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Elektrownia Miejska w Krzywiniu

Po likwidacji starej gazowni miasto wybudowało w 
1926 r. własną elektrownię. Wyposażono ją w motor 
spalinowy firmy „Ursus” na 35 HP z prądnicą 26 KW na 
prąd stały o napięciu 220 volt z akumulatorami o 120 
ogniwach typu I.8. Założono miedzianą napowietrzną 
sieć elektryczną o długości 5.300 m. Elektrownia 
funkcjonowała tylko dwa razy w tygodniu po 6 godzin. 
Cała produkcja prądu elektrycznego przekazywana 
była odbiorcom posiadającym akumulatory. 
Elektrownia posiadała 167 odbiorców energii. Od 
01.04.1938 r. wystawiono licznik stacyjny, na podstawie 
którego zamierzano przeprowadzić szczegółową 
kalkulację kosztów. Roczne zużycie prądu 
elektrycznego przez ludność miasta w poszczególnych 
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Gazownia w Krzywiniu 

Zbudowana przy ulicy Dolskiej (obecnie ul. Gen. Chłapowskiego budynek 
P. Olszaków). Miasto zaciągnęło w latach 1908-1912 pożyczki                      
w Powiatowej Kasie Oszczędności w Lesznie, w Komunalnym Banku 
Kredytowym w Poznaniu, Krajowym Banku Pożyczkowym w Poznaniu           
i    Powiatowej Kasie w Kościanie. Pożyczki te pobrano na  wybrukowanie 
dróg i ulic miast, na remont Ratusza oraz na budowę gazowni i rzeźni. Stara 
gazownia przestała pracować w 1919 r. Z inicjatywy burmistrza Kab scha
miasto otrzymało poważny zastrzyk finansowy wynoszący 6.537,01 zł ze 
sprzedaży rur gazowych, środki te przeznaczono na położenie chodników.
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Rzeźnia Miejska w Krzywiniu 

Zbudowana w 1912 r., budynek był murowany, posiadał 

lodownie, a brak było chłodni. W latach trzydziestych 

badaczem mięsa był Jan Wąsiecki. W 1937 r. ubito         

w krzywińskiej rzeźni: 19 szt. bydła, 232 cielęta, 1048 

świń, 13 owiec i 2 kozy. Od stycznia 1930 r. największy 

dzienny ubój wynosił: 30 szt. trzody chlewnej, 2 szt. 

bydła, 8 cieląt i 2 owce. Rzeźnia dawała miastu czysty 

dochód roczny w wysokości od 1.000 zł do 2.000 zł. 

Posiadała obory na 8 szt. bydła i chlewnię na 28 szt. 

trzody chlewnej.
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