jako atrakcyjne tereny pod rozwój mieszkalnictwa miejscowości: 

Stanisławówka (część miasta Osieczna), Kąkolewo, Świerczyna (nowe osiedle nad jeziorem), 

Grodzisko (przy wylocie z miejscowości w stronę miejscowości Świerczyna), gdzie następuje 

wzrost zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej. 

W południowo-wschodniej części miasta Osieczna, za jeziorem Łoniewskim położona jest 

Stanisławówka, potocznie nazywana jest "Jaworowym Jarem". Jest to teren zabudowy 

rekreacyjno-mieszkaniowej, o charakterze letniskowym. Na terenie Stanisławówki przetrwał 

kilkunastohektarowy obszar lasu o wyjątkowych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. 

W celu uporządkowania tego terenu i podniesienia jego walorów estetycznych opracowano 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.27 
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 UCHWAŁA Nr XII/87/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu zabudowy rekreacyjnej mieszkaniowej położonego w obrębie Osiecznej - „Stanisławówka” 
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Ryc. 3.2.4. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej w gminie Osieczna. 

 
Źródło: http://www.openstreetmap.org/ 

Przedstawiciele gminy Rydzyna wśród 23 miejscowości wyszczególnili, jako atrakcyjne pod 

względem osadnictwa miasto Rydzyna i wieś sołecką Dąbcze. Są to największe ośrodki 

osadnicze gminy, charakteryzujące się intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej. 

Potencjalny rozwój możliwy jest również w Kaczkowie i Rojęczynie ze względu ma lokalizację 

węzła komunikacyjnego budowanej drogi ekspresowej S5. W pozostałych wsiach 

mieszkalnictwo jest tylko dodatkiem do zasadniczej funkcji tych jednostek osadniczych – 

rolniczej. 

Ryc. 3.2.5. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej w gminie Rydzyna. 
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Źródło: http://www.openstreetmap.org/ 

W gminie Krzemieniewo rozmieszczenie ludności skoncentrowane jest głównie w 3 wsiach: 

Krzemieniewie, Garzynie i Pawłowicach. Wiąże się to z koncentracją jednostek gospodarczych, 

wyposażeniem w usługi i charakterem miejscowości, ich położeniem w stosunku do układu 

komunikacyjnego gminy, a także szerokim zakresem zadań zrealizowanych w gminie, w celu 

podniesienia jakości życia jej mieszkańców28. 

Ryc. 3.2.6. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej w gminie Krzemieniewo. 

 
Źródło: http://www.openstreetmap.org/ 
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 Uchwała Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 października 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzemieniewo 
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W północnej części wsi Starkowo dominującą funkcją jest rolnictwo z wiejską zabudową 

mieszkaniowo – zagrodową i usługami, a w części południowej (Starkowo-Zatoka) – funkcja 

rekreacyjna z zabudową letniskową nad Jeziorem Dominieckim. W części południowej 

Starkowa, po wschodniej i zachodniej stronie, usytuowane są tereny usług turystycznych, już 

częściowo zrealizowanych. Są to tereny atrakcyjne pod zabudowę mieszkaniową, znajdują się 

tu także tereny dzikiej zabudowy letniskowej. W celu zachowania ładu przestrzennego oraz 

ochrony środowiska przyrodniczego dla południowej części wsi Starkowo zostały opracowane 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (przy lesie29, ul. Starkowska30), 

z przeznaczeniem terenów pod indywidualną zabudowę letniskową wraz z zabudową 

gospodarczą jako uzupełnienie funkcji wiodącej oraz teren zabudowy letniskowej i usługowej. 

Miejscowość Przemęt jest wsią wielofunkcyjną, głównym ośrodkiem usługowym w gminie, 

siedzibą Urzędu Gminy. Jest to dynamicznie rozwijająca się miejscowość, gdzie dominuje 

funkcja mieszkaniowa z zabudową różnego typu także o charakterze rezydencjonalnym. 

W południowo - wschodniej części miejscowości (ul. Zdrojowa i Słoneczna) znajdują się 

tereny atrakcyjne dla rozwoju mieszkalnictwa, gdzie wskazane w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt do skoncentrowania 

zabudowy projektowanym osiedlem o funkcji mieszkaniowej. 

W miejscowości Osłonin można wyróżnić trzy rejony: wschodni z zabudową o dominującej 

funkcji letniskowej, centralny o przeważającej funkcji zagrodowej i dużymi terenami obsługi 

rolnictwa oraz zachodni z zabudową wyłącznie letniskową. Większość terenów budowlanych, 

w tym zabudowy letniskowej jest objęta obowiązującymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wieleń to miejscowość, w której rozwija się i dominuje funkcja turystyczna. W południowej 

części wsi, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 dominuje zabudowa o charakterze letniskowo-

rezydencjonalnym. 

W obowiązującym MPZP projektowana jest obwodnica, łącząca Wieleń z Olejnicą. Tereny 

usytuowane na pograniczu obu wsi, wzdłuż północnych brzegów jezior Osłonińskiego 

i Wieleńskiego są prawie w całości przeznaczone pod zabudowę letniskową o funkcji 

turystyczno- usługowej. 

Kolejną miejscowością w gminie Przemęt, atrakcyjną pod względem mieszkaniowym jest 

Bucz, gdzie w części południowej, przy trasie prowadzącej do Boszkowa, dominuje funkcja 

mieszkaniowa o charakterze rezydencjonalnym wraz z ośrodkiem usługowym. Północno-

wschodnia i centralna część wsi posiada rolniczą funkcję wiodącą. 

Ryc. 3.2.7. Atrakcyjne tereny dla zabudowy mieszkaniowej w gminie Przemęt. 

                                                           
29

 Uchwała nr XLII/280/13 Rady Gminy Przemęt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Starkowo (przy lesie) 
30

 Uchwała nr XLII/281/13 Rady Gminy Przemęt w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części miejscowości Starkowo (ul. Starkowska) 
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Źródło: http://www.openstreetmap.org/ 

Starzejące się zasoby mieszkaniowe przy zahamowaniu budownictwa mieszkaniowego 

w gminie będą powodować dalszą dekapitalizację substancji mieszkaniowej. Deficyt mieszkań 

i niski poziom ich przyrostu to główne problemy i ograniczenia rozwoju w tej dziedzinie. 

 

3.3. Analiza wskaźnikowa 

Wybór obszarów problemowych - dysfunkcyjnych jest kluczowym elementem strategii 

rewitalizacji. Zastosowana metoda delimitacji musi zapewnić, że wybór będzie adekwatny 

i obiektywny. Dlatego zastosowano szeroką analizę danych statystycznych z użyciem 

wskaźników badających istotne problemy o charakterze społeczno-gospodarczym. 

Zastosowane wskaźniki (kryteria) to: 

 Sytuacja demograficzna [wskaźnik W1] – mierzona przez: 

o Saldo migracji wewnętrznej [wskaźnik W1a] 

o Dynamikę zmian liczby ludności [wskaźnik W1b] 

o Udział osób w wieku przedprodukcyjnym [wskaźnik W1c] 

o Udział osób w wieku produkcyjnym [wskaźnik W1d] 

o Udział osób w wieku poprodukcyjnym [wskaźnik W1e] 

o Wskaźnik obciążenia demograficznego [wskaźnik W1f] 

o Przyrost naturalny i liczba żywych urodzeń [wskaźnik W1g] 

o Liczbę zgonów w roku na 1000 mieszkańców [wskaźnik W1h] 

 Sytuacja mieszkaniowa [wskaźnik W2] – mierzona przez: 

o Gęstość zaludnienia [wskaźnik W2a] 

o Liczbę osób na lokal mieszkalny [wskaźnik W2b] 

o Przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę [wskaźnik W2c] 

o Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne i socjalne) na 1000 mieszkańców 

[wskaźnik W2d] 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
9
2
 

o Liczbę mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 mieszkańców [wskaźnik 

W2e] 

 Poziom ubóstwa i wykluczenia [wskaźnik W3] – mierzony przez: 

o Liczbę osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców 

[wskaźnik W3a] 

o Dynamikę zmian liczby osób korzystających z pomocy społecznej [wskaźnik 

W3b] 

o Sumę wypłaconych świadczeń pomocy społecznej na mieszkańca [wskaźnik 

W3c] 

o Udział osób pobierających świadczenia oraz zasiłki w ogólnej liczbie ludności 

[wskaźnik W3d] 

 Poziom bezrobocia [wskaźnik W4] – mierzony przez: 

o Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności ogółem [wskaźnik 

W4a] 

o Dynamikę zmiany liczby bezrobotnych [wskaźnik W4b] 

o Udział osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych [wskaźnik W4c] 

o Stopa długotrwałego bezrobocia – mierzona udziałem długotrwale 

bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym [wskaźnik W4d] 

 Poziom przedsiębiorczości (wskaźnik W5) – mierzony przez: 

o Wskaźnik przedsiębiorczości na 100 mieszkańców [wskaźnik W5a] 

o Dynamikę zmiany liczby podmiotów gospodarczych [wskaźnik W5b] 

 Poziom bezpieczeństwa (wskaźnik W6) – mierzony przez: 

o Liczbę stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

[wskaźnik 6a] 

o Liczbę zdarzeń drogowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców [wskaźnik 

w6b] 

 Poziom dostępności infrastruktury społecznej i technicznej (wskaźnik W7) 

mierzony przez: 

o Dostępność sieci gazowej [wskaźnik W7a] 

o Dostępność ciągów pieszych, chodników [wskaźnik W7b] 

o Dostępność dróg utwardzonych będących w dobrym stanie technicznym 

[wskaźnik W7c] 

o Dostępność przedszkoli [wskaźnik W7d] 

o Dostępność szkół podstawowych [wskaźnik W7e] 

o Dostępność szkół gimnazjalnych [wskaźnik W7f] 

o Dostępność obiektów kultury [wskaźnik W7g] 

o Dostępność mieszkań, w tym komunalnych, czy też TBS, ale także prywatnych 

w budownictwie wielorodzinnym, możliwość wybudowania własnego domu 

jednorodzinnego [wskaźnik W7h] 
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o Oświetlenie uliczne przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz na 

odcinkach ulic lokalnych [wskaźnik W7i] 

o Dostępność bazy pomocy społecznej [wskaźnik W7j] 

o Dostępność obiektów sportowych i rekreacyjnych [wskaźnik W7k] 

o Dostępność transportu publicznego [wskaźnik W7l] 

o Dostępność sieci wodociągowej [wskaźnik W7m] 

o Dostępność do sieci kanalizacyjnej [wskaźnik W7n] 

Dla wskazania obszaru do rewitalizacji wszystkie powyższe wskaźniki zostały 

wystandaryzowane. Standaryzacja wskaźników polega na odjęciu od nominalnej wartości 

wskaźnika dla danego obszaru średniej wartości dla gminy i podzieleniu przez odchylenie 

standardowe dla gminy. 

Wystandaryzowane wskaźniki oznaczają odchylenie od normy, którą reprezentuje wartość 

średnia dla gminy i mogą przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Przejście odchylenia od 

średniej do wartości dodatniej wskazuje, które obszary odznaczają się wskaźnikiem degradacji 

wyższym od średniej dla gminy. Z kolei wartości ujemne odchylenia ukazują obszary 

o najlepszej sytuacji społecznej, w których negatywne zjawiska społeczne w porównaniu ze 

średnią dla gminy odznaczają się mniejszym natężeniem. 

Każdy ze wskaźników cząstkowych został przedstawiony w dwukolorowej skali degradacji 

(liczba stopni jest automatyczna w zależności od rozkładu wskaźników). Najbardziej 

intensywny kolor czerwony oznacza sytuację najgorszą, a najbardziej intensywny zielony 

oznacza sytuację najlepszą. Wskaźniki wystandaryzowane rozpinają się na skali od zera w dół 

lub od zera w górę. Im wyższa wartość wskaźnika, tym problem jest poważniejszy, najlepsza 

sytuacja charakteryzuje obszary o najniższych wskaźnikach, czyli osiągających najwyższe 

wartości ujemne. Zastosowanie skali degradacji umożliwia zobrazowanie problemów 

społecznych na mapie OFAL, pokazując zróżnicowanie poszczególnych obszarów pod 

względem wybranych problemów społecznych i infrastrukturalnych. 

Na bazie wystandaryzowanych wskaźników został utworzony indeks zbiorczy (wskaźnik 

sumaryczny lub inaczej zwany syntetyczny). Obszar może zostać wskazany do rewitalizacji, 

jeśli indeks zbiorczy dla danego obszaru jest najwyższy. 

Analiza wskaźnikowa została przeprowadzona w gminach na poziomie sołectw, a w 

przypadku miast w podziale na główne osiedla/ części miast. Łącznie przeanalizowano 150 

obszarów. 

Sytuacja demograficzna [W1] 

Dane dotyczące salda migracji i dynamiki zmian liczby ludności ukazują tendencje zaludniania 

poszczególnych obszarów OFAL. Dodatnie saldo migracji zazwyczaj oznacza atrakcyjność 

miejsca zamieszkania, ale także występowanie terenów pod rozwój mieszkalnictwa. Z kolei 

saldo migracji o charakterze ujemnym jest zjawiskiem negatywnym i może oznaczać 

wyprowadzki z danego obszaru. 
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Struktura wiekowa ludności pokazuje możliwości rozwoju społecznego. Wysoki odsetek osób 

starszych, nieczynnych już zawodowo zazwyczaj charakteryzuje tereny o słabszym rozwoju. 

Osoby w wieku emerytalnym statystycznie mają niższą siłę nabywczą, co może obrazować 

niższy poziom rozwoju przedsiębiorczości, mieszkalnictwa. Ludzie starsi mają z reguły gorszy 

stan zdrowia, co warunkuje wzrost nakładów na ten cel. Niski udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym oraz mały przyrost naturalny mogą świadczyć o nieatrakcyjności obszaru 

jako miejsca zamieszkania, który wybierają młode rodziny. Wskaźnik obciążenia 

demograficznego obrazuje obciążenie ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku 

nieprodukcyjnym (nie utrzymującą się jeszcze/już z pracy własnej). 

 

Tabela 3.3.1.. Wystandaryzowany wskaźnik sytuacji 

demograficznej [W1]. 

Lp. Nazwa jednostki W1 

1 gmina Wijewo 

1.1 Brenno -1,0 

1.2 Miastko 9,2 

1.3 Potrzebowo 2,2 

1.4 Przylesie -4,5 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) -5,7 

1.6 Wijewo -5,7 

1.7 Zaborówiec 5,7 

2 gmina Włoszakowice 

2.1 Boguszyn 7,3 

2.2 Boszkowo -1,7 

2.3 Bukówiec Górny 3,7 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) -6,9 

2.5 Dłużyna -0,5 

2.6 Dominice -1,5 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) -0,6 

2.8 Jezierzyce Kościelne -8,3 

2.9 Krzycko Wielkie 0,2 

2.10 Sądzia -1,0 

2.11 Skarżyń 20,6 

2.12 Włoszakowice -8,1 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) -3,3 

3 gmina Lipno 

3.1 Goniembice 2,6 

3.2 Górka Duchowna 9,6 

3.3 Gronówko -6,8 

3.4 Klonówiec -1,7 

3.5 Koronowo -2,2 

3.6 Lipno -9,2 

3.7 Mórkowo -0,3 

3.8 
Radomicko (Radomicko 

i Leśniczówka Błotkowo) 16,7 

3.9 Ratowice 3,0 

3.10 Smyczyna -6,5 

3.11 Sulejewo 5,2 

3.12 Targowisko -0,2 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) -17,9 

3.14 Wyciążkowo 4,2 

3.15 Żakowo 3,4 

4 Rydzyna (miasto) 

4.1 Centrum 12,2 

4.2 Północ -7,8 

4.3 Zachód -4,3 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie 

4.5 Augustowo (wieś) -0,1 

4.6 Dąbcze -8,5 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna 

i przysiółek Junoszyn) -3,3 

4.8 Kaczkowo (wieś) 0,3 

4.9 Kłoda (wieś) 5,5 

4.10 Lasotki (wieś) -7,3 

4.11 Maruszewo (przysiółek) -10,7 

4.12 Moraczewo (wieś) -0,4 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada 

Nowy Świat) 4,2 

4.14 Pomykowo (wieś) 5,6 

4.15 Przybiń (wieś) -2,8 

4.16 Robczysko  8,6 

4.17 Rojęczyn (wieś) 7,3 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) -7,4 

4.19 Tworzanice (wieś) 13,2 
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4.20 Tworzanki (wieś) -4,3 

5 gmina Święciechowa 

5.1 Długie Nowe -5,7 

5.2 Długie Stare 0,2 

5.3 Gołanice 2,2 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) -5,1 

5.5 Krzycko Małe 2,8 

5.6 Lasocice (i Ogrody) 6,8 

5.7 Niechłód 6,4 

5.8 Piotrowice 3,3 

5.9 Przybyszewo -4,9 

5.10 Strzyżewice 3,0 

5.11 Święciechowa  -3,4 

5.12 Trzebiny -5,7 

6 gmina Krzemieniewo 

6.1 Bielawy 16,5 

6.2 Bojanice -3,1 

6.3 Brylewo -3,3 

6.4 Drobnin -5,1 

6.5 Garzyn 0,6 

6.6 Górzno 12,0 

6.7 Hersztupowo -5,3 

6.8 Karchowo 6,5 

6.9 Kociugi  -5,9 

6.10 Krzemieniewo -14,4 

6.11 Lubonia 1,5 

6.12 Mierzejewo 2,8 

6.13 Nowy Belęcin -5,2 

6.14 Oporowo 0,8 

6.15 Oporówko -2,2 

6.16 Pawłowice -2,6 

6.17 Stary Belęcin 4,5 

6.18 Zbytki 2,1 

7 gmina Przemęt 

7.1 Barchlin  -6,7 

7.2 Biskupice  8,4 

7.3 Błotnica  0,2 

7.4 Borek  3,1 

7.5 Bucz -14,3 

7.6 Górsko  -10,8 

7.7 Kaszczor 0,2 

7.8 Kluczewo -0,4 

7.9 Mochy -3,4 

7.10 Nowa Wieś -7,3 

7.11 Olejnica 16,4 

7.12 Osłonin 4,0 

7.13 Perkowo -0,3 

7.14 Popowo Stare -6,8 

7.15 Poświętno 10,0 

7.16 Przemęt -2,7 

7.17 Radomierz -2,5 

7.18 Sączkowo 7,1 

7.19 Siekowo  -6,1 

7.20 Siekówko  9,2 

7.21 Sokołowice 12,6 

7.22 Solec -9,0 

7.23 Solec Nowy -6,2 

7.24 Starkowo -3,1 

7.25 Wieleń 8,4 

8 Osieczna miasto 

8.1 Centrum -0,7 

8.2 Północ -6,7 

8.3 Południe 7,4 

8.4 Osieczna tereny wiejskie 

8.5 Dobramyśl -3,8 

8.6 Drzeczkowo -0,6 

8.7 Frankowo -2,2 

8.8 Grodzisko -6,4 

8.9 Jeziorki -8,7 

8.10 Kąkolewo 0,8 

8.11 Kąty 8,5 

8.12 Kleszczewo -4,8 

8.13 Łoniewo 3,5 

8.14 Miąskowo -0,1 

8.15 Popowo Wonieskie 1,9 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) -2,5 

8.17 Trzebania 16,3 

8.18 Witosław 0,3 

8.19 Wojnowice -6,8 

8.20 Wolkowo 7,0 

8.21 Ziemnice -2,3 

9 miasto Leszno 

9.1 Zatorze -13,3 

9.2 południowe Zatorze -2,1 

9.3 Gronowo -13,3 

9.4 Podwale, część Os. Prochownia 5,6 
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(od ul. Jagiellońskiej) 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni 3,0 

9.6 
Grzybowo, Os. Ogrody, Os. 

Wieniawa -16,4 

9.7 Stare Miasto -6,0 

9.8 

Stare Miasto, część Os. 

Prochownia i część Oś. Grunwald 

(do ul. Jagiellońskiej) -2,7 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 27,9 

9.10 Nowe Miasto 12,2 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie 12,6 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna -3,4 

9.13 Leszczynko, Zaborowo -4,2 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Obszarami o najbardziej niekorzystnej sytuacji demograficznej w gminie Wijewo są sołectwa 

Miastko, Zaborówiec i Potrzebowo. Łącznie sołectwa te zamieszkuje 821 osób. 

W Potrzebowie i Zaborówcu pomimo dodatniego salda migracji liczba ludności zmniejszyła 

się w ciągu ostatnich pięciu lat o ponad 3%. W Miastku i Potrzebowie wskaźnik obciążenia 

demograficznego wynosi odpowiednio 73 i 71%, co oznacza, że na 100 osób w wieku 

produkcyjnym przypada ponad 70 osób w wieku nieprodukcyjnym. We wszystkich trzech 

sołectwach w ostatnich 5 latach wzrósł odsetek osób w wieku poprodukcyjnym. 

W gminie Włoszakowice najgorsza sytuacja demograficzna występuje w sołectwach Skarżyń, 

Boguszyn i Bukówiec Górny. Skarżyń jest najmniejszym powierzchniowo i ludnościowo 

sołectwem w gminie, w którym spada liczba mieszkańców i pogłębia proces starzenia się 

ludności (statystycznie co czwarty mieszkaniec jest w wieku poprodukcyjnym). Sołectwo 

Boguszyn zamieszkuje 391 osób, z czego tylko 58% w wieku produkcyjnym, co oznacza 

wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego. Sołectwo Bukówiec Górny to drugie pod 

względem wielkości (po Włoszakowicach) sołectwo w gminie. W ostatnim pięcioleciu liczba 

mieszkańców wzrosła tylko o 1,2%, natomiast niekorzystnie zmienia się struktura ludności, 

zmniejsza się udział dzieci i młodzieży, oraz osób w wieku produkcyjnym, przy jednoczesnym 

wzroście liczby osób starszych. 

Analiza wskaźnikowa w gminie Lipno wskazuje na złą sytuację demograficzną sołectw 

Radomicko, Górka Duchowna i Sulejewo, w których saldo migracji i przyrost naturalny są 

ujemne lub bliskie zera. Łącznie sołectwa te zamieszkuje około 900 osób. W Radomicku 

odnotowano bardzo wysokie obciążenie demograficzne, sięgające 78,2%. Z Sulejewa w ciągu 

ostatnich pięciu lat wymeldowało się ponad dwukrotnie więcej osób, niż odnotowana w tym 

czasie liczba zameldowań (liczba ludności spadła o 12%). Z kolei w Górce Duchownej zmiany 

w liczbie i strukturze ludności były w analizowanym okresie nieznaczne, co może oznaczać że 

sołectwo nie rozwija się, a jego atrakcyjność do osiedlania się jest niższa w porównaniu 

z innymi sołectwami (liczba zameldowań i wymeldowań jest prawie jednakowa). 

W gminie Rydzyna sołectwa o niekorzystniej sytuacji demograficznej położone są 

w południowej części gminy. Robczysko, Rojęczyn i Tworzanice charakteryzuje niekorzystna 

struktura wieku ludności, wysoki wskaźnik obciążenia demograficznego i kilkuprocentowy 

spadek liczby ludności w ostatnim pięcioleciu. W mieście Rydzyna obszarem 
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problematycznym jest ścisłe centrum, ponieważ nie jest to atrakcyjny teren do zamieszkania 

(niskie saldo migracji wewnętrznych), statystycznie co piąta osoba w tym rejonie miasta jest 

w wieku poprodukcyjnym. 

W gminie Święciechowa niekorzystna sytuacja demograficzna występuje w sołectwach 

Lasocicie, Niechłód i Piotrowice, w których pomimo odnotowanego w ostatnich 5 latach 

wzrostu liczby ludności ogółem, wzrósł jednocześnie odsetek mieszkańców w wieku 

poprodukcyjnym, co przełożyło się na wysokie wskaźniki obciążenia demograficznego. 

Niekorzystne wskaźniki sytuacji demograficznej odnotowano w sołectwach Bielawy, Górzno 

i Karchowo w gminie Krzemieniewo. Bielawy to jedno z najmniejszych sołectw gminy, 

w miejscowości są dziś 4 domy i blok, a we wsi mieszka 41 mieszkańców. W sołectwie Górzno 

liczba mieszkańców spadła w ostatnich 5 latach o 2,8%. Liczące obecnie 347 mieszkańców 

Górzno boryka się z procesem starzenia się ludności. Sołectwo obejmuje atrakcyjne tereny 

nad Jeziorem Górznickim oraz przyległych lasów i łąk, zapewniające dogodne warunki dla 

uprawiania rekreacji i turystyki (dwa założenia pałacowe). Wysoki wskaźnik obciążenia 

demograficznego charakteryzuje sołectwo Karchowo. 

W gminie Przemęt niekorzystne wskaźniki demograficzne obejmują dwa najmniejsze pod 

względem liczby ludności sołectwa Olejnica i Sokołowice, a także sołectwo Poświętno. 

Sołectwo Olejnica położone jest kompleksie leśnym Przemęckiego Parku Krajobrazowego 

nad jeziorami: Olejnickim i Górskim. We wsi znajduje się drewniana wieża widokowa 

umożliwiająca oglądanie panoramy jezior przemęckich. Sołectwo zamieszkuje 60 osób, 

z których 47% to osoby w wieku nieprodukcyjnym, stąd bardzo wysoki wskaźnik obciążenia 

demograficznego. Niewiele większe ludnościowo jest położone na wschodzie gminy sołectwo 

Sokołowice (72 mieszkańców). Statystycznie co piąty mieszkaniec sołectwa jest w wieku 

emerytalnym, maleje liczba dzieci i młodzieży. Na wschodzie gminy Przemęt położone jest 

również jedno z najmniejszych powierzchniowo sołectw – Poświętno, które zamieszkuje 226 

osób. Sołectwo to charakteryzuje najniższy w gminie udział dzieci i młodzieży w ogólnej 

liczbie ludności. 

Niekorzystne wskaźniki demograficzne w gminie Osieczna dotyczą sołectw Trzebania, Kąty 

i Wolkowo. Sołectwo Trzebania położone jest przy drodze nr 432 i otoczone lasami. To jedno 

z najmniejszych sołectw w gminie, posiada bardzo wysoki wskaźnik obciążenia 

demograficznego. W sołectwie Wolkowo w ostatnim pięcioleciu nastąpił spadek liczby 

mieszkańców o 6%. Struktura wiekowa ludności wskazuje na proces starzenia się 

społeczeństwa. Na wschodzie gminy, przy drodze nr 432 położone jest sołectwo Kąty. Analiza 

liczby i struktury ludności sołectwa z okresu 2009-2013 wskazuje na stabilizację rozwoju 

demograficznego – brak wzrostu liczby ludności, oraz postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa. 

Ryc.3.3.1. Wystandaryzowany wskaźnik sytuacji demograficznej W1. 
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Źródło: opracowanie własne. 

W Lesznie niekorzystne wskaźniki demograficzne występują w rejonach położonych na 

wschód od Starego Miasta: osiedla Grunwald i Sułkowskiego, Nowe Miasto, Przylesie, osiedle 

Na Skarpie. Na wymienionych obszarach odnotowano najwyższe w skali miasta wskaźniki 

obciążenia demograficznego. 

Podsumowując, niekorzystne wskaźniki demograficzne dotyczą w dużej mierze najmniejszych 

sołectw, w których postępuje proces starzenia się ludności, przy braku napływu nowych 

mieszkańców, m.in. ze względu na peryferyjne położenie, niski dostęp do dróg, czy 

ograniczone możliwości rozwoju budownictwa mieszkaniowego. 

Należy zauważyć, że korzystna sytuacja demograficzna występuje w sołectwach stanowiących 

pierwszy pierścień wokół miasta Leszno. Wskazuje to na postępujący proces suburbanizacji. 

Najbardziej atrakcyjne kierunki migracji to sołectwa położone na północ i południe od 

Leszna. 

 

Sytuacja mieszkaniowa [W2] 

Wskaźnik gęstości zaludnienia pokazuje ile osób mieszka w przeliczeniu na 1km2 danego 

obszaru, obrazuje poziom zurbanizowania i typ zabudowy (im wyższy wskaźnik, tym bardziej 

wskazuje to na zabudowę wielorodzinną). Statystyczna wielkość powierzchni użytkowej 
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mieszkania i liczba osób przypadających na mieszkanie określają w pewnym stopniu komfort 

mieszkalnictwa. Ważnym wskaźnikiem rozwoju mieszkalnictwa na danym obszarze jest liczba 

mieszkań oddawanych do użytkowania. 

 
Tabela 3.3.2. Wystandaryzowany wskaźnik sytuacji 

mieszkaniowej [W2]. 

Lp. Nazwa jednostki W2 

1 gmina Wijewo 

 1.1 Brenno -0,1 

1.2 Miastko -12,6 

1.3 Potrzebowo 5,4 

1.4 Przylesie 1,8 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) -0,6 

1.6 Wijewo 3,5 

1.7 Zaborówiec 2,7 

2 gmina Włoszakowice 

 2.1 Boguszyn 4,5 

2.2 Boszkowo 3,5 

2.3 Bukówiec Górny 8,9 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) 7,0 

2.5 Dłużyna 4,0 

2.6 Dominice -21,7 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) -10,4 

2.8 Jezierzyce Kościelne -2,7 

2.9 Krzycko Wielkie 1,1 

2.10 Sądzia 4,1 

2.11 Skarżyń 7,0 

2.12 Włoszakowice 2,9 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) -8,1 

3 gmina Lipno 

 3.1 Goniembice -3,7 

3.2 Górka Duchowna 3,0 

3.3 Gronówko -13,6 

3.4 Klonówiec -1,6 

3.5 Koronowo 11,0 

3.6 Lipno 7,2 

3.7 Mórkowo -7,6 

3.8 
Radomicko (Radomicko 

i Leśniczówka Błotkowo) -1,5 

3.9 Ratowice 9,4 

3.10 Smyczyna -9,4 

3.11 Sulejewo 7,7 

3.12 Targowisko 6,9 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) -15,0 

3.14 Wyciążkowo 5,4 

3.15 Żakowo 1,7 

4 Rydzyna (miasto) 

 4.1 Centrum -2,7 

4.2 Północ -3,9 

4.3 Zachód 6,7 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie 

 4.5 Augustowo (wieś) 8,8 

4.6 Dąbcze -20,9 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna 

i przysiółek Junoszyn) 3,1 

4.8 Kaczkowo (wieś) 3,2 

4.9 Kłoda (wieś) 1,8 

4.10 Lasotki (wieś) 15,9 

4.11 Maruszewo (przysiółek) 11,3 

4.12 Moraczewo (wieś) -2,3 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada 

Nowy Świat) -4,9 

4.14 Pomykowo (wieś) -11,4 

4.15 Przybiń (wieś) 4,5 

4.16 Robczysko  4,5 

4.17 Rojęczyn (wieś) -3,8 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) -10,8 

4.19 Tworzanice (wieś) 4,0 

4.20 Tworzanki (wieś) -3,1 

5 gmina Święciechowa 

 5.1 Długie Nowe 4,0 

5.2 Długie Stare 4,8 

5.3 Gołanice 4,6 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) -16,4 

5.5 Krzycko Małe 4,8 

5.6 Lasocice (i Ogrody) -2,3 

5.7 Niechłód 10,8 

5.8 Piotrowice 3,8 

5.9 Przybyszewo -8,1 

5.10 Strzyżewice -15,1 

5.11 Święciechowa  2,4 

5.12 Trzebiny 6,7 
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6 gmina Krzemieniewo 

 6.1 Bielawy 8,1 

6.2 Bojanice -7,7 

6.3 Brylewo -2,6 

6.4 Drobnin -2,2 

6.5 Garzyn -3,4 

6.6 Górzno -1,8 

6.7 Hersztupowo 1,7 

6.8 Karchowo -2,5 

6.9 Kociugi  7,3 

6.10 Krzemieniewo -11,2 

6.11 Lubonia 5,6 

6.12 Mierzejewo 4,0 

6.13 Nowy Belęcin 1,0 

6.14 Oporowo -0,9 

6.15 Oporówko -2,4 

6.16 Pawłowice 2,3 

6.17 Stary Belęcin -4,8 

6.18 Zbytki 9,5 

7 gmina Przemęt 

 7.1 Barchlin  -0,1 

7.2 Biskupice  2,6 

7.3 Błotnica  6,1 

7.4 Borek  -7,5 

7.5 Bucz -13,2 

7.6 Górsko  -6,7 

7.7 Kaszczor -7,0 

7.8 Kluczewo 4,8 

7.9 Mochy -7,0 

7.10 Nowa Wieś 6,6 

7.11 Olejnica -0,5 

7.12 Osłonin -12,1 

7.13 Perkowo 3,4 

7.14 Popowo Stare 2,5 

7.15 Poświętno 8,9 

7.16 Przemęt -1,7 

7.17 Radomierz 10,8 

7.18 Sączkowo 2,2 

7.19 Siekowo  3,2 

7.20 Siekówko  7,2 

7.21 Sokołowice 0,1 

7.22 Solec 8,8 

7.23 Solec Nowy -1,8 

7.24 Starkowo -2,9 

7.25 Wieleń -6,9 

8 Osieczna miasto 

 8.1 Centrum -0,2 

8.2 Północ 1,1 

8.3 Południe -0,9 

8.4 Osieczna tereny wiejskie 

 8.5 Dobramyśl -6,3 

8.6 Drzeczkowo 3,5 

8.7 Frankowo -0,5 

8.8 Grodzisko 7,0 

8.9 Jeziorki 6,1 

8.10 Kąkolewo 4,6 

8.11 Kąty 6,3 

8.12 Kleszczewo 4,1 

8.13 Łoniewo 4,8 

8.14 Miąskowo -1,8 

8.15 Popowo Wonieskie 9,1 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) -2,2 

8.17 Trzebania -15,6 

8.18 Witosław -13,7 

8.19 Wojnowice -3,6 

8.20 Wolkowo 1,8 

8.21 Ziemnice -3,6 

9 miasto Leszno 

 9.1 Zatorze -9,5 

9.2 południowe Zatorze -10,1 

9.3 Gronowo -6,2 

9.4 
Podwale, część Os. Prochownia 

(od ul. Jagiellońskiej) -2,4 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni -5,3 

9.6 
Grzybowo, Os. Ogrody, Os. 

Wieniawa -9,5 

9.7 Stare Miasto 22,1 

9.8 

Stare Miasto, część Os. 

Prochownia i część Oś. Grunwald 

(do ul. Jagiellońskiej) 31,0 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 1,8 

9.10 Nowe Miasto 12,9 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie -7,1 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna -7,6 

9.13 Leszczynko, Zaborowo -10,1 

Źródło: opracowanie własne. 
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Do obszarów o najmniej korzystnej sytuacji mieszkaniowej należą w gminie Wijewo sołectwa 

Potrzebowo, Wijewo i Zaborówiec. We wsi Potrzebowo jest 77 mieszkań, statystycznie na 1 

mieszkanie przypada około 5 osób, a zatem sołectwo charakteryzuje niski wskaźnik 

przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę (21m2). Podobnej wielkości 

sołectwem jest Zaborówiec, gdzie jest 80 mieszkań. Jedno mieszkanie zamieszkują 

statystycznie 4 osoby, a na każdą z nich przypadają 24m2 powierzchni użytkowej mieszkania. 

Wijewo to największe sołectwo w gminie, o najwyższej gęstości zaludnienia. Według danych 

GUS w ciągu ostatnich 5 lat do użytkowania oddano tu 20 mieszkań.  

W gminie Włoszakowice niekorzystna sytuacja mieszkaniowa występuje w małych sołectwach 

na północy gminy: Charbielin i Skarżyń, które nie rozwijają się demograficznie, a zatem nie 

powstają tam także nowe domy. Zdecydowana większość istniejących budynków powstała 

przed 1970 rokiem. W sołectwie Charbielin mieszkania należą do najmniejszych w gminie, 

jedno mieszkanie zamieszkuje prawie 6 osób, a na 1 osobę przypada około 15m2 powierzchni 

użytkowej. Sołectwo Bukówiec Górny to drugie pod względem wielkości sołectwo w gminie, 

charakteryzuje się wysoką gęstością zaludnienia. Statystycznie 1 mieszkanie zamieszkuje 5 

osób, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę to 22m2.  

Najmniej korzystna sytuacja mieszkaniowa w gminie Lipno występuje w sołectwach 

Koronowo, Sulejewo i Ratowice, położonych na wschodzie gminy. Są to małe miejscowości, 

liczące odpowiednio 26, 22 i 26 mieszkań, w których nie przybywa mieszkańców i nie rozwija 

się nowe mieszkalnictwo. 

W gminie Rydzyna najmniej korzystna sytuacja mieszkaniowa występuje w sołectwach 

Augustowo, Lasotki i Maruszewo. Podobnie jak w gminie Lipno są to małe miejscowości, 

liczące odpowiednio 12, 22 i 16 mieszkań. Statystycznie jedno mieszkanie zamieszkuje około 

6 osób. W ostatnich pięciu latach w wymienionych miejscowościach nie powstały nowe 

domy/mieszkania. W Rydzynie najmniej korzystna sytuacja mieszkaniowa jest w zachodniej 

części miasta, przez którą przebiega droga krajowa nr 5 (E261). 

Do obszarów o najmniej korzystnej sytuacji mieszkaniowej w gminie Święciechowa zaliczają 

się sołectwa Niechłód i Trzebiny. Oba są położone przy zachodniej granicy gminy, liczą 

odpowiednio 85 i 43 mieszkania. 

W gminie Krzemieniewo najmniej korzystna sytuacja mieszkaniowa występuje w sołectwach 

Zbytki, Bielawy i Kociugi. Bielawy i Zbytki to jedne z najmniejszych sołectw w gminie, 

w których nie przybywa mieszkańców, a zatem nie rozwija się również budownictwo 

mieszkaniowe. Sołectwo Kociugi leży na południe od drogi krajowej nr 12, w ostatnim 

pięcioleciu liczba ludności zwiększyła się tylko nieznacznie, we wsi nie powstały nowe 

domy/mieszkania. 

W gminie Przemęt do sołectw o najmniej korzystnej sytuacji mieszkaniowej należą Poświętno, 

Radomierz, Siekówko i Solec. Poza Radomierzem są to sołectwa położone peryferyjnie, które 

nie rozwijają się demograficznie i nie następuje w nich rozwój mieszkalnictwa. 

W gminie Osieczna najmniej korzystna sytuacja mieszkaniowa dotyczy sołectw Kąty, Popowo 

Wonieskie i Grodzisko. Popowo Wonieskie i Kąty położone są na północnych krańcach gminy, 
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w ostatnim pięcioleciu odnotowano w nich spadek liczby mieszkańców, nie rozwija się 

budownictwo mieszkaniowe. 

W Lesznie niekorzystna sytuacja mieszkaniowa występuje przede wszystkim w centrum, 

w rejonie Starego Miasta, a także na obszarze Nowego Miasta. Tereny te charakteryzuje 

bardzo wysoka gęstość zaludnienia oraz duża liczba mieszkań komunalnych i socjalnych, 

które w dużej części są w złym stanie technicznym. 

Ryc. 3.3.2. Wystandaryzowany wskaźnik sytuacji mieszkaniowej [W2] 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Podsumowując, najbardziej niekorzystna sytuacja mieszkaniowa występuje w małych 

sołectwach lub położonych peryferyjnie, które nie są atrakcyjnym miejscem zamieszkania. 

W miastach najwyższa gęstość zaludnienia i koncentracja mieszkań komunalnych i socjalnych, 

których stan techniczny w większości jest zły, występuje w centrach miast. 

Wskaźnik sytuacji mieszkaniowej pokazuje najkorzystniejsze warunki na północ i południe od 

Leszna, są to główne kierunki suburbanizacji. 
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Poziom ubóstwa i wykluczenia [W3] 

Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego stanowi jedno z istotnych zadań, zarówno 

w skali lokalnej, jaki i krajowej31 czy międzynarodowej32. 

Na potrzeby niniejszego opracowania wskaźnik ten zmierzono za pomocą danych 

dotyczących beneficjentów pomocy społecznej w poszczególnych obszarach. Dane zostały 

udostępnione przez gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej z terenu OFAL. 

Osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, które nie są w stanie zaspokoić 

niezbędnych potrzeb wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, mogą 

skorzystać z pomocy społecznej (finansowej lub niefinansowej). 

                                                           
31 „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” 
32 „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności 
społecznej i terytorialnej” 
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Tabela3.3.3. Wystandaryzowany wskaźnik ubóstwa 

i wykluczenia [W3].  

Lp. Nazwa jednostki W3 

1 gmina Wijewo 
 

1.1 Brenno -1,1 

1.2 Miastko 8,3 

1.3 Potrzebowo 12,9 

1.4 Przylesie 1,4 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) -10,1 

1.6 Wijewo -12,6 

1.7 Zaborówiec 1,2 

2 gmina Włoszakowice 
 

2.1 Boguszyn -2,2 

2.2 Boszkowo 13,8 

2.3 Bukówiec Górny -8,1 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) -27,3 

2.5 Dłużyna 9,3 

2.6 Dominice -14,2 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) 
1,5 

2.8 Jezierzyce Kościelne 5,7 

2.9 Krzycko Wielkie 8,6 

2.10 Sądzia 8,4 

2.11 Skarżyń 17,6 

2.12 Włoszakowice -6,0 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) -7,0 

3 gmina Lipno 
 

3.1 Goniembice -8,3 

3.2 Górka Duchowna -0,3 

3.3 Gronówko -10,2 

3.4 Klonówiec 2,4 

3.5 Koronowo 31,9 

3.6 Lipno 3,9 

3.7 Mórkowo -1,2 

3.8 
Radomicko (Radomicko 

i Leśniczówka Błotkowo) 
18,1 

3.9 Ratowice -3,6 

3.10 Smyczyna -0,6 

3.11 Sulejewo -1,1 

3.12 Targowisko -12,8 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) 
-10,5 

3.14 Wyciążkowo -5,7 

3.15 Żakowo -2,2 

4 Rydzyna (miasto) 
 

4.1 Centrum 15,5 

4.2 Północ -9,7 

4.3 Zachód -5,8 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie 
 

4.5 Augustowo (wieś) -8,8 

4.6 Dąbcze -4,9 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna 

i przysiółek Junoszyn) 
18,6 

4.8 Kaczkowo (wieś) -5,5 

4.9 Kłoda (wieś) 1,8 

4.10 Lasotki (wieś) -3,2 

4.11 Maruszewo (przysiółek) -3,3 

4.12 Moraczewo (wieś) -2,3 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada 

Nowy Świat) 
-8,0 

4.14 Pomykowo (wieś) 4,7 

4.15 Przybiń (wieś) -3,7 

4.16 Robczysko  24,1 

4.17 Rojęczyn (wieś) -3,8 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) 0,2 

4.19 Tworzanice (wieś) -2,9 

4.20 Tworzanki (wieś) -3,0 

5 gmina Święciechowa 
 

5.1 Długie Nowe 21,3 

5.2 Długie Stare -1,9 

5.3 Gołanice -5,8 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) 19,1 

5.5 Krzycko Małe -16,3 

5.6 Lasocice (i Ogrody) -1,0 

5.7 Niechłód 6,7 

5.8 Piotrowice -7,7 

5.9 Przybyszewo -5,2 

5.10 Strzyżewice -6,4 

5.11 Święciechowa  -9,3 

5.12 Trzebiny 6,4 

6 gmina Krzemieniewo 
 

6.1 Bielawy -15,1 

6.2 Bojanice -0,9 

6.3 Brylewo 14,3 

6.4 Drobnin -14,3 

6.5 Garzyn -0,2 

6.6 Górzno -6,4 
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6.7 Hersztupowo -3,6 

6.8 Karchowo -4,2 

6.9 Kociugi  1,2 

6.10 Krzemieniewo -0,4 

6.11 Lubonia 9,2 

6.12 Mierzejewo 7,2 

6.13 Nowy Belęcin 9,8 

6.14 Oporowo -5,8 

6.15 Oporówko 14,6 

6.16 Pawłowice 1,4 

6.17 Stary Belęcin -4,8 

6.18 Zbytki -2,0 

7 gmina Przemęt 
 

7.1 Barchlin  -7,3 

7.2 Biskupice  5,4 

7.3 Błotnica  3,5 

7.4 Borek  -18,5 

7.5 Bucz 1,3 

7.6 Górsko  -3,6 

7.7 Kaszczor 0,6 

7.8 Kluczewo -4,8 

7.9 Mochy 3,8 

7.10 Nowa Wieś -4,8 

7.11 Olejnica -13,6 

7.12 Osłonin 2,9 

7.13 Perkowo -2,2 

7.14 Popowo Stare 4,6 

7.15 Poświętno -9,7 

7.16 Przemęt -3,0 

7.17 Radomierz -8,7 

7.18 Sączkowo 8,0 

7.19 Siekowo  -1,6 

7.20 Siekówko  -10,1 

7.21 Sokołowice 54,5 

7.22 Solec 1,7 

7.23 Solec Nowy 11,4 

7.24 Starkowo -0,8 

7.25 Wieleń -8,8 

8 Osieczna miasto 
 

8.1 Centrum 4,2 

8.2 Północ 7,7 

8.3 Południe -12,0 

8.4 Osieczna tereny wiejskie 
 

8.5 Dobramyśl -7,9 

8.6 Drzeczkowo 17,5 

8.7 Frankowo 1,4 

8.8 Grodzisko -0,3 

8.9 Jeziorki -6,3 

8.10 Kąkolewo -8,9 

8.11 Kąty 7,5 

8.12 Kleszczewo -4,9 

8.13 Łoniewo -1,6 

8.14 Miąskowo -0,8 

8.15 Popowo Wonieskie -6,8 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) 8,7 

8.17 Trzebania -10,9 

8.18 Witosław 11,4 

8.19 Wojnowice 2,3 

8.20 Wolkowo -13,9 

8.21 Ziemnice 13,5 

9 miasto Leszno 
 

9.1 Zatorze 2,1 

9.2 południowe Zatorze -6,8 

9.3 Gronowo -0,8 

9.4 
Podwale, część Os. Prochownia 

(od ul. Jagiellońskiej) 
2,5 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni -6,8 

9.6 
Grzybowo, Os. Ogrody, Os. 

Wieniawa 
-1,5 

9.7 Stare Miasto 26,4 

9.8 

Stare Miasto, część Os. 

Prochownia i część Oś. Grunwald 

(do ul. Jagiellońskiej) 

5,7 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 2,9 

9.10 Nowe Miasto -6,1 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie -4,1 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna 
-10,1 

9.13 Leszczynko, Zaborowo -3,4 

Źródło: opracowanie własne. 
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Najmniej korzystna sytuacja społeczna w gminie Wijewo występuje w dwóch sołectwach na 

przeciwległych krańcach gminy: Miastko i Potrzebowo. Położone na wschodzie Miastko i na 

zachodzie Potrzebowo charakteryzuje wysoki udział liczby osób korzystających z pomocy 

społecznej w ogólnej liczbie mieszkańców. W ostatnich pięciu latach we wszystkich 

sołectwach Wijewa odnotowano wzrost beneficjentów pomocy społecznej i wysokości 

wypłacanych im świadczeń, ale największa procentowo zmiana nastąpiła w Miastku 

i Potrzebowie. 

W gminie Włoszakowice z danych statystycznych najmniej korzystna sytuacja społeczna 

dotyczy dwóch sołectw na północy: Boszkowo i Skarżyń, w których ze względu na małą liczbę 

ludności nawet niewielka liczba osób korzystających z pomocy społecznej znacznie podnosi 

wartość wskaźników. Zwiększone problemy społeczne dotykają sołectw Dłużyna, Krzycko 

i Sądzia, w których nastąpił znaczny wzrost liczby beneficjentów pomocy społecznej. 

W gminie Lipno w trudnej sytuacji życiowej znajdują się mieszkańcy sołectw Koronowo 

i Radomicko. W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

w Radomicku wzrosła ponad dwukrotnie, natomiast w Koronowie co czwarty mieszaniec 

sołectwa jest beneficjentem pomocy społecznej. 

Na terenie gminy Rydzyna najwięcej osób korzystających z pomocy społecznej w liczbach 

bezwzględnych mieszka w sołectwach Kłoda (95) i Dąbcze (81). Jednak w ujęciu 

statystycznym, co piąty mieszkaniec sołectw Jabłonna i Robczysko jest beneficjentem pomocy 

społecznej. W Rydzynie co 10 mieszkaniec Centrum miasta korzysta z pomocy społecznej. 

W gminie Święciechowa niekorzystna sytuacja pod względem wskaźników pomocy 

społecznej występuje w położonym na zachodzie sołectwie Długie Nowe oraz w sąsiadującym 

z Lesznem Henrykowie. W wymienionych sołectwach około 7% mieszkańców pobiera 

świadczenia udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

W gminie Krzemieniewo w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano 15% spadek liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej. Najwięcej beneficjentów pomocy społecznej mieszka 

w sołectwach Stary Belęcin (50), Krzemieniewo (48) i Garzyn (40), jednak w przeliczeniu na 

liczbę mieszkańców, najwyższy udział liczby osób korzystających z pomocy społecznej 

w ogólnej liczbie mieszkańców odnotowano w sołectwach Brylewo i Oporówko. 

Drugą gminą OFAL, w której odnotowano w ostatnim pięcioleciu spadek (13%) liczby 

beneficjentów pomocy społecznej jest Przemęt. Najwyższy udział liczby osób korzystających 

z pomocy społecznej odnotowano w sołectwach Sokołowice i Solec Nowy. 

Najwięcej beneficjentów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej 

zamieszkuje sołectwa Kąkolewo, Świerczyna i Kąty oraz Centrum miasta Osieczna. Najmniej 

korzystna sytuacja pod względem wskaźników statystycznych pomocy społecznej występuje 

w sołectwach Dorzeczkowo i Ziemnice.  
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W Lesznie liczba osób korzystających z pomocy społecznej wzrosła w ciągu ostatnich pięciu 

lat o 19%. Najwięcej osób o trudnej sytuacji życiowej mieszka w rejonie Starego Miasta. 
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Ryc. 3.3.3. Wystandaryzowany wskaźnik pomocy społecznej [W3]. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Poziom bezrobocia [W4] 

Bezrobocie jest istotnym problemem społecznym, ponieważ wpływa na szereg innych 

czynników, powodujących dysfunkcyjność społeczną np. ubóstwo i wykluczenie społeczne. 

Na koniec 2013 r. wskaźnik stopy bezrobocia na terenie powiatu leszczyńskiego osiągnął 

8,6%, powiatu wolsztyńskiego 5,8%, był więc niższy od stopy bezrobocia w województwie 

wielkopolskim (9,6%) oraz w Polsce (13,4%). 

Dane o sytuacji na rynku pracy OFAL zostały udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Lesznie i Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie. 

 

Tabela 3.3.4. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu 

bezrobocia. 

Lp. Nazwa jednostki W4 

1 gmina Wijewo 

 1.1 Brenno -3,2 

1.2 Miastko 17,9 

1.3 Potrzebowo 3,1 

1.4 Przylesie 2,8 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) -7,4 

1.6 Wijewo -2,4 

1.7 Zaborówiec -10,7 

2 gmina Włoszakowice 

 2.1 Boguszyn -3,8 

2.2 Boszkowo 9,5 

2.3 Bukówiec Górny -5,5 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) -13,8 

2.5 Dłużyna -7,4 
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2.6 Dominice 0,0 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) -6,7 

2.8 Jezierzyce Kościelne 0,9 

2.9 Krzycko Wielkie 10,1 

2.10 Sądzia 6,1 

2.11 Skarżyń 12,1 

2.12 Włoszakowice -4,6 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) 3,1 

3 gmina Lipno 

 3.1 Goniembice 7,5 

3.2 Górka Duchowna 1,2 

3.3 Gronówko 5,2 

3.4 Klonówiec 0,0 

3.5 Koronowo 15,8 

3.6 Lipno -2,2 

3.7 Mórkowo 1,7 

3.8 
Radomicko (Radomicko 

i Leśniczówka Błotkowo) 7,3 

3.9 Ratowice -11,5 

3.10 Smyczyna -4,0 

3.11 Sulejewo 5,9 

3.12 Targowisko -4,1 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) -3,5 

3.14 Wyciążkowo -12,4 

3.15 Żakowo -6,8 

4 Rydzyna (miasto) 

 4.1 Centrum 4,6 

4.2 Północ 8,4 

4.3 Zachód -13,0 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie 

 4.5 Augustowo (wieś) -8,7 

4.6 Dąbcze -6,0 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna 

i przysiółek Junoszyn) 17,8 

4.8 Kaczkowo (wieś) -11,2 

4.9 Kłoda (wieś) -5,7 

4.10 Lasotki (wieś) 14,0 

4.11 Maruszewo (przysiółek) 15,6 

4.12 Moraczewo (wieś) -7,2 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada 

Nowy Świat) -15,3 

4.14 Pomykowo (wieś) -13,6 

4.15 Przybiń (wieś) 7,0 

4.16 Robczysko  6,3 

4.17 Rojęczyn (wieś) -2,1 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) 3,9 

4.19 Tworzanice (wieś) 10,0 

4.20 Tworzanki (wieś) -4,8 

5 gmina Święciechowa 

 5.1 Długie Nowe -4,4 

5.2 Długie Stare -11,5 

5.3 Gołanice 4,4 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) 18,4 

5.5 Krzycko Małe -7,7 

5.6 Lasocice (i Ogrody) -2,3 

5.7 Niechłód 8,9 

5.8 Piotrowice -20,7 

5.9 Przybyszewo 5,6 

5.10 Strzyżewice -4,1 

5.11 Święciechowa  -1,0 

5.12 Trzebiny 14,3 

6 gmina Krzemieniewo 

 6.1 Bielawy 20,4 

6.2 Bojanice -2,7 

6.3 Brylewo 15,2 

6.4 Drobnin -13,9 

6.5 Garzyn 1,3 

6.6 Górzno -10,1 

6.7 Hersztupowo -6,5 

6.8 Karchowo -3,9 

6.9 Kociugi  10,8 

6.10 Krzemieniewo -1,2 

6.11 Lubonia -10,5 

6.12 Mierzejewo -3,8 

6.13 Nowy Belęcin 4,3 

6.14 Oporowo 4,5 

6.15 Oporówko -0,1 

6.16 Pawłowice -1,5 

6.17 Stary Belęcin -1,3 

6.18 Zbytki -0,9 

7 gmina Przemęt 

 7.1 Barchlin  -4,7 

7.2 Biskupice  -9,3 

7.3 Błotnica  3,9 

7.4 Borek  -13,0 
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7.5 Bucz -2,4 

7.6 Górsko  -8,5 

7.7 Kaszczor 1,3 

7.8 Kluczewo -0,2 

7.9 Mochy 0,1 

7.10 Nowa Wieś -3,6 

7.11 Olejnica 9,0 

7.12 Osłonin -3,6 

7.13 Perkowo 6,5 

7.14 Popowo Stare -12,1 

7.15 Poświętno 11,1 

7.16 Przemęt -3,6 

7.17 Radomierz 2,3 

7.18 Sączkowo -9,3 

7.19 Siekowo  -7,4 

7.20 Siekówko  16,2 

7.21 Sokołowice 2,9 

7.22 Solec 1,2 

7.23 Solec Nowy 17,3 

7.24 Starkowo -5,5 

7.25 Wieleń 11,3 

8 Osieczna miasto 

 8.1 Centrum 14,8 

8.2 Północ -5,5 

8.3 Południe -9,3 

8.4 Osieczna tereny wiejskie 

 8.5 Dobramyśl -14,8 

8.6 Drzeczkowo 15,0 

8.7 Frankowo 2,4 

8.8 Grodzisko 2,5 

8.9 Jeziorki 10,0 

8.10 Kąkolewo -2,1 

8.11 Kąty 0,2 

8.12 Kleszczewo 8,5 

8.13 Łoniewo -5,0 

8.14 Miąskowo -8,2 

8.15 Popowo Wonieskie 3,0 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) 5,9 

8.17 Trzebania -19,8 

8.18 Witosław 0,5 

8.19 Wojnowice -4,3 

8.20 Wolkowo -5,4 

8.21 Ziemnice 11,7 

9 miasto Leszno 

 9.1 Zatorze -4,1 

9.2 południowe Zatorze 2,1 

9.3 Gronowo -6,7 

9.4 
Podwale, część Os. Prochownia 

(od ul. Jagiellońskiej) 4,1 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni -20,3 

9.6 
Grzybowo, Os. Ogrody, Os. 

Wieniawa 2,0 

9.7 Stare Miasto 26,4 

9.8 

Stare Miasto, część Os. 

Prochownia i część Oś. Grunwald 

(do ul. Jagiellońskiej) 10,2 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego -3,9 

9.10 Nowe Miasto -4,4 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie -7,8 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna -11,6 

9.13 Leszczynko, Zaborowo 13,9 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W 2013 r. 131 mieszkańców gminy Wijewo było bezrobotnych, przy czym zdecydowana 

większość z nich to osoby młode, do 34 roku życia. Większość bezrobotnych to mieszkańcy 

Wijewa i Brenna, jednak w przeliczeniu na liczbę ludności w poszczególnych sołectwach, 

najmniej korzystna sytuacja występuje w Miastku, Potrzebowie i Przylesiu. Większość osób 

pozostających bez pracy w tych sołectwach to osoby długotrwale bezrobotne.  

W gminie Włoszakowice liczba bezrobotnych wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat o 20%, 

większość bezrobotnych (60%) stanowią osoby młode, do 34 roku życia. Natomiast co 

czwarty bezrobotny ma więcej niż 45 lat. Najmniej korzystna sytuacja występuje w sołectwach 

Boszkowo, Krzycko Wielkie i Skarżyń, w których stwierdzono wysoki udział bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie mieszkańców ogółem, niewielką liczbę osób pobierających zasiłek 
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dla bezrobotnych, wysoki udział osób pozostających bez pracy dłużej niż rok. Należy przy tym 

zauważyć, że w Krzycku Wielkim, przy ul. Mórkowskiej swoją siedzibę ma firma Werner Kenkel 

sp. z o.o., zatrudniająca ponad 600 osób (największy pracodawca w gminie). 

Kilkuprocentowy (7%) spadek liczby bezrobotnych w ciągu ostatnich 5 lat nastąpił w gminie 

Lipno. Najmniej korzystna sytuacja występuje w sołectwach Goniembice i Radomicko, gdzie 

wzrosła liczba osób bez pracy oraz w sołectwie Koronowo, w którym utrzymuje się wysoki 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie mieszkańców. Prawo do zasiłku dla 

bezrobotnych posiadają pojedyncze osoby. 

Liczba bezrobotnych w mieście i gminie Rydzyna wzrosła w ostatnim pięcioleciu odpowiednio 

o 27% i 5%. W Rydzynie niekorzystnie przedstawia się sytuacja bezrobocia w północnej części 

miasta, gdzie liczba osób pozostających bez pracy wzrosła prawie trzykrotnie. Na terenach 

wiejskich wysoki udział bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców występuje w sołectwach 

Jabłonna, Maruszewo i Lasotki. W sołectwach tych w ostatnich 5 latach dwukrotnie wzrosła 

liczba osób długotrwale bezrobotnych. W Jabłonnej tylko co piąty bezrobotny ma prawo do 

zasiłku, w dwóch pozostałych sołectwach bezrobotni nie otrzymują zasiłku. 

W gminie Święciechowa na koniec 2013 r. było zarejestrowanych 276 bezrobotnych. 

Najwyższy udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności ogółem odnotowano 

w sołectwach Trzebiny i Henrykowo. W Henrykowie co drugi bezrobotny, a w Trzebinie co 

trzeci to osoby pozostające bez pracy dłużej niż rok.  

Prawie pięcioprocentowy spadek liczby bezrobotnych w ciągu ostatnich 5 lat odnotowano 

w gminie Krzemieniewo. Najwięcej bezrobotnych (od 5% do 7% w ogólnej liczbie 

mieszkańców) odnotowano w sołectwach Bielawy, Brylewo i Kociugi. Co piąty bezrobotny 

w tych sołectwach pobiera zasiłek dla bezrobotnych. 

W gminie Przemęt na koniec 2013 r. było zarejestrowanych 417 osób bezrobotnych, co 

oznacza 20% wzrost w porównaniu do roku 2009. Najmniej korzystne wskaźniki poziomu 

bezrobocia odnotowano w sołectwach Solec Nowy, Wieleń i Siekówko. W Solcu Nowym co 

trzeci bezrobotny pobiera zasiłek dla bezrobotnych, w Wieleniu co dziesiąty, a bezrobotni 

z Siekówka nie korzystają z takich świadczeń. 

Na koniec 2013 r. w ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych było 283 osób 

bezrobotnych z miasta i gminy Osieczna. Najwięcej bezrobotnych pochodzi z Kąkolewa 

i Świerczyny, jednak w ujęciu statystycznym najwyższy udział liczby bezrobotnych w ogólnej 

liczbie ludności występuje w sołectwach Drzeczkowo, Jeziorki i Ziemnice. W Drzeczkowie 

połowa, a w Jeziorkach i Ziemnicach jedna trzecia osób bezrobotnych to osoby długotrwale 

bezrobotne.  

Liczba bezrobotnych w mieście Leszno wzrosła w ciągu ostatnich 5 lat o prawie 8%. 

Szacunkowa stopa bezrobocia w mieście Lesznie na koniec grudnia 2013 r. wyniosła 8,7%, 

która w porównaniu do grudnia 2012 r. utrzymała się na takim samym poziomie. W końcu 
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2013 roku co szósta zarejestrowana osoba posiadała prawo do zasiłku, tj. 450 osób. 

Długotrwale bezrobotni stanowią około 30% ogółu. Najtrudniejsza sytuacja występowała 

w dzielnicach Stare Miasto wraz z częścią Os. Prochownia i częścią Oś. Grunwald (do ul. 

Jagiellońskiej) oraz Leszczynku i Zaborowie. 
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Ryc. 3.3.4. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu bezrobocia [W4]. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Poziom przedsiębiorczości [W5] 

Poziom aktywności gospodarczej mierzony jest za pomocą liczby zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych. Dane zostały udostępnione przez urzędy gminne. 

 

Tabela 3.3.5. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu 

przedsiębiorczości [W5]. 

Lp. Nazwa jednostki W5 

1 gmina Wijewo 

 1.1 Brenno -19,1 

1.2 Miastko 3,8 

1.3 Potrzebowo 9,4 

1.4 Przylesie 0,0 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) 9,1 

1.6 Wijewo -0,8 

1.7 Zaborówiec -2,5 

2 gmina Włoszakowice 

 2.1 Boguszyn 5,1 

2.2 Boszkowo 3,8 

2.3 Bukówiec Górny 1,6 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) 14,8 

2.5 Dłużyna 8,8 

2.6 Dominice -37,7 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) -2,7 

2.8 Jezierzyce Kościelne -0,5 

2.9 Krzycko Wielkie -1,5 

2.10 Sądzia 2,3 

2.11 Skarżyń 5,0 

2.12 Włoszakowice -9,3 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) 10,5 
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3 gmina Lipno 

 3.1 Goniembice 13,2 

3.2 Górka Duchowna 6,8 

3.3 Gronówko 3,2 

3.4 Klonówiec 0,4 

3.5 Koronowo 38,9 

3.6 Lipno -8,8 

3.7 Mórkowo -6,5 

3.8 
Radomicko (Radomicko 

i Leśniczówka Błotkowo) 0,4 

3.9 Ratowice -5,4 

3.10 Smyczyna -17,5 

3.11 Sulejewo 0,3 

3.12 Targowisko -9,6 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) -4,2 

3.14 Wyciążkowo -3,0 

3.15 Żakowo -8,1 

4 Rydzyna (miasto) 

 4.1 Centrum -12,0 

4.2 Północ 0,2 

4.3 Zachód 11,7 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie 

 4.5 Augustowo (wieś) -9,6 

4.6 Dąbcze -3,5 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna 

i przysiółek Junoszyn) 14,3 

4.8 Kaczkowo (wieś) 8,3 

4.9 Kłoda (wieś) 0,5 

4.10 Lasotki (wieś) 10,9 

4.11 Maruszewo (przysiółek) -24,5 

4.12 Moraczewo (wieś) 2,5 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada 

Nowy Świat) 2,1 

4.14 Pomykowo (wieś) -9,4 

4.15 Przybiń (wieś) 10,2 

4.16 Robczysko  10,9 

4.17 Rojęczyn (wieś) -5,1 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) 6,9 

4.19 Tworzanice (wieś) 10,2 

4.20 Tworzanki (wieś) -24,7 

5 gmina Święciechowa 

 5.1 Długie Nowe 6,3 

5.2 Długie Stare -1,9 

5.3 Gołanice -13,0 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) 0,9 

5.5 Krzycko Małe 15,3 

5.6 Lasocice (i Ogrody) 11,3 

5.7 Niechłód 13,0 

5.8 Piotrowice -0,7 

5.9 Przybyszewo -16,9 

5.10 Strzyżewice -13,7 

5.11 Święciechowa  1,1 

5.12 Trzebiny -1,7 

6 gmina Krzemieniewo 

 6.1 Bielawy 19,9 

6.2 Bojanice 3,6 

6.3 Brylewo 5,2 

6.4 Drobnin -7,1 

6.5 Garzyn -10,6 

6.6 Górzno -10,5 

6.7 Hersztupowo -11,5 

6.8 Karchowo 19,9 

6.9 Kociugi  -13,1 

6.10 Krzemieniewo -14,5 

6.11 Lubonia 0,6 

6.12 Mierzejewo 6,3 

6.13 Nowy Belęcin -2,5 

6.14 Oporowo 8,3 

6.15 Oporówko -14,4 

6.16 Pawłowice 1,4 

6.17 Stary Belęcin 10,2 

6.18 Zbytki 8,9 

7 gmina Przemęt 

 7.1 Barchlin  -13,2 

7.2 Biskupice  1,2 

7.3 Błotnica  7,4 

7.4 Borek  -7,8 

7.5 Bucz -6,1 

7.6 Górsko  6,5 

7.7 Kaszczor 5,5 

7.8 Kluczewo 10,3 

7.9 Mochy -0,9 

7.10 Nowa Wieś -5,5 

7.11 Olejnica -28,6 

7.12 Osłonin -2,2 

7.13 Perkowo 8,0 
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7.14 Popowo Stare -5,9 

7.15 Poświętno -19,3 

7.16 Przemęt -3,9 

7.17 Radomierz 7,1 

7.18 Sączkowo 12,0 

7.19 Siekowo  8,3 

7.20 Siekówko  8,5 

7.21 Sokołowice 21,8 

7.22 Solec 2,5 

7.23 Solec Nowy -5,9 

7.24 Starkowo -6,2 

7.25 Wieleń 6,4 

8 Osieczna miasto 

 8.1 Centrum -14,2 

8.2 Północ -1,9 

8.3 Południe 16,1 

8.4 Osieczna tereny wiejskie 

 8.5 Dobramyśl -15,8 

8.6 Drzeczkowo 1,0 

8.7 Frankowo -15,3 

8.8 Grodzisko 12,8 

8.9 Jeziorki 7,4 

8.10 Kąkolewo -1,7 

8.11 Kąty 14,9 

8.12 Kleszczewo 6,7 

8.13 Łoniewo 2,8 

8.14 Miąskowo -11,9 

8.15 Popowo Wonieskie 1,7 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) 8,1 

8.17 Trzebania -16,2 

8.18 Witosław 11,9 

8.19 Wojnowice -1,5 

8.20 Wolkowo -8,9 

8.21 Ziemnice 3,9 

9 miasto Leszno b.d. 

9.1 Zatorze b.d. 

9.2 południowe Zatorze b.d. 

9.3 Gronowo b.d. 

9.4 
Podwale, część Os. Prochownia 

(od ul. Jagiellońskiej) 

b.d. 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni b.d. 

9.6 
Grzybowo, Os. Ogrody, Os. 

Wieniawa 

b.d. 

9.7 Stare Miasto b.d. 

9.8 

Stare Miasto, część Os. 

Prochownia i część Oś. Grunwald 

(do ul. Jagiellońskiej) 

b.d. 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego b.d. 

9.10 Nowe Miasto b.d. 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie b.d. 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna 

b.d. 

9.13 Leszczynko, Zaborowo b.d. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Na koniec 2013 r. w gminie Wijewo zarejestrowanych było 244 podmiotów gospodarczych, 

z czego prawie połowa w sołectwie Brenno. Co piąte przedsiębiorstwo w gminie działa 

w branży rolniczej lub leśnej, a co trzecie w branży przemysł i budownictwo. Najniższe 

wskaźniki poziomu aktywności gospodarczej odnotowano w sołectwach Miastko, Potrzebowo 

i Radomyśl. 

Większość przedsiębiorstw w gminie Włoszakowice działa w branży rolnictwo i leśnictwo 

(24%) oraz przemysł i budownictwo (26%). W jednym sołectwie nie ma podmiotów 

gospodarczych -  Charbielin. Jest to najbardziej wysunięte na północ sołectwo w gminie. Niski 

poziom przedsiębiorczości odnotowano w sąsiednim sołectwie – Dłużyna oraz w położonym 

na południowym krańcu gminy Zbarzewie, w których w ostatnich pięciu latach liczba firm 

zmniejszyła się. 

W gminie Lipno 27% przedsiębiorstw zajmuje się przemysłem lub budownictwem, a tylko 

10% działa w branży rolnictwo i leśnictwo. Najniższe wskaźniki liczby przedsiębiorstw 
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w przeliczeniu na 100 mieszkańców odnotowano w sołectwach Goniembice, Górka Duchowna 

i Koronowo. Sołectwa te leżą we wschodniej części gminy, w oddaleniu od głównych szlaków 

komunikacyjnych. 

W mieście i gminie Rydzyna na koniec 2013 r. funkcjonowało prawie sześćset podmiotów 

gospodarczych. Co trzecie przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie przemysłu 

i budownictwa. Najniższe wskaźniki przedsiębiorczości odnotowano w najbardziej 

wysuniętym na południe gminy sołectwie Jabłonna, w sąsiadujących ze sobą trzech 

sołectwach Przybiń, Robczysko i Tworzanice, a także w sołectwie Lasotki, w którym 

funkcjonują tylko trzy przedsiębiorstwa. W zachodniej części miasta Rydzyna 

zarejestrowanych jest najwięcej podmiotów gospodarczych, niż w pozostałych częściach 

miasta, jednak w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, wskaźnik przedsiębiorczości jest tu 

najniższy. 

Liczba podmiotów gospodarczych w gminie Święciechowa wzrosła w 2013 r. o około 100 

w porównaniu do roku 2009. Tylko w dwóch sołectwach liczba firm nie zwiększyła się, 

a uległa zmniejszeniu: Krzycko Małe i Lasocice. Z kolei najmniej przedsiębiorstw funkcjonuje 

w sołectwie Niechłód. 

W gminie Krzemieniewo w dwóch sołectwach nie ma podmiotów gospodarczych: 

w wysuniętym na wschód sołectwie Bielawy oraz w położonym na północ od drogi krajowej 

nr 12 Karchowie. Najniższe wskaźniki przedsiębiorczości (2 przedsiębiorstwa na 100 

mieszkańców) odnotowano w sołectwach Stary Belęcin i Zbytki. 

Przemęt to najbardziej rolnicza gmina OFAL. 32% wszystkich zarejestrowanych w gminie 

przedsiębiorstw działa w branży rolnictwo i leśnictwo, a 26% zajmuje się przemysłem 

i budownictwem. Na koniec 2013 r. w gminie działało prawie 1,5 tys. przedsiębiorstw, ich 

liczba wzrosła w porównaniu do roku 2009 o 10%. Najniższe wskaźniki przedsiębiorczości 

odnotowano w sołectwach Sokołowice, Sączkowo i Kluczewo, położonych we wschodniej 

części gminy. 

Ryc. 3.3.5. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu przedsiębiorczości [W5]. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Z danych udostępnionych przez Urząd Miasta i Gminy Osieczna wynika, że w ciągu ostatnich 

5 lat liczba podmiotów gospodarczych na tym terenie zmniejszyła się o około 13%. W okresie 

2009-2013 prawie dwukrotnie spadła liczba firm w sołectwie Kąty, a co czwarte i piąte 

przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane w sołectwach Witosław i Grodzisko. W Osiecznej 

najwięcej firm funkcjonuje w centrum miasta, natomiast obszar na południe od jeziora to 

tereny rekreacyjne, zabudowy letniskowej i funkcjonują tu tylko dwie firmy. 

 

Poziom bezpieczeństwa [W6] 

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania jest ważną kwestią społeczną. Ocena 

bezpieczeństwa w bliskim otoczeniu zależy w dużej mierze od wielkości miejscowości 

zamieszkania. Statystycznie bezpiecznie czują się najczęściej mieszkańcy wsi i małych miast, 

natomiast relatywnie najrzadziej – mieszkańcy dużych miast. Duże znaczenie ma również 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zagrożenia na drogach w terenie zabudowanym i poza 

nim. Dane na temat liczby stwierdzonych przestępstw i zdarzeń drogowych zostały 

udostępnione przez Komendę Miejską Policji w Lesznie oraz Komendę Powiatową Policji 

w Wolsztynie. 
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Tabela 3.3.6. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu 

bezpieczeństwa [w6]. 

Lp. Nazwa jednostki W6 

1 gmina Wijewo 

 1.1 Brenno 2,1 

1.2 Miastko 1,8 

1.3 Potrzebowo 1,6 

1.4 Przylesie -17,2 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) -4,5 

1.6 Wijewo 26,5 

1.7 Zaborówiec -10,2 

2 gmina Włoszakowice 

 2.1 Boguszyn -5,1 

2.2 Boszkowo 47,7 

2.3 Bukówiec Górny -4,9 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) -6,2 

2.5 Dłużyna -5,3 

2.6 Dominice -3,1 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) -4,5 

2.8 Jezierzyce Kościelne -0,8 

2.9 Krzycko Wielkie -3,8 

2.10 Sądzia -2,7 

2.11 Skarżyń -4,6 

2.12 Włoszakowice -1,4 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) -5,3 

3 gmina Lipno 

 3.1 Goniembice 17,2 

3.2 Górka Duchowna -12,1 

3.3 Gronówko 0,0 

3.4 Klonówiec 14,8 

3.5 Koronowo -18,0 

3.6 Lipno 18,7 

3.7 Mórkowo -2,7 

3.8 
Radomicko (Radomicko 

i Leśniczówka Błotkowo) 1,1 

3.9 Ratowice -7,8 

3.10 Smyczyna -10,9 

3.11 Sulejewo -18,0 

3.12 Targowisko -9,0 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) 8,6 

3.14 Wyciążkowo 8,3 

3.15 Żakowo 9,8 

4 Rydzyna (miasto) 

 4.1 Centrum 14,6 

4.2 Północ 3,8 

4.3 Zachód -18,5 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie 

 4.5 Augustowo (wieś) 11,0 

4.6 Dąbcze 1,0 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna 

i przysiółek Junoszyn) -11,9 

4.8 Kaczkowo (wieś) 11,8 

4.9 Kłoda (wieś) 8,7 

4.10 Lasotki (wieś) -11,9 

4.11 Maruszewo (przysiółek) -11,9 

4.12 Moraczewo (wieś) 2,0 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada 

Nowy Świat) 1,1 

4.14 Pomykowo (wieś) 3,7 

4.15 Przybiń (wieś) -4,0 

4.16 Robczysko  -4,7 

4.17 Rojęczyn (wieś) 2,3 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) -10,2 

4.19 Tworzanice (wieś) -9,6 

4.20 Tworzanki (wieś) 22,5 

5 gmina Święciechowa 

 5.1 Długie Nowe -18,3 

5.2 Długie Stare 0,0 

5.3 Gołanice -14,0 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) 15,0 

5.5 Krzycko Małe -2,5 

5.6 Lasocice (i Ogrody) 19,0 

5.7 Niechłód -4,2 

5.8 Piotrowice -12,8 

5.9 Przybyszewo 3,4 

5.10 Strzyżewice 12,6 

5.11 Święciechowa  9,2 

5.12 Trzebiny -7,5 

6 gmina Krzemieniewo 

 6.1 Bielawy -15,9 

6.2 Bojanice -3,1 

6.3 Brylewo -15,9 

6.4 Drobnin 16,7 

6.5 Garzyn 18,9 

6.6 Górzno 3,7 
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6.7 Hersztupowo -0,2 

6.8 Karchowo -15,9 

6.9 Kociugi  2,2 

6.10 Krzemieniewo 6,7 

6.11 Lubonia 1,2 

6.12 Mierzejewo -0,5 

6.13 Nowy Belęcin 10,0 

6.14 Oporowo -3,3 

6.15 Oporówko 14,0 

6.16 Pawłowice 13,0 

6.17 Stary Belęcin -15,9 

6.18 Zbytki -15,9 

7 gmina Przemęt 

 7.1 Barchlin  -6,7 

7.2 Biskupice  -8,7 

7.3 Błotnica  2,8 

7.4 Borek  15,0 

7.5 Bucz 2,6 

7.6 Górsko  -8,7 

7.7 Kaszczor -5,0 

7.8 Kluczewo -6,3 

7.9 Mochy -2,9 

7.10 Nowa Wieś -4,9 

7.11 Olejnica 24,6 

7.12 Osłonin -6,5 

7.13 Perkowo -7,2 

7.14 Popowo Stare -8,7 

7.15 Poświętno -8,7 

7.16 Przemęt -0,9 

7.17 Radomierz -5,7 

7.18 Sączkowo -1,6 

7.19 Siekowo  2,5 

7.20 Siekówko  -4,1 

7.21 Sokołowice 2,6 

7.22 Solec -4,1 

7.23 Solec Nowy -5,7 

7.24 Starkowo 5,0 

7.25 Wieleń 41,3 

8 Osieczna miasto 

 8.1 Centrum 13,7 

8.2 Północ 4,2 

8.3 Południe -17,9 

8.4 Osieczna tereny wiejskie 

 8.5 Dobramyśl 24,7 

8.6 Drzeczkowo -3,2 

8.7 Frankowo -6,3 

8.8 Grodzisko -6,4 

8.9 Jeziorki -8,1 

8.10 Kąkolewo -4,4 

8.11 Kąty -3,0 

8.12 Kleszczewo -8,1 

8.13 Łoniewo -8,1 

8.14 Miąskowo -8,1 

8.15 Popowo Wonieskie -1,3 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) 0,4 

8.17 Trzebania 32,4 

8.18 Witosław -4,6 

8.19 Wojnowice 17,5 

8.20 Wolkowo -8,1 

8.21 Ziemnice -5,0 

9 miasto Leszno 

 9.1 Zatorze -11,8 

9.2 południowe Zatorze -7,5 

9.3 Gronowo 8,2 

9.4 
Podwale, część Os. Prochownia 

(od ul. Jagiellońskiej) 15,9 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni -17,3 

9.6 
Grzybowo, Os. Ogrody, Os. 

Wieniawa -8,3 

9.7 Stare Miasto 22,0 

9.8 

Stare Miasto, część Os. 

Prochownia i część Oś. Grunwald 

(do ul. Jagiellońskiej) -6,3 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 0,2 

9.10 Nowe Miasto -7,7 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie 22,2 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna -15,4 

9.13 Leszczynko, Zaborowo 5,7 

Źródło: opracowanie własne. 
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W gminie Wijewo w 2013 r. stwierdzono 30 przestępstw i 6 zdarzeń drogowych. Większość 

z nich miała miejsce w sołectwie Wijewo, część w Brennie i Potrzebowie. W przeliczeniu na 

1000 mieszkańców w Wijewie stwierdzono 11 przestępstw i prawie 4 zdarzenia drogowe. 

W gminie Włoszakowice w 2013 r. stwierdzono 180 przestępstw i 54 zdarzenia drogowe. Co 

trzecie przestępstwo zostało popełnione na terenie sołectw Boszkowo (64) i Włoszakowice 

(54). Do największej liczby zdarzeń drogowych doszło na terenie sołectwa Włoszakowice (29) 

i Boszkowo (13). 

W 2013 r. w gminie Lipno stwierdzono 114 przestępstw i 54 zdarzenia drogowe. Co trzecie 

przestępstwo zostało popełnione na terenie sołectwa Wilkowice, a co czwarte na terenie 

sołectwa Lipno. Jednak w przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwyższe wskaźniki 

przestępczości odnotowano w sołectwach Lipno i Klonówiec (21 przestępstw na 1000 

mieszkańców). Najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce w sołectwach przez które 

przebiega droga krajowa nr 5 – Lipno (19) i Wilkowice (20). 

Na terenach wiejskich gminy Rydzyna w 2013 r. stwierdzono 62 przestępstwa i 37 zdarzeń 

drogowych. Najwięcej przestępstw popełniono na terenie sołectw Kłoda (20) i Dąbcze (15), 

w tych sołectwach doszło również do największej liczby zdarzeń drogowych (odpowiednio 10 

i 8). Natomiast w przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwyższe wskaźniki przestępczości 

i liczby zdarzeń drogowych wystąpiły w sołectwach Augustowo, Kaczkowo i Tworzanki. 

Natomiast w Rydzynie do prawie połowy stwierdzonych przestępstw (16 z 36 ogółem 

stwierdzonych) doszło w centrum miasta.  

W gminie Święciechowa w 2013 r. stwierdzono 99 przestępstw i 39 zdarzeń drogowych. 

Najwięcej, zarówno przestępstw, jak i zdarzeń drogowych odnotowano w sołectwach 

Święciechowa (30 i 24) oraz Lasocice (19 i 6). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najwyższe 

wskaźniki wystąpiły w sołectwach Strzyżewice, Lasocice i Henrykowo. 

W gminie Krzemieniewo w 2013 r. stwierdzono 58 przestępstw i 29 zdarzeń drogowych. 

Najwięcej, zarówno przestępstw, jak i zdarzeń drogowych odnotowano w sołectwach 

Pawłowice (19 i 6), Garzyn (10 i 7) oraz Krzemieniewo (9 i 7). W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców najwyższe wskaźniki otrzymały poza wymienionymi sołectwami Pawłowice 

i Garzyn, także Drobnin i Oporówko. 

Na terenie gminy Przemęt w 2013 r. stwierdzono 62 przestępstwa i 37 zdarzeń drogowych. 

Najwięcej przestępstw popełniono na terenie sołectw Wieleń (12), Mochy (8) i Przemęt (7). 

Z kolei najwięcej zdarzeń drogowych wystąpiło w sołectwach Bucz (7), Przemęt (6) i Błotnica 

(5). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców najmniej korzystna sytuacja pod względem 

bezpieczeństwa ma miejsce w sołectwach Wieleń i Olejnica. 

  



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
1
2
1
 

Ryc. 3.3.6. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu bezpieczeństwa [W6]. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Na terenach wiejskich gminy Osieczna stwierdzono w 2013 r. 59 przestępstw i 33 zdarzenia 

drogowe. Co trzecie przestępstwo zostało popełnione na terenie sołectwa Kąkolewo (18), 

a co siódme w sołectwach Dobramyśl (9) i Świerczyna (8). Prawie co drugie zdarzenie 

drogowe miało miejsce na terenie sołectwa Kąkolewo (14). W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców najwyższe wskaźniki otrzymały sołectwa Dobramyśl, Trzebania i Wojnowice. 

W Osiecznej stwierdzono 40 przestępstw i 17 zdarzeń drogowych. Największe zagrożenie 

przestępczością występuje w centralnej (16) i północnej (16) części miasta, natomiast 

najwięcej zdarzeń drogowych miało miejsce w centrum Osiecznej (11). 

W Lesznie w 2013 r. stwierdzono łącznie 1141 przestępstw i 985 zdarzeń drogowych. Co 

dziesiąte ze stwierdzonych przestępstw zostało popełnione na terenie Gronowa (112), 

Starego Miasta (113) i Nowego Miasta (106). Do największej liczby zdarzeń drogowych doszło 

w rejonie Przylesia, osiedla Na Skarpie (158) oraz na Starym Mieście (122). Analizowane dane 

statystyczne nie uwzględniają wagi popełnianych przestępstw. W Lesznie znaczna liczba 

odnotowanych przestępstw na ulicach Lipowa i Prochownia (obszary nr 9 i 10) to 

w zdecydowanej większości przestępstwa o wysokim stopniu społecznej szkodliwości, gdzie 

zagrożonym dobrem jest życie i zdrowie mieszkańców Leszna i okolic. Genezą zdarzeń na 
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tych ulicach jest fakt przebywania w jednym czasie i miejscu duże liczby klientów dyskotek, 

które mają siedzibę na wymienionych ulicach. 

 

Poziom dostępności infrastruktury społecznej i technicznej [W7] 

Dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej odzwierciedla warunki i jakość życia 

w poszczególnych sołectwach OFAL. Ważnym kryterium mobilności mieszkańców jest dostęp 

do wystarczającej do potrzeb liczby dróg utwardzonych będących w dobrym stanie 

technicznym, czy dobrze funkcjonującego transportu publicznego (liczba linii i kursów 

w dużym stopniu odpowiada potrzebom). System pieszy i rowerowy na terenach 

zurbanizowanych funkcjonuje głównie na tradycyjnych zasadach obok komunikacji 

samochodowej. Na jakość życia duży wpływ ma dostęp do bazy i oferty kulturalnej, 

edukacyjnej, sportowej. 

 

Tabela 3.3.7. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu 

dostępności infrastruktury społecznej i technicznej 

[W7]. 

Lp. Nazwa jednostki W7 

1 gmina Wijewo 

 1.1 Brenno -3,5 

1.2 Miastko 7,8 

1.3 Potrzebowo -3,9 

1.4 Przylesie 8,9 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) 4,8 

1.6 Wijewo -13,2 

1.7 Zaborówiec -0,9 

2 gmina Włoszakowice 

 2.1 Boguszyn -0,4 

2.2 Boszkowo 8,2 

2.3 Bukówiec Górny -6,7 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) 3,5 

2.5 Dłużyna -4,9 

2.6 Dominice 7,6 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) 2,1 

2.8 Jezierzyce Kościelne 5,0 

2.9 Krzycko Wielkie -3,0 

2.10 Sądzia 0,2 

2.11 Skarżyń 4,2 

2.12 Włoszakowice -18,3 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) 2,4 

3 gmina Lipno 0 

3.1 Goniembice -7,5 

3.2 Górka Duchowna 0,7 

3.3 Gronówko 3,7 

3.4 Klonówiec -1,1 

3.5 Koronowo 8,8 

3.6 Lipno -15,7 

3.7 Mórkowo 1,6 

3.8 
Radomicko (Radomicko i Leśniczówka 

Błotkowo) -6,0 

3.9 Ratowice 3,7 

3.10 Smyczyna 5,7 

3.11 Sulejewo 1,3 

3.12 Targowisko 6,3 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) -0,9 

3.14 Wyciążkowo -4,3 

3.15 Żakowo 3,9 

4 Rydzyna (miasto) 

 4.1 Centrum -6,0 

4.2 Północ -3,1 

4.3 Zachód 9,1 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie  

4.5 Augustowo (wieś) 2,9 

4.6 Dąbcze -9,1 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna i przysiółek 

Junoszyn) -5,7 

4.8 Kaczkowo (wieś) -4,3 

4.9 Kłoda (wieś) -8,8 

4.10 Lasotki (wieś) 4,6 

4.11 Maruszewo (przysiółek) 3,5 
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4.12 Moraczewo (wieś) -5,0 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada Nowy 

Świat) 1,8 

4.14 Pomykowo (wieś) 0,7 

4.15 Przybiń (wieś) 2,3 

4.16 Robczysko  -0,7 

4.17 Rojęczyn (wieś) 3,2 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) 3,9 

4.19 Tworzanice (wieś) 5,2 

4.20 Tworzanki (wieś) 5,6 

5 gmina Święciechowa 

 5.1 Długie Nowe 5,4 

5.2 Długie Stare -4,9 

5.3 Gołanice -8,7 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) 0,8 

5.5 Krzycko Małe 2,6 

5.6 Lasocice (i Ogrody) -5,1 

5.7 Niechłód 2,1 

5.8 Piotrowice 5,7 

5.9 Przybyszewo 1,9 

5.10 Strzyżewice 2,9 

5.11 Święciechowa  -11,2 

5.12 Trzebiny 8,7 

6 gmina Krzemieniewo 

 6.1 Bielawy 10,6 

6.2 Bojanice 3,1 

6.3 Brylewo 3,6 

6.4 Drobnin -8,6 

6.5 Garzyn -6,3 

6.6 Górzno 1,0 

6.7 Hersztupowo 0,8 

6.8 Karchowo 4,4 

6.9 Kociugi  2,3 

6.10 Krzemieniewo -9,8 

6.11 Lubonia 2,5 

6.12 Mierzejewo -3,0 

6.13 Nowy Belęcin -2,3 

6.14 Oporowo 3,2 

6.15 Oporówko -7,2 

6.16 Pawłowice 0,2 

6.17 Stary Belęcin -3,5 

6.18 Zbytki 9,1 

7 gmina Przemęt  

7.1 Barchlin  -1,8 

7.2 Biskupice  7,3 

7.3 Błotnica  5,9 

7.4 Borek  16,4 

7.5 Bucz -11,0 

7.6 Górsko  4,9 

7.7 Kaszczor -7,1 

7.8 Kluczewo -1,9 

7.9 Mochy -3,0 

7.10 Nowa Wieś -3,2 

7.11 Olejnica 4,6 

7.12 Osłonin 5,1 

7.13 Perkowo -3,0 

7.14 Popowo Stare 3,3 

7.15 Poświętno 1,2 

7.16 Przemęt -9,0 

7.17 Radomierz -11,9 

7.18 Sączkowo -1,4 

7.19 Siekowo  -5,2 

7.20 Siekówko  2,5 

7.21 Sokołowice 6,9 

7.22 Solec 1,0 

7.23 Solec Nowy 4,8 

7.24 Starkowo -10,6 

7.25 Wieleń 5,1 

8 Osieczna miasto  

8.1 Centrum 4,1 

8.2 Północ -0,5 

8.3 Południe -3,5 

8.4 Osieczna tereny wiejskie  

8.5 Dobramyśl 1,8 

8.6 Drzeczkowo -7,1 

8.7 Frankowo 8,9 

8.8 Grodzisko -4,9 

8.9 Jeziorki -4,1 

8.10 Kąkolewo -13,1 

8.11 Kąty -2,2 

8.12 Kleszczewo -0,2 

8.13 Łoniewo 2,0 

8.14 Miąskowo 1,9 

8.15 Popowo Wonieskie 7,0 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) -3,3 
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8.17 Trzebania 4,0 

8.18 Witosław 7,6 

8.19 Wojnowice 0,2 

8.20 Wolkowo -0,8 

8.21 Ziemnice 2,5 

9 miasto Leszno  

9.1 Zatorze 3,2 

9.2 południowe Zatorze 17,0 

9.3 Gronowo 2,7 

9.4 
Podwale, część Os. Prochownia (od ul. 

Jagiellońskiej) -7,4 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni -7,6 

9.6 Grzybowo, Os. Ogrody, Os. Wieniawa 1,5 

9.7 Stare Miasto 5,7 

9.8 

Stare Miasto, część Os. Prochownia 

i część Oś. Grunwald (do ul. 

Jagiellońskiej) -4,2 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego -1,5 

9.10 Nowe Miasto -8,4 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie -2,5 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna -5,7 

9.13 Leszczynko, Zaborowo 7,2 

 Źródło: opracowanie własne. 

 

Gmina Wijewo nie posiada sieci gazowej, poza sołectwem Wijewo, w pozostałych sołectwach 

brak kanalizacji. W całej gminie generalnie źle ocenia się sytuację mieszkaniową, brakuje 

mieszkań, w tym komunalnych, czy też TBS, ale także prywatnych w budownictwie 

wielorodzinnym, istnieje tylko możliwość wybudowania własnego domu jednorodzinnego. 

Najmniej korzystna sytuacja występuje w sołectwach Miastko, Przylesie i Radomyśl. 

W wymienionych sołectwach brakuje ciągów pieszych, chodników, system dróg 

nieutwardzonych lub utwardzonych jest niewystarczający lub drogi są w złym stanie 

technicznym, istniejący transport publiczny nie odpowiada potrzebom. Mieszkańcy mają 

ograniczony dostęp do kultury, usług pomocy społecznej, sportowej i rekreacyjnej, edukacji 

na poziomie gimnazjalnym.  

Gmina Włoszakowice nie posiada sieci gazowej, skanalizowane są tylko trzy sołectwa. Brakuje 

ciągów pieszych i chodników umożliwiających bezpieczne przemieszczanie się 

niezmotoryzowanym mieszkańcom. W większości sołectw system niewielu dróg 

nieutwardzonych lub utwardzonych będących w złym stanie technicznym nie odpowiada 

potrzebom mieszkańców. Sytuacja mieszkaniowa nie jest dobra, w wielu sołectwach brakuje 

mieszkań, w tym komunalnych, czy też TBS, ale także prywatnych w budownictwie 

wielorodzinnym, a w sołectwach gdzie mieszkania w budownictwie wielorodzinnym są 

dostępne, ale tylko na rynku wtórnym i oferta jest niewielka. Dobry dostęp do usług pomocy 

społecznej mają właściwie tylko mieszkańcy sołectw Włoszakowice i Bukówiec Górny. 

Najmniej korzystna sytuacja pod względem dostępności infrastruktury społecznej 

i technicznej dotyczy sołectw Boszkowo i Dominice. W Boszkowie jest ograniczony dostęp do 

oferty kulturalnej – w miejscowości nie odbywają się żadne imprezy kulturalne. Funkcjonujący 

transport publiczny nie odpowiada potrzebom mieszkańców. Sołectwo Dominice, położone 

nad Jeziorem Dominickim wśród lasów, nie ma infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 

w sołectwie nie funkcjonuje również transport publiczny.  
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W gminie Lipno kanalizację sanitarną posiadają w części: Wilkowice, Lipno, Mórkowo i 

Gronówko. Pozostałe sołectwa nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Sieć gazowa dostępna jest 

obecnie tylko w Wilkowicach. W złym stanie technicznym jest większość dróg utwardzonych 

i nieutwardzonych, a liczba połączeń drogowych nie odpowiada potrzebom mieszkańców 

gminy. Brakuje także wyznaczonych ciągów pieszych i chodników, które umożliwiłby 

bezpieczne przemieszczanie się po gminie także po zmroku. Pomimo napływu nowych 

mieszkańców do sołectw sąsiadujących z Lesznem, sytuacja mieszkaniowa w gminie nie jest 

dobra, brakuje mieszkań, w tym komunalnych, czy też TBS, ale także prywatnych 

w budownictwie wielorodzinnym - są dostępne, ale tylko na rynku wtórnym i oferta jest 

niewielka. Rozwój mieszkalnictwa następuje głównie w sołectwach Wilkowice i Gronówko, 

gdzie powstają domy jednorodzinne. Najmniej korzystna sytuacja pod względem dostępności 

do infrastruktury technicznej i społecznej występuje w sołectwach Koronowo, Smyczyna 

i Targowisko.  

Na terenie gminy Rydzyna kanalizacja sanitarna znajduje się w miejscowościach: Rydzyna, 

Kłoda i Dąbcze. Z pozostałych terenów nie objętych siecią, ścieki trafiają na oczyszczalnie 

ścieków taborem asenizacyjnym. Gmina jest zgazyfikowana w 30%, sieć gazowa pokrywa 

następujące miejscowości: Dąbcze, Kłoda, Moraczewo, Nowa Wieś, Pomykowo i miasto 

Rydzyna. Szkielet drogowy w gminie oparty jest na drodze krajowej nr 5, zapewniającej 

zewnętrzne powiązania transportowe z aglomeracją poznańską i wrocławską. Pozostałe 

połączenia drogowe stanowią drogi gminne nieutwardzone lub utwardzone będące w złym 

lub średnim stanie technicznym. Najmniej korzystna sytuacja pod względem dostępności do 

infrastruktury technicznej i społecznej występuje w sołectwach Lasotki, Tworzanice 

i Tworzanki. Są to miejscowości o umiarkowanym rozwoju, dominującą funkcją jest zabudowa 

zagrodowa oraz produkcja rolna. 

Gmina Święciechowa nie jest w pełni skanalizowana, kanalizacji sanitarnej nie posiadają 

sołectwa położone na zachodzie gminy. Część miejscowości Święciechowa jest zgazyfikowana 

poprzez przyłączenie do sieci z kierunku Leszna. Mieszkańcy w większości korzystają z gazu 

butlowego, przywożonego z Leszna lub Głogowa. Głównymi osiami układu drogowego są: 

droga krajowa nr 12 i droga powiatowa nr 20201 do Wolsztyna. Sieć wewnętrznych połączeń 

drogowych w gminie jest dobra i odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom. Zasoby 

infrastruktury społecznej nie zawsze zapewniają gminie możliwości sprostania aktualnym 

potrzebom mieszkańców. Sieć placówek, ich wyposażenie, stan techniczny, rozmieszczenie 

w gminie oraz zasięg obsługi i dostępność w miejscowościach znajdujących się głównie 

w zachodniej części gminy jest niewystarczająca. 

Gmina Krzemieniewo nie posiada kanalizacji sanitarnej. Gospodarka ściekowa w gminie 

Krzemieniewo wymaga uporządkowania poprzez realizację systemowych rozwiązań. Gmina 

w większości jest zgazyfikowana, dostępu do gazu sieciowego nie mają sołectwa Bielawy, 

Bojanice, Karchowo, Lubonia i Zbytki. Główną arterię gminy stanowi droga krajowa nr 12, 

pozostałe połączenia drogowe stanowią system wystarczający do potrzeb, jednak istniejący 
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układ komunikacyjny należy modernizować, utwardzając w miarę możliwości drogi gminne. 

Najmniej korzystną sytuację pod względem dostępności do infrastruktury społecznej 

i technicznej odnotowano w sołectwach Bielawy i Zbytki. Są to małe sołectwa, o niskim 

potencjale rozwojowym. 

Gmina Przemęt jest prawie w całości zwodociągowana. Kanalizacji sanitarnej nie posiadają 

sołectwa położone na wschodzie i północy gminy. W większości sołectw istnieje tylko 

możliwość wybudowania własnego domu jednorodzinnego, brakuje mieszkań, w tym 

komunalnych, czy też TBS, ale także prywatnych w budownictwie wielorodzinnym. Transport 

publiczny funkcjonuje, ale liczba linii i kursów w znacznym stopniu nie odpowiada potrzebom 

mieszkańców. Najmniej korzystna sytuacja pod względem dostępności do infrastruktury 

społecznej i technicznej występuje w sołectwach Borek, Biskupice i Sokołowice. Wymienione 

sołectwa leżą na wschodzie gminy, utrzymuje się w nich stała liczba mieszkańców. 

Tereny wiejskie gminy Osieczna są w pełni zwodociągowane, ale brakuje systemu kanalizacji 

sanitarnej. W pełni skanalizowane są dwa sołectwa: Jeziorki i Kąkolewo oraz miasto Osieczna.  

Nie zadawalający jest stan substancji mieszkaniowej. Obserwuje się stagnację zasobów 

mieszkaniowych a nawet ich zmniejszanie w rezultacie technicznego zużycia, 

niedoinwestowania. Działalność instytucji i urządzeń służących do zaspokojenia potrzeb 

ludności w ramach usług socjalnych i bytowych jest w większości sołectw wystarczająca. 

Najmniej korzystnie dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej przedstawia się 

w sołectwach położonych na północnych i południowo wschodnich krańcach gminy. 

Poszczególne rejony miasta Leszna charakteryzują się różnym poziomem dostępności do 

dobrej jakości infrastruktury społecznej i technicznej. Najmniej korzystnie przedstawia się 

sytuacja w centrum miasta, gdzie duża część infrastruktury wymaga dokapitalizowania 

i modernizacji. Z jednej strony na terenie Starego Miasta zgromadzonych jest wiele obiektów 

użyteczności publicznej o charakterze ponadmiejskim i ogólnomiejskim, z drugiej natomiast 

mieszkalnictwo oraz usługi z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców są 

niewystarczające. Niskie wskaźniki odnotowano także w dzielnicach Zaborowo, Leszczynko 

i południowe Zatorze, głównie ze względu na dużą powierzchnię i niezagospodarowane 

jeszcze tereny. 

Ryc. 3.3.7. Wystandaryzowany wskaźnik dostępności do infrastruktury społecznej i technicznej [W7]. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Wskaźnik sumaryczny 

Podsumowanie analizy wskaźnikowej stanowi zsumowanie wyżej przedstawionych 

wskaźników cząstkowych. Indeks zbiorczy pokazuje gdzie występuje nagromadzenie 

problemów społecznych, gospodarczych i infrastrukturalnych. 

 

Tabela 3.3.8. Wystandaryzowany wskaźnik 

sumaryczny [Ws]. 

Lp. Nazwa jednostki Ws 

1 gmina Wijewo  

1.1 Brenno -26,0 

1.2 Miastko 36,1 

1.3 Potrzebowo 30,7 

1.4 Przylesie -6,8 

1.5 Radomyśl (Radomyśl i Wilanów) -14,5 

1.6 Wijewo -4,7 

1.7 Zaborówiec -14,7 

2 gmina Włoszakowice  

2.1 Boguszyn 5,4 

2.2 Boszkowo 84,8 

2.3 Bukówiec Górny -11,1 

2.4 Charbielin (Charbielin i Trzebidza) -28,8 

2.5 Dłużyna 4,0 

2.6 Dominice -70,7 

2.7 
Grotniki (Grotniki, Ujazdowo 

i Boszkowo-Letnisko) -21,3 

2.8 Jezierzyce Kościelne -0,8 

2.9 Krzycko Wielkie 11,6 

2.10 Sądzia 17,4 

2.11 Skarżyń 61,9 

2.12 Włoszakowice -44,7 

2.13 Zbarzewo (Zbarzewo i Daćbogi) -7,8 

3 gmina Lipno  

3.1 Goniembice 21,0 
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3.2 Górka Duchowna 8,9 

3.3 Gronówko -18,5 

3.4 Klonówiec 13,3 

3.5 Koronowo 86,0 

3.6 Lipno -6,0 

3.7 Mórkowo -15,0 

3.8 
Radomicko (Radomicko 

i Leśniczówka Błotkowo) 36,1 

3.9 Ratowice -12,2 

3.10 Smyczyna -43,2 

3.11 Sulejewo 1,4 

3.12 Targowisko -22,6 

3.13 
Wilkowice (Wilkowice, osady 

Maryszewice i Karolewko) -43,3 

3.14 Wyciążkowo -7,5 

3.15 Żakowo 1,6 

4 Rydzyna (miasto)  

4.1 Centrum 26,2 

4.2 Północ -12,1 

4.3 Zachód -14,1 

4.4 Rydzyna tereny wiejskie  

4.5 Augustowo (wieś) -4,4 

4.6 Dąbcze -51,9 

4.7 
Jabłonna (wieś Jabłonna 

i przysiółek Junoszyn) 32,9 

4.8 Kaczkowo (wieś) 2,7 

4.9 Kłoda (wieś) 3,7 

4.10 Lasotki (wieś) 23,1 

4.11 Maruszewo (przysiółek) -19,9 

4.12 Moraczewo (wieś) -12,7 

4.13 
Nowa Wieś (Nowa Wieś i osada 

Nowy Świat) -18,9 

4.14 Pomykowo (wieś) -19,7 

4.15 Przybiń (wieś) 13,4 

4.16 Robczysko  49,0 

4.17 Rojęczyn (wieś) -2,0 

4.18 Tarnowa Łąka (wieś) -13,7 

4.19 Tworzanice (wieś) 30,1 

4.20 Tworzanki (wieś) -11,9 

5 gmina Święciechowa  

5.1 Długie Nowe 8,5 

5.2 Długie Stare -15,2 

5.3 Gołanice -30,3 

5.4 Henrykowo (i Książęcy Las) 32,8 

5.5 Krzycko Małe -0,9 

5.6 Lasocice (i Ogrody) 26,5 

5.7 Niechłód 43,7 

5.8 Piotrowice -29,1 

5.9 Przybyszewo -24,1 

5.10 Strzyżewice -20,9 

5.11 Święciechowa  -12,1 

5.12 Trzebiny 21,2 

6 gmina Krzemieniewo  

6.1 Bielawy 44,5 

6.2 Bojanice -10,8 

6.3 Brylewo 16,4 

6.4 Drobnin -34,4 

6.5 Garzyn 0,2 

6.6 Górzno -12,1 

6.7 Hersztupowo -24,6 

6.8 Karchowo 4,2 

6.9 Kociugi  4,8 

6.10 Krzemieniewo -44,9 

6.11 Lubonia 10,1 

6.12 Mierzejewo 12,9 

6.13 Nowy Belęcin 15,1 

6.14 Oporowo 6,8 

6.15 Oporówko 2,3 

6.16 Pawłowice 14,2 

6.17 Stary Belęcin -15,5 

6.18 Zbytki 10,8 

7 gmina Przemęt  

7.1 Barchlin  -40,4 

7.2 Biskupice  6,8 

7.3 Błotnica  29,8 

7.4 Borek  -12,3 

7.5 Bucz -43,0 

7.6 Górsko  -26,9 

7.7 Kaszczor -11,5 

7.8 Kluczewo 1,4 

7.9 Mochy -13,4 

7.10 Nowa Wieś -22,7 

7.11 Olejnica 12,0 

7.12 Osłonin -12,4 

7.13 Perkowo 5,2 

7.14 Popowo Stare -23,1 

7.15 Poświętno -6,5 
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7.16 Przemęt -24,7 

7.17 Radomierz -8,6 

7.18 Sączkowo 16,9 

7.19 Siekowo  -6,3 

7.20 Siekówko  29,3 

7.21 Sokołowice 101,5 

7.22 Solec 2,2 

7.23 Solec Nowy 13,9 

7.24 Starkowo -24,2 

7.25 Wieleń 56,8 

8 Osieczna miasto  

8.1 Centrum 21,7 

8.2 Północ -1,5 

8.3 Południe -20,2 

8.4 Osieczna tereny wiejskie  

8.5 Dobramyśl -22,1 

8.6 Drzeczkowo 26,1 

8.7 Frankowo -11,8 

8.8 Grodzisko 4,4 

8.9 Jeziorki -3,7 

8.10 Kąkolewo -24,8 

8.11 Kąty 32,1 

8.12 Kleszczewo 1,2 

8.13 Łoniewo -1,7 

8.14 Miąskowo -29,0 

8.15 Popowo Wonieskie 14,7 

8.16 Świerczyna (i Berdychowo) 15,1 

8.17 Trzebania -9,9 

8.18 Witosław 13,4 

8.19 Wojnowice 3,9 

8.20 Wolkowo -28,4 

8.21 Ziemnice 20,7 

9 miasto Leszno 

 9.1 Zatorze -33,3 

9.2 południowe Zatorze -7,3 

9.3 Gronowo -16,1 

9.4 
Podwale, część Os. Prochownia 

(od ul. Jagiellońskiej) 18,4 

9.5 Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni -54,3 

9.6 
Grzybowo, Os. Ogrody, Os. 

Wieniawa -32,3 

9.7 Stare Miasto 96,6 

9.8 

Stare Miasto, część Os. 

Prochownia i część Oś. Grunwald 

(do ul. Jagiellońskiej) 33,7 

9.9 Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego 27,4 

9.10 Nowe Miasto -1,5 

9.11 Przylesie, Os. Na Skarpie 13,4 

9.12 
Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. 

Osada Leśna -53,7 

9.13 Leszczynko, Zaborowo 9,0 

Źródło: opracowanie własne. 

 

W gminie Wijewo nagromadzenie problemów zostało zidentyfikowane w dwóch skrajnie 

położonych sołectwach: Miastku i Potrzebowie. Są to niewielkie sołectwa, oddalone od 

większych ośrodków miejskich, co niekorzystnie wpływa na ich rozwój społeczny 

i gospodarczy. 

W gminie Włoszakowice sołectwa o najwyższym wskaźniku sumarycznym to Boszkowo 

i Skarżyń. Są to małe sołectwa położone na północy gminy. Szansę rozwoju ma Boszkowo, ze 

względu na możliwość rozwoju zabudowy letniskowej i towarzyszących usług, w związku 

z położeniem w sąsiedztwie jezior. Natomiast sołectwo Skarżyń, o powierzchni 86km2 

zamieszkuje kilkadziesiąt osób, głównie rolników. 

Obszary o dużym nasileniu problemów w gminie Lipno to sołectwa: Goniembice, Koronowo 

i Radomicko. Położone przy wschodniej granicy gminy Goniembice i Koronowo, wyludniają 

się, nie są atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. Zlokalizowane w północnej części gminy 

sołectwo Radomicko powinno w większym stopniu wykorzystać położenie przy drodze 

krajowej nr 5. 
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Na terenach wiejskich gminy Rydzyna nagromadzenie problemów odnotowały sołectwa: 

Jabłonna, Lasotki, Robczysko, Tworzanice. Są to wsie rolnicze, położone w oddaleniu od 

głównej arterii komunikacyjnej gminy, drogi krajowej nr 5. W mieście Rydzyna najwyższy 

wskaźnik sumaryczny osiągnęło centrum miasta, którego niewątpliwym atutem jest zamek 

kasztelański. 

W gminie Święciechowa sołectwa o największym nasileniu problemów: Henrykowo, Lasocice, 

Niechłód, Trzebiny tworzą pasmo w środkowej części gminy. Sąsiadujące z Lesznem 

Henrykowo, jest jednym z kierunków suburbanizacji dla mieszkańców Leszna, rozwija się tu 

mieszkalnictwo i przybywa ludności. Natomiast „starzy” mieszkańcy borykają się z różnymi 

trudnościami, co generuje przestępczość, zwiększony poziom ubóstwa i wykluczenia. 

Pozostałe sołectwa nie są tak atrakcyjnym miejscem zamieszkania, czy prowadzenia 

działalności gospodarczej.  

W gminie Krzemieniewo sołectwa o najwyższym wskaźniku sumarycznym położone są we 

wschodniej części gminy: Bielawy, Brylewo i Nowy Belęcin. Są to niewielkie wsie otoczone 

polami uprawnymi. 

Obszary o najbardziej niekorzystnej sytuacji w gminie Przemęt to sołectwa: Błotnica, 

Siekówko, Sokołowice, Wieleń. Sokołowice są najmniejszym pod względem liczby ludności, 

z wymienionych sołectw, nie rozwija się tu mieszkalnictwo, przedsiębiorczość, zwiększa się 

natomiast liczba beneficjentów pomocy społecznej. Położony w południowo-zachodniej 

części gminy Wieleń, to sołectwo o dużym potencjale przyrodniczym, z możliwościami 

rozwoju funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. W pozostałych dwóch sołectwach występujące 

problemy dotyczą zasobów mieszkaniowych, niskiej przedsiębiorczości i utrzymującego się 

bezrobocia. 

Obszar wskazany do rewitalizacji w mieście Osieczna to centrum miasta, w którym 

stwierdzono nagromadzenie problemów społecznych, przestrzennych i gospodarczych. Na 

terenach wiejskich gminy Osieczna najwyższe wskaźniki sumaryczne osiągnęły sołectwa: 

Drzeczkowo, Kąty, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Witosław, Ziemnice. Wymienione sołectwa 

położone są w północnej części gminy. Zamieszkuje je jedna trzecia ludności gminy. 

Ryc. 3.3.8. Wystandaryzowany wskaźnik sumaryczny [Ws]. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Na kolejnej mapie zaprezentowano analizy wykonane metodą porównania obszarów nie 

w obrębie gminy jak to miało miejsce powyżej, porównano natomiast wszystkie obszary 

w ramach całego OFAL względem siebie. Jednym z ważniejszych wniosków, które można 

wyciągnąć jest rozmieszczenie przestrzenne badanych wskaźników. Na poniższej mapie 

widać, że centra miast są dotknięte problemami kryzysowymi, natomiast na suburbiach, na 

przedmieściach Leszna, czyli w sołectwach bezpośrednio je otaczających sytuacja jest bardzo 

dobra. Relatywnie gorsza sytuacja występuje w kolejnym pierścieniu sołectw. Jest to widoczny 

efekt suburbanizacji, która powoduje, że osoby lepiej uposażone osiedlają się na dobrze 

skomunikowanych z Lesznem suburbiach, i statystycznie podnoszą poziom życia na tych 

obszarach. Jednocześnie należy zauważyć, że sytuacja nie poprawia się ani w centrum miasta, 

ani w kolejnym pierścieniu sołectw. Suburbanizacja wymusza na gminach inwestycje 

w infrastrukturę techniczną i społeczną, ale nie może się odbywać kosztem zaniedbań 

w centrum miasta i w oddalonych od Leszna sołectwach. Na mapach można zauważyć, że 

dużo większe zróżnicowanie w poziomie rozwoju poszczególnych obszarów widoczne jest 

w bezpośrednim sąsiedztwie Leszna, a w gminach oddalonych od rdzenia OFAL różnice 

pomiędzy sołectwami są dużo mniejsze. Z pewnością na tak duże zróżnicowanie w samym 

Lesznie i jego najbliższym otoczeniu mają wpływ dynamiczne procesy migracyjne. Należy 

zatem dążyć do uspokojenia wpływu suburbanizacji na zróżnicowanie rozwoju pomiędzy tymi 

obszarami. 
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Ryc. 3.3.9. Wystandaryzowany wskaźnik sumaryczny w odniesieniu do średniej dla całego OFAL. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

3.4. Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów 

W celu wybrania obszarów do rewitalizacji posłużono się zasadniczo dwiema metodami, 

pierwsza z nich polegała na zidentyfikowaniu wymagających interwencji przestrzeni/obiektów 

kryzysowych na podstawie wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli jednostek 

samorządu terytorialnego, a druga metoda to analiza wskaźnikowa danych statystycznych. 

Należy zaznaczyć, że pierwsza metoda służyła przede wszystkim zidentyfikowaniu terenów, 

które wymagają interwencji, ponieważ utraciły swoje pierwotne funkcje, a jednocześnie nie 

pojawiły się w ich miejscu nowe, należą do nich obszary poprzemysłowe i zabudowania 

popegeerowskie. Wskazane tereny niekoniecznie mogą znajdować się w sołectwach gdzie 

występuje zła sytuacja społeczno-gospodarcza.  

Druga metoda, analiza wskaźnikowa, pozwoliła zidentyfikować te obszary, które w całości 

kwalifikują się do rewitalizacji ze względu na relatywnie gorszą sytuację społeczno-

gospodarczą. 

Tabela 3.4.1. Zestawienie wyników z przeprowadzonych analiz. 

Gmina 
Tereny i obiekty wymagające interwencji 

wskazane przez przedstawicieli JST 

Tereny o niekorzystnej sytuacji 

społeczno-gospodarczej 
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zidentyfikowana na podstawie 

analizy wskaźnikowej 

Wijewo Brenno – zabytkowy wiatrak koźlak 
Miastko,  

Potrzebowo 

Włoszakowice - 
Skarżyń,  

Boszkowo 

Lipno 

Obszary popegeerowskie w Gronówku 

i Koronowie,  

stacja kolejowa w Wilkowicach, 

obiekty zabytkowe w Gronówku i Wilkowicach 

Koronowo,  

Goniembice,  

Radomicko 

Rydzyna - 

Jabłonna, 

Lasotki, 

Robczysko, 

Tworzanice, 

Centrum miasta Rydzyna 

Święciechowa - 

Henrykowo, 

Lasocice, 

Trzebiny, 

Niechłód 

Krzemieniewo - 

Bielawy, 

Brylewo, 

Nowy Belęcin, 

Pawłowice 

Przemęt 

Obszary poprzemysłowe w Górsku i Kaszczorze, 

Obszary popegeerowskie w Sokołowicach 

i części Moch, 

Zniszczone obiekty o dużych wartościach 

zabytkowych w Barchlinie, Biskupicach, Błotnicy, 

Przemęcie, Radomierzu, Sączkowie, Siekowie, 

Siekówku, Sokołowicach, Solcu 

Sokołowice, 

Siekówko, 

Błotnica, 

Wieleń 

Osieczna - 

Kąty, 

Ziemnice, 

Świerczyna, 

Witosław, 

Popowo Wonieskie, 

Drzeczkowo 

Centrum miasta Osieczna 

Leszno 

Obszary poprzemysłowe i powojskowe przy ul. 

Przemysłowej, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II, 

Narutowicza, Mickiewicza (Antoniny), 

Poniatowskiego, 

Strefa inwestycyjna I.D.E.A., 

tereny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Lesznie, 

zabytkowy Rynek i Ratusz miejski 

Centrum miasta Leszno 

Źródło: opracowanie własne. 

Obszary wskazane na podstawie przeprowadzonych analiz, jako tereny o wysokim poziomie 

degradacji charakteryzują się słabą sytuacją w porównaniu do pozostałych. Jako obszary 

wskazane do rewitalizacji, wybrano tylko te, w których występuje nagromadzenie problemów 
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natury demograficznej, związanej z bezrobociem, ubóstwem czy niskim poziomem 

przedsiębiorczości. Niski jest też komfort mieszkalnictwa, oraz dostępność do infrastruktury 

społecznej i technicznej. Co prawda, poszczególne obszary niekiedy wykazują pozytywne 

wartości pojedynczych wskaźników, jednak ogólna sytuacja wyrażona przez wskaźnik 

sumaryczny nie pozostawia wątpliwości co do poziomu degradacji. 

Ryc. 3.4.1. Zasięg terytorialny rewitalizowanych obszarów. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Na obszarach wskazanych do rewitalizacji zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród 

mieszkańców. Łącznie przeprowadzono ponad tysiąc ankiet. Szczegółowy raport został 

zamieszczony w załączniku dotyczącym uspołecznienia procesu przygotowywania Strategii 

rewitalizacji OFAL (załącznik nr 1). Poniżej przedstawiono najważniejsze, zidentyfikowane 

przez ankietowanych problemy. 

W gminie Krzemieniewo badania wykonano w sołectwach Bielawy, Brylewo, Nowy Belęcin i 

Pawłowice, łącznie 154 ankietowanych. Mieszkańcy wszystkich sołectw stwierdzili, że 

najbardziej brakuje im ciekawych miejsc (placów, skwerów i innych przestrzeni publicznych), 

w których można spędzać czas wolny, spotykać się ze znajomymi, a także miejsc, w których 

można uczestniczyć w wydarzeniach i zajęciach kulturalnych. Istotnym problemem jest zbyt 

mała liczba miejsc pracy, firmy tu działające nie rozwijają się, co determinuje brak perspektyw 

dla młodzieży – ucieczka młodych ludzi. Generalnie mieszkańcy sołectw Nowy Belęcin i 
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Pawłowice stwierdzili w swoich sołectwach mniej problemów niż ankietowani z sołectw 

Brylewo i Bielawy. 

W gminie Lipno badania wykonano w sołectwach: Goniembice, Koronowo i Radomicko, 

łącznie 47 ankietowanych. W sołectwach Radomicko i Goniembice mieszkańcy podkreślali zły 

stan techniczny dróg i chodników powodujących kłopoty w poruszaniu się po miejscowości i 

gminie oraz problem zbyt małej liczby miejsc pracy, lokalne firmy nie rozwijają się. Z kolei 

mieszkańcy sołectwa Koronowo w większości wskazywali na brak lub niedostatek ciekawych 

miejsc (placów, skwerów i innych przestrzeni publicznych), w których można spędzać czas 

wolny, spotykać się ze znajomymi oraz miejsc, w których można uczestniczyć w wydarzeniach 

i zajęciach kulturalnych. Generalnie mieszkańcy sołectw Radomicko i Goniembice stwierdzili, 

że wymienione problemy dotykają ich w mniejszym stopniu niż mieszkańcy Koronowa. 

W gminie Osieczna badania ankietowe przeprowadzono w sołectwach: Kąty, Drzeczkowo, 

Popowo Wonieskie, Świerczyna, Witosław i Ziemnice, łącznie 140 ankietowanych. W pięciu 

sołectwach mieszkańcy jako najistotniejsze uważają problemy związane z lokalną gospodarką: 

zbyt małą liczbę miejsc pracy, stagnację gospodarczą, niski poziom przedsiębiorczości oraz 

brak umiejętności i środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W czterech 

sołectwach jako ważne problemy wskazano także brak lub niedostatek obiektów i oferty dla 

turystów oraz zły stan techniczny dróg i chodników powodujących kłopoty w poruszaniu się 

po miejscowości i gminie. Największe natężenie problemów stwierdzili mieszkańcy sołectw 

Drzeczkowo i Witosław. 

W gminie Przemęt ankietowano 114 mieszkańców sołectw Błotnica, Sączkowo, Siekówko i 

Wieleń. We wszystkich sołectwach jako najistotniejszy problem wskazano zbyt małą liczbę 

miejsc pracy, stagnację w rozwoju lokalnych firm. W trzech sołectwach mieszkańcy zauważają 

problem niskiego poziomu nauczania w szkołach, do których uczęszczają dzieci ich 

miejscowości. Istotnym problemem jest także niska aktywność społeczna mieszkańców, 

którzy w większości nie angażują się w działania na rzecz swojej miejscowości i gminy. W 

dwóch sołectwach (Siekówko i Wieleń) jako bardzo ważny problem wskazano brak lub 

niedostatek miejsc w przedszkolach oraz innych form opieki nad dziećmi. Najmniejsze 

natężenie problemów w swoim sołectwie dostrzegli mieszkańcy Sączkowa. 

W gminie Rydzyna przeprowadzono 66 ankiet wśród mieszkańców sołectw: Jabłonna, Lasotki 

i Robczysko. We wszystkich sołectwach mieszkańcy wskazali podobne problemy. Jako 

najbardziej dotkliwy problem został oceniony rynek pracy. Zdaniem ankietowanych w ich 

miejscu zamieszkania jest zbyt mała liczba miejsc pracy, lokalne firmy nie rozwijają się, a 

młodzi ludzie wyprowadzają się. Istotnym problemem jest także zły stan techniczny dróg i 

chodników powodujących kłopoty w poruszaniu się po miejscowości i gminie. Ankietowani 

dostrzegają również problem braku lub niedostatku obiektów i oferty dla turystów, jednak 

oceniają go jako mniej istotny dla rozwoju sołectw. 
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W gminie Święciechowa badania ankietowe przeprowadzono w sołectwach: Henrykowo, 

Lasocice, Trzebiny i Niechłód, łącznie 106 ankiet. We wszystkich sołectwach mieszkańcy 

wskazali jako istotny problem brak lub niedostatek miejsc, w których można uczestniczyć w 

wydarzeniach i zajęciach kulturalnych, a także brak lub niedostatek obiektów i oferty dla 

turystów. Zdaniem mieszkańców w ich sołectwach brakuje ciekawych miejsc (placów, 

skwerów i innych przestrzeni publicznych), w których można spędzać czas wolny, spotykać się 

ze znajomymi. Dotkliwym problemem jest także stagnacja lokalnej gospodarki, mała liczba 

miejsc pracy, brak perspektyw dla młodzieży. Najmniejsze natężenie problemów w swoim 

sołectwie dostrzegli mieszkańcy Lasocic. 

W gminie Wijewo badania ankietowe przeprowadzono w dwóch sołectwach Miastko i 

Potrzebowo, łącznie 33 ankiety. Mieszkańcy sołectwa Miastko w większym stopniu 

dostrzegają problem braku perspektyw dla młodzieży oraz zbyt małej ilości potrzebnych 

mieszkańcom usług komercyjnych (sklepów, gastronomii, zakładów rzemieślniczych) niż 

mieszkańcy sołectwa Potrzebowo. Zdaniem mieszkańców Miastka w ich sołectwie brakuje 

miejsc, w których można uczestniczyć w wydarzeniach i zajęciach kulturalnych oraz obiektów i 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Natomiast mieszkańcy Potrzebowa jako istotny problem 

uważają brak lub niedostatek obiektów i oferty dla turystów oraz stagnację lokalnych firm, 

mało miejsc pracy. Generalnie mieszkańcy Potrzebowa stwierdzili w swoim sołectwie mniejsze 

natężenie problemów niż mieszkańcy Miastka. 

W gminie Włoszakowice zbadano łącznie 32 ankietowanych w dwóch sołectwach: Boszkowo i 

Skarżyń. Mieszkańcy obu sołectw ocenili jako istotne następujące problemy: brak perspektyw 

dla młodzieży – ucieczka młodych ludzi, zbyt mało potrzebnych mieszkańcom usług 

komercyjnych (sklepów, gastronomii, zakładów rzemieślniczych), brak lub niedostatek 

ciekawych miejsc (placów, skwerów i innych przestrzeni publicznych), w których można 

spędzać czas wolny, spotykać się ze znajomymi. Zdaniem ankietowanych w sołectwie 

Boszkowo najdotkliwszym problemem jest mała liczba miejsc pracy oraz stagnacja w rozwoju 

lokalnych firm. Z kolei ważnym problemem dla mieszkańców sołectwa Skarżyń jest brak lub 

niedostatek obiektów i oferty dla turystów.  

Badania ankietowe przeprowadzono również w centrach miast Osieczna (66), Rydzyna (24) i 

Leszno (278). We wszystkich miastach ankietowani jako istotne problemy wskazali brak 

perspektyw dla młodzieży – ucieczka młodych ludzi oraz mało miejsc pracy, stagnację 

rozwoju lokalnych firm. Dotkliwym problemem w centrach miast jest zbyt wiele jest barier 

architektonicznych dla osób z kłopotami w poruszaniu się. W Rydzynie i Lesznie ankietowani 

stwierdzili, że liczba miejsc parkingowych w centrach ich miast jest zbyt mała, a rynki miejskie 

nie są atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu. Z kolei mieszkańcy Osiecznej uznali 

jako istotny problem niski poziom przedsiębiorczości w centrum miasta, brak umiejętności i 

środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także zły stan techniczny dróg i 

chodników powodujących kłopoty w poruszaniu się po centrum miasta. 
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Podsumowując, najczęściej ankietowani wskazywali jako najdotkliwszy problem w swoim 

miejscu zamieszkania i najbliższej okolicy stagnację lokalnej gospodarki, a także brak lub 

niedostatek ciekawych miejsc (placów, skwerów i innych przestrzeni publicznych), w których 

można spędzać czas wolny, spotykać się ze znajomymi. 

 

 

 

4. Założenia Strategii rewitalizacji OFAL 

Obecnie w trakcie opracowania jest ustawa o rewitalizacji, która ma stworzyć ramy prawne dla 

kompleksowej rewitalizacji w Polsce. Projektowana ustawa definiuje rewitalizację jako proces 

wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych (w miastach i na wsi) 

poprzez przedsięwzięcia całościowe, obejmujące różne sfery życia. Ich celem będzie m.in. 

poprawa jakości życia mieszkańców, przeciwdziałanie trudnościom gospodarczym tych 

terenów oraz złemu stanowi technicznemu budynków, a także poprawa stanu środowiska. 

Zgodnie z założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji dobrze prowadzona rewitalizacja 

powinna być: 

 kompleksowa poprzez zmiany w różnych sferach życia mieszkańców miasta – 

społecznej (np. edukacja, aktywizacja społeczna), kulturowej, gospodarczej (np. 

promowanie samozatrudnienia, ułatwienia w zakładaniu działalności gospodarczej), 

przestrzennej (np. remonty, działania infrastrukturalne dla tworzenia przyjaznego, 

bezpiecznego otoczenia) czy środowiskowej, 

 zintegrowana poprzez współpracę i uporządkowanie działań różnych podmiotów (aby 

np. techniczna poprawa warunków zamieszkania na obszarach kryzysowych zawsze 

szła w parze z działaniami społecznymi adresowanymi do mieszkańców), 

 prowadzona w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną (a także przez nią samą), 

 skoncentrowana terytorialnie, co oznacza, że powinna odnosić się do konkretnego 

zdegradowanego obszaru, a nie punktowych działań. 

Strategia rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej wpisuje się 

w powyższe założenia. 

Celem niniejszego dokumentu jest przygotowanie wieloletniego programu działań 

w sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, zmierzającego do wyprowadzenia 

rewitalizowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich 

dalszego rozwoju. 

 

Opracowana Strategia rewitalizacji OFAL będzie realizowana w  latach 2014-2030.  
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4.1. Zdiagnozowane problemy 

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu aktualnego oraz analizy wskaźnikowej, 

zdefiniowano następujący problem główny oraz jego przyczyny i następstwa: 

Dysfunkcyjność społeczna, gospodarcza i przestrzenna obszarów centralnych miast 

kształtujących istotne funkcje aglomeracyjne oraz licznych obszarów wiejskich 

aglomeracji leszczyńskiej. 

 

Przyczyny: 

1. Niekorzystne trendy demograficzne w obszarach centralnych miast AL oraz na 

obszarach wiejskich o mniejszej atrakcyjności osiedleńczej – odpływ ludności, 

wzrastające obciążenie demograficzne 

2. Starzenie się społeczeństwa, coraz więcej osób starszych przy jednoczesnym braku 

rozwoju usług i infrastruktury im potrzebnym 

3. Zaniedbane i zniszczone budynki mieszkalne, niski standard zasobów mieszkaniowych 

w obszarach centralnych miast, nieatrakcyjne miejsce zamieszkania na kryzysowych 

obszarach wiejskich 

4. Brak lub niedostatek ciekawych miejsc (placów, skwerów i innych przestrzeni 

publicznych), w których można spędzać czas wolny, spotykać się ze znajomymi 

5. Zaniedbania infrastrukturalne nawierzchni placu rynku oraz budynku ratusza 

w Lesznie stanowiącego rdzeń obszaru funkcjonalnego aglomeracji leszczyńskiej 

6. Zaniedbane obiekty zabytkowe i niewykorzystane pod działalność dla mieszkańców 

lub/ i turystów 

7. Zły stan techniczny dróg i chodników powodujących kłopoty w poruszaniu się po 

terenie centrum miast AL oraz zły stan nawierzchni dróg i niedobór chodników na 

obszarach wiejskich 

8. Brak lub niedostatek miejsc, w których można uczestniczyć w wydarzeniach i zajęciach 

kulturalnych na kryzysowych obszarach wiejskich  

9. Zły stan techniczny różnych obiektów architektonicznych (budynków pod działalność 

gospodarczą, ogrodzeń, małej architektury), ogólnie zła estetyka na wszystkich typach 

obszarów kryzysowych 

10. Mało zieleni lub zieleń zaniedbana, szczególnie na obszarach centralnych miast AL 

11. Ogólna bieda wśród mieszkańców wszystkich typów obszarów kryzysowych, którzy 

często korzystają z pomocy społecznej, są bezrobotni 

12. Dysfunkcje społeczne dotykające rodziny zamieszkujące na wszystkich typach 

obszarów kryzysowych AL (alkoholizm, przemoc, nieporadność życiowa) 

13. Mało miejsc pracy, odpływ działalności gospodarczej ze wszystkich typów obszarów 

kryzysowych, firmy działające na obszarach kryzysowych nie rozwijają się 
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14. Zbyt mało potrzebnych mieszkańcom usług komercyjnych (sklepów, gastronomii, 

zakładów rzemieślniczych) we wszystkich obszarach kryzysowych AL 

15. Brak lub niedostatek oferty zajęć dla dzieci w czasie po szkole, szczególnie na 

obszarach kryzysowych wiejskich 

16. Mała aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz lokalnej 

społeczności, szczególnie na obszarach kryzysowych wiejskich  

17. Mieszkańcy obszarów kryzysowych AL nie wykazują się przedsiębiorczością lub 

brakuje im umiejętności i środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

18. Relatywnie duża przestępczość na obszarach centralnych miast AL 

19. Brak lub niedostatek obiektów i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na wszystkich 

typach obszarów kryzysowych AL  

20. Niska aktywność społeczna mieszkańców obszarów kryzysowych AL, nie angażują się 

w działania na rzecz swojej dzielnicy, miejscowości i miasta 

21. Brak lub niedostatek obiektów i oferty dla turystów na obszarach kryzysowych AL 

22. Niedobór miejsc parkingowych w obszarach centralnych miast przy jednoczesnej 

kolizji funkcji transportowych z innymi istotnymi dla centrum miasta 

23. Zbyt duży hałas komunikacyjny w obszarach centralnych miast AL 

24. Zbyt wiele barier architektonicznych dla osób z kłopotami w poruszaniu się 

w obszarach centralnych miast AL. 

25. Niska dostępność i jakość usług publicznych, szczególnie na wiejskich obszarach 

kryzysowych aglomeracji leszczyńskiej 

 

Następstwa: 

1. Utrata znaczenia obszarów centralnych miast AL jako ośrodków o istotnych funkcjach 

aglomeracyjnych, szczególnie Leszna stanowiącego rdzeń obszaru funkcjonalnego AL 

2. Uśpienie i niewykorzystanie zasobów mieszkaniowych, kulturowych i usług wyższego 

rzędu na potrzeby rozwoju AL 

3. Przeniesienie usług wyższego rzędu na inne obszary, odpływ ludności 

i przedsiębiorstw z obszarów centralnych oraz migracja na obszary suburbialne – 

spadek efektywności gospodarowania zasobami, w tym komunalnymi 

4. Pogorszenie efektywności, dostępności i jakości usług publicznych świadczonych 

w obszarach centralnych miast AL oraz na obszarach wiejskich dotkniętych sytuacją 

kryzysową 

5. Spadek konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących w centrach miast AL 

6. Wzrost patologii społecznych na obszarach kryzysowych miast i wsi AL 

7. Wzrost obciążenia ekonomicznego na obszarach kryzysowych dotkniętych 

problemami demograficznymi miast i wsi AL 

8. Zwiększające się dysproporcje w rozwoju aglomeracji leszczyńskiej skutkujące 

osłabieniem dynamiki jej rozwoju 

9. Pogłębiające się rozwarstwienie społeczne aglomeracji leszczyńskiej 
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10. Uśpienie i niewykorzystanie potencjału rozwojowego aglomeracji leszczyńskiej – 

utrata konkurencyjności w stosunku do innych obszarów funkcjonalnych 

11. Dalszy odpływ ludności i przedsiębiorstw z obszarów kryzysowych wiejskich – spadek 

efektywności gospodarowania zasobami, w tym komunalnymi 

 

4.2. Wizja i misja 

Wizja to zobrazowanie stanu docelowego, opis przyszłego wizerunku społeczno-

gospodarczego (stanowiący uzasadnienie doboru i tło oceny zasadności przyjętych celów 

strategicznych), który partnerzy OFAL chcą osiągnąć za pomocą Strategii. 

Wizja rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej brzmi następująco: 

Aglomeracja Leszczyńska rozwija się w sposób zrównoważony w sferze społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej. Miasta aglomeracji leszczyńskiej stanowią istotne ośrodki 

usług ponadlokalnych, a ich obszary centralne rozwijają się dynamicznie, tworząc 

centra integracji społecznej, handlu oraz usług publicznych i komercyjnych wpisujących 

się w charakter staromiejskiej architektury. Stare Miasto Leszna stanowiące rdzeń 

obszaru funkcjonalnego jest atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności 

gospodarczej, głównie w sferze usług dla ludności i usług wyższego rzędu oraz handlu. 

Centra miast aglomeracji leszczyńskiej, ale także peryferyjnych w obrębie aglomeracji 

obszarów wiejskich, są atrakcyjnymi rejonami rozwoju funkcji mieszkaniowych 

o zrównoważonej strukturze wiekowej i ekonomicznej mieszkańców. 

Przedmieścia Leszna oraz obszary suburbialne rozwijają się z zachowaniem zasad 

minimalizowania presji na środowisko. Samorządy gmin otaczających Leszno oraz 

miasto Leszno umiejętnie równoważą potrzeby inwestycyjne na obszarach 

dynamicznego rozwoju mieszkalnictwa z potrzebami rozwoju społecznego 

i gospodarczego mieszkańców pozostałych osiedli mieszkaniowych i obszarów 

zurbanizowanych wsi. 

Na terenach wiejskich rozwija się wysokodochodowe rolnictwo oraz usługi, 

przetwórstwo spożywcze i inne przemysłowe. Zapewnia to równomierny dostęp do 

pracy dla mieszkańców całej aglomeracji. Wysoki i równy we wszystkich rejonach 

aglomeracji status ekonomiczny mieszkańców zapewnia im możliwości rozwoju 

społecznego i materialnego. Młodzi ludzie są dobrze wyedukowani, tworząc kadry 

lokalnej gospodarki. Zakładają rodziny i poszukują miejsca do osiedlenia się w obrębie 
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aglomeracji. Starsi mieszkańcy mają dostęp do usług i infrastruktury pozwalających im 

prowadzić aktywne życie. 

Dostęp do usług społecznych i infrastruktury usług komunalnych jest równomierny na 

terenie całej aglomeracji leszczyńskiej, która tworzy spójny przestrzennie obszar 

funkcjonalny. 

Z kolei misja, zgodnie z obowiązującą w literaturze przedmiotu definicją to: sens istnienia, cel do 

spełnienia (ale nie osiągnięcia), powód, dla którego coś istnieje. 

M
IS

JA
 

Dbałość o zrównoważony rozwój wszystkich obszarów aglomeracji leszczyńskiej w sferze 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Współpraca na rzecz podnoszenia jakości życia 

i prowadzenia działalności w centrach miast i na obszarach wiejskich dotkniętych sytuacją 

kryzysową w sferze demograficznej, mieszkaniowej, społecznej i infrastrukturalnej. 

 

 

4.3. Cele rewitalizacji 

Zgodnie z logiką interwencji cel bezpośredni rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej odnosi się do zidentyfikowanego problemu głównego. Biorąc 

zatem pod uwagę problem związany z postępującą dysfunkcyjnością społeczną, gospodarczą 

i przestrzenną obszarów wiejskich i centrów miast, należy przyjąć iż głównym celem 

rewitalizacji będzie poprawa sytuacji na tych terenach. 

 

[CEL GŁÓWNY] 

Poprawa sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej na obszarach 

centralnych miast kształtujących istotne funkcje aglomeracyjne oraz licznych 

obszarów wiejskich aglomeracji leszczyńskiej, wzmocnienie i przywrócenie 

funkcji ważnych dla rozwoju aglomeracji 

[CELE POŚREDNIE] 

Rozwój i wzrost 

znaczenia obszarów 

centralnych miast AL 

jako ośrodków 

o istotnych funkcjach 

aglomeracyjnych, 

szczególnie Leszna 

stanowiącego rdzeń 

obszaru funkcjonalnego 

Rozwój zasobów 

ludzkich 

i ograniczenie 

występowania 

patologii 

społecznych na 

obszarach 

kryzysowych miast 

i wsi AL 

Zrównoważony 

w sferze społecznej 

i ekonomicznej 

rozwój aglomeracji 

leszczyńskiej 

Rozwój 

mieszkalnictwa, 

usług kultury oraz 

innych usług 

wyższego rzędu na 

potrzeby rozwoju AL 
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AL 

Zahamowanie trendów 

depopulacyjnych 

w sferze społecznej 

i gospodarczej 

występujących na 

obszarach centralnych 

miast aglomeracji 

leszczyńskiej – poprawa 

efektywności 

gospodarowania 

zasobami, w tym 

komunalnymi 

Poprawa struktury 

wiekowej 

mieszkańców 

obszarów 

kryzysowych 

dotkniętych 

problemami 

demograficznymi 

miast i wsi AL 

Poprawa 

konkurencyjności 

aglomeracji 

leszczyńskiej 

w stosunku do 

innych obszarów 

funkcjonalnych 

Poprawa 

efektywności, 

dostępności i jakości 

usług publicznych 

świadczonych 

w obszarach 

centralnych miast AL 

oraz na obszarach 

wiejskich 

dotkniętych sytuacją 

kryzysową 

Wzrost 

konkurencyjności 

przedsiębiorstw 

funkcjonujących 

w centrach miast AL 

   

 

4.4. Plany działań 

Dla obszarów wskazanych do rewitalizacji określono plany działań przestrzennych, 

gospodarczych i społecznych, które są podstawą do prowadzenie polityki rewitalizacji na 

wskazanym obszarze. Wymienione działania określają priorytetowe typy projektów, których 

realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów rewitalizacji. Lista planowanych projektów 

gminnych została zamieszczona na końcu tego rozdziału. 

Zakłada się, że prócz wskazanych projektów kluczowych zidentyfikowanych na etapie 

opracowania Strategii rewitalizacji OFAL będą wdrażane projekty rewitalizacyjne realizowane 

również przez podmioty zewnętrzne (załącznik nr 2) Na potrzeby realizacji polityki 

rewitalizacji zostaną uruchomione mechanizmy wdrażania i finansowania zadań 

rewitalizacyjnych. Dostęp do środków będzie zależał przede wszystkim od tego, czy cele 

planowanych projektów rewitalizacyjnych zgodne są z celami oraz priorytetowymi typami 

projektów. 

 

Działania przestrzenne 

1. Budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja obiektów i infrastruktury usług 

społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, zdrowia, sportu i rekreacji), szczególnie dla 

młodzieży oraz osób starszych 

2. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury dla rodzin z dziećmi 
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3. Modernizacja i remonty zasobów mieszkaniowych, budowa komunalnych zasobów 

mieszkaniowych 

4. Termomodernizacje budynków mieszkalnych i innych, w tym użyteczności publicznej 

5. Modernizacja, remonty i rozbudowa infrastruktury sieciowej 

6. Zagospodarowanie przestrzeni obszarów mieszkalnych pod funkcje integracji, 

rekreacji i wypoczynku 

7. Zagospodarowanie placów rynków miejskich pod ponadlokalne funkcje integracji, 

kultury, gastronomii oraz rekreacji i wypoczynku  

8. Odnowa zieleni, w tym szczególnie przestrzeni zieleni w celach ochrony 

i udostępnienia pod funkcje integracji, rekreacji i wypoczynku 

9. Modernizacja i remont budynków na rynkach staromiejskich, w tym szczególnie 

budynku ratusza miejskiego w Lesznie pod funkcje o zasięgu aglomeracyjnym 

10. Modernizacja, remonty i adaptacje obiektów zabytkowych na potrzeby usług kultury, 

turystycznych i innych usług społecznych 

11. Modernizacja i remonty dróg oraz ciągów pieszych i rowerowych na terenach 

kryzysowych oraz prowadzących do nich 

12. Modernizacja, remonty i adaptacje obiektów pod działalność organizacji 

pozarządowych działających w sferze usług społecznych, których niedobór jest 

diagnozowany na obszarach kryzysowych 

13. Rozbudowa monitoringu miejskiego w miejscach szczególnie narażonych na 

zdarzenia przestępcze 

14. Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej 

15. Rozbudowa systemu parkowania poprawiającego dostępność obszarów centralnych 

miast bez kolizji z innymi funkcjami tych terenów, szczególnie rynków staromiejskich 

i innych ważnych przestrzeni publicznych przeznaczonych pod integrację 

16. Budowa infrastruktury, nasadzenia zieleni izolacyjnej w celach poprawy komfortu 

akustycznego obszarów centralnych miast 

17. Likwidowanie barier architektonicznych, szczególnie w obszarach centralnych miast 

oraz przy budynkach użyteczności publicznej 

Wśród działań przestrzennych przewiduje się rozwój infrastruktury usług społecznych. 

Realizowane będą projekty mające na celu poprawę dostępu do oferty kulturalnej, oświaty, 

zdrowia, sportu. Ważnym czynnikiem integrującym mieszkańców są dobrze 

zagospodarowane, atrakcyjne przestrzenie publiczne, miejsca rekreacji i wypoczynku dla 

rodzin z dziećmi i osób starszych. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, ciągów 

pieszych i rowerowych umożliwi mieszkańcom aktywne i ciekawe spędzanie czasu wolnego. 

Stosunkowo duży zakres działań dotyczy również poprawy substancji mieszkaniowej, w tym 

starej i zabytkowej. Obecnie zdewastowane budynki w centrach miast, są nie tylko 

nieestetyczne, ale również mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców 

sąsiednich budynków. 
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Działania rewitalizacyjne powinny także obejmować infrastrukturę techniczną, usprawnienie 

układu komunikacyjnego, systemu parkowania, rozwiązanie problemu przestarzałej lub 

brakującej infrastruktury sieciowej. Ważnym działaniem jest umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym i mającym problemy z poruszanie się pełnego uczestnictwa w życiu 

społeczeństwa, poprzez zapewnienie fizycznego dostępu do budynków użyteczności 

publicznej, z których takie osoby korzystają lub chciałyby korzystać, a spotykają się 

z ograniczeniami. 

Szczególną uwagę należy poświęcić modernizacjom i remontom budynków na rynkach 

staromiejskich, jako obszarom skupiającym funkcje administracyjne i finansowe OFAL, 

obsługujących ościenne gminy i pełniących wiele funkcji regionalnych. Centra miast, rynki 

pełnią funkcję reprezentacyjną, stanowią wizytówkę całej gminy. Podjęcie działań w zakresie 

rewitalizacji centralnych rejonów miast, obiektów i przestrzeni publicznych wpłynie na 

poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej, podniesienie jakości życia mieszkańców, 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej (powstanie nowych miejsc pracy) oraz turystycznej. 

Najważniejszym dla Aglomeracji Leszczyńskiej obszarem, będącym ośrodkiem o charakterze 

ponadlokalnym jest Leszno - rdzeń Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej, który 

jest miejscem intensywnych dojazdów do pracy, szkół ponadpodstawowych oraz uczelni 

wyższych z terenu całej Aglomeracji. Mieszkańcy Leszna to prawie 49% ogółu mieszkańców 

Aglomeracji. Stare Miasto to obszar intensywnej, zwartej zabudowy usługowej 

z uzupełniającą zabudową mieszkaniową w pierzejach ulicznych (ulic i placów), koncentracji 

obiektów ponadmiejskich i ogólnomiejskich administracji publicznej, banków, instytucji 

ubezpieczeniowych, hoteli, obiektów kultury, handlu, rozrywki. Na terenie śródmiejskim 

zgromadzonych jest wiele obiektów użyteczności publicznej o charakterze ponadmiejskim 

i ogólnomiejskim. Rynek pełni funkcję reprezentacyjną, jednak nie wszystkie kamienice tu 

zlokalizowane są w dobrym stanie technicznym, mała architektura jest stosunkowo uboga 

i nieestetyczna. Odnowy wymagają również Ratusz i nawierzchnia placu Rynku, wpisanego do 

rejestru zabytków objętych ochroną konserwatorską. Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz 

z modernizacją budynku ratusza przyczyni się do znacznego uatrakcyjnienia tego 

ponadmiejskiego obszaru zarówno w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Po 

rewitalizacji Rynek w Lesznie stanie się miejscem atrakcyjnym ekonomicznie i będzie pełnił 

rolę centrum handlowo usługowego dla całego regionu. W związku z powyższym będzie 

stanowił przestrzeń przyjazną i otwartą na inicjatywę gospodarczą mieszkańców aglomeracji 

leszczyńskiej. Zrewitalizowany Rynek wraz z budynkiem Ratusza wzmocnią jakość marki 

turystycznej całego regionu. Plac stanie się, dostosowanym do potrzeb społeczeństwa, 

miejscem idealnym do rekreacji i spędzania wolnego czasu. Odnowiony Ratusz 

wykorzystywany przez mieszkańców Aglomeracji jako miejsce spotkań, wystaw, konferencji, 

będzie dla mieszkańców aglomeracji centrum rozwoju form aktywności społecznej. 

W poniższych tabelach przedstawiono projekty inwestycyjne planowane do realizacji w 

ramach działań przestrzennych. 
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Nazwa projektu Modernizacja pływalni odkrytej w Lesznie 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie – zakład budżetowy, jednostka 

samorządu terytorialnego 

Cele projektu 

Celem projektu jest wprowadzenie nowych technologii budowy basenów 

odkrytych polegających na poprawie jakości środowiska naturalnego. 

Podniesienia atrakcyjności oferty usług sportowo-rekreacyjno-

wypoczynkowych, umożliwiających prowadzenie różnych programów 

edukacyjno-sportowych realizowanych nad zbiornikami wodnymi dla 

mieszkańców miasta Leszna i okolic. 

Lokalizacja 

projektu  
64-100 Leszno, ul. Strzelecka 9, woj. Wielkopolskie 

Opis projektu 

W ramach projektu przewiduje się remont i modernizację kąpieliska wraz 

z zagospodarowaniem terenu. Zakres prac: 

- roboty związane z rozbiórką niecki żelbetowej basenu i brodzika, 

- roboty żelbetowe w dużej niecce - fundamenty pod nieckę stalową wraz 

z pomieszczeniem filtrów, zbiorniki przelewowe wody basenowej, 

- montaż niecek basenowych ze stali nierdzewnej (basen i brodzik), 

- wykonanie placu zabaw dla dzieci, 

- wykonanie siłowni terenowej (napowietrznej), 

- wybudowanie budynku szatniowo-sanitarnego, 

- wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu, 

- wykonanie sieci elektrycznych oraz oświetlenia terenu,,- wykonanie instalacji 

nisko prądowych (monitoring, nagłośnienie i ESOK /kontrola dostępu/), 

- wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych, 

- wykonanie nowych boisk do piłki siatkowej plażowej i koszykówki. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Podniesienie atrakcyjności oferty usług sportowo-rekreacyjno-

wypoczynkowych, umożliwiających prowadzenie różnych programów 

edukacyjno-sportowych realizowanych nad zbiornikami wodnymi dla 

mieszkańców miasta Leszna i okolic. 

Szacowany koszt 

projektu 
Do oszacowania (około 7,5 mln zł)  

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 – 2019  

 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu przy stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie 

Nazwa 

wnioskodawcy 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie – zakład budżetowy, jednostka 

samorządu terytorialnego 

Cele projektu 

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska polegająca na 

zagospodarowaniu terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, tzn. na 

wytyczeniu i urządzeniu alejek, ciągów pieszych i placów, budowie oświetlenia 

parkowego, budowie urządzeń rekreacyjnych, obiektów małej architektury 

i nasadzeniach roślinności zielonych przy zachowaniu istniejących drzew.  

Lokalizacja 

projektu  
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 68, woj. Wielkopolskie 
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Opis projektu 

Wnioskodawca jest w posiadaniu koncepcji zagospodarowania terenu przy 

stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, która została opracowana w 2014 r. 

Projekt polega między innymi na realizacji poniższych zadań: - ogrodzenie 

stadionu, budowa parkingu, ścieżek rowerowych i pieszych, budowa placu 

zabaw, budynków sanitarnych i ekspozycyjno-wystawienniczych oraz urządzeń 

sportowo – rekreacyjnych. 

Opracowywany projekt kładzie nacisk na sferę społeczną (miejsce rekreacji, 

wypoczynku i działań na rzecz przeciwdziałaniu patologiom i wykluczeniom 

poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportu), środowiskową (dbałość o mikro-

ekosystem na opisywanym terenie oraz uświadamianie ludzi o konieczności 

dbania o niego) i przestrzenną (obecnie tereny zielone nieurządzone i tereny 

o znikomej infrastrukturze rekreacyjno-wypoczynkowej).  

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Projekt umożliwi korzystanie z walorów przyrodniczych wszystkim 

mieszkańcom Leszna, w szczególności rodzinom z dziećmi. 

Szacowany koszt 

projektu 
4,7 mln zł  

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 – 2018  

 

Nazwa projektu 
Przebudowa wieży wodnej na Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej 

w Lesznie ul . Poniatowskiego 1. 

Nazwa 

wnioskodawcy 
UM Leszno  + MPWiK Sp. z o.o   

Cele projektu 

Projekt zakłada przebudowę dziewiętnastowiecznej wieży ciśnień/wieży 

wodnej/ służącej dawniej do zaopatrzenia mieszkańców w wodę na 

nowoczesny regionalny ośrodek edukacji ekologicznej. Planowane jest 

wyposażenie ośrodka w pracownie naukowe pozwalające na prowadzenie 

niekonwencjonalnych zajęć z przymiotów przyrodniczych i ścisłych. Ośrodek ma 

pomieścić sale dydaktyczne ,sale doświadczalne, salę odnawialnych źródeł 

energii ,bibliotekę ekologiczną, galerię prac dzieci i młodzieży, galerię 

widokową, stację meteorologiczną oraz miejsce na fontannę i ogródek zabaw 

wodnych dla najmłodszych. W ramach projektu nastąpi przebudowa układu 

funkcjonalnego i komunikacyjnego obiektu, powstaną nowe kondygnacje 

i pomieszczenia. Zaistnieje konieczność rozbiórki budynku maszynowni na 

zdegradowanych terenach poprzemysłowych stanowiących w latach ubiegłych 

stację uzdatniania wody na ul. Poniatowskiego.  

Lokalizacja 

projektu  
Leszno, ul. Poniatowskiego 1 

Opis projektu 

Realizacja projektu przyczyni się do zachowania budynku o wartości 

historycznej . Obiekt wieży ciśnień został wpisany do rejestru zabytków decyzją 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WD-

4151/891/17R/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. Przekształcenie wieży w ośrodek 

edukacji i nauki podniesie atrakcyjność centrum Leszna, zapewni edukację 

ekologiczną społeczeństwa na rzecz zrównoważonego rozwoju, a uczestnictwo 

dzieci i młodzieży z Leszna i ościennych gmin w zajęciach edukacyjnych 

w Ośrodku przełoży się praktycznie na realizację zapisów Narodowej Strategii 

Edukacji Ekologicznej Państwa wpisując się jednocześnie w program ochrony 

środowiska dla miasta Leszna. Ponadto plac zabaw i doświadczeń wodnych, 

galeria widokowa, fontanny uczynią z tego obiektu miejsce rekreacji nie tylko 
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dla mieszkańców Leszna, ale również dla turystów, co przedłoży się na 

podniesienie popytu na usługi handlowe, gastronomiczne, stworzy nowe 

miejsca pracy związane z funkcjonowaniem ośrodka. Budowa ośrodka stworzy 

w mieście zupełnie nową przestrzeń w krajobrazie miasta, przestrzeń 

o charakterze dydaktyczno-rekreacyjnym, połączenie funkcji wieży z placem 

zabaw i doświadczeń wodnych stworzy interaktywny ogród sensoryczny 

i miejsce wypoczynku w kojącym otoczeniu wody. 

Projekt WIEŻA WODNA otrzymał patronat Ministra Edukacji Narodowej i godło 

„Kreatywność i Innowację 2009 r”. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Lokalizacja wieży na terenie najbardziej zagrożonym wykluczeniem społecznym 

w mieście przyczyni się do stworzenia warunków aktywizacji dzieci i młodzieży 

z tych terenów oraz pozwoli na objęcie działaniami z zakresu edukacji – 

młodzieży i dorosłych ( zajęcia pozalekcyjne, imprezy, konkursy, kampanie 

informacyjne, internet, e-lerning, wykluczenie cyfrowe). Przebudowa 

historycznej, zabytkowej wieży ciśnień na ośrodek edukacji łączy w sobie 

działania związane z rewitalizacją zdegradowanych obszarów 

poprzemysłowych, rewitalizacją zabytkowych starówek miast oraz innowacyjne 

podejście do nieformalnej edukacji.  

Szacowany koszt 

projektu 
8 mln zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015-2020 

 

Nazwa projektu 

Budowa budynku administracyjnego wraz z kompleksową rewitalizacją 

terenów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

w Lesznie 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Cele projektu 

Celem realizowanego projektu jest kompleksowa rewitalizacja i dostosowanie 

do wymogów współczesności terenów należących do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przy ul. Lipowej 78 

w Lesznie. Obecnie na obszarze tym znajdują się budynki, garaże, magazyny, 

wiaty i place, które powstawały na przestrzeni ostatnich 100 lat, wraz 

z rozwojem usytuowanego tam przedsiębiorstwa wodociągowo-

kanalizacyjnego. Dziś użytkowane pomieszczenia biurowe znajdują się 

w przebudowanych stajniach i garażach. Rozwój przedsiębiorstwa powodował 

potrzebę dobudowy kolejnych pomieszczeń garażowych i warsztatu. Wszystkie 

te budynki są dziś w niezadowalającym stanie technicznym, wymagają ciągłych 

nakładów finansowych, nie spełniają norm w zakresie izolacyjności cieplnej 

i p.poż. Budynki biurowe są nieergonomiczne i nie spełniają standardów obsługi 

Klienta. Zabudowa obszaru to rozrzucone budynki różnej wielkości i o 

zróżnicowanej funkcji bez czytelnych dróg komunikacyjnych i jasnej identyfikacji 

ułatwiającej orientację klientom. Brak jest terenów zielonych, wygodnych 

parkingów, miejsc postojowych czy małej architektury wodnej, co czyni ten 

teren przemysłowy nieatrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów. 

Realizacja projektu pozwoli na przekształcenie miejsca głównej siedziby Spółki 

w obszar stanowiący nową, ciekawą przestrzeń miejską, umożliwiającą realizację 

celów przedsiębiorstwa oraz zadań społecznych, nastawionych na edukację 

i aktywizację mieszkańców miasta. 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
1
4
8
 

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację przyjętych celów 

szczegółowych: 

 Przywrócenie ładu przestrzennego na zdegradowanych terenach 

przemysłowych,  

 Zapewnienie fachowej i sprawnej obsługi klientów, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, 

 Polepszenie warunków i organizacji pracy MPWiK Sp. z o.o. dla 

zapewnienia niezawodności dostaw wody i odprowadzania ścieków, 

 Rozwój funkcji społecznych związanych z edukacją ekologiczną,  

 Zwiększenie integracji mieszkańców i aktywny wypoczynek na  terenach  

zielonych skwerów i fontann wodnych, 

 Lepsze udostępnienie i wyeksponowanie dziedzictwa historyczno-

kulturowego w zabytkowej oczyszczalni ścieków, 

 Podniesienie atrakcyjności miasta dla mieszkańców oraz atrakcyjności 

inwestycyjnej Leszna. 

Lokalizacja 

projektu  
64-100 Leszno, ul. Lipowa 78 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest budowa budynku biurowego oraz rozbiórka 

budynku garażowego, budynku biurowego i dyspozytorni wraz 

z zagospodarowaniem terenu. Nowy budynek administracyjny zaprojektowano 

jako atrakcyjny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, 

wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dachem jednospadowym. Na 

parterze znajduje się przestronna sala obsługi klienta z przestrzenią dla dzieci 

oraz nowoczesna sala konferencyjna o powierzchni 100 m
2
. W części 

południowej znajdują się pomieszczenia pracowników przedsiębiorstwa z 3 

działów, salka konferencyjna, dyspozytornia oraz pomieszczenia techniczne. Na 

I piętrze ulokowano biura Zarządu Spółki, sekretariat, 2 sale konferencyjne, 

archiwum oraz biura pozostałych działów firmy. Obiekt będzie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Parametry techniczne budynku: powierzchnia 

wewnętrzna 2322,5 m
2
, powierzchnia zabudowy 1432,0 m

2
, kubatura - 12067,2 

m
3
. Przed budynkiem znajduje się teren rekreacyjny z zielenią, fontanną 

i zbiornikiem wodnym, siedziskami i stojakami dla rowerów. Wyznaczono nowe 

drogi komunikacyjne, miejsca parkingowe i ogrodzenie. W ramach projektu 

nastąpi rozbiórka dotychczasowej dyspozytorni, budynku garażowego L 

i biurowego C.  

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację przyjętych celów 

szczegółowych: 

 Przywrócenie ładu przestrzennego na zdegradowanych terenach 

przemysłowych,  

 Zapewnienie fachowej i sprawnej obsługi klientów, w tym dla osób 

niepełnosprawnych, 

 Polepszenie warunków i organizacji pracy MPWiK Sp. z o.o. dla 

zapewnienia niezawodności dostaw wody i odprowadzania ścieków, 

 Rozwój funkcji społecznych związanych z edukacją ekologiczną,  

 Zwiększenie integracji mieszkańców i aktywny wypoczynek na  terenach  

zielonych skwerów i fontann wodnych, 
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 Lepsze udostępnienie i wyeksponowanie dziedzictwa historyczno-

kulturowego w zabytkowej oczyszczalni ścieków, 

 Podniesienie atrakcyjności miasta dla mieszkańców oraz atrakcyjności 

inwestycyjnej Leszna, 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Dzięki projektowi zostanie stworzone ogólnodostępne miejsce wypoczynku 

z fontanną, zielenią i siedziskami. 

Będą mogli korzystać z niego klienci MPWiK Sp. z o.o., okoliczni mieszkańcy 

oraz uczniowie pobliskiego Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. 

Nowy obiekt umożliwi dostęp do niego osób niepełnosprawnych, które nie 

tylko będą mogły załatwiać w sposób nieskrępowany sprawy związane 

z wodociągami i kanalizacją, ale także będę mogły korzystać z sal 

konferencyjnych i prowadzonych w nich zajęć edukacyjnych. Nastąpi istotna 

poprawa jakości obsługi odbiorców usług komunalnych. Dynamiczny rozwój 

kraju w ostatnich latach spowodował, że oczekiwania społeczne dotyczące 

poziomu obsługi klientów znacznie wzrosły. Nie jest wystarczająca poprawa 

organizacji pracy i nastawienie pracowników, ważne staje się fizyczne otoczenie, 

w którym świadczone są usługi, co w znacznym stopniu rzutuje na postrzeganie 

atrakcyjności miasta jako dostawcy usług komunalnych.  

Szacowany koszt 

projektu 
10.980.000,00 zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015-2020 

 

Nazwa projektu 
Budowa placu zabaw i doświadczeń wodnych oraz parku rekreacyjnego 

w Zaborowie. 

Nazwa 

wnioskodawcy 
UM Leszno + MPWiK  Sp.  z o.o. 

Cele projektu 
Utworzenie miejsca rekreacji i edukacji na wolnym powietrzu na granicy 

Zaborowa i Leszczynko 

Lokalizacja 

projektu  
Ul. Wodna ;Zaborowo 

Opis projektu 

Plac wodny ma umożliwić dzieciom i młodzieży poznanie podstawowych praw 

rządzących przepływem wody poprzez bezpośredni kontakt i aktywne 

kreowanie wodnego otoczenia na placu. Ma być miejscem zabaw 

najmłodszych i wypoczynku rodziców. Na wyposażenie placu składać się ma 

szereg atrakcji wodnych. W pierwszej grupie należy wymienić dysze wodne 

w formie gejzerów, tuneli wodnych, mgły wodnej, płytkie niecki wodne, 

„plujące” żabki, napowietrzane wulkany (whirlpool) itp. 

W drugiej grupie urządzeń znalazły by się urządzenia demonstrujące prawa 

fizyczne którym podlega woda: zbiorniki, naczynia połączone, zastawka wodna, 

demonstracja wirów wodnych, zasada działania śruby Archimedesa, wirująca 

woda-siła Coriolisa, model koła wodnego, automat do baniek wodnych.  
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Park ma realizować idę nauki poprzez zabawę i aktywnego spędzania wolnego 

czasu w otoczeniu wody i zieleni. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Budowa wodnego placu wraz z interaktywną fontanną stworzą miejsce 

rekreacji nie tylko dla mieszkańców Leszna ale również dla turystów 

odwiedzających miasto.  

Szacowany koszt 

projektu 
2 mln 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 -2017 

 

Nazwa projektu 
Przebudowa i nadbudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 3 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Miasto Leszno 

Cele projektu Modernizacja obiektu użyteczności publicznej 

Lokalizacja 

projektu  
Leszno, ul. B. Chrobrego 3 

Opis projektu 

Przebudowa i unowocześnienie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

Przedsięwzięcie obejmuje zmiany konstrukcyjne w budynku, a także zmianę 

funkcji użytkowych niektórych pomieszczeń.  

Zakres konstrukcyjny przebudowy obejmuje głównie: 

• wzmocnienie podłoża gruntowego i fundamentów; 

• wykonanie przekuć w ścianach konstrukcyjnych, ich wzmocnienie wraz 

z przemurowaniem nadmiernie odkształconych fragmentów; 

• wymianę istn. stropów drewnianych na nowe w kondygnacjach nadziemnych; 

• wprowadzenie dźwigu osobowego łączącego wszystkie kondygnacje; 

• wprowadzenie nowej ewakuacyjnej klatki schodowej zakończonej 

bezpośrednim wyjściem na podwórze; 

• wymianę całej konstrukcji dachu naczółkowego w głównym segmencie 

budynku przy zachowaniu istniejących gabarytów dachu; 

• wprowadzenie nadbudowy w części budynku od strony północnej w postaci 

dachu mansardowego; 

• docieplenie; 

Zmiany w programie użytkowym: 

• na wprost holu wejściowego zaprojektowano wejście do pokoju im. Romana 

Maciejewskiego oraz na salę wystaw; 

• na parterze przewidziano zespół pomieszczeń wypożyczalni i czytelni dla 

dzieci i młodzieży z możliwością wydzielenia składaną ścianką sali lekcji 

bibliotecznych, zlokalizowano także pomieszczeń introligatorni i poligrafii; 

• na I piętrze przewiduje się pomieszczenia udostępniania i wypożyczania 

zbiorów czytelnikom, z stanowiskami komputerowymi, odsłuchowymi 

i siedziskami, pokój im. Stanisława Grochowiaka oraz pomieszczenia 
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Leszczyńskiego Ośrodka Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego; 

• na poddaszu w segmencie zabytkowym zaplanowano utworzenie Sali 

multimedialnej dla max 48 osób i magazyn książek. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Poprawa dostępności i zwiększenie zasobów MBP oraz stworzenie 

nowoczesnego obiektu służącemu mieszkańcom Leszna i regionu 

leszczyńskiego. Dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących przepisów 

dotyczących budynków użyteczności publicznej, z budową windy dla osób 

niepełnosprawnych włącznie. Budynek MBP jest obiektem zabytkowym 

i podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. 

Szacowany koszt 

projektu 
25 000 000 zł. 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2016 – 2018 

 

Nazwa projektu Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Miasto Leszno 

Cele projektu Modernizacja zabytkowej budowli i placu miejskiego  

Lokalizacja 

projektu  
Leszno, Rynek 

Opis projektu 

Realizacja projektu polega na odnowieniu elewacji zewnętrznej zabytkowego 

budynku Ratusza wraz z wymianą nawierzchni rynku. Dotychczasowa 

nawierzchnia rynku zostanie wymieniona na nawierzchnię granitową z kostki 

rzędowej o różnych wymiarach na powierzchni 6.200,00 m
2
. Realizacja projektu 

wpłynie znacząco na poprawę estetyki miasta oraz wzrost atrakcyjności 

turystycznej. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Po rewitalizacji Rynek w Lesznie stanie się miejscem atrakcyjnym ekonomicznie 

i będzie pełnił rolę centrum handlowo usługowego dla całego regionu. 

W związku z powyższym będzie stanowił przestrzeń przyjazną i otwartą na 

inicjatywę gospodarczą mieszkańców aglomeracji leszczyńskiej. 

Rewitalizacja przestrzenna będzie odpowiedzią na wymagania współczesnego 

społeczeństwa w stosunku do pełniącej funkcje rekreacyjne obszaru 

staromiejskiego. Ponadto, pośrednio będzie miała wpływa na modernizację 

zasobów mieszkaniowych, co w wydatny sposób wpłynie na poprawę 

warunków socjalnych i strukturę społeczną w centrum Leszna. 

Zrewitalizowany Rynek wraz z budynkiem Ratusza wzmocnią jakość marki 

turystycznej całego regionu. Plac stanie się, dostosowanym do potrzeb 

społeczeństwa, miejscem idealnym do rekreacji i spędzania wolnego czasu, 

a przede wszystkim będzie dla mieszkańców aglomeracji centrum rozwoju form 

aktywności społecznej. 

Projekt odpowie na zaistniałe na tym terenie problemy, w tym: 

- dewastację tkanki przestrzennej obejmującej nawierzchnię rynku, elewacje 

nieruchomości tworzących jego pierzeję oraz elewację ratusza, 

- dysfunkcje funkcjonalne Starego Miasta, 

- narastające problemy społeczne w centrum Leszna, 

- marginalizację gospodarczą, malejącą atrakcyjność inwestycyjną obszaru oraz 

utrata cech konkurencyjności miejscowych przedsiębiorstw 
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- suburbanizację wiążącą się ze wzrostem codziennych dojazdów do centrum 

Leszna, przyczyniając się do pogłębienia problemów w centralnej części miasta. 

Wpływającą niekorzystnie na jakość życia w mieście i środowisko przyrodnicze. 

Zanieczyszczenie powietrza powoduje degradację obiektów zabytkowych. 

Podjęcie działań w zakresie poprawy przestrzeni Rynku kompleksowo wpłynie 

na poprawę aspektu społecznego, kulturowego. Budynek ratusza pełni funkcje 

reprezentacyjne, jest miejscem spotkań, odbywają się w nim koncerty i 

wydarzenia, w których uczestniczą mieszkańcy. W ratuszu Miejskie Biuro 

Wystaw Artystycznych organizuje bezpłatne wystawy i spotkania otwarte. 

Różnorodne instytucje, w tym organizacje pozarządowe, korzystają z sal 

udostępnianych w leszczyńskim ratuszu. Organizują cykliczne, ogólnodostępne 

dla mieszkańców spotkania, prelekcje. Na placu Rynku odbywają się liczne 

imprezy i koncerty m.in. corocznie Powrót Króla, Urodziny Ratusza, Szlifowanie 

Bruku.  

Projekt w połączeniu z innymi projektami zawartymi w strategii warunkuje 

kompleksowość oraz komplementarność interwencji. Celem projektu jest  

wzmacnianie lokalnego potencjału z wykorzystaniem wewnętrznych 

uwarunkowań. 

Szacowany koszt 

projektu 
6 000 000 zł. 

Harmonogram 

realizacji projektu 

1. Konsultacje społeczne.  

2. Opracowanie dokumentacji technicznej. 

3. Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji. 

4. Realizacja projektu. 

 

Nazwa projektu 
Budowa nowego ciągu pieszego w rejonie centrum miasta 

i śródmieścia w Lesznie 

Nazwa wnioskodawcy Miasto Leszno 

Cele projektu Budowa nowego ciągu pieszego  

Lokalizacja projektu  Ul. Dworcowa – Aleja Słowackiego 

Opis projektu 

Projekt dotyczy budowy nowego ciągu pieszego na odcinku od ul. 

Dworcowej. 

W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowy ciąg pieszy o łącznej długości 

ok. 350 mb. 

W ramach tego projektu przewiduje się wybudowanie estakady pieszej nad 

linią kolejową oraz zmodernizowanie Al. Słowackiego. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Projekt ma na celu połączenie Dworca PKP i PKS z głównymi punktami 

usług oświatowych (szkoły średnie i wyższe), zapewnienia bezpieczeństwa 

oraz poprawy funkcjonalności ruchu pieszych na rewitalizowanym terenie. 

Szacowany koszt 

projektu 
3 500 000 zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2016 - 2020 

 

Nazwa projektu Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Lesznie 
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Nazwa 

wnioskodawcy 
Miasto Leszno 

Cele projektu Modernizacja jezdni i chodników  

Lokalizacja 

projektu  
Leszno, ul. B. Chrobrego 

Opis projektu 

Projekt obejmuje przebudowę ulicy Bolesława Chrobrego – jednej z głównych 

ulic w centrum miasta. Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego będzie 

obejmowała kompleksową przebudowę nawierzchni jezdni i chodników wraz 

z przebudową i budową brakujących odcinków sieci infrastruktury podziemnej. 

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji zwiększona zostanie ilość miejsc 

parkingowych. Wymienione i zmodernizowane zostanie także oświetlenie 

uliczne. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 540 mb drogi 

wraz z chodnikami. Zostanie utworzonych 65 dodatkowych miejsc 

parkingowych. 

Ulica Chrobrego jest drogą powiatową przebiegającą w centrum miasta Leszna 

na osi północ – południe i łączy drogę krajową nr 12 (Al. Jana Pawła II) z drogą 

powiatową – ulicą Niepodległości. Zakres przebudowy obejmuje rozebranie 

istniejącej nawierzchni jezdni i chodników i budowę nowej jezdni asfaltowej 

i ciągów pieszo – rowerowych. 

Ulica ma długość 534,14 mb licząc od skrzyżowania osi tej ulicy z Al. Jana Pawła 

II do skrzyżowania projektowanej ulicy z osią ulicy Niepodległości. Jezdnia 

projektowanej drogi posiada szerokość 7,0 m. Po obu stronach równolegle 

wzdłuż jezdni wykonane zostaną chodniki, pomiędzy jezdnią a chodnikami 

planuje się zlokalizowanie pasa zieleni przydrożnej i miejsc postojowych. 

W ramach zadania przebudowane zostaną 4 skrzyżowania ulicy Bolesława 

Chrobrego z innymi ulicami (drogami gminnymi).  

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Efekt użytkowy dla zwiększenia płynności ruchu oraz poprawy bezpieczeństwa 

wszystkich uczestników ruchu. Poprawa połączenia komunikacyjnego Starówki 

z ważnymi drogami w mieście. Modernizacja nawierzchni oraz budowa nowych 

miejsc parkingowych prowadzące do ułatwienia dostępu do placówek i miejsc 

dziedzictwa kulturowego (biblioteki, czytelnie, MOK, zabytkowe budynki 

z kościołem Św. Jana). Nowe miejsca parkingowe będą miały wpływ na 

ożywienie gospodarcze centrum w związku z czym ułatwiony będzie dostęp 

miejscowej ludności do rynku pracy, zmodernizowanie oświetlenia prowadzące 

do poprawy bezpieczeństwa. 

Szacowany koszt 

projektu 
5 000 000 zł. 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 - 2016 

 

Nazwa projektu 

Prace konserwatorskie, odnowienie fasad i dachów budynków 

o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym „starego miasta” 

w Lesznie znajdujących się w rejestrze zabytków 

Nazwa wnioskodawcy Miasto Leszno 

Cele projektu Poprawa stanu obiektów zabytkowych  

Lokalizacja projektu  Leszno 
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Opis projektu 

Na terenie Miasta Leszna znajdują się ponad 100 budynków wpisanych do 

rejestru zabytków. Zakłada się, że podczas realizacji projektu część z nich, 

głównie zlokalizowanych w ścisłym centrum starego miasta, zostanie 

wyremontowana. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej 

Leszna oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. 

Szacowany koszt 

projektu 
Ok. 300 000 zł. rocznie 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 - 2030 

 

Nazwa projektu 
Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie cieplikiem- 

likwidacja niskiej emisji 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Miasto Leszno 

Cele projektu Poprawa stanu obiektów zabytkowych  

Lokalizacja 

projektu  
Leszno 

Opis projektu 

Budowa sieci cieplnej w ul. Narutowicza, Śniadeckich, Karasia, Kurpińskiego, 

Mickiewicza, Dąbrowskiego o mocy 6,5 MegaWata. Podłączenie budynków 

użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia i środowiska 

w centrum miasta. 

Szacowany koszt 

projektu 
Dotacje w wysokości ok. 150 000 zł. rocznie 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 - 2030 

 

Nazwa projektu Rewitalizacja centrum Osiecznej 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Osieczna 

Cele projektu 

- Modernizacja, remont i rozbudowa infrastruktury sieciowej 

- Zagospodarowanie przestrzeni obszarów mieszkalnych pod funkcje 

integracji, rekreacji i wypoczynku 

- Zagospodarowanie placów rynków miejskich pod ponadlokalne funkcje 

integracji, kultury, gastronomii oraz rekreacji i wypoczynku  

- Odnowa zieleni, w tym szczególnie przestrzeni zieleni w celach ochrony 

i udostępnienia pod funkcje integracji, rekreacji i wypoczynku 

Lokalizacja projektu  

Miasto Osieczna – centrum miasta obejmujące następujące ulice (Leszczyńska, 

Kościuszki, Rynek, ks. P. Steinmetza, O Edwarda Frankiewicza, Osiedle, Szkolna, 

27-stycznia, Pl. 600-lecia, Łącko, Tylna, Mała Kościelna, Powstańców 

Wielkopolskich, Krawiecka, Słoneczna, część ul. Gostyńskiej, Podgórna, 

Jeziorna, Zamkowa 

Opis projektu 
W ramach projektu planuje się rewitalizację zainwestowanych terenów miasta 

tj.: 
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- modernizację istniejącej sieci energetycznej poprzez likwidację linii 

napowietrznych i zastąpienie ich siecią kablową podziemną oraz wymianę 

istniejącego oświetlenia ulicznego, 

- modernizację istniejących nawierzchni ulic i chodników oraz przebudowę 

istniejącej kanalizacji deszczowej, 

- modernizację istniejących terenów zielonych oraz wytyczenie nowych 

zielonych stref, 

- modernizacja istniejących oraz budowa nowych obiektów małej architektury. 

Projekt będzie realizowany w oparciu o projekty branżowe.   

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Poprawa warunków życia dla mieszkańców terenu objętego rewitalizacją, 

stworzenie nowych miejsc do odpoczynku oraz integracji. Poprawa wizerunku 

miejscowości przyczyni się do ograniczenia występujących negatywnych 

zjawisk społecznych. 

Szacowany koszt 

projektu 
6 000 000,00 zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 

Przewidywane lata realizacji projektu to  

- 2014 - 2015 r. – opracowanie dokumentacji projektowo-techniczno-

wykonawczej 

- 2015 – 2018 – realizacja projektu 

 

Nazwa projektu Modernizacja budynku przeznaczonego na bibliotekę w Pawłowicach 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Krzemieniewo, jednostka samorządu terytorialnego 

Cele projektu 

Budowa, rozbudowa, modernizacja, adaptacja obiektów i infrastruktury usług 

społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, zdrowia, sportu i rekreacji), szczególnie 

dla młodzieży oraz osób starszych 

Lokalizacja 

projektu  
Pawłowice, ul. Modrzewiowa 

Opis projektu 

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku przeznaczonego na bibliotekę 

w Pawłowicach (docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

wymiana ogrzewania, remont pomieszczeń) 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Poprawa warunków życia mieszkańców, stworzenie miejsca mającego na celu 

rozwój kultury wśród mieszkańców.  

Szacowany koszt 

projektu 
300.000 zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
Czerwiec 2015 – wrzesień 2016 r.  

 

Nazwa projektu 
Udostępnienie jezior i kanałów położonych na terenie gminy Przemęt, 

Wijewo i Włoszakowice do żeglugi turystycznej 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Włoszakowice 
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Cele projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej  oraz rozwój turystyki wodnej 

Lokalizacja 

projektu  
jeziora na terenie gminy Przemęt, Wijewo i Włoszakowice 

Opis projektu 

W ramach projektu planuje się odbudowę istniejących oraz budowę nowych 

kanałów łączących jeziora, budowę mostów i innych niezbędnych urządzeń 

wodnych w celu rozwoju turystyki wodnej. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Podniesienie atrakcyjności oferty rekreacyjno-wypoczynkowej 

Szacowany koszt 

projektu 
Do oszacowania (około 5 mln zł) 

Harmonogram 

realizacji projektu 

2015 - 2023 

 

Nazwa projektu Budowa ciągu rowerowo - pieszego wokół Jeziora Dominickiego 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Włoszakowice 

Cele projektu Podniesienie atrakcyjności turystycznej   

Lokalizacja 

projektu  
Teren wokół Jeziora Dominickiego 

Opis projektu 
W ramach projektu planuje się budowę ok. 8 km ciągu rowerowo – pieszego 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Podniesienie atrakcyjności oferty rekreacyjno-wypoczynkowej 

Szacowany koszt 

projektu 
około 500 tys. zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 - 2019 

 

Nazwa projektu Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury w Potrzebowie 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Wijewo 

Cele projektu 

Celem Projektu jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 

stworzenie miejsca atrakcyjnego rekreacyjnie, które przyczyni się do likwidacji 

istotnych problemów społecznych na rewitalizowanym obszarze i przywróci ład 

tej przestrzeni. Realizacja projektu będzie miała wpływ na poprawę 
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funkcjonalności, estetyki i wygody użytkowania tego miejsca. 

Lokalizacja 

projektu  
Potrzebowo nr 34, działka nr 91/2 

Opis projektu 

W ramach realizacji projektu zakłada się m.in.: utwardzić teren przy Wiejskim 

Domu Kultury – ułożyć  kostkę  brukową – betonową (utwardzony teren ma 

pełnić funkcję placu tanecznego, parkingu, chodnika, terenu pod altanę),  

budowę obiektu małej architektury – altana ogrodowa, montaż ławek, 

nasadzenie zieleni, montaż oświetlenia. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców. 

Stworzona zostanie tym samym oferta spędzania czasu wolnego przez dzieci, 

młodzież i osoby dorosłe, ułatwiając im tym samym integrację środowiskową. 

Szacowany koszt 

projektu 
160 000,00 zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2017 - 2019 

 

 

Nazwa projektu Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Goniembicach 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Lipno 

Cele projektu Stworzenie miejsca wspólnych spotkań oraz integracji mieszkańców 

Lokalizacja projektu  Goniembice, Gmina Lipno 

Opis projektu 

W ramach zadania planuje się rozbudowę istniejącego kompleksu sportowo-

rekreacyjnego. Przedsięwzięcie obejmuje: utwardzenie terenu, zakup i montaż 

altany, wyposażonej w ławki i stoły oraz budowę bieżni lekkoatletycznej i 

skoczni do skoków w dal. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wzbogaci istniejący teren, na 

którym znajdują się: świetlica wiejska, plac zabaw dla dzieci, boisko do 

koszykówki tzw. „streetball”, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki 

plażowej i boisko do siatkówki na trawie. Kompleks usytuowany jest w pobliżu 

oddziału przedszkolnego oraz szkoły podstawowej.  

Realizacja projektu umożliwi aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 

Pozwoli poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Miejsce 

to będzie wykorzystywane także podczas różnego rodzaju imprez 

organizowanych na terenie kompleksu oraz użytkowane przez rodziców dzieci 

bawiących się np. na placu zabaw. 

Szacowany koszt 

projektu 
100.000,00 zł  

Harmonogram 
2016  – 2017 
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realizacji projektu 

 

Nazwa projektu 
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem sportowo - rekreacyjnym  

w Koronowie 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Lipno 

Cele projektu 
Rozwój życia społeczno-kulturalnego mieszkańców oraz stworzenie miejsca do 

aktywnego spędzania wolnego czasu 

Lokalizacja 

projektu  
Koronowo, Gmina Lipno 

Opis projektu 

W ramach zadania planuje się budowę świetlicy wiejskiej wraz z kompleksem 

sportowo-rekreacyjnym, obejmującym: boisko do koszykówki tzw. streetball, 

boisko do siatkówki plażowej i boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z 

niezbędnym wyposażeniem (m.in. bramki, siatki, słupki). Przedsięwzięcie 

obejmuje także zakup i montaż altany ogrodowej, ławek, stołów i innych 

elementów małej architektury. Na terenie kompleksu zamontowane zostanie 

oświetlenie. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Koronowo to tzw. wieś „popegeerowska”, którą zamieszkuje 135 osób. Na 

terenie miejscowości nie ma świetlicy wiejskiej, obiektów sportowo-

rekreacyjnych oraz placówek oświatowych. Brak ww. obiektów uniemożliwia 

rozwój kulturalny, jak i społeczny mieszkańców i negatywnie wpływa na jakość 

życia wioski. Realizacja projektu: zintegruje mieszkańców, pozwoli we właściwy 

sposób zagospodarować czas wolny dzieci i młodzieży, zapewni godne 

spędzenie wolnego czasu z rodziną i dziećmi, umożliwi organizację różnego 

rodzaju imprez. 

Szacowany koszt 

projektu 
590.000,00 zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2016  – 2020  

 

Nazwa projektu Budowa przedszkola w Rydzynie 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Rydzyna 

Cele projektu 

Celem projektu jest wybudowanie nowego obiektu przedszkolnego, który 

zapewni dostęp wszystkim dzieciom do edukacji przedszkolnej. W najbliższych 

latach gminy będą zobowiązane zapewnić edukację przedszkolną nawet 

dzieciom trzyletnim. Systematyczny napływ nowych mieszkańców na teren 

Gminy Rydzyna również wpływa na znaczny wzrost zapotrzebowania na nowe 

miejsca przedszkolne. Gmina nie posiada innych budynków, które można by 

przystosować na cele przedszkolne. Brak miejsc w przedszkolach powoduje 

również znaczny odpływ dzieci (około 50) w wieku przedszkolnym do 

przedszkoli w Lesznie. Analiza demograficzna gminy również wskazuje na 

konieczność zapewnienia nowych miejsc w przedszkolach. 
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Lokalizacja 

projektu  
Gmina Rydzyna, miejscowość Rydzyna 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu jest budowa nowej siedziby przedszkola w Rydzynie. 

Obecnie dzieci uczęszczają do przedszkola w Rydzynie oraz w filiach w Kłodzie, 

Dąbczu, Jabłonnie oraz Pomykowie. Wszystkie obiekty przedszkolne są 

budynkami starymi, niedostosowanymi do dzisiejszych potrzeb dzieci, w tym 

także dzieci niepełnosprawnych. Duża część dzieci uczęszcza do oddziałów 

pięciogodzinnych. Oddziały zamiejscowe w Kłodzie, Dąbczu, Jabłonnie oraz 

Pomykowie znajdują się w budynkach świetlic wiejskich, czasowo 

przystosowanych na cele przedszkolne. Natomiast budynek w Rydzynie ze 

względu na swoje walory historyczne znajduje się po ścisłą opieką 

konserwatorską. Budynek ten w najbliższym czasie gmina planuje przeznaczyć 

na cele szkoły podstawowej.  

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Zagwarantowanie edukacji przedszkolnej wszystkim dzieciom. 

Szacowany koszt 

projektu 
4,0 mln zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2016 - 2020 

 

Nazwa projektu Rewitalizacja starego miasta wraz z biblioteką i zborem poewangelickim 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Rydzyna 

Cele projektu 

Celem projektu jest: przywrócenie dawnego blasku budynkom zabytkowym, m. 

in. przeznaczenie zboru poewangelickiego na cele kulturalne, przeniesienie 

biblioteki do jej dawnej siedziby, dostosowanie budynków i ciągów 

komunikacyjnych do osób niepełnosprawnych, likwidacja barier 

architektonicznych, zwiększenie walorów turystycznych, zwiększenie 

atrakcyjności Miasta Rydzyna, rozwiązanie problemów komunikacyjnych, 

integracja z siecią drogową – z innymi drogami, zwiększenie płynności ruchu, 

poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej, odpowiedź na oczekiwania i 

postulaty społeczeństwa. 

Lokalizacja 

projektu  
Gmina Rydzyna, miejscowość Rydzyna 

Opis projektu 

Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja starego miasta – uliczki wokół rynku 

(rynek został odnowiony przy współudziale środków Unii Europejskiej – PROW 

2007-2013). Układ Miasta Rydzyna, według barokowego rozplanowania 

urbanistycznego - projektu K.M. Frantza zrealizowany został w latach 1738-

1762). Układ starego miasta oparty jest na promienisto-osiowym układzie ulic 

wychodzących z rynku. Jedna z osi (ul. Zamkowa) łączy zamek z rynkiem. Rynek 

(i jego okolice) zabudowany jest barokowymi i neobarokowymi kamienicami 

wśród nich m.in. Ratusz oraz Rydzyńska Biblioteka. Natomiast Kościół 

poewangelicki zbudowany wg projektu I. Graffa w l. 1779-83. Osobliwie 

zorientowany w kierunku północ - południe (typowa orientacja kościołów: 

wschód - zachód) aby wieża świątyni, patrząc od Rynku, zamykała perspektywę 

ku północy. Kościół nigdy nie był tynkowany, bowiem w przeciwieństwie do 

kościołów katolickich, elewacje kościołów protestanckich często pozostawiano 

w surowej cegle. We wnętrzu zachowane fragmenty ołtarza oraz ambony. 
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Założenie urbanistyczne Miasta Rydzyna wpisane są do rejestru zabytków 

województwa wielkopolskiego. Obecnie prowadzona jest procedura 

administracyjna związana z uzyskaniem przez stare miasto statusu Pomnika 

Historii. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Wzrost atrakcyjności miasta, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa 

walorów turystycznych, rewitalizacja obiektów zabytkowych. 

Szacowany koszt 

projektu 
4,0 mln zł 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2016 -2020 

 

Nazwa projektu Budowa drogi rowerowej Siekówko-Siekowo 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Przemęt  

Cele projektu Dogodna dostępność komunikacyjna  

Lokalizacja projektu  Siekówko-Siekowo 

Opis projektu 
W ramach projektu zakłada się opracowanie projektu oraz budowę drogi 

rowerowej od miejscowości  Siekówko do Siekowa 

Oddziaływanie projektu 

na sferę społeczną 

Podjęcie działań w tym zakresie wpłynie na podniesienie jakości życia 

mieszkańców, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-

rekreacyjnej oraz wzrost bezpieczeństwa w gminie. 

Szacowany koszt 

projektu 
b.d.  

Harmonogram realizacji 

projektu 
po 2016 r.  

 

Nazwa projektu 
Położenie asfaltu na odcinku o długości 1800 m łączącym miejscowości 

Sokołowice oraz Biskupice 

Nazwa wnioskodawcy Gmina Przemęt  

Cele projektu Dogodna dostępność komunikacyjna 

Lokalizacja projektu  Nieutwardzony odcinek drogi łączący miejscowości Sokołowice i Biskupice 

Opis projektu 
W ramach projektu zakłada się położenie asfaltu na odcinku 1800 metrów 

łączącym miejscowości Sokołowice oraz Biskupice.  

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Podjęcie działań w tym zakresie wpłynie na podniesienie jakości życia 

mieszkańców poprzez ułatwienie dojazdu do pracy oraz dojazdy dzieci do 

szkoły i przedszkola. Obecnie dojazd ten jest bardzo uciążliwy, ze względu 

na zły stan nieutwardzonej drogi. 

Szacowany koszt 

projektu 
b.d.  

Harmonogram 

realizacji projektu 
po 2016 r.  
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Działania społeczne 

1. Realizacja różnych form aktywizacji społecznej osób starszych 

2. Realizacja działań na rzecz pobudzenia wśród młodzieży aktywności obywatelskiej, 

kreatywności i przedsiębiorczości 

3. Realizacja działań zmierzających do wsparcia i promocji rodzin wielodzietnych 

4. Realizacja różnych form aktywizacji społecznej, szczególnie obywatelskiej, 

mieszkańców miast i wsi w obszarach centralnych miast oraz w obszarach 

kryzysowych wiejskich 

5. Realizacja działań związanych z aktywizacją społeczną i zawodową osób dotkniętych 

problemami wykluczenia społecznego i zawodowego 

6. Realizacja działań związanych z podnoszeniem jakości usług publicznych społecznych, 

szczególnie związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadr usług publicznych 

społecznych (edukacyjnych, kulturalnych, zdrowia, sportu i rekreacji) 

7. Realizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

szczególnie na terenach wiejskich o obniżonej dostępności do usług edukacyjnych 

i usług kultury 

8. Realizacja działań prewencyjnych związanych z przestępczością i sięganiem po 

substancje psychotropowe, szczególnie wśród młodzieży 

9. Realizacja działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji i umiejętności osób 

pracujących na rzecz organizacji pozarządowych, realizujących usługi zgodne z celami 

rewitalizacji 

Niska aktywność społeczna mieszkańców obszarów kryzysowych Aglomeracji Leszczyńskiej, 

którzy nie angażują się w działania na rzecz swojej dzielnicy, miejscowości, czy sołectwa 

przyczynia się do pogłębiania problemów społecznych. Działania społeczne powinny być 

realizowane przede wszystkim na obszarach wiejskich, w których zdiagnozowano niską 

dostępność do infrastruktury społecznej, oferty kulturalnej, sportowej.  

Instytucje zaangażowane w działalność społeczną to przede wszystkim gminne ośrodki 

pomocy społecznej, realizujące pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Ciekawe 

inicjatywy lokalne podejmują wiejskie domy kultury, które organizują różnego typu imprezy, 

koordynują działalność zespołów kulturalnych i sportowych. 

Niezmiernie ważnym typem przedsięwzięć jest wyrównanie szans rozwoju dzieci i młodzieży 

ze wsi oraz z terenów miejskich, np. poprzez pozalekcyjne zajęcia edukacyjne oraz sportowe, 

pobudzające do samodzielnego myślenia i kreatywności. Podobny wymiar ma 

zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, w szczególności coraz większego grona osób 

starszych, poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności 

wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Inną grupą działań powinny być programy 

edukacji prozdrowotnej upowszechniającej zdrowy styl życia: aktywność fizyczną, prawidłowe 

odżywianie i nieuleganie nałogom. 
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W poniższych tabelach przedstawiono projekty inwestycyjne planowane do realizacji w 

ramach działań społecznych. 

 

Nazwa projektu Urodziny leszczyńskiego Ratusza 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Miasto Leszno 

Cele projektu 

Celem projektu jest aktywizacja leszczyńskiego Ratusza i centrum miasta, 

umacnianie pozycji ratusza jako centralnego budynku Leszna i regionu, a także 

podnoszenie świadomości na temat historii Leszna. 

Lokalizacja 

projektu  
Ratusz w Lesznie 

Opis projektu 

Realizacja projektu będzie polegała na cyklicznym organizowaniu, w ramach 

rocznicy pierwszej literackiej wzmianki o leszczyńskim ratuszu (5 luty 1642 r.), 

okolicznościowych wydarzeń popularno-naukowych z wykorzystaniem 

zabytkowej budowli znajdującej się w centralnym punkcie Rynku w Lesznie. 

Będą to np. zwiedzanie ratusza przez przedszkolne i szkolne grupy 

zorganizowane oraz dzień otwarty dla mieszkańców miasta i regionu 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Rezultatem realizacji projektu będzie poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa 

kulturowego i tradycji w oparciu o historię Leszna, ze szczególnym 

uwzględnieniem historii leszczyńskiego Ratusza.  

Realizacja projektu spowoduje większe zainteresowanie młodzieży historią 

i tradycją, głównie w postaci wypracowanych narzędzi i schematów, które będą 

wykorzystywane w celu organizowania wizyt w Ratuszu. Ponadto Ratusz 

i historia miasta staną się przystępnym elementem wzmacniania tożsamości 

lokalnej poprzez promocję wiedzy na temat obiektów dziedzictwa kulturowego. 

Szacowany koszt 

projektu 
10 000 zł. rocznie 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 – 2030 

 

Nazwa projektu 

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Miasta Leszna 

w zakresie działań związanych z realizacją Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Leszna 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Miasto Leszno 

Cele projektu 
Rewitalizacja społeczna i gospodarcza obszaru Starego Miasta objętego 

programem rewitalizacji 

Lokalizacja 

projektu  
Objęty LPR obszar Starego Miasta 

Opis projektu Projekt zakłada coroczne ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację 

zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu działalności wspomagającej rozwój 
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gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. W ten sposób będą wspierane 

działania związane z realizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Leszna 

w zakresie rewitalizacji społecznej i gospodarczej. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Projekt zakłada wspieranie inicjatywy mającej na celu poprawę sytuacji 

społecznej i gospodarczej w centrum Leszna i będzie bezpośrednio oddziaływał 

na sferę społeczną, przede wszystkim poprzez  podejmowanie, przy jak 

najszerszym udziale mieszkańców Starego Miasta, inicjatyw edukacyjnych 

i wydawniczych, pobudzanie i wspieranie inicjatywy lokalnej, organizowanie 

spotkań, warsztatów oraz podejmowanie innych działań zapobiegających 

problemom społecznym na Starym Mieście, takim jak: wzrost patologii 

społecznych oraz negatywnych zjawisk społecznych, zanik aktywności 

społecznej, szczególnie wśród osób starszych, utrata tożsamości lokalnej i zanik 

inicjatywy obywatelskiej, brak zainteresowania sprawami Starego Miasta jako 

obszaru o unikatowej dla miasta wartości, wspieranie inicjatyw stowarzyszeń, 

związków, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów 

reprezentujących lub działających w porozumieniu z podmiotami 

gospodarczymi z terenu Starego Miasta w zakresie poprawy atrakcyjności 

i promocji gospodarczej Starego Miasta 

Szacowany koszt 

projektu 
30 000 zł. rocznie 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 – 2030 

 

Nazwa projektu „NIKT NIE JEST SAM”  

Nazwa 

wnioskodawcy 
Gmina Święciechowa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie 

Cele projektu 

 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych. 

 Integracja społeczna mieszkańców. 

 Budowanie przyjaznej atmosfery w sąsiedztwie. 

 Polepszenie jakości usług na rzecz osób starszych, 

niepełnosprawnych. 

 Rozwój poradnictwa specjalistycznego – prawnego, psychologicznego 

dla osób starszych, niepełnosprawnych. 

Lokalizacja 

projektu  
Tereny kryzysowe- Henrykowo, Niechłód, Lasocice, Trzebiny 

Opis projektu 

I działanie – szkolenie dla opiekunów osób starszych, niepełnosprawnych. Nabór 

kandydatów, co najmniej 1 osoby z każdej miejscowości, przeprowadzenie 

szkolenia w zakresie opiekuna osób starszych, niepełnosprawnych (ok. 30 godzin 

dydaktycznych i 40 godzin praktycznych). 

II działanie – zakwalifikowanie do projektów osób starszych i niepełnosprawnych 

wymagających wsparcia opiekunów na podstawie zaświadczenia lekarskiego o 

stanie zdrowia kierowane do GOPS celem przyznania usług opiekuńczych. 

III działanie – zapewnienie usług opiekuńczych dla zakwalifikowanych osób 

starszych i niepełnosprawnych. Zatrudnienie opiekunów osób starszych, 

niepełnosprawnych – umowa zlecenia lub umowa o pracę.  

IV działanie – zapewnienie poradnictwa prawnego – pomoc w załatwieniu 
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urzędowych spraw i redagowaniu pism. 

V działanie – wsparcie psychologiczne – „starość” i niepełnosprawność jest 

niekiedy źródłem cierpienia dla osób starszych, które prowadzi do depresji. 

Wskazany kontakt z psychologiem w celu rozpoznania problemu i wskazania 

ewentualnego rozwiązania. 

VI działanie – spotkania integracyjne dla osób zakwalifikowanych do projektów – 

zarówno dla opiekunów, rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych celem 

integracji społecznej i budowania pozytywnych więzi rodzinnych i sąsiedzkich. 

Oddziaływanie 

projektu na 

sferę społeczną 

Poprawa jakości życia i usług publicznych na terenach kryzysowych. 

Szacowany koszt 

projektu 
20 000,00 zł rocznie 

Harmonogram 

realizacji 

projektu 

2015 - 2020 

 

 

Działania gospodarcze 

1. Zagospodarowanie przestrzeni obszarów kryzysowych uwzględniające aktywizację 

gospodarczą 

2. Realizacja działań promujących lokalną działalność gospodarczą i korzystania z usług 

dla ludności oraz handlu, szczególnie w obszarach centralnych miast 

3. Modernizacja, remont i budowa obiektów pod działalność gospodarczą (realizacja 

przez inwestorów prywatnych) 

4. Wdrażanie rozwiązań administracyjnych związanych z promocją i wsparciem 

przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach kryzysowych i zamierzających 

tu inwestować oraz rozwijać się zgodnie z charakterem i funkcjami obszarów 

5. Promocja i realizacja działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców 

6. Realizacja działań związanych z aktywizacją turystyczną obszarów do tego 

przeznaczonych 

Rozwój inwestycji gospodarczych, a także mieszkaniowych wymaga przygotowanych terenów 

pod aktywizację gospodarczą. Obecnie brakuje jednak szczegółowo wyznaczonych 

w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego i uzbrojonych terenów, które 

mogą być objęte dalszą polityką inwestycyjną władz. 

Szczególnie ważnym typem działań jest rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców. 

Tereny wiejskie Aglomeracji Leszczyńskiej to lasy, malownicze krajobrazy, zabytki, tereny 

rekreacyjne. Część terenu wyróżniająca się walorami przyrodniczo -krajobrazowymi wchodzi 

w skład obszarów chronionych. Dlatego istotnym kierunkiem rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości powinna być aktywizacja turystyczna, polegająca na rozwoju bazy 

noclegowej i gastronomicznej. Niewystarczająca jest zwłaszcza liczba obiektów 
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agroturystycznych, a potencjał rozwoju tej działalności w niektórych sołectwach wydaje się 

bardzo wysoki. 

W poniższych tabelach przedstawiono projekty inwestycyjne planowane do realizacji w 

ramach działań gospodarczych. 

 

Nazwa projektu Organizowanie konkursu Lider rewitalizacji  

Nazwa 

wnioskodawcy 
Miasto Leszno 

Cele projektu 

Celem konkursu Lider rewitalizacji jest promowanie działań w zakresie 

rewitalizacji przestrzennej, które mają wpływ na sytuację społeczną 

i gospodarczą na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji Leszna 

Lokalizacja 

projektu  
Objęty LPR obszar Starego Miasta 

Opis projektu 

Projekt zakłada coroczne ogłaszanie konkursu na obiekt, który stanowi wzór 

działań inwestycyjnych na obszarze objętym programem rewitalizacji. Laureat 

konkursu będzie, w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków, oznaczony stosowną tablicą okolicznościową. 

Oddziaływanie 

projektu na sferę 

społeczną 

Obiekty zgłoszone do Konkursu będą oceniane m. in. w oparciu 

o funkcjonalność – podjętą w obrębie nieruchomości działalność społeczno-

gospodarcza. Promowanie działań inwestycyjnych w pewnym stopniu wpłynie 

na poprawę warunków lokalowych oraz jakość i estetykę tkanki przestrzennej 

w centrum miasta. Będzie to skutkowało zwiększeniem atrakcyjności 

(gospodarczej, mieszkaniowej i rekreacyjnej) obszaru, co pozwoli na 

rozproszenie i, docelowo, likwidację problemów społecznych. 

Szacowany koszt 

projektu 
2000 zł. rocznie 

Harmonogram 

realizacji projektu 
2015 – 2030 

 

 

4.5. Plan finansowy realizacji Strategii rewitalizacji OFAL 

Tabela 4.5.1. Szacowane koszty realizacji działań rewitalizacyjnych. 

Lp. Tytuł projektu 
Jednostki uczestniczące 

we wdrażaniu projektu 

Planowany 

czas 

realizacji 

Planowane 

nakłady 

finansowe 

w mln zł 

1 
Modernizacja pływalni odkrytej 

w Lesznie 

Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Lesznie 
2015-2019 8 

2 
Zagospodarowanie terenu przy 

stadionie im. Alfreda Smoczyka 

Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Lesznie 
2015-2018 5 
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w Lesznie 

3 

Przebudowa wieży wodnej na 

Regionalny Ośrodek Edukacji 

Ekologicznej w Lesznie 

Miasto Leszno i Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

2015-2020 8 

4 

Budowa budynku 

administracyjnego wraz 

z kompleksową rewitalizacją 

terenów Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie 

Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

2015-2020 11 

5 

Budowa placu zabaw 

i doświadczeń wodnych oraz 

parku rekreacyjnego w Zaborowie 

Miasto Leszno i Miejskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. 

2015-2017 2 

6 

Przebudowa i nadbudowa 

budynku Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Lesznie 

Miasto Leszno 2016-2018 25 

7 

Rewitalizacja Rynku w Lesznie 

wraz z modernizacją budynku 

ratusza 

Miasto Leszno 
 

6 

8 

Budowa nowego ciągu pieszego 

w rejonie centrum miasta 

i śródmieścia w Lesznie 

Miasto Leszno 2016-2020 3,5 

9 
Przebudowa ul. Bolesława 

Chrobrego w Lesznie 
Miasto Leszno 2015-2016 5 

10 

Prace konserwatorskie, 

odnowienie fasad i dachów 

budynków o wartości 

architektonicznej i znaczeniu 

historycznym „starego miasta” 

w Lesznie znajdujących się 

w rejestrze zabytków 

Miasto Leszno 2015-2030 4,5 

11 

Zmiana sposobu ogrzewania 

z piecowego na ogrzewanie 

cieplikiem- likwidacja niskiej emisji 

Miasto Leszno 2015-2030 2,25 

12 
Organizowanie konkursu Lider 

rewitalizacji 
Miasto Leszno 2015-2030 0,03 

13 Urodziny leszczyńskiego Ratusza Miasto Leszno 2015-2030 0,15 

14 

Otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań publicznych 

Miasta Leszna w zakresie działań 

związanych z realizacją Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Leszna 

Miasto Leszno 2015-2031 0,45 

15 Rewitalizacja centrum Osiecznej Gmina Osieczna 2014-2018 6 
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16 

Modernizacja budynku 

przeznaczonego na bibliotekę 

w Pawłowicach 

Gmina Krzemieniewo 2015-2016 0,3 

17 

Udostępnienie jezior i kanałów 

położonych na terenie gminy 

Przemęt, Wijewo i Włoszakowice 

do żeglugi turystycznej 

Gmina Włoszakowice 2015-2023 

5  

18 
Budowa ciągu rowerowo-pieszego 

wokół Jeziora Dominickiego 
Gmina Włoszakowice 2015-2019 

0,5  

19 

Zagospodarowanie terenu przy 

Wiejskim Domu Kultury w 

Potrzebowie 

Gmina Wijewo 2017-2019 0,16 

20 „NIKT NIE JEST SAM” 

Gmina 

Święciechowa/Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Święciechowie 

2015-2020 0,12 

21 
Rozbudowa kompleksu sportowo-

rekreacyjnego w Goniembicach 
Gmina Lipno 2016-2017 0,1 

22 

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z 

kompleksem sportowo-

rekreacyjnym w Koronowie 

Gmina Lipno 2016-2020 0,59 

23 Budowa przedszkola w Rydzynie Gmina Rydzyna 2016-2020 4 

24 

Rewitalizacja starego miasta wraz 

z biblioteką i zborem 

poewangelickim 

Gmina Rydzyna 2016-2020 4 

25 
Budowa drogi rowerowej 

Siekówko-Siekowo 
Gmina Przemęt po 2016 b.d. 

26 

Położenie asfaltu na odcinku o 

długości 1800 m łączącym 

miejscowości Sokołowice oraz 

Biskupice 

Gmina Przemęt po 2016 b.d. 

suma 100,83 

Źródło: opracowanie własne. 

 

5. System wdrażania Strategii rewitalizacji OFAL 

5.1. Organy odpowiedzialne za wdrażanie założeń Strategii rewitalizacji 

OFAL 

Z uwagi na fakt, iż na dzień opracowania dokumentu Strategii rewitalizacji Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej nie zostały jeszcze wyłonione odpowiednie organa 

formalno-administracyjne zarządzające Partnerstwem, przytoczone rozwiązania organizacyjne 
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i ich nazewnictwo, należy traktować jako propozycję, której ostateczny kształt może ulec 

zmianie33. Przytoczony schemat organizacyjny i podział kompetencji został opracowany 

jednak w pełnej zgodności merytorycznej i funkcjonalnej, opartej na doświadczeniach 

i rozwiązaniach stosowanych w innych związkach i partnerstwach samorządów lokalnych.  

Przyjmuje się, iż organami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i zarządzanie procesem 

wyboru projektów rewitalizacyjnych na poziomie wewnętrznym, a także monitorowanie ich 

realizacji będą34: 

 Biuro OFAL (odpowiednik Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego OFAL) lub komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna (lidera 

projektu) odpowiedzialna za realizację koncepcji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej35; 

 Koordynatorzy lokalni – pracownicy urzędów gmin wskazani do wsparcia prac Biura 

OFAL w zakresie działań rewitalizacyjnych na terenie poszczególnych gmin; 

 Komitet Sterujący (odpowiednik Organu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Społeczno 

– Gospodarczego OFAL) składający się z min. jednego przedstawiciela każdego 

z partnerów samorządowych (gmin i powiatu) i partnerów społeczno-gospodarczych 

projektu partnerskiego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 

 Zarząd OFAL – organ w skład, którego wchodzą Prezydent Miasta Leszna oraz 

burmistrzowie i wójtowie pozostały gmin tworzących Aglomerację Leszczyńską oraz 

przedstawiciele władz partnerów społeczno-gospodarczych partnerstwa. 

 

5.2. System i kryteria wyboru projektów przeznaczonych do rewitalizacji 

Zadaniem Partnerów OFAL  jest wybór projektów rewitalizacyjnych, które w najwyższym 

stopniu będą oferować kompleksowe rozwiązanie zdiagnozowanych problemów na 

obszarach kryzysowych i w znaczący sposób wpłyną na osiągnięcie założonych celów 

strategicznych i celów pośrednich Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Leszczyńskiej. 

Pierwsza tura zgłaszania projektów rozpoczęła się w trakcie prac nad Strategią i trwała do 18 

grudnia 2014 r. Zgłoszone projekty zawarte zostały w załączniku do Strategii i stanowią 

pierwsze ze zidentyfikowanych przedsięwzięć, planowanych do realizacji w ramach 

podejmowanych działań rewitalizacyjnych na terenie OFAL. Zakłada się, że dokument Strategii 

rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej będzie dokumentem otwartym 

i przynajmniej raz na rok będzie odbywał się dobór projektów. Należy również zakładać, że 

                                                           
33

 Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej 

rekomendowana forma organizacyjno-prawna instytucji prawnie reprezentującej wszystkie jednostki samorządu terytorialnego 

OFAL zostanie określona w „Planie rozwoju instytucjonalnego partnerstwa”. 
34

 W nawiasach zapisane zostały nazwy organów OFAL zaproponowane w ramach systemu wdrażania Strategii rozwoju 

społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. 
35

 W celu uproszczenia wywodu w opracowaniu stosowana będzie nazwa Biuro OFAL rozumiana tożsamo z komórką 

organizacyjną UML. 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 

S
tr

o
n

a
1
6
9
 

w pierwszym roku funkcjonowania Strategii, po opublikowaniu uszczegółowienia do WRPO 

na lata 2014-2020, zostanie powtórzony nabór, celem dopasowania koncepcji projektów 

rewitalizacyjnych do obowiązujących kryteriów oceny projektów, starających się 

o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programów regionalnych. 

Procedura przeprowadzania naboru projektów została zaprezentowana w kolejnych 

podrozdziałach. 

Identyfikacja projektów 

Identyfikacja projektów zostanie przeprowadzona w ramach społecznego naboru projektów 

oraz w ramach wewnętrznego zgłaszania propozycji projektowych przez członków Projektu 

Partnerstwa OFAL.  

Na bazie zgłoszonych fiszek projektowych oraz propozycji zadań zgłoszonych przez 

poszczególnych partnerów OFAL przedstawione zostaną konkretne przedsięwzięcia, których 

realizacja doprowadzi do osiągnięcia założonych celów strategicznych rewitalizacji.  

Zakłada się, iż za zebranie fiszek projektowych oraz ich ocenę formalną odpowiedzialne 

będzie Biuro OFAL. Tura zgłaszania projektów powinna trwać około trzech tygodni od dnia 

umieszczenia ogłoszenia o naborze na stronie internetowej www.ofal.leszno.pl. W treści 

ogłoszenia powinny zostać umieszczone informacje o terminie zakończenia naboru, adresie 

na jaki należy przesyłać formularze aplikacyjne, a także, w formie załącznika lub linku, 

formularz zgłaszania projektów (fiszka projektowa).   

Przesłane formularze projektowe zostaną zebrane przez Biuro OFAL, a następnie poddane 

ocenie formalnej podczas której Biuro będzie nawiązywać kontakt z wybranymi 

wnioskodawcami, jeśli część wniosku będzie wątpliwa lub niejasna.  

Ocena i preselekcja projektów rewitalizacyjnych 

Etap ten służy wyłonieniu (preselekcji) i uszeregowaniu projektów kluczowych do realizacji 

w ramach Strategii rewitalizacji OFAL w oparciu o rzetelnie przeprowadzoną ocenę formalną 

i merytoryczną projektów, bazującą na obiektywnych kryteriach strategicznych.  

Proponowany zestaw kryteriów oceny został pogrupowany według trzech kategorii 

badających prawidłowość projektu od strony formalnej, a także funkcjonalność 

i kompleksowość zgłoszonej koncepcji projektu, są to: 

 Kryteria formalne – są to kryteria służące weryfikacji prawidłowości zgłoszonego 

projektu pod kątem formalnym. Przewiduje się, iż ocenę na tym etapie prowadzić 

będą pracownicy Biura OFAL i w przypadku niejasności, konieczności wniesienia 

uzupełnień/ zmian w formularzu zgłoszeniowym będą kontaktować się 

z Wnioskodawcą informując go o zaistniałej sytuacji. Indywidualne konsultacje 

pozwolą przygotować wszystkie projekty według przyjętego standardu. Przewiduje 

się, iż czas wymagany na wniesienie poprawek będzie nie krótszy aniżeli 7 dni od dnia 

doręczenia Wnioskodawcy decyzji Biura. W razie odmowy wniesienia przez 

Wnioskodawcę wskazanych uzupełnień lub braku poinformowania Biura OFAL 

o zaistniałych opóźnieniach wraz z załączonym uzasadnieniem, dany projekt zostanie 
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wykluczony na etapie oceny formalnej z dalszego postępowania. Na tym etapie 

będzie można również wyeliminować projekty niezgodne z celami rewitalizacji we 

wskazanych obszarach. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych stanowi bowiem 

determinantę dopuszczenia projektu do dalszej procedury weryfikacyjnej na etapie 

oceny merytorycznej, przeprowadzanej przez Komitet Sterujący. 

 Kryteria merytoryczne – są to kryteria właściwe oceny projektów rewitalizacyjnych, 

ich zasadności merytorycznej i spójności z założeniami Strategii. Za ocenę projektów 

pod kątem kryteriów merytorycznych będą odpowiedzialni członkowie Komitetu 

Sterującego. Ocena, a także opinie członków Komitetu Sterującego nt. danego 

projektu będą zapisywane na przypisanej mu karcie oceny projektu wg. stopnia 

wypełnienia określonych kryteriów. Następnie oceny indywidualne członków zostaną 

zsumowane i na tej podstawie projekty zostaną uszeregowane w ramach 

poszczególnych celów strategicznych – od projektów o najwyższej liczbie uzyskanych 

punktów (projektów najbardziej pożądanych, zasadnych) do projektów o najmniejszej 

liczbie punktów (projektów najmniej zasadnych z punktu widzenia polityki rewitalizacji 

OFAL). 

Na etapie oceny merytorycznej dopuszcza się możliwość rozszerzenia gremium 

opiniującego listę projektów rewitalizacyjnych o ekspertów zewnętrznych. 

 Kryteria rozstrzygające – kryteria te stanowią zestaw dodatkowych kryteriów 

merytorycznych, które mają zastosowanie w przypadku, gdy wśród ocenionych przez 

Komitet Sterujący projektów rewitalizacyjnych znajdą się projekty, które otrzymały tę 

samą liczbę punktów. Wynik punktowy osiągnięty na tym etapie oceny rozstrzyga 

o ostatecznej pozycji rankingowej tych projektów. 
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Tabela 2. Kryteria oceny projektów rewitalizacyjnych. 

Nazwa kryterium Opis kryterium 

KRYTERIA FORMALNE OCENY PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

Poprawności przypisania celom 

Strategii 

Czy projekt został zgłoszony do 

właściwego celu pośredniego?  

Ocena weryfikacyjna polega na określeniu, czy projekt został 

zgłoszony do działań w ramach właściwego celu pośredniego 

Strategii. Jeśli nie, zespół dokonujący analizy zwróci się do 

projektodawcy z propozycją przeniesienia zgłoszenia do 

innego programu.  

Posiadania przez Wnioskodawcę 

właściwej formy prawnej 

Czy projekt został zgłoszony przez 

podmiot, a nie samodzielnie 

występującą osobę prywatną?  

W ramach Strategii rewitalizacji OFAL przewiduje się realizację 

projektów wpisujących się w zasady mechanizmu 

współfinansowania ze środków zewnętrznych, którego 

wymogiem jest posiadanie zinstytucjonalizowanej formy 

prawnej. 

Spójności wymiaru terytorialnego  

Czy działania ujęte w projekcie będą 

realizowane na obszarze wskazanym 

w Strategii rewitalizacji? 

Weryfikacja czy projekt będzie realizowany na obszarze, który 

w wyniku przeprowadzonej analizy społeczno-gospodarczej 

i urbanistycznej zdiagnozowany został jako obszar kryzysowy.  

KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO 

Intensywność i kompleksowość 

oddziaływania projektu na sfery 

społeczną, infrastrukturalną, 

przestrzenną i gospodarczą   

Projekt oddziałuje na wszystkie sfery łącznie - oznacza to 

preferowanie projektów dotyczących kilku celów tematycznych, 

np. łączących promocję włączenia społecznego, walkę 

z ubóstwem oraz wspieranie rewitalizacji fizycznej 

i gospodarczej, w tym przywrócenie ładu przestrzennego. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 

Zasadność realizacji 

Projekt bezpośrednio wpływa na poprawę zdiagnozowanych 

w analizie społeczno-gospodarczej i urbanistycznej sytuacji 

problemowych na rewitalizowanym obszarze – założone 

działania bezpośrednio wpływają na poprawę min. 2 

zidentyfikowanych na danym obszarze sytuacji problemowych. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 

Spójność strategiczna 

Założone w projekcie działania są spójne ze zdiagnozowanymi 

celami i kierunkami działań ujętymi w opracowaniach 

strategicznych na poziomie OFAL (innymi niż Strategia 

rewitalizacji), województwa wielkopolskiego lub kraju. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 

Sposób oddziaływania projektu na 

mieszkańców   

Skala wpływu projektu na populację – na jaki procent 

mieszkańców obszaru problemowego projekt ma bezpośredni 

wpływ. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 

Komplementarność 

Projekt jest komplementarny bądź zintegrowany z innym 

projektem/ innymi projektami zrealizowanymi/ realizowanymi/ 

planowanymi do realizacji na terenie OFAL. 

Punktacja w zależności od liczby powiązań z innymi projektami. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 
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Wpływ na osiągnięcie założonych 

wskaźników strategicznych 

Określone we wniosku aplikacyjnym wskaźniki wpływają na 

osiągnięcie wskaźników docelowych celu pośredniego. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 

KRYTERIA ROZSTRZYGAJĄCE 

Wpływ na poprawę stanu 

środowiska przyrodniczego 

Projekt zawiera rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. 

Ocena uwarunkowana liczbą zastosowanych rozwiązań 

ekologicznych i skalą ich oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 

Efektywność kosztowa projektu 

Realizacja projektu zakłada efektywność kosztową – projekt 

generuje przychody. 

Ocena opisowa jakościowa wsparta punktacją w skali 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza ocenę słabą, 5 ocenę bardzo dobrą. 

 

Zaznaczyć należy, iż zaprezentowany zestaw kryteriów nie jest zamknięty i możliwe jest 

wprowadzanie uzasadnionych modyfikacji i zmian, które przysłużą się zwiększeniu 

przejrzystości i adekwatności kryteriów oceny do zdiagnozowanych potrzeb czy specyfiki 

podejmowanych działań rewitalizacyjnych. 

Wybór projektów rewitalizacyjnych realizowanych na terenie OFAL 

Po zakończonej weryfikacji potencjału projektów zgłoszonych do realizacji w ramach 

rewitalizacji następuje stworzenie listy projektów, która następnie przedkładana jest do 

akceptacji Zarządowi OFAL. Akceptacja listy na poziomie Zarządu OFAL kończy procedurę 

wyboru projektów.  

Zakłada się, że większość zgłoszonych projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną 

i merytoryczną będzie włączana do listy działań rewitalizacyjnych. Dopuszcza się późniejszą 

aktualizację listy projektów w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, np. 

w przypadku pojawienia się nowych dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego 

projektów rewitalizacyjnych lub zmian ustawowych w zakresie rewitalizacji, czy w przypadku 

braku aktywności projektodawcy, wykazanej w raporcie z monitoringu, mogącej spowodować 

wykreślenie projektu z listy. 

Projekty, które w trakcie oceny uznane zostały jako te najbardziej pożądane z punktu 

widzenia celu głównego i celów pośrednich Strategii rewitalizacji OFAL będą pozostawać pod 

szczególną opieką jednostki Biura OFAL i koordynatorów w urzędach gmin. Opieka ta będzie 

przede wszystkim polegać na wsparciu merytorycznym w poszukiwaniu źródeł finansowania, 

uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, promocji oraz wsparciu w nawiązywaniu współpracy 

podmiotów zewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi gmin i powiatu. 
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5.3. Realizacja założeń strategicznych i projektów określonych w Strategii 

Działania ujęte w ramach przyjętych projektów rewitalizacyjnych będą realizowane przez 

różne podmioty. W realizacji działań kompleksowych ujętych w Strategii Rewitalizacji OFAL 

większą aktywnością będą wykazywać się samorządy partnerów OFAL oraz ich jednostki 

organizacyjne, ale także większe podmioty, w tym prywatne instytucje kultury, wyższe 

uczelnie lub jednostki administracji samorządowej województwa oraz administracji rządowej. 

Należy zakładać również, iż niektóre z podejmowanych działań, szczególnie te ujęte w ramach 

projektów „miękkich”, zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, będą obejmowały swym 

zasięgiem oddziaływania cały obszar funkcjonalny lub znaczną jego część. W realizację 

projektów, których zasięg oddziaływania jest ograniczony do pojedynczego obszaru,  będą 

angażować się przede wszystkim jednostki pomocnicze poszczególnych gmin (dzielnice, 

sołectwa), a także podmioty zainteresowane realizacją mniejszych projektów o znaczeniu 

lokalnym. Zróżnicowany charakter i skala realizowanych projektów wymusza na organach 

odpowiedzialnych za wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanie czynności 

zapewniających odpowiednią koordynację planów oraz działań podejmowanych przez 

wszystkich zainteresowanych uczestników procesu rewitalizacji oraz ich integrację.  

Przewiduje się, iż organem odpowiedzialnym za bieżącą obsługę procesu rewitalizacji na 

terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej, będzie Biuro OFAL oraz lokalni 

koordynatorzy. Ich rolą będzie: 

 bieżąca obsługa administracyjno-informacyjna, 

 gromadzenie danych pochodzących z raportów monitoringowych poszczególnych 

projektów, a także opracowywanie raportów monitoringowych i ewaluacyjnych 

 działania promocyjne, 

 wsparcie podmiotów indywidualnych w zakresie aplikowania o środki z zewnętrznych 

źródeł finansowania w szczególności programów unijnych,  

 współpraca merytoryczna z podmiotami realizującymi zadania rewitalizacyjne, 

w szczególności z sektora NGO,  

 działania informacyjne i edukacyjne oraz promocja rewitalizacji m.in. za 

pośrednictwem portalu www.ofal.leszno.pl  

Organami nadzorującymi prace Biura OFAL będą Komitet Sterujący oraz Zarząd OFAL, które 

w ramach okresowych spotkań, odbywających się minimum raz w roku, będą przyjmowały 

sprawozdanie z działalność biura, raport z monitoringu, zawierający ocenę roczną postępów 

we wdrażaniu projektów rewitalizacyjnych oraz propozycje sugerowanych rozwiązań, 

służących zwiększeniu skuteczności wdrażania Strategii. 

Siła oddziaływania dokumentu Strategii na stan fizyczny obszarów kryzysowych oraz na 

pobudzanie ich rozwoju będzie uzależniona od dostępności środków finansowych 

(pochodzących zarówno ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych) niezbędnych do 

realizacji założonych, kompleksowych projektów rewitalizacyjnych,  jak również od stopnia 

zaangażowania lokalnych interesariuszy w podejmowane w ramach Strategii działania. 
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Projekty o charakterze infrastrukturalnym i społecznym muszą spotkać się 

z zainteresowaniem lokalnej społeczności i ukierunkowaniem jej na zmianę, aby móc mówić 

o sukcesie podjętych działań w wymiarze społecznym, gospodarczym i architektoniczno-

urbanistycznym.  

 

6. Monitoring i ewaluacja Strategii rewitalizacji OFAL 

6.1. System monitoringu 

Celem monitorowania realizacji Strategii jest ocena osiągniętych rezultatów, postępu we 

wdrażaniu postulowanych założeń, identyfikacja opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji 

projektów oraz, na podstawie zdiagnozowanych wniosków, rekomendowanie ewentualnych 

zmian strategii, czy działań naprawczych. 

Monitoring Strategii rewitalizacji OFAL będzie dokonywany raz w roku w terminach 

określonych przez Zarząd OFAL.  Za prowadzenie monitoringu działań rewitalizacyjnych 

realizowanych na terenie OFAL w ramach Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Leszczyńskiej będzie odpowiadało Biuro OFAL, a także koordynatorzy w każdej 

z gmin należących do Projektu Partnerskiego. 

Na podstawie badania wskaźników sporządzane będą coroczne sprawozdania z wdrażania 

Strategii (raporty monitoringowe), służące analizie procesów i działań rozwojowych 

stosowanych na zdiagnozowanych obszarach kryzysowych oraz stanowiące podstawę do 

późniejszej ewaluacji  Strategii i ewentualnego przeprowadzenia aktualizacji jej zapisów. 

Sprawozdanie to, uwzględniać będzie również wnioski płynące z raportów monitoringowych 

z projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez wszystkie podmioty uczestniczące we 

wdrażaniu Strategii. Przewiduje się, iż raz w roku Biuro OFAL przedstawi sprawozdanie 

z monitoringu  na wspólnym zgromadzeniu Komisji Sterującej oraz Zarządu OFAL.  

Wskaźniki monitoringowe 

Specyfika działań rewitalizacyjnych skłania do przyjęcia takich narzędzi monitoringowych, 

które będą służyły bieżącej rejestracji zmian na obszarach rewitalizowanych i gromadzeniu 

szczegółowych danych ilustrujących zachodzące tam zmiany i trendy społeczno-gospodarcze, 

aniżeli wyboru narzędzi opartych na analizie wymiernych efektów końcowych działań, którym 

można przypisać konkretne nakłady (koszty) i wyniki36. Dlatego też, za podstawowe elementy 

składowe systemu monitoringu przyjęto: 

 analizę ogólnych wskaźników Strategii; 

 analizę wskaźników kontekstowych; 

                                                           
36

 Mierzalne skutki rewitalizacji, Instytut Rozwoju Miast, Kraków – Warszawa, 2014 r.  
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 analizę jakościową zmian w strukturze przestrzennej, gospodarczej i przestrzennej 

obszarów kryzysowych objętych wsparciem oraz ocenę działań podejmowanych przez 

podmioty zewnętrzne wpisujących się w założenia Strategii rewitalizacji OFAL; 

Analiza ogólnych wskaźników na poziomie Strategii służy określeniu wymiernych efektów 

działań podjętych w ramach Strategii rewitalizacji OFAL, pozwalających ocenić skuteczność, 

komplementarność i stopień zintegrowania wdrożonych projektów. Rozkład poszczególnych 

parametrów pozwala zdiagnozować czy podejmowane działania zaspakajają potrzeby 

rozwojowe równomiernie, czy należy wprowadzić działania naprawcze niwelujące te 

dysproporcje (np. poprzez systemy preferencji projektów o wskazanym charakterze). 

Tabela 3. Zestawienie wskaźników ogólnych Strategii 

Lp. Nazwa wskaźnika 

1.  Liczba zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych o charakterze społecznym; 

2.  Liczba zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym; 

3.  Wartość zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych o charakterze społecznym; 

4.  Wartość zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym; 

5.  Liczba osób objętych projektami realizowanymi w ramach działań rewitalizacyjnych 

6.  Liczba zrewitalizowanych budynków/ obiektów na skutek projektów 

7.  Powierzchnia przestrzeni publicznych (w tym terenów zieleni i parków) objętych działaniami 

rewitalizacyjnymi  

8.  Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku realizowanych projektów rewitalizacyjnych 

 

Istotnym elementem monitoringu będzie analiza wskaźników kontekstowych ogólnego 

rozwoju. Wskaźniki kontekstowe odnoszą się do oddziaływania na rozwój obszarów 

kryzysowych w znacznie szerszym rozumieniu, wykraczającym poza poziom poszczególnych 

projektów i ich bezpośredniego oddziaływania. Obrazują bowiem rozwój obszaru w ujęciu 

całościowym, tj. uwzględniając działania innych podmiotów i interesariuszy, niekoniecznie 

wskazanych wprost w Strategii, ale mających wpływ na zrównoważony rozwój obszaru 

kryzysowego i jego otoczenia w danym aspekcie funkcjonowania.  

Dążąc do osiągnięcia poprawy stanu generalnego obszaru mierzonego wskaźnikowo, należy 

pamiętać, iż głównym celem polityki rewitalizacyjnej prowadzonej na danym terytorium jest 

diagnozowanie występujących dysproporcji rozwojowych pomiędzy poszczególnymi 

obszarami i wprowadzanie kompleksowych działań służących niwelowaniu tych różnic i ich 

całkowitej eliminacji. W tym ujęciu, pozytywnym aspektem stosowania wskaźników 

kontekstowych jest fakt, iż pozwalają one ocenić względną zmianę stopnia rozwoju 

w podstawowych dziedzinach funkcjonowania konkretnego obszaru na podstawie 

prowadzonych statystyk i ewidencji. Przyjmuje się, że dane w podziale na obszary (sołectwa 

i jednostki urbanistyczne w miastach) będą gromadzone przez samorządy i po pięciu latach 

od uchwalenia Strategii, ich badanie zostanie powtórzone. 

Tabela 4. Zestawienie wskaźników kontekstowych. 

Lp. Charakter kryterium  Nazwa wskaźnika 

1. Demograficzny • Saldo migracji wewnętrznej; 
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• Dynamikę zmian liczby ludności; 

• Udział osób w wieku przedprodukcyjnym; 

• Udział osób w wieku produkcyjnym; 

• Udział osób w wieku poprodukcyjnym; 

• Wskaźnik obciążenia demograficznego; 

• Przyrost naturalny i liczba żywych urodzeń; 

• Liczbę zgonów w roku na 1000 mieszkańców; 

2. Gospodarczy 
 Wskaźnik przedsiębiorczości na 100 mieszkańców; 

 Dynamikę zmiany liczby podmiotów gospodarczych; 

3. Bezrobocie 

 Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności 

ogółem; 

 Dynamikę zmiany liczby bezrobotnych; 

 Udział osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych; 

 Stopa długotrwałego bezrobocia – mierzona udziałem 

długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku 

produkcyjnym; 

4. Bezpieczeństwa 

 Liczbę stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców; 

 Liczbę zdarzeń drogowych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców; 

5. 
Dostępność usług 

publicznych* 

 Dostępność sieci gazowej; 

 Dostępność ciągów pieszych, chodników; 

 Dostępność dróg utwardzonych będących w dobrym stanie 

technicznym; 

 Dostępność przedszkoli; 

 Dostępność szkół podstawowych; 

 Dostępność szkół gimnazjalnych; 

 Dostępność obiektów kultury; 

 Dostępność mieszkań, w tym komunalnych, czy też TBS, ale 

także prywatnych w budownictwie wielorodzinnym, 

możliwość wybudowania własnego domu jednorodzinnego; 

 Oświetlenie uliczne przy głównych szlakach 

komunikacyjnych oraz na odcinkach ulic lokalnych; 

 Dostępność bazy pomocy społecznej; 

 Dostępność obiektów sportowych i rekreacyjnych; 

 Dostępność transportu publicznego; 

 Dostępność sieci wodociągowej; 

 Dostępność do sieci kanalizacyjnej; 

6. 
Ubóstwo i wykluczenie 

społeczne 

 Liczbę osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 

mieszkańców; 

 Dynamikę zmian liczby osób korzystających z pomocy 

społecznej; 

 Sumę wypłaconych świadczeń pomocy społecznej na 

mieszkańca; 

 Udział osób pobierających świadczenia oraz zasiłki 

w ogólnej liczbie ludności; 

7. Sytuacja mieszkaniowa 

 Gęstość zaludnienia; 

 Liczbę osób na lokal mieszkalny; 

 Przeciętną powierzchnię użytkową mieszkania na 1 osobę; 

 Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne i socjalne) na 1000 
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mieszkańców; 

 Liczbę mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 

mieszkańców; 

*Wskaźniki generowane na podstawie przeprowadzonych ankietowych wywiadów pogłębionych. 

Dane pochodzące z monitoringu wskaźników produktu i rezultatu osiąganych w ramach 

realizowanych poszczególnych projektów rewitalizacyjnych, będą gromadzone i agregowane 

przez Biuro OFAL, stanowiąc uzupełnienie elementu oceny jakościowej zmian zachodzących 

na zdiagnozowanych obszarach objętych wsparciem, a tym samym oceny postępów 

w realizacji przyjętych celów strategicznych.  

6.2. Metody ewaluacji Strategii rewitalizacji OFAL 

Przyjęty zakres ewaluacji wykracza poza ramy monitoringu. Nie koncentruje się bowiem 

wyłącznie na zmianach jakie zaszły na skutek wdrażania projektów rewitalizacyjnych, ale także 

na efektywności systemu zarządzania i prawidłowości procedur przyjętego procesu 

decyzyjnego. 

Podstawowym zadaniem ewaluacji jest ocena, czy wdrażanie Strategii poprzez konkretne 

projekty i programy operacyjne jest zgodne z przyjętymi w Strategii zapisami, a zmiany, które 

zaszły na obszarach kryzysowych objętych wsparciem na skutek tych projektów mają 

charakter pozytywny i trwały.  

Przyjmuje się, iż ewaluacja Strategii zostanie przeprowadzona dwukrotnie: 

 w 2020 r. – ewaluacja typu „mid-term” stanowiąca swoisty bilans połowy okresu 

realizacji Strategii. Przyjęty typ ewaluacji posłuży poprawie procedur wdrażania, 

poprawie jakości i potencjału instytucji realizujących programy polityki rewitalizacji, 

oraz ocenie wstępnych wyników podjętych działań rewitalizacyjnych i ich zgodności 

z przyjętymi celami pośrednimi Strategii, Wstępna weryfikacja umożliwi modyfikację 

przyjętych założeń Programu w trakcie jego realizacji i dostosowanie go do 

zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i przestrzennych.  

 w 2030 r. – ewaluacja typu „ex-post” służąca ocenie czy i w jaki sposób, udało się nam 

osiągnąć zamierzone cele, jakim kosztem a także, czego i z jakich powodów nie udało 

się zrealizować. Ocena „ex-post: pozwala na ocenę jaki wpływ na funkcjonowanie 

lokalnej społeczności (mieszkańców, przedsiębiorców i innych interesariuszy) miała  

realizacja projektów rewitalizacyjnych i czy wpływ ten miał charakter trwały. Z uwagi 

na specyfikę oceny ex-post, pełna ewaluacja będzie możliwa dopiero po zakończeniu 

okresu programowania Strategii, po zrealizowaniu większości projektów 

i zgromadzeniu informacji monitoringowych. 

Przyjmuje się, iż organem odpowiedzialnym za przeprowadzenie i koordynację ewaluacji 

będzie Biuro OFAL. Równocześnie przewiduje się możliwość zlecenia opracowania raportu 

ewaluacyjnego jednostce zewnętrznej. 
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Raport z ewaluacji Strategii będzie wykonywany wg. metodologii przyjętej przez podmiot 

(zespół) wskazany do jej opracowania. Jego treść oparta będzie zarówno na 

przeprowadzanych badaniach ewaluacyjnych, jak i na ocenie danych zastanych, tj. przede 

wszystkim danych z corocznych raportów i sprawozdań monitoringowych opracowywanych 

przez Biuro OFAL, a także danych z dostępnych ewidencji i statystyk.  

Podstawową rolą raportu ewaluacyjnego jest zidentyfikowanie niedoskonałości i braków 

przyjętego programu rewitalizacji oraz wskazanie i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań 

i udoskonaleń służących ich zniwelowaniu. Raport ewaluacyjny ma sprawić, aby proces 

zarządzania strategicznego polityką rewitalizacji prowadzoną na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego przebiegał sprawnie, przyczyniając się do ograniczania barier rozwojowych 

zdiagnozowanych na obszarach kryzysowych.  

Podstawowymi kryteriami jakie powinien uwzględniać zestaw pytań użyty w przypadku 

badania ewaluacyjnego są: 

 Trafność –  czy realizowane projekty pozwoliły rozwiązać zidentyfikowane problemy 

i były zgodne z założeniami dokumentu Strategii i w jakim stopniu zaplanowane cele 

oraz zadania odpowiadają potrzebom mieszkańców i innych interesariuszy Strategii. 

 Skuteczność – w jakim stopniu realizowane projekty przyczyniają się do osiągnięcia 

zakładanych celów operacyjnych i strategicznych. 

 Efektywność – jaki jest stosunek nakładów finansowych i zasobów realizowanych 

projektów do osiąganych produktów i rezultatów/ 

 Użyteczność – czy pojawiły się negatywne lub pozytywne efekty uboczne  na skutek 

zrealizowanych zadań i czy rezultaty tych projektów są użyteczne dla mieszkańców 

(interesariuszy). 

 Trwałość – czy zmiany, które zaszły na skutek realizacji projektów są trwałe i będą 

użyteczne przez długi czas. 

Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy ewaluacyjnej mogą stanowić niezwykle istotny 

materiał przy aktualizacji zapisów Strategii lub formułowaniu jej na nowo, pod kątem 

zmieniającej się sytuacji wewnętrznej Aglomeracji Leszczyńskiej i dynamicznie postępujących 

zmian w otoczeniu zewnętrznym, a także w perspektywie pojawiających się nowych 

możliwości finansowych i formalno-prawnych. 

 

 

 

 



 

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,  
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1. Uspołecznienie procesu przygotowania Strategii rewitalizacji 

OFAL – raport z konsultacji społecznych 

 

Załącznik nr 2. Lista projektów zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne 


