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Wstęp 

Od uchwalenia we wrześniu 2006 roku przez Radę Miejską Międzychodu Programu Rozwoju 

Lokalnego Gminy Międzychód na lata 2007-2013 nastąpiło szereg zmian w sferze społecznej, 

politycznej i makroekonomicznej, które wymusiły aktualizację strategicznego dla Gminy dokumentu. 

Głównym czynnikiem determinującym zmiany jest fakt, iż rzeczywistość społeczno-gospodarcza 

Gminy Międzychód w znacznie większym stopniu wtopiona została w system europejski. Wraz z 

postępującą integracją pojawiły się nowe, możliwe do zastosowania instrumenty, które pozwolą 

przyspieszyć rozwój Gminy Międzychód. Program Rozwoju Lokalnego jest elementem większego 

systemu programowania, przygotowywanego na różnych poziomach: regionalnym, krajowym i 

wspólnotowym. Jego treść uwzględnia ustalenia, jakie są w tych dokumentach zawarte. Szczególnie 

istotne jest zharmonizowanie dokumentu ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 

2020, Narodowym Planem Rozwoju oraz z nowymi kierunkami polityk spójności Unii Europejskiej, 

czyli ze Strategią Lizbońską.  Założenia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód wpisują 

się w obszary interwencji tych polityk, w szczególności z polityką ochrony i poprawy stanu 

środowiska, polityką równych szans, polityką wspierania zatrudnienia oraz społeczeństwa 

informacyjnego. Cele określone w Programie Rozwoju Lokalnego wynikają z aktualnej oceny 

sytuacji społeczno-gospodarczej oraz z analizy strategicznej – analizy SWOT.  

 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód jest dokumentem szczegółowo traktującym 

o działaniach, jakie będą podejmowane przez samorząd w ciągu kilku najbliższych lat. Działania te 

będą miały na celu realizację misji Gminy Międzychód, czyli podniesienie poziomu i jakości życia 

mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój wszystkich dziedzin życia publicznego. Program 

Rozwoju Lokalnego jest niezbędnym dokumentem w pozyskiwaniu środków z budżetu UE. 

Dokument przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną Gminy, formułuje cele i zawiera opis 

strategii zmierzającej do osiągnięcia spójności wewnętrznej regionu i równoważenia jego rozwoju. 

Dokument szacuje również spodziewane efekty planowanych interwencji i wpływ na przebieg 

procesów rozwojowych, wskazuje kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i 

środków własnych Gminy. Określa nie tylko ogólne cele (jak ma to miejsce przy tworzeniu strategii), 

lecz konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz sposoby finansowania.  

Z punktu widzenia władz Gminy Międzychód zadania priorytetowe w Programie Rozwoju 

Lokalnego to modernizacja infrastruktury lokalnej, szczególnie w zakresie dróg, ochrony środowiska 

naturalnego, kulturowego, rekreacyjnego i sportowego w celu podwyższenia potencjału 

turystycznego regionu i poprawy jakości życia mieszkańców.  
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Zakres działań wymieniony w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód jest 

zgodny z priorytetami i działaniami przyjętymi przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 

2007-2013, Program Kapitał Ludzki, Program Operacyjnym „RYBY”, Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013.  

 

Przygotowanie aktualnej wersji Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód 

poprzedził szeroki proces konsultacji społecznych na poziomie lokalnym z udziałem samorządu 

gminnego, jednostek podległych, stowarzyszeń, lokalnych przedsiębiorców (Rada Przedsiębiorców 

przy Burmistrzu Międzychodu),  środowisk szkolnych. Projekt dokumentu był przedmiotem dyskusji 

podczas komisji Rady Miejskiej i uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia  

27 października 2010r.   
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Rozdział 1.  

Wprowadzenie 

1.1 METODYKA PRACY NAD PROGRAMEM ROZWOJU LOKALNEGO  

Do przygotowania aktualizacji Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód Burmistrz 

Międzychodu powołał zespół zadaniowy, reprezentujący sektor publiczny, społeczny i gospodarczy 

w składzie: 

Roman Musiał – Burmistrz Międzychodu 

Krzysztof Michalski – Zastępca Burmistrza Międzychodu  

Zygmunt Mleczak – Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu 

Anna Andrałojć – Skarbnik Gminy Międzychód 

Mieczysław Stec – Sekretarz Gminy Międzychód 

Czesław Czubaj – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Wsi   

Sławomir Nawrot – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami  

Grażyna Flajszer – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  

Agnieszka Leśniewska – Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy   

Wojciech Danielczyk – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Mirosław Leśny – Dyrektor Międzychodzkiego Ośrodka Sportu Turystyki i Rekreacji          

Jan Japas Szumański – Dyrektor Nadwarciańskiego Centrum Animacji Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Regionalnego „PROM”  

Antonii Taczanowski – Dyrektor Biblioteki Publicznej  

Grażyna Marcinkowska – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty 

Teresa Wleklik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Szymon Prokopczuk – Prezes Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 

Na pierwszym spotkaniu powołanego przez Burmistrza zespołu, utworzono tematyczne grupy 

robocze: 

I. Zespół ds. inwestycji, gospodarki komunalnej ochrony środowiska, infrastruktury drogowej, 

energetycznej, gazowej, ciepłownictwa oraz rozwoju rolnictwa. 

II. Zespół ds. społecznych. 

III. Zespół ds. budżetowych. 

IV. Zespół ds. planistycznych, gospodarczych, ładu przestrzennego i gospodarowania 

nieruchomościami, turystyki, promocji.  
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oraz przyjęto plan pracy nad aktualizacją Programu Rozwoju Lokalnego: 

 

- luty 2010r. – rozpoczęcie prac w grupach tematycznych,  

- marzec 2010r. - wystąpienie do pomiotów społecznych i gospodarczych  o przesłanie 

materiałów i oddelegowanie osób do wspierania prac zespołów zadaniowych, 

- maj 2010r. – przedłożenie materiałów roboczych do opracowania Programu Rozwoju 

Lokalnego przez Wydziały, Zakłady, jednostki organizacyjne oraz Radę Miejską, 

- Czerwiec 2010r. – opracowanie projektu dokumentu przez Zespół Koordynacyjny, 

- Lipiec 2010r.  –  przedłożenie projektu dokumentu Radzie Miejskiej, 

- Sierpień 2010r. - dyskusja i uzupełnienia w Komisjach Rady Miejskiej, 

- Wrzesień 2010r. – uchwalenie Programu Rozwoju Lokalnego 2010 – 2017.       

1.2 OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO  

 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód obejmuje obszar Gminy Międzychód  

i określa cele, zadania i kierunki rozwoju Gminy Międzychód na lata 2010 –2017. Niniejszy 

dokument będzie służył jako punkt odniesienia dla działań o charakterze rozwojowym, 

podejmowanych ze środków własnych budżetu Gminy Międzychód, ze środków budżetu Unii 

Europejskiej oraz z innych, zewnętrznych źródeł finansowania.  

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód wdrażany będzie w ramach czterech głównych 

dziedzin stanowiących jego trzon: 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

ROLNICTWO I ODNOWA WSI 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

Dla każdej z tych dziedzin wyznaczono szczegółowy zakres tematyczny planu.  
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Rozdział 2.  

Aktualna sytuacja społeczno gospodarcza na obszarze objętym 
wdrażanym Programem 

2.1 POŁOŻENIE GMINY MIĘDZYCHÓD 

Gmina Międzychód jest jedną z 4 gmin powiatu międzychodzkiego i jedną  

z 226 gmin województwa wielkopolskiego. Leży na zachodnim krańcu województwa 

wielkopolskiego, na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 182 (Międzychód – Ujście) i nr 160 

(Suchań – Miedzichowo), 19 km od autostrady A2. Cztery kilometry od Miasta przecina gminę 

niemal w połowie droga krajowa nr 24 (Poznań – Gorzów Wlkp.) biegnąca równolegle przez 

miejscowości Kamionna, Gorzyń. Z Międzychodu do Poznania jest 85 km, do Gorzowa Wlkp.  

60 km, do Warszawy 450 km, a do Berlina 200 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Rysunek 1 Położenie Gminy Międzychód 
Źródło: [UM i G Międzychód]  

 

Gmina Międzychód graniczy z następującymi gminami: 

od północy  - Drezdenko (woj. lubuskie), 

od wschodu - Sieraków, Kwilcz i Lwówek (woj. wielkopolskie), 

od południa - Miedzichowo (woj. wielkopolskie), 

od zachodu  - Pszczew, Przytoczna, Skwierzyna (woj. lubuskie). 

MiędzychódGorzów Wlkp.

Poznań Warszawa

Autostrada A-2

Szczecin

Wrocław
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2.2 POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA GMINY MIĘDZYCHÓD  

 

Powierzchnia ogólna Gminy Międzychód wynosi 30 724 ha (307,2 km
2
), co stanowi 41,7 % 

powierzchni powiatu międzychodzkiego i 1,0 % powierzchni województwa wielkopolskiego.  

Pod względem powierzchni ogólnej gmina Międzychód jest gminą dużą i zajmuje 8 miejsce  

w województwie wielkopolskim. Jest największą gminą w powiecie międzychodzkim. 

Sieć osadniczą tworzą miasto Międzychód i 41 miejscowości wiejskich, w tym 26 sołectw. Miasto 

Międzychód położone jest w centrum obszaru Gminy na lewym brzegu Warty i nad Jeziorem 

Miejskim. W Międzychodzie mieści się siedziba Urzędu Miasta i Gminy oraz Starostwa Powiatu 

Międzychodzkiego. Miasto pełni funkcje: administracyjną, oświatową, kulturalną, gospodarczą 

(handel, produkcja, usługi produkcyjne, usługi społeczne), komunikacyjną. Sieć miejscowości 

wiejskich ukształtowana jest głównie w środkowej i południowej części Gminy. Tereny wiejskie 

pełnią funkcje: gospodarczą (rolnictwo, leśnictwo, handel, usługi produkcyjne), rekreacyjno – 

sportową, komunikacyjną i oświatowo – kulturalną.  

Sieć osadniczą Gminy poza miastem tworzą głównie miejscowości średnie i małe.  

Wśród 41 miejscowości wiejskich są: 

 2 wsie duże (powyżej 500 mieszkańców): Bielsko i Łowyń, 

 5 wsi średnich (od 300 do 500 mieszkańców): Głażewo, Gorzyń, Kamionna, Muchocin, 

Radgoszcz, 

 7 wsi małych (150 – 300 mieszkańców): Kolno, Lewice, Mierzyn, Mnichy, Piłka, Stary 

Zatom, Wielowieś, 

 28 wsi bardzo małych (do 150 mieszkańców): Dormowo, Drzewce, Dzięcielin, Gorzycko 

Stare, Gralewo, Kaliska, Kamionna Folwark, Kamionna Wiktrowo, Kaplin, Krzyżkówko, 

Mierzynek, Mniszki, Mokrzec, Muchocinek, Nowy Zatom, Popowo, Przedlesie, Puszcza, 

Radusz, Sarzyce, Skrzydlewo, Sowia Góra, Tuczępy, Zamyślin, Zielona Chojna, 

Zwierzyniec, Żmijowiec. 

 

Szczegółowy plan Gminy Międzychód przestawia Rysunek 2, na którym można zauważyć 

wspomniane wcześniej centralne położenie miasta Międzychód oraz otaczające je liczne jeziora  

i dolinę rzeki Warta, potwierdzające historię, iż Międzychód powstał wśród błot, jezior i małych 

dopływów Warty na skraju Puszczy Noteckiej.  
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Rysunek 2 Gmina Międzychód 
Źródło: [UM i G Międzychód]  
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Rysunek 3 Plan Miasta Międzychód 
Źródło: [UM i G Międzychód]  
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Pierwsze wzmianka o Międzychodzie pochodzi z 1378r. Pod koniec XIV wieku miasto otrzymało 

prawa miejskie. W XV wieku pojawiła się niemiecka nazwa Miasta Birnbaum, oznaczająca gruszę. 

Według legendy grusza rosła kiedyś na rynku miasta, a rybacy wieszali na niej swoje sieci.  

Drzewo to znalazło się w herbie miasta, stanowiąc jego główny akcent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rysunek 4 Herb i flaga Gminy Międzychód 
Źródło: [UM i G Międzychód]  
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2.3 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE GMINY MIĘDZYCHÓD  

Miasto i Gmina Międzychód położone są na północno – zachodnim skraju historycznego regionu 

Wielkopolska. Według podziału fizyczno – geograficznego Polski opracowanego przez  Jerzego 

Kondrackiego Gmina Międzychód leży w prowincji Niż Środkowo – Polski, podprowincji Pojezierze 

Południowo – Bałtyckie, na pograniczu  trzech makroregionów Pojezierza Wielkopolskiego (krainy 

Pojezierze Poznańskie, Pojezierze Chodzieskie), Pradoliny Toruńsko – Eberswaldskiej (Kotlina 

Gorzowska) oraz Pojezierza Lubuskiego (Bruzda Zbąszyńska).   

Położenie tego terenu na pograniczu trzech makroregionów powoduje znaczne urozmaicenie 

krajobrazu. Krajobraz ten powstał w wyniku działań lądolodu skandynawskiego. Teren urozmaicony 

jest wzgórzami nazywanymi moreną czołową. W obniżeniu terenu znajdują się: dolina Warty i liczne 

jeziora. Znaczącym obiektem w krajobrazie Gminy jest dolina rzeki Warty. Rzeka płynie tu dużymi 

zakolami wśród rozległych łąk. Rzeka Warta dzieli gminę na dwa różne obszary. Część 

prawobrzeżna – północna została ukształtowana przez wydmowe piaski. Są tutaj liczne jeziora 

rynnowe o charakterystycznym wydłużonym kształcie. Prawie cały obszar porośnięty jest lasami 

sosnowymi, należącymi do Puszczy Nadnoteckiej. W borach jest ukrytych kilka jezior m.in. 

Mierzyńskie i Radgoskie. Część lewobrzeżna – południowa to wzgórza moreny czołowej. W tej 

części znajduje się najwyższe wzniesienie – Królewska Góra koło Gorzycka (116 m. n.p.m.). 

Szczególnymi walorami przyrodniczymi wyróżnia się głęboka dolina Kamionki. Liczne jeziora są 

naturalnym siedliskiem wielu gatunków ptactwa m.in. sokoła wędrownego, bociana czarnego, czapli 

siwej, żurawia, łabędzi. Tutaj znajduje się rezerwat przyrody.  

W południowej części gminy (dolina Kamionki) rozpościera się obszar chronionego krajobrazu 

należący do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Park został utworzony w 1986 roku dla 

zachowania w celach naukowych i rekreacyjnych obszaru polodowcowego o wyjątkowych walorach 

krajoznawczych. W skład jego wchodzi teren o bogatej rzeźbie powierzchni, w dużym stopniu 

zalesiony z licznymi ciekami i jeziorami. 

Rezerwat Kolno Międzychodzkie został utworzony w 1959 roku i obejmuje 14,8 ha powierzchni 

wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym. Położony jest na półwyspie Jeziora 

Koleńskiego w sąsiedztwie jeziora Kludno. Wąską część nad jeziorem porasta las olszowy, wyżej jest 

las grądowy: dęby, jesiony, jawory, buki, graby, wiązy i inne gatunki. Są także znacznych rozmiarów 

czeremchy, trzmieliny oraz trzy potężne dęby w wieku około 500 lat.  

Cały teren gminy należy do zlewni rzeki Warty. Od strony południowej wpadają do Warty trzy 

strugi: Dormowska, Kamionka i Bielina. 

Bardzo cennymi akcentami w krajobrazie gminy są 52 różnej wielkości jeziora: Gorzyńskie 

(79,6 ha), Muchocińskie – Winnogórskie (61,0 ha), Bielskie (7,0 ha), Wielkie (53,5 ha), Tuczno 

(50,5 ha), Radgoskie (46,1 ha), Miejskie (44, ha), Mierzyńskie (47,8 ha). Koleńskie (46,7 ha), 

Lubiwiec (40,2 ha). Razem jeziora zajmują powierzchnię 712 ha.  
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Klimat Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego należy do strefy klimatu umiarkowanego. 

Cechą tutejszego klimatu jest wzajemne oddziaływanie powietrza morskiego i kontynentalnego, 

skutkuje to zmiennymi stanami pogody. Najczęściej napływa powietrze polarno – morskie znad 

północnego Atlantyku. Latem jest to powietrze chłodne, powodujące znaczne zachmurzenie i opady 

atmosferyczne. W zimie powietrze to powoduje ocieplenie i odwilż. Drugim typem napływającego 

powietrza jest powietrze polarno – kontynentalne z Europy Wschodniej i Azji. Przynosi ochłodzenie 

z jednoczesnym wypogodzeniem. To powietrze napływa głównie zimą i wiosną. Bardzo rzadko 

notuje się obecność powietrza znad Arktyki oraz z Wysp Azorskich i Azji Mniejszej. Powietrze znad 

Arktyki przynosi duże ochłodzenie. Natomiast powietrze z rejonu Wysp Azorskich i Azji Mniejszej 

powoduje wzrost temperatury w zimie i upały w lecie. Międzychód leży w rejonie o bardzo niskim 

poziomie opadów atmosferycznych. Według danych Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie 

średnia roczna suma opadów wynosi 530 – 550 mm. Średnia roczna temperatura powietrza 

atmosferycznego wynosi 8
0
C. Okres wegetacyjny trwa 200 – 220 dni. Duża zmienność rzeźby terenu 

w dużym stopniu oddziałuje na klimat. Klimat ten cechuje się dużą zmiennością stanów pogody oraz 

opadów atmosferycznych.  

Gmina Międzychód wyróżnia się w Wielkopolsce bardzo dużym kompleksem terenów leśnych, 

gdyż połowa obszaru Gminy (50,64%) to lasy i grunty leśne. Międzychód zajmuje piąte miejsce  

w województwie wielkopolskim pod względem powierzchni lasów.  

Użytki rolne obejmują obszar 11 445 ha, co stanowi 37,25 % powierzchni ogólnej Gminy. 

Natomiast wody zajmują około 4,2 % powierzchni ogólnej Gminy. Sposób użytkowania gruntów w 

Gminie Międzychód w 2010r. obrazuje poniższa tabela. 

 

Rodzaj gruntów Ha  % 

Użytki rolne 11 445 37,25 
Lasy i grunty leśne 16 028 52,17 

Grunty zadrzewione 114 0,37 

Wody stojące 201 0,65 

Wody płynące 1 060 3,45 

Rowy 47 0,15 

Użytki kopalniane 7 0,02 

Drogi 682 2,22 

Tereny zabudowane 281 0,92 

Tereny niezabudowane 34 0,11 

Tereny zieleni 71 0,23 

Tereny rekreacyjno wypoczynkowe 45 0,15 

Tereny różne 168 0,55 

Nieużytki 541 1,76 

RAZEM 30 724 100,00 
 

Tabela 1 Użytkowanie gruntów w Gminie Międzychód w 2010r. 
Źródło:  [dane Referatu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Gminy Międzychód] 
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Zdjęcie 1 Walory przyrodnicze Gminy Międzychód w obiektywie 
Źródło: [UM i G Międzychód]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 2 Rezerwat "Dolina Kamionki" 

Źródło: [UM i G Międzychód]  
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2.4 TURYSTYKA W GMINIE MIĘDZYCHÓD  

Region Gminy Międzychód zaliczany jest do najatrakcyjniejszych w Wielkopolsce obszarów  

z punktu widzenia walorów naturalnych, a sam Międzychód jest dość znanym ośrodkiem 

wypoczynkowym. Atrakcyjność Gminy polega na wysokich walorach przyrodniczych 

nadwarciańskiego obrzeża Puszczy Noteckiej i polodowcowego krajobrazu z ponad setką jezior  

i rzeką Wartą. 

2.4.1 Atrakcje turystyczne 

Wielu turystów oczarował ciekawy, zabytkowy układ urbanistyczny miasta Międzychód. Stare 

Miasto jest położone na przesmyku między jeziorem, a rzeką i do dziś zachowało wrzecionowaty 

kształt, ze zbliżonym do kwadratu rynkiem pośrodku. Charakterystycznym elementem zabudowy 

Starego Miasta są tzw. gaski, czyli wąskie uliczki łączące z jednej strony rynek z jeziorem,  

a z drugiej z rzeką Wartą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 3 Rynek w Międzychodzie 
         Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Zdjęcie 4 Gaska w Międzychodzie 
Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zdjęcie 4 Rynek w Międzychodzie na starej fotografii 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Na terenie miasta warto zobaczyć zabytkowe budynki. 

Kościół p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela z XVIw. ufundowany w 1591r. przez Jana 

Ostroroga, właściciela miasta. Kościół został wzniesiony w latach 1560-89. Jest to kościół z cegły, 

otynkowany, z trójkondygnacjową wieżą, w zrębie późnogotycką, z zewnątrz o cechach 

późnoklasycystycznych. W północną ścianę wieży wmurowano cegły w kształcie masek ludzkich. 
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Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z XVII i XVIII w., a dzwon znajdujący się w kościele 

pochodzi z 1765r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Zdjęcie 5 Kościół p.w. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela  

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Muzeum Regionalne mieszczące się w stuletnim, zabytkowym gmachu dawnego magistratu, 

położone jest we wschodniej części Międzychodu. Budynek ten był siedzibą władz miejskich. Zanim 

zaczął pełnić rolę magistratu, w latach 1859-1904 znajdowały się w nim pomieszczenia 

międzychodzkiej szkoły katolickiej, zaś jeszcze wcześniej stała w tym miejscu kamienica. Muzeum 

od ponad 25 lat gromadzi zbiory etnograficzne z terenu Puszczy Noteckiej oraz zbiory historyczne 

dotyczące Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Międzychodzko – Sierakowskiej.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 6 Muzeum Regionalne 
 Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Warto zobaczyć również płytę nagrobną Krzysztofa Unruga z XVII w. w kościele pw. 

Niepokalanego Serca Maryi na Lipowcu oraz przykościelny cmentarz z płytami nagrobnymi; 

znajdujący się w Parku im. Oskara Tietza głaz poświęcony Oskarowi Tietzowi, berlińskiemu 

kupcowi urodzonemu w Międzychodzie, który ufundował stadion miejski, salę gimnastyczną i dawne 

Łaźnie Miejskie.  

Wielkim skarbem Ziemi Międzychodzkiej jest tryskające od 1912r. źródło artezyjskie z wodą 

zdrojową, ujęte w zabytkową żeliwną obudowę, zwaną przez międzychodzian „Laufpompą”. 

Zawartość składników mineralnych i siarkowodoru jest taka, jak w wodach zdrojowych w znanych 

uzdrowiskach np. Busku Zdroju, czy Krynicy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zdjęcie 7 Laufpompa  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Ciekawym dla turystów miejscem jest z pewnością Kamionna – obecnie wieś, od XV w. do 1874r. 

miasto. W 1261r. należała do cystersów z Gościkowa. Pamiątką po dawnym mieście jest rynek 

zabudowany w większości domami kalenicowymi z XIX wieku. Dużej wartości zabytkiem  

jest 500 - letni kościół p. w. Narodzenia NMP z 1499r., należący do cenniejszych zabytków 

gotyckich w Wielkopolsce. Zbudowany został na planie prostokąta, z przylegającymi doń kruchtami i 

wieżą - dzwonnicą, zwieńczoną ceglanym hełmem. Na wieży wisi dzwon z XVI w. Pozbawione 

tynku zewnętrzne mury, wzniesione z cegły o układzie polskim, ozdobione są fryzami. W ścianach 

tkwią wmurowane kule kamienne z okresu wojen szwedzkich. Dziedziniec kościelny otacza 

późnogotycki mur, a od kościoła w dolinę Kamionki prowadzą malownicze schody. 
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Zdjęcie 8 Kościół p. w. Narodzenia NMP   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Aby przyciągnąć coraz więcej turystów do Gminy Międzychód z inicjatywy Burmistrza podjęto 

szereg działań zmierzających do poprawy estetyki miasta. Największym sukcesem jest rewitalizacja 

Parku im. Oskara Tietza nad Jeziorem Miejskim. Jeszcze w 2004 roku był to zachaszczony  

i zaniedbany teren, po którym mieszkańcy Międzychodu bali się spacerować ze względu na 

bezpieczeństwo. Aktualnie jest to najpiękniejsza część miasta, w którym Międzychodzianie 

uwielbiają przebywać i odpoczywać. Park położony jest niezwykle malowniczo, bo nad samym 

Jeziorem Miejskim. Warto podkreślić, że wykonawcą szeregu prac porządkowych był utworzony  

w 2005 roku Klub Integracji Społecznej. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 9 Park im. Oscara Tietza   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Kolejnym etapem upiększania Międzychodu była rewitalizacja tzw. "plantów" na Lipowcu  

czyli terenów zielonych przy ul. Marszałka Piłsudskiego. Jest to kolejne miejsce spacerów 

mieszkańców miasta, szczególnie lubianym odkąd pojawiła się tu fontanna. Takich miejsc brakowało 

w Międzychodzie. Niestety oddane do użytku planty w 2006 roku i Park Oscara Tietza w 2005 roku 

nie spełniają wszystkich potrzeb mieszkańców, dlatego Program Rozwoju Lokalnego 2010-2015 

wyznacza kolejne tereny do rewitalizacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 10 „Planty”   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcie 11 Budynek Urzędu Miasta i Gminy jako zwieńczenie „plantów”.  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Niewątpliwie atrakcyjność Gminy polega na wysokich walorach przyrodniczych 

nadwarciańskiego obrzeża Puszczy Noteckiej i polodowcowego krajobrazu z ponad setką jezior, 

Dlatego też ważnym elementem rozwoju turystyki w Gminie Międzychód jest turystyka wodna,  

jako naturalna konsekwencja walorów przyrodniczych, jakimi są liczne jeziora i rzeka Warta. 

Niestety do tej pory nie było stworzonych warunków dla wodniaków. W związku z tym w 2004r.  

przy udziale środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy z Klubem Integracji 

Społecznej w Międzychodzie rozpoczęto budowę Stanicy przy Starym Moście na rz. Warcie. 

Otwarcie stanicy miało duży wpływ na rozwój turystyki wodnej i usług turystycznych w naszym 

regionie oraz jest kolejnym miejscem spotkań dla mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 12 Stanica wodna przy Starym Moście na rz. Warcie  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Inwestycja ta zwiększyła atrakcyjność turystyczną Gminy i regionu, ale także całej rzeki Warty. 

Funkcjonowanie stanicy potwierdziło celowość jej budowy - teren ten zapełnił się spacerowiczami, 

turystami, biwakowiczami, stał się punktem przyjmowania wioślarzy, a co najważniejsze zaistniał 

jako miejsce organizacji masowych imprez plenerowych pod hasłem: Muzyczna Przystań 

Międzychód. W sezonie letnim odbyły się m.in. koncerty: „Skaldowie”, „Dżem”, „Raz Dwa Trzy”, 

„Noc country z Korneliuszem Pacudą”, czy impreza pod hasłem: „Twórzmy lepszy świat” z udziałem 

zespołu Darka Malejonka „MALEO REGGE ROCKERS”.  
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„Skaldowie”                 „Dżem” 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

         „Raz Dwa Trzy”              „Maleo Regge Rockers” 

Zdjęcie 13 Koncerty z cyklu ”Muzyczna Przystań”  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Ponadto Burmistrz w ramach konkursu w 2010r. wybrał Gospodarza terenu przystani przy Starym 

Moście, który odpowiada za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na tym terenie oraz prowadzi tu 

działalność gospodarczą, organizuje imprezy sportowo – rekreacyjne oraz promuje stanicę.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Zdjęcie 14 Logo Przystani nad Wartą 

Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Ważnym zadaniem dla podwyższenia poziomu usług turystycznych była realizacja inwestycji  

z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Centrum edukacji regionalnej i 

przyrodniczej w m. Mniszki”. Inwestycja realizowana została w ramach działania „Odnowa 

dziedzictwa kulturowego”, bowiem Centrum mieści się w zabytkowym folwarku. Folwark ze 

względu na swój historyczny charakter objęty jest ochroną konserwatorską,  jego stan techniczny 

wymagał natychmiastowego remontu. Stąd decyzja o jego adaptacji na potrzeby Centrum. To 

ciekawe miejsce dla turystów. Znajduje się tu galeria ginących zawodów i sprzętów rolniczych. 

Zwiedzający mogą przenieść się w czasie i zobaczyć jak kiedyś wyglądało życie na wsi. Centrum 

zostało uruchomione w październiku 2006r. W kolejnych latach trwała jego rozbudowa.  

 

 

Zdjęcie 15 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

2.4.2 Szlaki piesze i rowerowe 

Gmina Międzychód postawiła na rozwój w dziedzinie turystyki i aktywnej rekreacji, tj. wędrówki i 

turystykę rowerową, dzięki dobrze oznakowanym szlakom turystycznym i trasom rowerowym. Przez 

gminę Międzychód przebiega gęsta sieć szlaków pieszych i rowerowych.    

 

Szlaki piesze 

- żółty: (Ze Starego Osieczna) - Sowia Góra (0 km) – Międzychód (15,8) –Zatom Stary – 

Ławica – Chalin – Prusim - Kamionna (37,2) – rezerwat „Dolina Kamionki” Mnichy – Łowyń 

(51,1) – i dalej przez Nowe Gorzycko do Wierzbna (68,6);  
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- czerwony: Międzychód – Letnisko (0 km) – Bielsko (0,6) – rez. Kolno Międzychodzkie (4,2) 

– Kamionna (8,3) – dolina Kamionki , Mnichy (13) – Krzyżkówko(20,6) – Lewice (23,9);  

- niebieski: (ze Zbąszynia przez Trzciel, Pszczew i Lubikowo) Gorzycko (0 km) – Międzychód 

rynek (7,2) – Bielsko jez.Koleńskie (11,2) – Ławica (10,6) – Góra – Sieraków ( 31,3) – przez 

Wartę – Bucharzewo (38,5km) – dalej do Kobusza i Miałów (59,6);  

- czarny: Rezerwat „Dęby Koleńskie” (0 km) – Zielona Chojna, Aleksandrowo – Międzychód 

(12,2) – przez Wartę, Przedlesie – Radgoszcz (16,8) – Kaplin – Radusz – „Matecznik” Błota 

(29,3) – Kukułka (33,8) – rez.”Czaple Wyspy” – rez. „Mszar nad jez.Mnich” Kobylarnia (39 

km) – (może być dalej : Marianowo dąb „Józef” – Sieraków 44,8);  

- czarny: Gorzyń (0 km) – Sterki (5) – „Królewska Góra”116 m.npm.(8,1) - Stary Młyn 

Dormowo – Gorzyń (12,7). 

 

Szlaki rowerowe 

- Nadwarciański Szlak Rowerowy, liczący 382 km i prowadzący wzdłuż całego wielkopolskiego 

odcinka rzeki Warty. Jego najnowszy, otwarty w 2009r., odcinek zachodni, prowadzi ze stolicy 

Wielkopolski do Międzychodu i ma długość 122 km. Jest trasą alternatywną dla znacznie starszego 

Szlaku Stu Jezior. Podobnie jak sąsiedni Szlak Stu Jezior, nie jest on szczególnie trudny technicznie 

 i zazwyczaj prowadzi mało uczęszczanymi szosami, choć kilka odcinków może nas zmusić nawet do 

zejścia z siodełka. Do szczególnych atrakcji na trasie NSR-W możemy zaliczyć: atrakcje 

przyrodnicze Siarakowskiego Parku Krajobrazowego oraz laufpompę w Międzychodzie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 16 Mapa turystyczna „Nadwarciański Szlak Rowerowy”  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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- Szlak Stu Jezior, stanowiący element Wielkopolskiego Systemu Szlaków Rowerowych. Powstały  

w 1999r. szlak o długości 110,8 km, oznakowany kolorem czarnym, prowadzi z Poznania przez 

Szamotuły do Międzychodu. Jego nazwa nawiązuje do niezwykle popularnego Pojezierza 

Międzychodzko-Sierakowskiego, przez który prowadzi.    

 

- Szlak Powstań Narodowych 1769-1919, otwarty 2 czrewca 2010r. powstał z inicjatywy 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, które opracowało i wytyczyło jego 

ścieżkę. Prowadzi on przez trzy gminy Powiatu Międzychodzkiego:  

Pętla Międzychodzka: Bielsko - Kolno - Popowo - Kamionna - Mniszki - Gralewo – Międzychód. 

Pętla Sierakowska: Sieraków - Ławica - Chalin - Góra – Grobia. 

Pętla Kwilecka: Kwilcz - Kurnatowice - Mościejewo - Orzeszkowo – Prusim. 

 

 
Zdjęcie 17 Mapa Szlaku Powstań Narodowych 1769-1919 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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- wielkopolski odcinek LUBUSKIEJ DROGI ŚW. JAKUBA  

Droga Lubuska stanowi cześć większego projektu nazwanego "Drogi św. Jakuba na Wschód  

i Zachód od Odry" i ma połączyć Wielkopolską Drogę św. Jakuba Gniezno - Głogów - Zgorzelec - 

Praga z Drogami Jakubowymi w Brandenburgii, prowadzącymi przez Lipsk lub Magdeburg, dalej 

Francję i północną Hiszpanię aż do Santiago de Compostela. Zaczyna się w Murowanej Goślinie,  

a kończy na moście granicznym w Słubicach. 

 

-  leśna rowerowa trasa turystyczna "Śladami Radusza” są to dwa rowerowe szlaki 

historyczno-krajoznawcze, biegnące przez Puszczę Notecką do osady Radusza w Gminie 

Międzychód. Szlaki wybiegają z wioski Kaplin, przebiegając równolegle drogą obok zachodniego 

brzegu jeziora Młyńskiego. Te ścieżki rowerowe w Puszczy Noteckiej prowadzą po pozostałościach 

dużej wsi Radusz, zlikwidowanej w czasach okupacji hitlerowskiej. Krótszy wariant (14 km); 

Kaplin→ Pamiątkowy kamień z 1933 r. ze Święta lasu → leśniczówka Kamień → Zwierzyniec → 

Wanelów → powrót do Kaplina na płn.-zach. brzegu Jeziora Młyńskiego. Dłuższy wariant (23 km); 

Kaplin- Pamiątkowy kamień z 1933 r. ze Święta lasu → wzniesienie 77,5m w okolicy Sowiej Góry- 

osada leśna Radusz→ wzniesienie 63,4 m w okolicy leśniczówki Kamień → Zwierzyniec → 

Wanelów → powrót do Kaplina na północny-zachód brzegu Jeziora Młyńskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 18 Ścieżka rowerowa „Śladami Radusza” 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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2.4.3 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach 

 

W zniszczonych budynkach gospodarskich pozostawionych przez tuczarnię, z inicjatywy Rady 

Sołeckiej i mieszkańców Mniszek, Gmina Międzychód utworzyła w roku 2007 Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej.  

Remont został przeprowadzony w wyniku projektu realizowanego w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, przygotowanego przez Gminę Międzychód w roku 2006. Wyremontowano 

wówczas budynki gospodarskie - spichlerz i dwie obory oraz dawny budynek administracyjny 

(wymiana i naprawa dachów, stolarki drzwiowej i okiennej, odbudowa zniszczonych fragmentów, 

rozbiórka budynków pochodzących z lat siedemdziesiątych, remont świetlicy wiejskiej w dawnym 

budynku administracyjnym, remont tego budynku i adaptacja na cele sal ekspozycyjnych) oraz 

zakupiono i wykonano podstawowe wyposażenie - gabloty, meble do świetlicy, kuchenki, kilka 

przykładowych eksponatów (m.in. koło garncarskie, brony, pługi, żarna, młockarnię).  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 19 Folwark w Mniszkach 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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W roku 2007 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej rozpoczęło działalność. Prace 

początkowe polegały na stałym doposażaniu obiektów i wystaw. Dziś - dzięki wielkiej ofiarności 

mieszkańców (ponad 90 procent ze zgromadzonych eksponatów to dary i depozyty, często rodzinne 

pamiątki, przekazywane z własnych gospodarstw) Centrum posiada zbiory, które mogą 

zainteresować każdego. Urządzono warsztaty szewski, garncarski, wikliniarski, bednarski, kuźnię, 

stanowisko pszczelarskie, tkackie, wystawę sprzętu gospodarstwa domowego i urządzeń do przeróbki 

mleka, urządzeń i sprzętu do prania, maglowania i prasowania, wystawę maszyn rolniczych, 

odtworzono wnętrze dawnej klasy szkolnej, wnętrze składu kolonialnego, a od jesieni 2010 czynna 

będzie diorama poświęcona rezerwatowi przyrody Dolina Kamionki.  

Diorama będzie prezentować roślinność, florę i faunę zbiorowisk roślinnych tj. m.in: las olszowo 

– łęgowy, charakterystyczny dla dna Doliny o dużej cyrkulacji wód powierzchniowych; eutroficzny 

zbiornik wodny z łąkami ramieniowymi; zbiorowiska szuwaru niskiego wraz z roślinnością 

zanurzoną specyficzną dla ujść małych rzek; bogatą postać lasu bukowo- grabowego – grądu; 

zbiorowiska sucholubnej roślinności muraw kserotermicznych oraz napiaskowych oraz zbiorowiska 

wilgotnych łąk z dzięglem, ostrożniem warzywnym i ostrożniem łąkowym. 

Aby diorama mogła spełniać różnorodne funkcje edukacyjne będą znajdować się w niej około 200 

gatunków zwierząt oraz 100 gatunków roślin. Łączna liczba eksponatów powinna zawierać się  

w liczbie ok. 2500.  Ekspozycja będzie miała na celu przekazanie wielowymiarowych powiązań 

między poszczególnymi czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, a także zależności między 

organizmami roślinnymi i zwierzęcymi. Stała ekspozycja prezentująca bioróżnorodność Doliny 

Kamionki, umożliwi pokazanie wielu gatunków roślin i zwierząt niedostępnych z różnych względów 

dla szerokiego grona turystów. 

        

Zdjęcie 20 Prace nad Dioramą w Mniszkach 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 

Przy współpracy Klubu Integracji Społecznej, Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego 

Urzędu Pracy powstała także możliwość zrealizowania programu zatrudnienia, dzięki któremu  

w Centrum pracują osoby będące jednocześnie mieszkańcami Mniszek i okolicznych miejscowości. 
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Ponadto Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej, a dokładniej projekt pn. „Budowa 

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej wraz z odbudową zabytkowego folwarku w m. 

Mniszki” zajął I miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś”, na najlepszy projekt w zakresie 

infrastruktury zrealizowany na obszarach wiejskich, przy wsparciu środków unijnych, ogłoszony 

przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. W ten sposób Centrum zostało wyróżnione na całą 

Wielkopolskę jako przykład dobrych projektów oraz efektywnie i w przemyślany sposób 

wydatkowanych środków z funduszy unijnych.  

 

Zdjęcie 21 Racot – odbiór nagrody za zajęcie I miejsca w Wielkopolsce 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Wielkim osiągnięciem naszej Gminy było zwycięstwo w Wielkopolsce, co automatycznie 

zakwalifikowało nasz projekt do etapu krajowego.  W gronie 15 projektów uczestniczących  

w Konkursie Krajowym konkurowały zarówno duże projekty takie jak: „Budowa Oczyszczalni 

Ścieków”, „Budowa Hali Sportowej”, czy „Odbudowa obserwatorium astronomicznego”, jak  

i mniejsze, z dziedziny odnowy wsi jak: „Adaptacja starego budynku na Centrum Aktywności 

Społecznej”. Pomimo tak trudnej konkurencji Centrum w Mniszkach osiągnęło niesamowity sukces 

wygrywając konkurs krajowy.  

 

 

 

 

Zdjęcie 22 Warszawa – odbiór nagrody  

za zajęcie I miejsca w Polsce 

    Źródło: [UM i G Międzychód] 
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W związku z zdobyciem I miejsca w konkursie „Przyjazna Wieś”, 23 października 2009r.  

w Mniszkach gościł Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiaka, który 

przyjechał zlustrować najlepiej oceniony w Województwie, zrealizowany projekt z udziałem środków 

unijnych na terenach wiejskich. Korzystając z okazji Wicemarszałek zapoznał się z planami 

inwestycyjnymi Centrum na najbliższe kilka lat. 

 

Zdjęcie 23 Wizyta Marszałka Województwa Wielkopolskiego Leszka Wojtasiaka w Mniszkach 

Źródło: [UM i G Międzychód] 

Obecnie w Centrum realizowany jest projekt pod nazwą „Rozbudowa Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępnym zapleczem rekreacyjno – sportowym we wsi 

Mniszki - II etap” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem 

tego zadania jest zachowanie zabytków kultury materialnej wsi oraz zwiększenie liczby turystów  

i podniesienie standardu usług turystycznych świadczących przez Centrum poprzez - 

wyremontowanie zabytkowego budynku płatkarni z przeznaczeniem na cele ekspozycyjno-

konferencyjne i obsługi turystów, wymianę pokrycia dachu na zabytkowych budynkach oraz remont 

poddasza z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne, a także przygotowanie i odnowienie otoczenia  

z przeznaczeniem na tereny rekreacyjno-sportowe. W kolejnych latach planowana jest dalsza 

rozbudowa Centrum. 

W Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej odbywają się również  konferencje.  

„WIEŚ WIELKOPOLSKA - WIEŚ EUROPEJSKA” taki tytuł nosiła konferencja zorganizowana  

7 lipca 2010r. w Mniszkach przez Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego oraz KSOW. Tematem konferencji było propagowanie wiedzy na temat 

możliwości wykorzystania środków z programów Unii Europejskiej na terenach wiejskich. Na 

konferencję przybyło ponad sto osób z całej Wielkopolski, a wśród nich – wójtowie, burmistrzowie, 

przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających na obszarach wiejskich oraz sołtysi. 
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Konferencję rozpoczął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, który 

przywitał zebranych – wspominając jednocześnie, że miejsce konferencji jest nieprzypadkowe – 

Mniszki są wsią, w której zrealizowano jeden z najlepszych projektów w Wielkopolsce i w Polsce,  

o czym świadczy I miejsce w regionalnym i ogólnopolskim etapie konkursu „Przyjazna wieś” w roku 

2009. Pierwszym mówcą był Burmistrz Międzychodu Roman Musiał, który przedstawił zadania 

prowadzone z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej – w Gminie Międzychód, która może być 

przykładem takich działań. Zarówno wystąpienie Burmistrza, a potem przedstawiającej poszczególne 

realizacje kierownik Agnieszki Leśniewskiej, która jest jednocześnie autorem wniosków składanych 

przez Gminę Międzychód, spotkało się z żywym zainteresowaniem i wieloma zapytaniami w czasie 

przerwy. Prócz tego podczas konferencji wystąpili także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy zwiedzali Centrum, 

mieli możliwość posmakowania lokalnych wyrobów – w tym mniszkowych powideł i poznania prac 

wykonywanych aktualnie w CERiP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 24 Konferencja „WIEŚ WIELKOPOLSKA - WIEŚ EUROPEJSKA” w Mniszkach 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

  

Tradycją Mniszek stało się organizowane od 3 lat Wielkie Smażenie Powideł podczas Festynu 

Babiego Lata. Impreza ta oferuje wiele atrakcji takich jak: degustacja lokalnych smakołyków, pokazy 

lepienia garnków, czy też kucia żelaza. Można podglądać mistrzów w układaniu kwiatów i bawić się 

podczas występów artystycznych. 
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Zdjęcie 25 Babie Lato – Wielkie Smażenie Powideł 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 
Centrum, w celu zapewnienia lepszych oferty turystycznej, szeroko współpracuje również z 

Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Chalinie (Gmina Sieraków) i oraz Skansenem Olenderskim 

OLANDIA w Prusimiu (Gmina Kwilcz). Nie małe znaczenie dla dalszego rozwoju Centrum odgrywa 

tworzony przez Jana A.P. Kaczmarka „Instytutu Rozbitek” (Gmina Kwilcz), pomyślany jako miejsce 

roboczych spotkań artystów filmu, muzyki i teatru. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Zdjęcie 26 Skansen OLANDIA oraz Ośrodek w Chalinie  

   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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2.4.4 Baza noclegowa 

 

Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie zaliczane jest do dziesięciu najatrakcyjniejszych 

obszarów z punktu widzenia walorów naturalnych. Turyści odwiedzający Gminę Międzychód mają 

do dyspozycji ok. 880 ogólnodostępnych miejsc noclegowych w bazie hotelowo - pensjonatowej  

o bardzo zróżnicowanym standardzie i cenach.  

Największy kompleks turystyczny pomiędzy miejscowościami Mierzyn i Radgoszcz, znany jest 

jako Ośrodek Wypoczynkowy „Mierzyn”. Należy on do największych i najpiękniejszych ośrodków 

w Wielkopolsce, a w okresie letnim przyciąga liczne rzesze turystów. Położony na skraju Puszczy 

Noteckiej, 4 km na północ od Międzychodu (przy drodze nr 160), zajmuje obszar ponad 21 ha. 

Wypoczywać tu może jednocześnie ok. 300 wczasowiczów w ośrodkach ogólnodostępnych oraz ok. 

1 300 właścicieli i członków ich rodzin w prywatnych domkach letniskowych. Położenie ośrodka na 

Pojezierzu Międzychodzko - Sierakowskim (w „Krainie 100 jezior”), bliskość wielu jezior i rzeki 

Warty oraz Puszczy Noteckiej gwarantuje doskonały mikroklimat. Turyści mogą korzystać 

wypożyczalni sprzętu pływającego nad strzeżoną plażą nad jeziorem Mierzyn (akwen ma I klasę 

czystości wód, 48 ha, max głębokość 9 m). Ośrodek posiada własną, ogólnodostępną bazę sportowo-

rekreacyjną. Zespół boisk sportowych umożliwia uprawianie wszystkich gier zespołowych. Atrakcją 

dla turystów ceniących aktywny wypoczynek jest ścieżka zdrowia, wytyczona pośród wieloletniego 

drzewostanu ze stanowiskami do różnorodnych ćwiczeń rekreacyjnych. Właściciele namiotów i 

przyczep campingowych mogą korzystać z „Campingu pod brzozami”, zlokalizowanego pośród 

dorodnych, wieloletnich brzóz. Może on pomieścić 200 osób i wyposażony jest w 16 stanowisk do 

carawaningu. 

 

 Turystyka wiejska, rozwija się przede wszystkim w środowisku atrakcyjnym przyrodniczo i 

kulturowo. Część turystyki wiejskiej, jaką jest agroturystyka, ma z kolei mniejsze wymagania 

lokalizacyjne. Badania wykazują, że turyści wybierający tę formę turystyki wiejskiej pragną przede 

wszystkim ciszy i spokoju. Niezwykle ważne są również predyspozycje osobowościowe 

usługodawców. 

Turystyka wiejska, a w szczególności agroturystyka, jest szybko rozwijającą się formą turystyki w 

Gminie Międzychód. Bardzo ważną dziedziną gospodarki są usługi turystyczne. Atrakcyjne 

położenie, w otoczeniu pięknych kompleksów leśnych i 35 jezior, wpływa korzystnie na rozwój usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego, z agroturystyką na czele. Na terenie Gminy Międzychód 

od ponad 10 lat działa Międzychodzkie Stowarzyszenie Agroturystyczne, obecnie zrzesza 28 

gospodarstw agroturystycznych, w większości skategoryzowanych. Zrzeszone gospodarstwa 

dysponują ok. 240 miejscami noclegowymi.  
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Gmina włącza się w działalność promocyjną Stowarzyszenia, organizowane są wspólne wyjazdy na 

krajowe i zagraniczne targi turystyczne, wspólnie wydawane są materiały promocyjne.  

 

 W ostatnich latach rozwinęły się dwa duże ośrodki turystyczne na terenie Gminy: Centrum 

Sportu Biznesu i Rekreacji – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Mierzynie oferujący 120 

miejsc noclegowych i Ośrodek jeździecko-wypoczynkowy SOKOŁÓWKA w Dormowie z 48 

miejscami noclegowymi. Na bazę noclegową Gminy Międzychód składają się również: Hotel 

„NEPTUN” - 42 miejsca noclegowe, Zajazd „OSTĘP” Gorzyń - 13 miejsc noclegowych. 

 

 

Zdjęcie 27 Hotel „Neptun” 
Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 28 Ośrodek Jeździecko – Wypoczynkowy SOKOŁÓWKA w Dormowie 
Źródło: [UM i G Międzychód] 
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2.5 DZIAŁANIA PROMOCYJNE W GMINIE MIĘDZYCHÓD  

 

Promocją Gminy Międzychód zajmuję się Referat Promocji i Rozwoju Gminy, który dla 

skutecznej realizacji zadań z tego zakresu podejmuje działania takie jak:  

 Przygotowanie i opracowanie projektów wniosków o dofinasowanie z programu PROW 2007-

2013 oraz WRPO 2007-2013 w ramach pojawiających się konkursów. 

 Ciągła współpraca z: 

- referatami, wydziałami oraz jednostkami i zakładami budżetowymi Gminy, m.in. 

Międzychodzkim Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Rekreacji, Centrum Animacji Kultury 

„PROM”, Biblioteką Publiczną wraz z oddziałem Muzeum Regionalnego, 

- lokalnymi stowarzyszeniami, klubami sportowymi i innymi organizacjami 

pozarządowymi, m.in. Międzychodzkim Stowarzyszeniem Agroturystycznym, 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, Sejmikiem Kultury, 

Klubem Integracji Społecznej, czy Międzychodzkim Towarzystwem Turystyki i Sportów 

Wodnych.  

 Współpraca z miastami partnerskimi w kraju i za granicą 

 

 

 

 

 

 

Skwierzyna      Szczytna                  Seelow            Weinstadt 

 

Zdjęcie 29 Herby miast partnerskich 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 Współpraca z mediami publicznymi.  

 Promocja imprez i przedsięwzięć organizowanych przez Centrum Animacji Kultury „PROM”.  

 Systematyczny monitoring możliwości korzystania z funduszy Unii Europejskiej i dostępnych 

funduszy krajowych. 

 Współpraca przy wydawaniu Informatora Międzychodzkiego. 

 Udział w pracach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Puszcza notecka”, 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Obra – Warta”, Wielkopolskiej Organizacji 

Turystycznej w Poznaniu.  
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 Aktualizacja strony internetowej Gminy Międzychód. 

 

 
 

Zdjęcie 30 Strona internetowa www.miedzychod.pl  

      Źródło: [UM i G Międzychód] 

 Opracowywanie i zamawianie materiałów reklamowo – promocyjnych.  

 

 

Zdjęcie 31 Gadżety reklamowe Gminy Międzychód 

       Źródło: [UM i G Międzychód] 
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 Udział w targach turystycznych i wystawach.  

 

 

Zdjęcie 32 Targi turystyczne Tour Salon w Poznaniu 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 Wpisywanie obiektów do ewidencji obiektów hotelarskich.  

 Uaktualnienie oferty inwestycyjnej Gminy Międzychód. 

 

Celem  tych działań jest podniesienie atrakcyjności Gminy Międzychód oraz wskazanie jej walorów 

turystyczno – rekreacyjnych,  historycznych i kulturalnych. 

 

W ramach działań promocyjnych Gmina zorganizowała otwarty konkurs na hasło promocyjne 

Gminy Międzychód, w którym zwyciężyła Katarzyna Ładyńska z hasłem:  

Międzychód Miasto z pompą! 

Na podstawie hasła powstało logo promujące Gminę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 33 Logo Gminy Międzychód 

      Źródło: [UM i G Międzychód] 
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2.6 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE  

2.6.1 Infrastruktura techniczna: drogi, wodociągi, kanalizacja sanitarna, 

składowanie odpadów komunalnych.  

Drogi 

 

Gminę pokrywa stosunkowo gęsta sieć dróg (z wyjątkiem północnych obszarów leśnych). Przez 

gminę przechodzą drogi: 

- krajowa nr 24 Poznań – Gorzów, 

- wojewódzkie: - nr 160 Drezdenko – Międzychód, 

 - nr 182 Międzychód – Wronki, 

 - 195 od drogi 182 do promu i dalej do 198, 

 - 198 od drogi 160 do Chorzępowa i Sierakowa, 

 - 199 od drogi 160 do Skwierzyny, 

- powiatowe : 19 odcinków dróg. 

Łączna długość poszczególnych kategorii dróg wynosi: 

 droga krajowa 10,7 km 

 drogi wojewódzkie 65,1 km 

 drogi powiatowe 80,1 km 

 drogi gminne 67,2 km 

 

Drogi gminne w granicy administracyjnej miasta łącznie mają długość 22 km. Większość z dróg 

gminnych ma utwardzoną nawierzchnię, jednak różnej jakości. Są one sukcesywnie remontowane. 

Najwyższy standard mają drogi o nowej nawierzchni. Utwardzoną dobrą nawierzchnię posiadają  

z reguły drogi prowadzące do osad wiosek, bądź też łączące wsie jako trakty bliźniacze.   

 

Zdjęcie 34 Droga krajowa nr 24 
      Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Wodociągi i kanalizacja sanitarna 

 

Tereny Gminy Międzychód są bardzo atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo. Z tego względu 

władze samorządowe podejmują dużo starań o ekologiczny i zrównoważony rozwój. Nieustannie 

prowadzone są inwestycje poprawiające infrastrukturę techniczną, co sprawia, że Gmina pozostaje 

terenem nieskażonym, chętnie odwiedzanym przez turystów.  

Miasto i Gmina Międzychód są prawie w całości zwodociągowane. Długość wodociągu  wynosi 

aktualnie 123 km. Miasto ma dobrze zorganizowany system zasilania w wodę z wodociągów.  

W 2010r. zostanie wybudowana sieć wodociągowa w miejscowości Przedlesie oraz w Ośrodku 

Wypoczynkowym w Mierzynie. Wodociągi zbiorowe znajdują się we wszystkich miejscowościach 

sołeckich. Pozostałe miejscowości korzystają z lokalnych studni. W wodociągi wyposażonych jest  

21 wsi (na 27 wsi w gminie). Na terenach wiejskich część wodociągów jest w złym stanie 

technicznym, w związku z czym sukcesywnie są one modernizowane.  

  

 Sieć rozdzielcza kanalizacji sanitarnej liczy 77,80 km. Na terenie miasta do kanalizacji 

podłączonych jest 3001 gospodarstw domowych, tj. 95 % ogółu gospodarstw domowych.  

Na terenach wiejskich sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się w miejscowościach Bielsko, Muchocin, 

Radgoszcz, Gorzyń, Wielowieś, Kamionna, Dzięcielin, Głażewo. 

 

Ścieki komunalne odprowadzane są do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków  

o podwyższonym standardzie, zlokalizowanej 2 km. za miastem, przy drodze do Muchocina. Jest ona 

zarządzana przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Istnieje w niej możliwość 

oczyszczania do 6 000 m
3
 ścieków komunalnych na dobę. Około 10% to ścieki dowożone 

beczkowozami z terenu wsi, reszta jest dostarczana rurociągiem z Międzychodu, Bielska  

i Muchocina. Proces oczyszczania jest sterowany automatycznie ze sterowni komputerowej.  

Na rurociągu są automatyczne przepompownie: główna miejska i 3 pozostałe - w Bielsku, 

Muchocinie i na ul. Ogrodowej w Międzychodzie. W skład oczyszczalni wchodzą 3 ciągi 

oczyszczania biologicznego, gdzie w zbiornikach odbywa się redukcja zawartości azotu i fosforu. 

Wypływająca z oczyszczalni woda mieści się w rygorystycznych normach czystości ścieków, 

określonych w Dyrektywach Unii Europejskiej. Oprócz oczyszczania ścieków dokonywana jest też 

nowoczesna obróbka osadów (według technologii niemieckiej) - odwadnianie i zagęszczanie za 

pomocą prasy i zagęszczarki. Produktem końcowym jest oczyszczona woda odprowadzana do Warty 

i zagęszczony osad, z którego po obróbce można uzyskać kompost. 

 Dodatkowo na terenach wiejskich są cztery oczyszczalnie ścieków w: Radgoszczy  (mechaniczno 

– biologiczna), Piłce (osadniki i drenaż), Łowyń (KOS/BIO – Blok Kontenerowy), Przedlesie 

(mechaniczna). 
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 W 32 miejscowościach, gdzie nie ma kanalizacji ani oczyszczalni ścieków, powszechnym 

rozwiązaniem jest odprowadzanie ścieków do przydomowych, bezodpływowych zbiorników. 

Większość rolników wykorzystuje ścieki gospodarczo do nawożenia pól.  

 Ponadto w Gminie Międzychód prowadzony jest rejestr zbiorników bezodpływowych do 

gromadzenia ścieków komunalnych, a także przydomowych oczyszczalni ścieków. Ewidencja ta ma 

na celu kontrolę systematycznego opróżniania zbiorników i wywożenia ścieków do Miejskiej 

Oczyszczalni. Działania te będą prowadzone do czasu skanalizowania całej Gminy Międzychód, 

zgodnie z opracowanym Programem Gospodarki Ściekowej dla Gminy Międzychód. Budowa 

efektywnych systemów odprowadzania ścieków oraz właściwa gospodarka wodno – ściekowa 

przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 

 

Składowanie odpadów komunalnych 

Dobrze rozwinięta jest w Gminie gospodarka odpadami stałymi. Na terenie Gminy Międzychód 

do niedawna funkcjonowały dwa składowiska stałych odpadów komunalnych w Wiktorowie  

i Łowyniu. W 2003r. oddano do użytku Zakład Utylizacji Odpadów ,,Clean City”, zlokalizowany w 

miejscowości Mnichy. W związku z tym, wprowadzono zakaz składowania i zrzucania wszelkich 

odpadów na wysypiskach w Łowyniu i Wiktorowie, podejmując tym samym decyzje o ich 

zamknięciu i rekultywacji. 

W chwili obecnej na zrekultywowanym składowisku w Łowyniu prowadzony jest monitoring wód 

podziemnych oraz gazu wysypiskowego. Natomiast na terenie składowiska Wiktorowo prowadzone 

są końcowe prace rekultywacyjne. 

W 2006r. zlikwidowane zostało także składowisko przeterminowanych środków ochrony roślin 

(mogilnik), znajdujące się w m. Głażewo. Teren mogilnika został zrekultywowany. Obecnie 

prowadzony jest monitoring przepływu zanieczyszczeń. 

 Odpady komunalne powstające na terenie Gminy Międzychód umieszczane są na składowisku 

odpadów, zlokalizowanym w m. Mnichy - Zakład Utylizacji Odpadów ,,CLEAN CITY”. Zakład 

świadczy usługi na szeroką skalę, przyjmując odpady m.in. z 11 gmin Porozumienia 

Międzygminnego, zawartego w celu wspólnego prowadzenia gospodarki odpadowej. Rolę 

koordynatora w tym związku pełni Gmina Międzychód.  

Na terenie zakładu od 2006r. funkcjonuje także sortownia odpadów, która umożliwia segregację  

i podział odpadów komunalnych i surowców wtórnych na strumienie, a tym samym przyczynia się do 

ograniczenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, umieszczanych na składowisku.  

 Dzięki współpracy z określonymi podmiotami gospodarczymi, w Gminie Międzychód, 

prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, zbiórka opadów 

wielkogabarytowych, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych 

leków oraz baterii.  
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2.6.2 Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej 

 

Obiekty znajdujące się na terenie Gminy różnią się wiekiem, technologią wykonania,  

przeznaczeniem, na terenie całej Gminy wyróżnić należy 

 budynki mieszkalne, 

 obiekty użyteczności publicznej, 

 obiekty przemysłowe – podmioty gospodarcze. 

 

Budynki mieszkalne 

Stan zasobów mieszkaniowych w gminie i mieście Międzychód w dużej mierze zależy od struktur 

własnościowych występujących w gminie. Zasoby mieszkaniowe podzielone są na budynki 

wielorodzinne i jednorodzinne i właśnie od tego podziału w głównej mierze zależy struktura 

własnościowa substancji budowlanej. Budownictwo jedno i dwurodzinne w całości jest w posiadaniu 

właścicieli prywatnych, natomiast na mieszkalnictwo wielorodzinne składają się zasoby komunalne, 

spółdzielcze oraz wspólnoty mieszkaniowe.  

Ogólna ocena stanu aktualnego zasobu mieszkaniowego w Międzychodzie jest w zasadzie bardzo 

podobna do sytuacji na terenie całego kraju. Ocena stanu aktualnego wykazała, iż stan techniczny 

zasobów spółdzielczych jest generalnie lepszy /zasoby te są młodsze/, a jako nieco gorszy oceniono 

stan zasobów komunalnych z tej przyczyny, iż są to obiekty w większości starsze wymagające 

większych nakładów remontowych. 

W ostatnich latach przeprowadzono dużo remontów dachów, ociepleń budynków oraz elewacji. 

Największe zasoby mieszkaniowe to wielorodzinne budynki spółdzielcze i komunalne. Jeżeli chodzi 

o statystykę dotyczącą zasobów mieszkaniowych w gminie i mieście Międzychód to: 

- na dzień 31.12.2009r. 1.493 mieszkania znajdują się w zasobach zarządzanych przez 

Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Międzychodzie, 

- w zasobach komunalnych znajduje się 653 mieszkań, w tym 20 lokali socjalnych.  

W okresie od 2000 do 31.12.2009r. sprzedano 228 lokali komunalnych osobom fizycznym,  

- pozostałe mieszkania w budynkach wielorodzinnych należą do wspólnot mieszkaniowych, 

firm deweloperskich oraz do indywidualnych właścicieli. 

W ostatnich latach rozpoczęto budowę nowych mieszkań komunalnych i tak: 

- w 2005 roku zakończono budowę wielorodzinnego - komunalnego budynku mieszkalnego 

na nieruchomości przy ul. Marszałka Piłsudskiego 35B i oddano 7 nowych mieszkań, 

każdy o powierzchni użytkowej ok. 40 m
2
 ,  

- w roku 2006 na w/w nieruchomości dobudowano budynek pod nr 35A,w którym oddano 

do użytku 12 nowych mieszkań o powierzchni użytkowej ok. 50 m
2
, 
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Zdjęcie 35 Komunalny budynek mieszkalny ul. Marszałka Piłsudskiego35  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

- w 2007 roku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 26 oddano do użytku nowo pobudowany 

budynek z  6 lokalami mieszkalnymi oraz 1 lokal użytkowy, 

- w 2009 roku przy ul. Polnej 25E oddano nowo wybudowany budynek z 11 mieszkaniami 

komunalnymi w tym 4 lokale przygotowane dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, 

- w 2009 roku po remoncie kapitalnym budynków przy ul. 17 Stycznia 32, 17 Stycznia 43  

w Międzychodzie oraz w Kamionnie przy ul. Poznańskiej 17 powstało ogółem 5 nowych 

lokali, 

- w roku 2010 budowany jest budynek socjalny z 5 lokalami socjalnymi, które mają być 

oddane do użytku w miesiącu listopadzie 2010r., natomiast w 2011 roku planowana jest 

budowa następnego segmentu budynku socjalnego z następnymi 5 lokalami socjalnymi.           

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 36 Budowa budynku socjalnego w Kolnie  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

Na terenie miasta i gminy znajdują się budynki użyteczności publicznej o zróżnicowanym 

przeznaczeniu, wieku i technologii wykonania. 

W skład tych obiektów wchodzą: 

 obiekty oświaty i nauki (7 szkół ponadpodstawowych, 4 szkół podstawowych, 3 gimnazja,  

8 przedszkoli, 1 żłobek), 

 obiekty służby zdrowia (1 szpital, 4 przychodnie, 7 aptek), 

 obiekty kultury i sportu, 

 obiekty sakralne (kościoły), 

 obiekty usługowo-handlowe (pawilony handlowe, administracje, banki, urzędy pocztowe, 

Telekomunikacja Polska S.A, straż pożarna, policja, dworce PKP, PKS, restauracje, kawiarnie, 

stacje benzynowe), 

 znaczące obiekty administracyjno-prawne (Urząd Miasta i Gminy, Urząd Skarbowy, Starostwo 

Powiatowe, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Nadleśnictwo).  

Większość tych obiektów zlokalizowana jest w centrum miasta lub na przyległych ulicach. 

Poza wymienionymi obiektami na całym obszarze znajdują się mniejsze punkty usługowo – 

handlowe (restauracje, bary, sklepy wielobranżowe, kioski). 

 

Obiekty przemysłowe – podmioty gospodarcze. 

 

W obecnej strukturze gospodarki gminy dominują: 

 przetwórstwo drewna z przemysłem meblarskim na czele. Główną rolę odrywa tu Fabryka Mebli 

Tapicerowanych „CHRISTIANAPOL” Sp. z o.o. wraz z kooperantami. Ponadto istnieje dużo 

zakładów wytwórczych i warsztatów rzemieślniczych w tej branży oraz tartaki, wytwórnie palet, 

palików do winnic itp.  

 branża spożywcza jest drugim co do wielkości sektorem przemysłu gminy, a jej największym 

zakładem jest Heinz Polska Oddział w Międzychodzie (dawna POMONA), którego produkcja 

opiera się na istniejącej bazie surowcowej. Sektor ten uzupełniany jest kilkunastoma masarniami, 

piekarniami oraz przetwórnią ryb – „SOL – FISH” S.C. 

 przemysł, budownictwo i działalność handlowo-usługowa. 
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W gminie Międzychód najważniejszymi podmiotami gospodarczymi są: 

1.   Fabryka Mebli Tapicerowanych „CHRISTIANAPOL” Sp. z o.o. – przemysł meblarski. 

2. Heinz Polska Oddział w Międzychodzie – przemysł spożywczy. 

3. ABC Czepczyński – transport międzynarodowy i spedycja. 

4. „SCHED-POL” S.C. – przetwórstwo tworzyw sztucznych. 

5. „MARBO” P.P.H. - przetwórstwo tworzyw sztucznych. 

6. „Doso” PPH Sp. z o.o. - przetwórstwo tworzyw sztucznych 

7.  „PAECH” S.C. – przemysł budowlany. 

8. „DOMEX” S.C. – przemysł budowlany. 

9. Piotr Gnoiński Usługi Ogólnobudowlane - przemysł budowlany.  

10.  „KONPASZ” S.C. – P.P.H. Wytwórnia Pasz i Koncentratów. 

11.  MPEC – Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 

2.6.3 Systemy energetyczne 

 

SYSTEM CIEPŁOWNICZY 

W mieście Międzychód funkcjonuje system ciepłowniczy z szesnastoma źródłami ciepła, które 

zarządzane są przez Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Infrastruktura 

Spółki swoim zasięgiem obejmuje część miasta oraz kotłownie w Muchocinie i Łowyniu. 

Spółka działa na podstawie udzielonej koncesji dla przedsiębiorstwa energetycznego wydanej 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej. 

Energia cieplna wytwarzana jest w źródłach ciepła gdzie surowcem do produkcji jest miał węglowy, 

gaz GZ-50 oraz olej opałowy.  

MPEC zarządza źródłami ciepła o łącznej mocy około 18 MW. Największy obiekt to Ciepłownia 

Rejonowa, która mieści się przy ul. Sadowej 1, o mocy zainstalowanej 11,6 MW. Wyprodukowana  

w tym źródle energia cieplna dostarczana jest głównie do budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

oraz do budynków użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, urzędy, szpital itd. Ciepłownia 

Rejonowa zasila obiekty poprzez sieć ciepłowniczą wysokoparametrową i węzły cieplne. Natomiast 

drugie i trzecie co do wielkości źródło ciepła; kotłownia gazowo – olejowa przy ul. Sikorskiego 21  

o mocy 2,6 MW oraz kotłownia gazowo – olejowa przy ul. 17 Stycznia 76 o mocy 1,4 MW, poprzez 

sieć ciepłowniczą niskoparametrową.  

Pozostałe kotłownie opalane miałem węglowym, gazem i olejem opałowym o łącznej mocy 2,4 

MW, zainstalowane są bezpośrednio w budynkach, do których dostarczają ciepło. Poniżej 

przedstawiono zestawienie wszystkich źródeł ciepła. 
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Źródło ciepła Surowiec 

Ciepłownia Rejonowa miał węglowy 

Sikorskiego 21a gaz – olej 

17 Stycznia 76 gaz – olej 

Chrobrego 40 Gaz 

600 lecia 5 Gaz 

Armii Poznań 28a Gaz 

17 Stycznia 5 Gaz 

17 Stycznia 49 Gaz 

3 Maja 6 Gaz 

Nadbrzeżna 8 Gaz 

Łowyń Olej 

Kwiatowa 46 miał węglowy 

Wały Jana Kazimierza 1 miał węglowy 

Chrobrego 24 miał węglowy 

Muchocin miał węglowy 

Przedlesie miał węglowy 

 

Tabela 2 Źródła ciepła w Gminie Międzychód w 2010r. 
Źródło: [dane MPEC Sp. z o.o. w Międzychodzie] 

 

Długość sieci ciepłowniczej na terenie miasta Międzychód liczy 3 kilometry, z czego 0,5 

kilometra to sieć napowietrzna. Odcinek 1 kilometra wykonany jest w technologii rur 

preizolowanych, natomiast pozostała w technologii tradycyjnej.  Liczba węzłów cieplnych to 20. 

Moc zamówiona przez odbiorców wynosi 14,2 MW, co świadczy o sporych rezerwach 

produkcyjnych Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i możliwości przyłączania 

nowych odbiorców. Sprzedaż energii cieplnej w roku 2009 wyniosła 57 049 GJ przy średniej cenie 

1GJ 78,84 PLN. 

Rok 2010 to wymiana części kotłów miałowych na kotły gazowe, charakteryzujące się większą 

sprawnością produkcji oraz dużo mniejszą emisją do atmosfery tlenków azotu, siarki i węgla. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy Spółka prowadzi ciągłe prace 

inwestycyjno – remontowe w zakresie: wymiany przestarzałych odcinków sieci i przyłączy, 

modernizacji węzłów cieplnych, przyłączania nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Dokładna liczba kotłowni indywidualnych w mieście i gminie Międzychód, które zlokalizowane 

są przy różnych instytucjach oraz wspólnotach mieszkaniowych, a nie są zarządzane przez 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. nie jest znana. MPEC tworząc 

strategię Spółki na lata, przygotowuje proces badania lokalnego rynku w zakresie produkcji energii 

cieplnej, by zapewnić pełne i bezawaryjne dostawy energii cieplnej dla lokalnych odbiorców. 
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SYSTEM GAZOWNICZY 

Właścicielem i jednocześnie eksploratorem urządzeń związanych z dostawą gazu na obszarze 

Miasta i Gminy Międzychód jest Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Szczecinie, Rejon Dystrybucji Gazu Choszczno – Drezdenko.  

Stacja redukcyjno - pomiarowa I
o
 zasilająca Gminę Międzychód mieści się w miejscowości Gorzyń 

i posiada maksymalną przepustowość wynoszącą 6 000 m
3
/h. Na terenie całej Gminy Międzychód 

zlokalizowane są trzy stacje redukcyjno - pomiarowe II
o
 w Międzychodzie przy ul. Gazowniczej, 

Ogrodowej oraz w Międzychodzie – Bielsko o łącznej max przepustowości 1 800 m
3
/h, przy czym 

zużycie godzinowe (szczytowe) na stan bieżący (31.08.2010r.) wynosi 1360m
3
/h, a więc stopień 

wykorzystania stacji wynosi 76 %. 

Miasto Międzychód jest zasilane gazem ziemnym wysokometanowym GZ – 50. Źródłem zasilania 

Gminy w gaz jest magistrala gazowa wysokiego ciśnienia 2 x 500 mm relacji Odolanów – Police,  

od której prowadzi odgałęzienie do miasta i gminy Międzychód gazociągiem średniego ciśnienia DN 

150/100 z włączeniem do stacji red.-pom. I
o
 w miejscowości Gorzyń.  

Długość sieci  gazowej na terenie Gminy wynosi 57,6 km, w tym niskiego ciśnienia 39,3 km.  

Liczba odbiorców gazu w 2010r. wynosi 3 164 (wyeliminowano wszystkich nieaktywnych odbiorców).  

W 2009r  przybył nowy odbiorca gazu, firma Siemer, z mocą ok. 400 kW. 

Miasto Międzychód zgazyfikowane jest w 70 %, z czego 62 % to gospodarstwa domowe posiadające 

ogrzewanie gazowe (udział w zużyciu gazu). W 2009r. zagazyfikowano nowe osiedle w Bielsku. 

Dokładna liczba kotłowni lokalnych i indywidualnych kotłowni opalanych paliwami gazowymi  

i olejowymi w Gminie nie jest znana.  

Największym odbiorcą gazu są zakłady produkcyjne – ok. 48% zużycia ogółem, ok. 22 % na cele 

grzewcze gospodarstw domowych, ok. 11% na cele bytowe w gospodarstwach domowych, a ok. 19% 

mają udział w zużyciu usługi i handel. Wielkość zużycia gazu w mieście daje ok. 37,4% udziału  

w rynku ciepła (ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, cele bytowe w gospodarstwach domowych oraz 

w ciepło procesowe przemyśle itp.)  i ok. 33,5% udziału w całym rynku energii w Międzychodzie pod 

względem zużycia energii.  

W Gminie wykorzystywany jest, oprócz gazu ziemnego, także gaz płynny propan-butan.  

W zdecydowanej większości jest on wykorzystywany do przygotowywania posiłków.  

Jest przewidywana dalsza rozbudowa sieci gazowej i objęcie nią istniejących obiektów oraz nowych 

terenów zabudowy. W większym stopniu zakłada się wykorzystanie gazu do celów grzewczych 

poprzez zamianę na gazowe nisko sprawnych lokalnych i indywidualnych kotłowni węglowych.  

Realizacja w/w zamierzeń wymaga modernizacji i budowy nowych rurociągów gazowych i stacji 

redukcyjnych, sukcesywne podłączanie do sieci gazowej lokalnych kotłowni węglowych oraz 

podłączenia indywidualnych odbiorców (głównie zmieniających węglowe źródła ciepła) w zakresie 

rozwoju systemu gazowniczego. 
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SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY 

Jednostką odpowiedzialną za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych i dostawę energii 

elektrycznej na terenie Gminy Międzychód jest ENEA Operator Sp. z o.o., wchodząca w skład Grupa 

ENEA S.A. Na terenie gminy Międzychód zlokalizowana jest stacja transformatorowa GPZ 

Międzychód, zasilana liniami wysokiego napięcia 110 kV z relacji Zielomyśl – Sieraków. Przez Gminę 

przebiega także linia wysokiego napięcia 400 kV relacji Krajnik - Plewiska.  

Obiekty znajdujące się na terenie całej gminy Międzychód zasilane są z GPZ Międzychód i poprzez 

linie 15 kV połączone z innymi rozdzielniami-stacjami 110/15 kV, takimi jak GPZ Drezdenko i GPZ 

Zielomyśl. W poniższej tabeli  przedstawiono strukturę zasilania Gminy Międzychód.  

 

Stacja elektroenergetyczna 

110/15 kV 

Znamionowa moc 

transformatora [MVA] 

Moc przesyłana do 

gminy [MVA] 

GPZ Międzychód 6 5,8 

GPZ Zielomyśl 10 6 

GPZ Drezdenko – TR – 1 16 7,5 

GPZ Drezdenko – TR – 2 16 7,5 

Tabela 3 Dane dotyczące zasilania Gminy Międzychód w energię elektryczną 
Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Zainstalowana moc na GPZ Międzychód tej stacji to 6 MVA (stopień wykorzystania to około 99% ), 

z której zasilane jest miasto Międzychód za pomocą sieci 15 kV. 

Zdecydowanie zmienia się struktura charakteru odbiorców na korzyść średnich i małych firm 

rzemieślniczych. W latach poprzednich i teraz największymi odbiorcami energii elektrycznej były 

zakłady Heinz - PUDLISZKI S.A. i FTP Christianapol w Łowyniu, na dzień dzisiejszy przewagę  

w zużyciu energii zdobywają także takie firmy jak Marbo, Schedpol, Doso, Peach i duże markety 

typu Biedronka, Intermache, Polo. 

Największą grupą odbiorców w mieście jak i w gminie jest mieszkalnictwo, które ma odpowiedni 

udziały w zużyciu energii: 69% w mieście i 73% w gminie. Zużycie energii elektrycznej w gminie 

została obliczona, ze względu na brak tych danych w Rejonie Dystrybucji Międzychód, na podstawie 

standardów zużycia oraz ilości i charakteru odbiorców. 

  Z powstaniem dużej ilości działek z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe 

w okolicach Międzychodu Rejon Dystrybucji Międzychód prowadzi działania mające na celu 

rozbudowę infrastruktury sieciowej na terenie gminy Międzychód. Obecnie wykonywane są prace 

związane z budową nowych stacji 15/0,4 kV w miejscowościach: Bielsko ul. Piaskowa, Dzięcielin, 

Wielowieś, Radgoszcz (2 stacje), Zatom Nowy, Międzychód ul. Gorzycka. W celu podniesienia 

parametrów jakościowych sprzedawanej energii RD M-d modernizuje istniejące urządzenia 

elektroenergetyczne, sieci kablowe 15 kV , linie 0,4 kV.  
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W związku z tym, że Ustawa Prawo Energetyczne obliguje do zwiększenia udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w ostatnim czasie podłączono do sieci Biogazownie w Mnichach oraz w budowie jest 

podobny Zakład Produkcji Zielonej Energii w Łowyniu.    

 

2.6.4 Odnawialne źródła energii 

Gmina Międzychód określiła możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych 

zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.  

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bilansowania źródeł energii, należy rozpatrzyć zasoby 

energii odnawialnej i niekonwencjonalnej. Do odnawialnych źródeł energii należy zaliczyć energię 

geotermalną, wiatrową, słoneczną, biopaliwa pochodzące z produkcji rolnej i energię cieków wód 

powierzchniowych. Niekonwencjonalne źródła energii stanowią gaz wysypiskowy oraz odpady 

komunalne przeznaczone do spalania. 

Energia geotermalna 

Zasoby energii cieplnej możliwej do pozyskania z wód geotermalnych w rejonie, gdzie położona 

jest Gmina Międzychód nie są dokładnie określone. W mieście Pyrzyce znajdującym się około 100 

km od Międzychodu funkcjonuje system ciepłowniczy oparty na cieple geotermalnym. Należałoby 

przeprowadzić próbne odwierty w celu oszacowania potencjału. Z uwagi na wysokie nakłady 

inwestycyjne i wynikający z nich koszt ciepła, związany również z wysokimi kosztami 

eksploatacyjnymi instalacji geotermalnej, nie uzasadniają  realizacji tego rodzaju inwestycji. Koszt 

wykonania jednego zespołu otworów (dipola) sięga nawet 3.5 mln USD, czyli ok. 14 mln PLN,  

nie licząc kosztów urządzeń na powierzchni (np. wymienników itp.).   

Energia wiatrowa 

Gmina Międzychód znajduje się w strefie korzystnej dla lokalizacja siłowni wiatrowych. Potencjał 

energetyczny wiatru wynosi powyżej 1000 kWh/m
2
*rok na wysokości 30 m nad powierzchnią gruntu 

w terenie o klasie szorstkości "0". Należy podkreślić, że użyteczną dla potrzeb energetycznych jest 

prędkość wiatru co najmniej 4 m/s.   

Z badań przeprowadzonych na terenie Gminy Międzychód wynika, że na jej obszarze istnieją 

warunki na zainstalowanie tego typu urządzeń.  

Rola miasta w przedsięwzięciach budowy elektrowni wiatrowych jest istotna, ponieważ Gmina 

wydaje warunki zabudowy i proponuje szeroką współpracę z potencjalnymi inwestorami będącymi 

zainteresowanymi tego typu przedsięwzięciami. Aktualnie na terenie Gminy Międzychód nie ma 

zlokalizowanej żadnej elektrowni wiatrowej, natomiast są wskazane potencjalne miejsca ich 

lokalizacji w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.  

Energia słoneczna 

W polskich warunkach klimatycznych stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną do 
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produkcji energii elektrycznej w układach fotowoltaicznych, hybrydowych i podobnych nie jest 

opłacalne. Z punktu widzenia bilansu energetycznego Gminy, zastosowanie małych - pilotowych - 

układów tego rodzaju nie ma znaczenia. Na przykład, w naszej strefie klimatycznej,  koszt produkcji 

energii elektrycznej w oparciu o zespół ogniw fotowoltaicznych może sięgać 0.6 zł/kWh,  

przy stosunkowo małej mocy urządzenia. 

Podobnie należy rozumieć wykorzystanie energii słonecznej w urządzeniach do produkcji ciepłej 

wody. O ile dla pojedynczych budynków inwestycja w instalację do produkcji ciepłej wody użytkowej 

może być interesująca dla zamożniejszych osób, o tyle z punktu widzenia zarządzania energią na 

obszarze miasta inwestycje tego rodzaju nie mogą być brane pod uwagę. W oparciu o dotychczasowe 

obserwacje i doświadczenia inwestorów indywidualnych, dla budynków jednorodzinnych, inwestycja 

w dobrej klasy instalację do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w oparciu o solar (kolektory 

słoneczne), może osiągnąć prosty okres zwrotu nakładów rzędu 8-10 lat, jako alternatywa dla instalacji 

zasilanej energią elektryczną.  

Energia pozyskiwana z biogazowi  

 Typowa biogazownia rolnicza przetwarza biomasę występująca w rolnictwie (gnojowica, gnojówka, 

kiszonki, pomiot kurzy i zboże itp.). Biogazownie tego typu są w tej chwili budowane w Niemczech w 

ilości kilkuset rocznie, a ogólna liczba niemieckich instalacji przekracza już 3,5 tys. Typowa moc 

zainstalowana to 100-1400 kW, a więc moc wystarczająca do wykorzystania w 25 tys. żarówek  

energooszczędnych. 

 Obecnie Gmina Międzychód jest w trakcie przygotowania terenu inwestycyjnego, położonego w 

Muchocinie, bezpośrednio za oczyszczalnią ścieków, z przeznaczeniem pod lokalizację biogazowi 

rolniczej oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, której odpady będą wykorzystywane w 

procesie przetwarzania biomasy. Korzyści wynikające z budowy biogazowi to przede wszystkim 

długoterminowe kontrakty z rolnikami na dostawy substratu, miejsca pracy dla obsługujących pracę 

biogazowi, możliwości pozyskania wyprodukowanego ciepła i wykorzystanie go oraz pozyskanie przez 

gminę lokalizacji innowacyjnej jak na warunki polskie technologii.  

 

2.6.5 Stan środowiska w mieście i gminie Międzychód 

 

 W latach 1999 - 2006 prowadzony był przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,  

monitoring jezior i zbiorników wodnych. Na terenie Gminy Międzychód monitoringiem objęte 

zostały jeziora: Mierzyńskie, Tuczno i Gorzyńskie. Badania przeprowadzone w 2006r. 

zakwalifikowały jakość wód Jeziora Mierzyńskiego i Jeziora Gorzyńskiego - do III klasy czystości, 

natomiast Jeziora Tuczno – do II klasy czystości wód płynących. Dlatego też istotnym elementem 

poprawy jakości wód jest likwidacja punktowych źródeł zanieczyszczeń, właściwa praktyka rolnicza 

oraz ochrona cieków wodnych. 
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Badania pomiarów natężenia ruchu drogowego, przeprowadzone przez WIOŚ w 2005r. 

wykazały niewielkie przekroczenia hałasu nie tylko na drogach (krajowa nr 24 i wojewódzka nr 182), 

ale także w centrum Międzychodu, gdzie obie drogi się krzyżują. Dlatego też rozpoczęto budowę 

obwodnicy, która przyczyni się do upłynnienia ruchu oraz eliminacji z terenu miasta przede 

wszystkim ruchu tranzytowego, co z kolei wpłynie na zmniejszenie nie tylko natężenia hałasu, ale 

także emisji spalin, poprzez zwiększenie przestrzeni występowania tych zanieczyszczeń  

i uciążliwości (poza centrum miasta). 

Gmina Międzychód, w myśl Strategii Rozwoju Energii Odnawialnej, której celem jest wspieranie 

rozwoju odnawialnych źródeł energii, podjęła działania związane z wyborem właściwej lokalizacji 

farmy elektrowni wiatrowej, co ma podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych 

negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na środowisko.  

Ponadto, także na terenie składowiska odpadów w Mnichach, prowadzone są prace budowlane 

instalacji odgazowującej, w której powstający na składowisku biogaz wykorzystywany będzie jako 

energia elektryczna.   

 Kształtowanie środowiska przyrodniczego powinno kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju 

w każdym z podejmowanych działań, wynikiem których będzie trwałe podniesienie jakości życia 

obecnych i przyszłych pokoleń. Istotne jest zatem, by w planowaniu rozwoju lokalnego Gminy 

Międzychód kłaść nacisk na realizację działań, których celem będzie: 

- zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody; 

- ochrona powierzchni ziemi przed degradacją; 

- zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych; 

- redukcja emisji gazów cieplarnianych i zapewnienie wysokiej jakości powietrza; 

- minimalizacja uciążliwego hałasu i ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym; 

- racjonalne wykorzystanie zasobów surowców mineralnych; 

- wzrost udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych; 

- minimalizacja ilości powstających odpadów oraz wdrażanie nowoczesnych systemów   

wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.  

 

2.6.6 Zieleń miejska w Gminie Międzychód 

Lokalizacja miasta pomiędzy Jeziorem Miejskim, a rzeką Wartą sprawia, że Międzychód 

„skąpany” jest w zieleni. 
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Zdjęcie 37 Międzychód z „lotu ptaka” 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Miejskie tereny zieleni pozostają w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Międzychodzie. Jednak ze względu na fakt, iż w zakładzie nie ma odrębnej, wyspecjalizowanej 

jednostki zajmującej się jedynie sprawami związanymi z zielenią, większa cześć terenów zieleni 

miejskiej przekazana została pod opiekę Klubowi Integracji Społecznej w Międzychodzie.  

KIS przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie jest jednostką realizującą programy 

zatrudnienia socjalnego poprzez wykonanie zadań na rzecz miasta i społeczności lokalnej m.in. 

utrzymanie i prace porządkowe oraz zakładanie nowych, przebudowa i rewitalizacja już istniejących 

terenów zieleni, jak również budowa i montaż elementów małej architektury. 

 

 

Miejskie tereny zieleni 

 

Park im. Oskara Tietza w Międzychodzie „…Za zamkiem jest włoski ogród, który z jednej 

strony murem, z drugiej filarami i sztachetami jest ogrodzony. W tymże ogrodzie altanki 3 (…). 

Szpalery niedawno założone w dobrej porze. Po prawej stronie zamku oranżeryjna z pruska 

wystawiona (…)” 

Tak było przed wojną. Niestety czas zrobił swoje. Obecny teren Parku im. Oskara Tietza, którego 

częścią jest także pozostałość po ogrodzie przypałacowym, zajmuje powierzchnie ok. 5 ha. Z czasów 

dawnej świetności pozostał jedynie niewielki fragment kamiennego muru. Park do niedawna stanowił 

dość zapuszczony i niebezpieczny fragment miasta. Rewitalizację Parku zainaugurowało w 2002r. 

odsłonięcie pamiątkowego, poświęconego fundatorowi parku i promenady, kamienia (na wzór 

istniejącego w latach 1912-1939) odtworzonego w czynie społecznym przez członków 

Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej. Intensywne prace nad modernizacją 

całej promenady nadjeziornej rozpoczęły się w kwietniu 2004r., kiedy to po raz pierwszy 

uruchomiony został program Roboty Publiczne. W ruch poszły piły i siekiery.  
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Wtedy podniósł się wielki alarm pseudoekologów – „niszczą przyrodę”, „wycinają zdrowe topole” 

mówili. Entuzjaści parku jednak się nie poddali i przetrwali ataki. Dziś park im Oskara Tietza nad 

Jeziorem Miejskim w Międzychodzie to prawdziwa duma Miasta. Wycięto jedynie te drzewa  

i krzewy, które szpeciły teren i zagrażały bezpieczeństwu osób korzystających z uroków „obcowania 

z naturą”. W miejsce usuniętych drzew pojawiły się bardziej wartościowe i ciekawe okazy. 

Wytyczono nowe ścieżki, postawiono ławki a na skwerkach pojawiły się stylizowane słupy 

ogłoszeniowe. Powstała także „rododendronowa galeria”. Teraz do parku prowadzą trzy wejścia – 

pierwsze zaprasza okazałą, drewnianą bramą, drugie - kolorowym klombem, a przez trzecie do 

odpoczynku zaprasza „gospodarz parku” sam Oskar Tietz - duża rzeźba wykonana z kłody lipowej. 

Cały park zdobią łącznie trzy rzeźby, które na okres zimowy trafiają do magazynów, by wrócić do 

parku w pierwszy majowy weekend. Przez cały rok zaś parku „pilnuje” kwiatowy paw, który dumnie 

zerka na łabędzie a jego wielobarwny ogon od wiosny do jesieni przyciąga wzrok przechodniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 38 Jedno z wejść oraz paw kwiatowy w Parku im. Oskara Tietza 

   Źródło: [fot. N.Wódkiewicz] 

Brzegi jeziora na całej długości parku obsadzone zostały różnokolorowymi irysami i liliowcami, 

które w słoneczny dzień odbijają się w błękitnym lustrze wody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 39 Irysy nad brzegiem Jeziora Miejskiego oraz „rododendronowa galeria” w parku im. Oskara Tietza 
   Źródło: [fot. N.Wódkiewicz, L.Górna] 
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Dziś park Oskara Tietza to ulubione miejsce spacerów międzychodzian i przyjeżdżających coraz 

liczniej turystów. Tradycją staje się również odwiedzanie parku przez młode pary, które po ceremonii 

ślubnej chętnie fotografują się na tle barwnych klombów. 

W sierpniu 2009r. dzięki współpracy z dr Krzysztofem Grzegorczykiem udało się otworzyć 

przystanek ekologiczny – Flora i Fauna Naszego Jeziora, gdzie na umieszczonych tabliczkach  

przedstawione są rośliny i zwierzęta występujące w okolicy międzychodzkiego jeziora.  

W najbliższym czasie w obrębie pawilonu oznaczone zostaną także drzewa i krzewy. Mamy 

nadzieje, że miejsce to będzie odwiedzane nie tylko przez spacerowiczów, ale stanie się stałym 

punktem szkolnych i przedszkolnych wypraw edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 40 Otwarcie przystanku edukacyjnego w Parku im. Oskara Tietza oraz wzory tablic informacyjnych 
   Źródło: [fot. L.Górna] 

Strefa nadjeziorna 

 

W 2007 roku odtworzony został fragment parku, rozpoczynający promenadę nadjeziorną.  

Dzięki odzyskaniu terenu zaadoptowanego przez mieszkańców na „dzikie ogródki działkowe” udało 

się stworzyć piękną, trawiasta polanę, na której wyznaczono kolejne miejsce odpoczynkowe  

z wygodnymi ławkami i miłą dla oka zielenią. Dróżkę spacerową, nawiązując do istniejącego 

drzewostanu, obsadzono jesionami.  

Obecnie dobiega końca rewitalizacja całej promenady wokół Jeziora Miejskiego. Pracownicy 

Klubu zbudowali bezpieczne zejścia w strefę nadjeziorną. Wyznaczane zostały nowe miejsca 

wypoczynkowe z elementami małej architektury. Spacerowicze mogą już korzystać ze ścieżki 

zdrowia, a w przeciągu dwóch najbliższych lat pojawią się dwa place zabaw, boisko do gry  

w siatkówkę oraz kilka kolejnych „przystanków” z ławkami i ciekawa zielenią. W najbliższym czasie 

na promenadę nadjeziorną trafią także duże drzewa, m.in. dosadzone zostaną jesiony w miejsca 

brakujących, wypadniętych drzew w pięknej alei oraz klony, ozdobne wiśnie, śliwy, jarząby.  

Wokół jeziora nasadzonych zostanie także wiele gatunków krzewów ozdobnych i bylin.  
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Zdjęcie 41 Miejsce wypoczynkowe oraz bezpieczne zejście nad jezioro 
   Źródło: [fot. N.Wódkiewicz] 

Stanica przy Starym Moście 

 

W 2005 r., przy przychylności władz miejskich i zarządu RZDW zaczęła się rewitalizacja stanicy 

nad Wartą. Teren został uporządkowany i wyprofilowany. Wybudowano mały pawilon, ustawiono 

stoły biesiadne, zainstalowano oświetlenie oraz ujęcie wody pitnej, wyznaczono bezpieczne miejsca 

na organizowanie ognisk, a dla zwolenników aktywnego spędzania czasu, zbudowano boisko do 

siatkówki plażowej. Miłośnicy żeglugi mogą korzystać z przygotowanego sleepu do wodowania 

łodzi. Międzychodzka Stanica to idealny i dobrze zorganizowany przystanek dla płynących Wartą 

małych łodzi czy uczestników spływów kajakowych, którzy mogą przycumować do pływających 

pomostów. Obecnie teren stanicy jest miejscem dużych imprez plenerowych. Z tego bezpiecznego 

placu korzystają także chętnie przyjeżdżające do miasta wesołe miasteczka, czy cyrki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 42 Stanica przy Starym Moście 
   Źródło: [fot. UMiG Międzychód] 
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Planty 

 

Rewitalizacja międzychodzkich alei rozpoczęła się ułożeniem nawierzchnie z kostki granitowej. 

Kolejnym etapem prac była budowa placyku wypoczynkowego z fontanną, ławkami parkowymi  

i rabatami z kwiatami sezonowymi oraz dosadzenie brakujących drzew i założenie nowych 

żywopłotów wzdłuż całej alei. Dużym przedsięwzięcie była wymiana i odtworzenie wszystkich 

trawników. W 2008 roku posadzono wzdłuż alei spacerowej kilka tysięcy cebul roślin wiosennych, 

głównie krokusów. Obecnie placyk wypoczynkowy przy fontannie jest jednym z ulubionych miejsc 

wypoczynkowych mieszkańców Międzychodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Zdjęcie 43 Aleja spacerowa – ‘Planty’ 

   Źródło: [fot. N.Wódkiewicz] 

Rynek miejski 

Przez wiele lat Rynek Miejski ‘zdobiły’ świerki, które, ze względu na swoje duże rozmiary, nie 

tylko skutecznie ograniczały wgląd na plac, ale przede wszystkim stanowiły coraz większe 

zagrożenie dla przebywających na rynku osób. W 2007 r. udało się usunąć kilkumetrowe drzewa,  

a w ich miejsce nasadzić szczepione głogi i róże okrywowe. Ustawiono nowe, stylizowane ławki  

i kosze na śmieci a cała pozostała zieleń została starannie przycięta. Z dawnego ‘lasu’ pozostała 

jedynie daglezja, która w okresie Świąt Bożego Narodzenia dekorowana jest światełkami i ozdobami 

choinkowymi. Na rynku udało się także wygospodarować dwa klomby z kwiatami jednorocznymi 

oraz dostawiono donice obsadzane corocznie roślinami sezonowymi.  

 

 

 

 

 
Zdjęcie 44 Rynek Miejski – stan z 2006r. i 2009r. 

              Źródło: [fot. L.Górna, N.Wódkiewicz] 
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Ogródek Jordanowski 

W ogólnodostępnym Ogródku Jordanowski wymienione zostały wszystkie stare i niebezpieczne 

elementy na nowe, certyfikowane, kolorowe i bezpieczne urządzenia zabawowe, odmalowane i 

naprawione zostało także ogrodzenie placu. Obecnie cały czas trwają prace związane z dalszym 

zagospodarowywaniem terenu ogródka. m.in. dosadzane są drzewa i krzewy ozdobne, dokonywane 

prace pielęgnacyjne i wycinka drzew. Przez cały sezon przydzielona jest do Ogródka Jordanowskiego 

stała grupa pracowników Klubu Integracji Społecznej, która dba o porządek i utrzymanie czystości na 

tym terenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 45 Ogródek Jordanowski stan z 2006r. oraz stan aktualny 

   Źródło: [fot. L.Górna] 

Skwer przy ul. Langowicza 

Wyznaczono nowe ciągi piesze z centralnym placykiem wypoczynkowym, na którym udało się 

wygospodarować mały klomb z roślinami sezonowymi. Założono nowy żywopłot z tawuły 

japońskiej, wytyczono rabaty i obsadzono je krzewami, trawami i bylinami. Na skwer trafiło już  

ok. dwóch tysięcy roślin, m.in. kopytnik, liliowce, jałowce okrywowe, trawy. Wiosna 2010 roku 

posadzone zostały drzewa a kolejne krzewy i byliny dosadzone zostaną jesienią. 

 

     

Zdjęcie 46 Skwer przy ulicy Langowicza 
   Źródło: [fot. N. Wódkiewicz] 
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Działania proekologiczne 

„Ratujemy międzychodzkie kasztanowce” to corocznie, od 4 lat, prowadzona akcja w 

Międzychodzie, powstała z inicjatywy prof. Tadeusza Baranowskiego. Młodzież i dzieci  

z międzychodzkich szkół, pod opieką pracowników KIS-u, grabią opadłe liście kasztanowców 

jesienią oraz wiosną. Dzięki pomocy młodzieży udało się ochronić kasztanowce przed budzącą 

kontrowersje metodą szczepienia drzew, a co najważniejsze zachęcić dzieci do pracy na rzecz 

miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 47 Akcja „Ratujemy międzychodzkie kasztanowce” oraz „Przywitanie wiosny” 
   Źródło: [fot. L.Górna] 

 

„Przywitanie wiosny” 

 

 Gmina Międzychód stara się także wielokierunkowo promować ekologiczny tryb życia. Urząd 

Miasta i Gminy, z inicjatywy dr Krzysztofa Grzegorczyka, przy współpracy Klubu jest 

organizatorem corocznej akcji „Zielony Zakątek”, która zmierza do podniesienia walorów 

estetycznych i przyrodniczych najbliższego otoczenia uczestników. „Przywitanie wiosny”  

to jedna ze ścieżek projektu, która skierowana jest do najmłodszych mieszkańców regionu. 

W pierwszy dzień wiosny dzieci ze wszystkich międzychodzkich przedszkoli otrzymują 

sadzonki roślin balkonowych lub pokojowych. Impreza stanowi korzystną alternatywę dla 

nieekologicznego obrzędu topienia „Marzanny”. Wydarzenie to obejmuje bezpośrednio kilkuset 

przedszkolaków (7 przedszkoli), a pośrednio ich rodziców i dziadków, ponieważ otrzymane 

sadzonki dzieci zabierają do domu, pielęgnują je przy współudziale dorosłych domowników,  

a na podsumowanie pracy uczestniczą w konkursie na najpiękniejszą roślinę.  
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Mikoryza, hydrozele   

 

 W celu poprawienie warunków glebowych roślin rosnących w miejskich terenach zieleni, dzięki 

współpracy z prof. Tadeuszem Baranowskim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w 2007r.  

w przeprowadzony został zabieg mikoryzacji różaneczników w Parku im. Oskara Tietza oraz 

zabytkowego dębu na placu Kościuszki, jak również pojęte zostały działania zmierzające  

do uratowania kasztanowca rosnącego przy jednej z głównych ulic miasta.  

Poprzez wstrzyknięcie do gleby hydrożelu udało się w bardzo skuteczny sposób poprawić skrajnie 

niesprzyjające warunki, w których rośnie drzewo. Efekty zabiegu były widoczny już w następnym 

sezonie wegetacyjnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 48 Iniekcja hydrożeli, mikoryzacja 
   Źródło: [fot. T.Baranowski, L.Górna] 

 

W 2010r. rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem zieleńca przy ul. Generała 

Sikorskiego. Teren ten dotychczas nie był ogólnodostępny dla mieszkańców. Na skwerze 

wyznaczone zostaną nowe ciągi piesze i placyk wypoczynkowy, ustawione będą ławki parkowe i 

kosze na śmieci, dosadzone zostaną m.in. krzewy i byliny cieniolubne. Ukończenie prac związanych 

z rewitalizacją tego terenu przewidziane jest na koniec 2011r.  

Dodatkowo w miarę zapotrzebowania opracowywane są koncepcje zagospodarowania 

ogólnodostępnych terenów zieleni na wsiach. W 2010r. ujęte w planach zostały dwa sołectwa – 

Bielsko i  Skrzydlewo.    

 

Opracowana została także koncepcja zagospodarowania i ukształtowania terenu otaczającego 

budynek Mickiewicza 5 (dawniej „Kurhaus”) i Park Skrzypczaka (ul. Słowackiego i Mickiewicza), 

jako przestrzeni publicznej - z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców tego budynku. 

 

W 2011r. rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem terenu zieleni pomiędzy ulicami: 

Czynu 600-lecia, Marszałka Piłsudskiego, 17 Stycznia w Międzychodzie.  
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Projekt zakłada m.in. wprowadzenie nowych elementów funkcjonalnych np. boisk wielofunkcyjnych 

i pól do gier plenerowych. Wyznaczone zostaną nowe ciągi piesze, ustawione ławki parkowe, 

uporządkowany zostanie także drzewostan. Takie zmiany przyczynia się do bardziej efektywnego 

wykorzystania tej ciekawej i dużej przestrzeni miejskiej.  

W związku z coraz szerzej zakrojonymi działaniami związanymi z zielenią miejską - w 

najbliższych latach przeprowadzona zostanie inwentaryzacja zieleni przyulicznej w Międzychodzie 

wraz z planami gospodarki drzewostanem.           

 

2.7 GOSPODARKA 

Międzychód pełni rolę centrum przemysłowego, rolniczego, usługowego i turystycznego. 

Historycznie gospodarka Gminy Międzychód oparta była o zakłady rzemieślnicze. Wiele lat 

stanowiły one solidny fundament życia gospodarczego i do dziś są jego najstabilniejszym elementem. 

W Gminie jest około 350 zakładów rzemieślniczych, a część z nich jest zrzeszona w Cechu Rzemiosł 

Różnych oraz w Spółdzielni Pracodawców. Główną gałęzią ich działalności jest handel oraz usługi. 

Do zakładów usługowych zalicza się w szczególności usługi budowlane i wykończeniowe, stolarskie 

i ciesielskie, ślusarskie, motoryzacyjne i lakiernicze, fryzjerskie i kosmetyczne oraz cukiernicze  

i małą gastronomię.  

W Gminie znaczny potencjał gospodarczy posiadają podmioty gospodarcze osób fizycznych. Ich  

liczba jest od kilku lat podobna i oscyluje w granicach 1 500. Najpopularniejsze są usługi (ok. 58%), 

za nimi handel (ok. 33%), produkcja (ok. 5%) i gastronomia (ok. 3%). Pozostała działalność to ok. 

7% wszystkich wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. W ostatnich latach dał się zauważyć 

znaczny wzrost liczby podmiotów zajmujących się handlem i spadek liczby tych, które zajmują się 

produkcją. Strukturę jednostek prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 

rejestru w Urzędzie Miasta i Gminy w latach 2004-2010 przedstawia poniższa tabela oraz wykres. 

 

Rodzaj 

podmiotów 

gospodarczych 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Handel 542 545 530 526 518 508 512 

Produkcja 74 68 71 71 77 79 83 

Usługi 655 683 684 710 739 897 897 

Gastronomia 50 49 45 43 45 39 39 

Inne 107 104 102 111 114 3 5 

RAZEM 1 428 1 449 1 432 1 461 1 493 1 526 1 536 

Tabela 3 Podmioty gospodarcze osób fizycznych w Gminie Międzychód 
Źródło: [dane Ewidencji Działalności Gospodarczej UM i G Międzychód] 
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Wykres 1  Podmioty zarejestrowane na podstawie wpisu do rejestru w Gminie Międzychód w latach 2004 – 2010 
Źródło: [dane Ewidencji Działalności Gospodarczej UM i G Międzychód] 

 

Największe zakłady, zatrudniające najliczniejszą rzeszę pracowników, są jednocześnie 

odbiorcami produktów i usług oferowanych przez małe przedsiębiorstwa. Największym zakładem 

przemysłowym na lokalnym rynku Gminy jest Fabryka Mebli Tapicerowanych „CHRISTIANAPOL” 

w Łowyniu, która należy do jednej z największych grup meblowych w Europie. Obecnie firma 

zatrudnia ok. 1,5 tys. pracowników i gospodaruje na blisko 140 tys m
2
. Zakład utworzony na bazie 

kapitału zachodniego produkuje meble przeznaczone prawie w całości na eksport.  

 

Kluczowe znaczenie na rynku produkcyjnym odgrywają cztery zakłady średniej wielkości, 

które zatrudniają średniorocznie od 150 do 300 pracowników. W pierwszej kolejności jest to zakład  

z wielkimi tradycjami branży przetwórstwa spożywczego, funkcjonujący na obiektach dawnej 

„Pomony” pod nazwą ZPOW Pudliszki – Zakład w Międzychodzie, należący w tej chwili do znanego 

koncernu HEINZ POLSKA. Miejscowy kapitał z większych firm reprezentuje rodzinny zakład 

produkcyjno – usługowy branży budowlanej „PAECH”, produkujący materiały budowlane oraz 

świadcząc usługi ogólnobudowlane. Zakład rozwija się bardzo dynamicznie, czego dowodem jest 

uzyskanie tytułu „Złotej Firmy Wielkopolski” we wrześniu 2007r. Kolejną prężną firmą jest 

„SCHEDPOL”, mający swą siedzibę w Bielsku. Zajmuje się on głównie produkcją płyt i narzędzi ze 

styropianu. W tej samej niewielkiej miejscowości koło Międzychodu ma swoje hale produkcyjne 

przedsiębiorstwo „MARBO”, które produkuje podzespoły dla branży motoryzacyjnej, a konkretnie 

kształtki z pianki poliuretanowej. Na terenie Gminy funkcjonuje jeszcze kilka firm średniej 

wielkości, zatrudniających od 50 do 100 pracowników różnych branż, zajmujących się zarówno 

produkcją, jak i usługami na szerszą skalę. Poza tym działa kilkadziesiąt innych małych zakładów 

przetwórstwa rolno-spożywczego (masarnie, piekarnie, przetwórstwo ryb) oraz szereg zakładów 
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wytwórczych i rzemieślniczej branży drzewnej (tartaki, wytwórnie palet, wyposażenie ogrodów itp.). 

 

Ważnym elementem gospodarki w Gminie Międzychód są usługi w branży motoryzacyjnej, 

szczególnie w zakresie blacharstwa, lakiernictwa, mechaniki i elektryki samochodowej. Bardzo 

prężna jest też branża transportowa. Liderem na lokalnym rynku jest firma ABC – Czepczyński, 

działająca w branży spedycyjnej od 1997r. Specjalizuje się w przewozach międzynarodowych 

samochodami o ładowności od 0,7t do 3,5t i kubaturze od 7m
2
 do 75m

2
 . Działa na rynku 

europejskim przewożąc towary pomiędzy Polską, a Europą Zachodnią. 

W branży budowlanej największymi zakładami są przedsiębiorstwa Paech,  Domex s. c., Firma 

Usługi Ogólnobudowlane Piotr Gnoiński. 

Dobrze rozwinięta jest branża drogowa. Wiodącymi zakładami są Zakład Drogowy Jerzy Górny, 

Zakład Brukarsko – Betoniarski „Helbruk” Paweł Helwich.  

Rozwiniętą gałęzią gospodarki w mieście i na terenach wiejskich jest handel. Wśród ponad 500 

placówek dominują małe sklepy. Sklepy detaliczne obsługiwane są przez kilkanaście hurtowni.  

W mieście Międzychód są także supermarkety: Intermarche, dwie Biedronki, Polomarket i Eko. 

 

W maju 2004r. Burmistrz Międzychodu wystąpił z inicjatywą powołania swojego ciała doradczego 

w postaci Rady Przedsiębiorców. Organ ten służy Burmistrzowi radą i opiniami w odniesieniu do 

kluczowych działań samorządu gminnego oraz wspiera przedsięwzięcia mające na celu poprawę 

warunków działania przedsiębiorstw w Gminie Międzychód. Rada funkcjonuje na bieżąco spotykając 

się raz na kwartał. Uczestnicząc w pracach Rady przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą  

i doświadczeniem, dzięki czemu współuczestniczą w kreowaniu rozwoju Gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 49 Rada Przedsiębiorców 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Bardzo ważną gałęzią gospodarki są usługi turystyczne. Międzychód jest znanym  

w skali całego regionu ośrodkiem wypoczynkowym. W Ośrodku Mierzyn Ustronie organizowane są 

różne formy wypoczynku i rekreacji. Znaczącym ośrodkiem wypoczynkowym jest Centrum Sportu 

Biznesu i Rekreacji – Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Mierzynie i Ośrodek jeździecko – 

wypoczynkowy SOKOŁÓWKA w Dormowie. Istotne są także inne, mniejsze ośrodki i zajazdy. 

Ważnym elementem usług turystycznych jest agroturystyka i działające Międzychodzkie 

Stowarzyszenie Agroturystyczne skupiające ponad 28  gospodarstw agroturystycznych.  

 

Gmina Międzychód jest z całą pewnością również gminą rolniczą. Z całkowitej powierzchni  

30 724 ha użytki rolne zajmują 37 % powierzchni, czyli 11 445 ha. Grunty orne, głównie V i VI 

klasa, zajmują obszar ok. 9 205 ha, sady – ok. 113 ha, łąki – ok. 1 464 ha, pastwiska – ok. 430 ha, 

lasy i grunty leśne – 16 028 ha oraz pozostałe grunty i nieużytki – 8 070 ha.  

W Gminie jest około 1046 indywidualnych gospodarstw rolnych, w tym 49 na terenie miasta 

Międzychód. Średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi ok. 10,9 ha.  

 

Dominującą gałęzią produkcji rolnej jest produkcja roślinna, w której przeważają uprawy zbożowe, 

a ziarna zbóż przeznaczane są przede wszystkim na cele konsumpcyjne i paszowe.  

W hodowli prym wiedzie hodowla trzody chlewnej, w mniejszej skali drobiu i bydła. W związku  

z ponad stuletnimi tradycjami przemysłu owocowo – warzywnego w Gminie nadal duże 

powierzchnie uprawy zajmują rośliny warzywne. Wśród nich dominują pomidory, które stanowią 

podstawę produkcji wielu gospodarstw. Produkcja w indywidualnych gospodarstwach rolnych 

powszechnie ma charakter wielokierunkowy. Zaledwie nieliczna grupa gospodarstw jest 

wyspecjalizowana w wybranym kierunku produkcji rolnej. Tylko około 296 indywidualnych 

gospodarstw rolnych (co stanowi 50,9 % ogółu gospodarstw) wytwarza produkty rolne głównie na 

rynek.  

 

Poza gospodarstwami indywidualnymi w Gminie gospodarują także dwie Rolnicze Spółdzielnie 

Produkcyjne, dwa gospodarstwa Skarbu Państwa oraz Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w 

Gorzyniu, należące do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W dziedzinie rolnictwa Gmina 

stawia na powiększenie indywidualnych gospodarstw rolnych, ich modernizację, tworzenie grup 

producenckich, upowszechnienie w małych gospodarstwach warzywnictwa, szkółkarstwa, zielarstwa, 

ogrodnictwa ekologicznego, itp. 
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Ponadto na terenie Gminy w ostatnich latach odkryto bogate złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. 

W wyniku przeprowadzonych badań dokonania próbnych eksploatacji złóż z odwierconych otworów, 

oszacowano wielkość zasobów tych kopalin. Dane publikowane przez Polskie Górnictwo Nafty  

i Gazu podają, że na terenie Gminy Międzychód oraz częściowo sąsiedniej Gminy Drezdenko 

znajduje się około 5,2 mln 38 ton ropy naftowej i około 7,5 mld m
3

 gazu ziemnego. Podane wielkości 

ropy i gazu, to te które zostaną wydobyte, natomiast ogólne zasoby są kilkakrotnie większe. Niestety 

przedłużają się prace nad budową kopalni złóż naftowych, która ma ruszyć w 2009 roku, a pierwsze 

tony przemysłowo wydobywanych kopalin mają trafić na rynek paliwowy na przełomie lat 2009 – 

2010. 

 

Cennym surowcem wykorzystywanym coraz intensywniej do produkcji materiałów budowlanych 

jest żwir, którego pokłady są zlokalizowane w Gminie w kilku miejscach. W chwili obecnej 

eksploatowana jest jedna kopalnia. Walorem terenów Gminy Międzychód są dobre warunki wietrzne 

i w związku z tym jeszcze w tym roku powstaną tutaj 3 parki elektrowni wiatrowych, co oznacza,  

że Gmina ma szansę stać się zagłębiem produkcji energii odnawialnej. 

 

 

 

2.8 SFERA SPOŁECZNA 

2.8.1 Ludność i zatrudnienie 

 

Ludność Gminy stanowi 50,3 % ludności powiatu międzychodzkiego i 0,55 % ludności 

województwa wielkopolskiego. Pod względem liczby ludności gmina Międzychód jest na 32 miejscu 

w województwie wielkopolskim.  

Stan ludności gminy w latach 1990-2010 charakteryzował się powolnym wzrostem. W 1990 roku 

gminę zamieszkiwało 17 614 osób. Natomiast od roku 2001 następował powolny spadek liczby 

ludności, aż do roku 2007, w którym można zaobserwować kolejny powolny wzrost. Na dzień 31 

lipca 2010 roku ludność gminy (stan według stałego miejsca zameldowania) liczyła 18 477 osób,  

w tym 8 920 kobiet i 9 557 mężczyzn.  

Stan ludności Gminy Międzychód w latach 1990 – 2010 z podziałem na miasto i wieś oraz kobiety 

i mężczyzn przedstawia poniższa tabela.  
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Rok 
Mieszkańcy 

ogółem 
Miasto Wieś Kobiety Mężczyźni 

1990 17 614 10 629 6 985 8 945 8 669 

1991 17 764 10 697 7 067 9 020 8 744 

1992 17 929 10 823 7 106 9 115 8 814 

1993 18 100 11 003 7 097 9 228 8 872 

1994 18 200 11 056 7 144 9 315 8 885 

1995 18 228 11 036 7 192 9 309 8 919 

1996 18 311 11 085 7 226 9 344 8 967 

1997 18 382 11 170 7 212 9 326 9 056 

1998 18 436 11 185 7 251 9 344 9 092 

1999 18 451 11 164 7 287 9 505 8 946 

2000 18 458 11 143 7 315 9 533 8 925 

2001 18 494 11 192 7 302 9 526 8 968 

2002 18 474 11 110 7 364 9 476 8 998 

2003 18 456 11 036 7 420 9 453 9 003 

2004 18 436 11 007 7 429 9 428 9 008 

2005 18 426 11 028 7 398 9 394 9 032 

2006 18 283 10 945 7 338 9 241 9 042 

2007 18 309 10 911 7 398 9 248 9 061 

2008 18 422 10 886 7 536 9 356 9 066 

2009 18 487 10 873 7 614 9 415 9 072 

2010 18 477 10 819 7 658 9 381 9 096 
 

Tabela 4 Stan ludności Gminy Międzychód w latach 1990-2010 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Dane tabelaryczne o stanie ludności Gminy Międzychód w latach 1990-2010 przedstawiono 

graficznie na wykresie 1. 
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Wykres 2 Liczba ludności Gminy Międzychód w latach 1990-2010 z podziałem na miasto i wieś 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Gęstość zaludnienia – liczba mieszkańców na 1 km
2
 wynosi 60,3 osób (powiat międzychodzki 

49,80, województwo wielkopolskie 112,68). 
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2.8.2 Bezrobocie 

 

Bardzo ważnym komponentem aktywności ekonomicznej Gminy jest bezrobocie. Stan 

bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31 lipca 2010r. wyniósł 557 osób. Stopę bezrobocia oraz 

liczbę osób bezrobotnych w Gminie Międzychód w latach 2004-2010 przedstawia poniższa tabela. 

 

Stan na rok Stopa bezrobocia w % 
Liczba osób 

bezrobotnych 

2004 13,5 1 598 

2005 10,1 1 206 

2006 8,1 977 

2007 4,2 511 

2008 3,0 369 

2009 5,3 645 

2010 4,4 557 

 

Tabela 5 Stopa bezrobocia i liczba osób bezrobotnych Gminy Międzychód w latach 2004-2010 
   Źródło: dane Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie 

 

 

Stopa bezrobocia w powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa wielkopolskiego  

i całego kraju w latach 2004-2010 przestawiała się następująco:  

stan na koniec 
powiat  

międzychodzki 

województwo 

wielkopolskie 
Polska 

stycznia 2010r. 10,1% 9,8% 12,7% 

czerwca 2010r. 8,8% 8,8% 11,6% 
 

grudnia 2009r. 9,2% 9,1% 11,9% 

grudnia 2008r. 5,6% 6,4% 9,5% 

grudnia 2007r. 9,9% 8,0% 11,4% 

grudnia 2006r. 15,7% 11,7% 14,8% 

grudnia 2005r. 17,8% 14,6% 17,6% 

grudnia 2004r. 21,9% 15,9% 19,1% 
 

Tabela 6  Stopa bezrobocia w powiecie międzychodzkim w stosunku do województwa wielkopolskiego i kraju 
   Źródło: [dane Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie] 

 

Z przedstawionych danych liczbowych wynika, że stopa bezrobocia w powiecie międzychodzkim  

w stosunku do województwa wielkopolskiego i całego kraju od roku 2004 sukcesywnie malała,  

aż do roku 2009.  Na obecną chwilę stopa waha się granicach 8 %.  

Aby utrzymać malejąca tendencję stopy bezrobocia, należy poszukiwać możliwości tworzenia 

nowych  miejsc pracy w sektorze usług, turystyki, czy rzemiosła. Dla rozwoju gospodarki konieczne 

jest wzmocnienie infrastruktury Gminy poprzez budowę dróg komunikujących ją z regionem oraz 

poprawiających warunki  komunikacji wewnątrzgminnej, a  także  nieustanna poprawa infrastruktury 

technicznej. 
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2.8.3 Oświata 

 

Gmina Międzychód ma bardzo dobrze zorganizowaną sieć placówek oświatowych, które  

w imieniu organu prowadzącego, nadzoruje i obsługuje Zespół Obsługi Ekonomicznej 

i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie.  

W Gminie działa jednooddziałowy Żłobek Miejski otaczający opieką dzieci do 3 roku życia. 

Dzieci w wieku od 3-6 lat uczęszczają do siedmiu publicznych przedszkoli miejskich i wiejskich oraz 

jednego przedszkola niepublicznego sióstr Elżbietanek. Młodzież kształci się w czterech szkołach 

podstawowych o strukturze klas I-VI, przy czym dwie z nich wchodzą w skład zespołów:  

w Łowyniu - Zespołu Szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz w Kamionnie - Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego. Ponadto funkcjonują trzy gimnazja, dwa zlokalizowane w Międzychodzie, jedno  

w Łowyniu.   

Posiadanie bogatej sieci placówek opiekuńczo-edukacyjnych jest lokalnym programem Gminy,  

usuwającym bariery dostępności do edukacji. Corocznie dokonywana jest wakacyjna wymiana 

młodzieży we współpracy z partnerskim niemieckim miastem Seelow, realizowana dzięki wsparciu 

finansowemu udzielanemu przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży w Poczdamie.  

Od 2005r. w Przedszkolu nr 2 w Międzychodzie funkcjonuje oddział integracyjny. Wśród wielu 

działań przedszkoli warto zauważyć: coroczne międzyprzedszkolne zawody sportowe, których 

organizatorem jest Przedszkole nr 3 w Międzychodzie, czy też Festiwal Kolęd Przedszkolaków, 

którego pomysłodawcą jest Przedszkole w Bielsku. W 2008r. wszystkie placówki realizowały projekt 

pomocy logopedycznej „Mówić poprawnie – logopedia w przedszkolach. Wszystkie przedszkola 

realizując program kształtowania więzi międzypokoleniowych współpracują z Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku w Międzychodzie poprzez udział w takich projektach jak: „Seniorzy w akcji”, 

„Powitanie wiosny”, czy posadzony wspólnie w Ogrodzie Jordanowskim klomb „Serce 

przedszkolaka”. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy wraz z Międzyszkolnym 

Uczniowskim Klubem Sportowym „JEDYNKA” w Międzychodzie jest organizatorem corocznych 

spotkań sportowych „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” z finałem w Warszawie, a także 

powiatowego konkursu ortograficzno - matematycznego dla klas III-V.  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie realizuje corocznie zmagania klas II szkół z powiatu 

międzychodzkiego pod nazwą „SUPER ZESPÓŁ”, a także promuje koszykówkę dla dzieci klas III-V 

rejonu pod hasłem „Pierwszy krok do basketu”, w szkole działa także odnoszący sukcesy zespół 

taneczny „Skowroneczki”.   
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Zdjęcie 50 Pierwszy krok do basketu 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Zespół Szkół w Łowyniu pochwalić się może nadanym w 2006r. imieniem Jana Pawła II i 

organizowanymi corocznie sesjami naukowymi dla uczniów gimnazjów, poświęconymi naukom 

papieża. Łowyńskie gimnazjum brało udział w projekcie „E - szkoła Wielkopolska 2009 - twórczy 

uczeń”. 

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Kamionnie preferuje 

wychowanie przez tradycję oraz upowszechnia edukację ekologiczną, propagując rezerwat „Dolin 

Kamionki”. Zespół realizuje innowacje pedagogiczne „Z kinezjologią uczymy się i bawimy” oraz 

opartą na pedagogice Marii Montessori innowację „Pomóż mi, a zrobię to sam”.  

Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie to posiadacz tytułu „SZKOŁA Z KLASĄ” i szkoła, w której 

funkcjonuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Natomiast Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie osiąga 

sukcesy w corocznym ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Gimnazja 

są organizatorami dwóch imprez integracyjnych dla klas pierwszych wrześniowej - „SKOK W 

GIMNAZJALNY ROK” oraz „MIKOŁAJKOWYCH  SPOTKAŃ GIMNAZJALNYCH”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 51 Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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W 2007r. wszystkie szkoły realizowały projekt wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży pn: „Szkoła  też  może  być  teatrem”, podczas którego odbywały się zajęcia dodatkowe  

z zakresu muzyki, plastyki, dziennikarstwa, tańca. Młodzież systematycznie gościła w teatrach 

Poznania i Gorzowa. Cyklicznie odbywały się we wszystkich szkołach koncerty filharmonii,  a także 

w każdej szkole powstało koło teatralne, które przygotowywało spektakl prezentowany w finale 

projektu. 

Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Międzychód posiadają pracownie komputerowe oraz 

internetowe centra informacji multimedialnej w szkolnych bibliotekach, uzyskane przez udział  

w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Młodzież może kształcić się w Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie, trzech zespołach Szkół 

Zawodowych. Na terenie Gminy Międzychód funkcjonuje również Specjalny Ośrodek Szkolno – 

Wychowawczy.  

W 2006r., przy dofinansowaniu środków Unii Europejskiej, wybudowano „Centrum sportowo 

rekreacyjne w m. Kamionna”. To nowoczesny zespół boisk sportowych i plac zabaw. Z obiektów 

tych korzystają przede wszystkim uczniowie lokalnej szkoły, ale także wszyscy mieszkańcy 

Kamionny.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zdjęcie 52 Centrum sportowo rekreacyjne w m. Kamionna  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

W  roku szkolnym 2009/10 oraz 2010/11 jest realizowany we wszystkich szkołach podstawowych 

i gimnazjach projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki „PŁYWAM – JESTEM 

BEZPIECZNY”, zakładający powszechną naukę pływania. 240 uczniów korzysta nieodpłatnie  

z zajęć pozalekcyjnych odbywających się na pływalni w Międzyrzeczu i Sierakowie. W roku 2010  

wszystkie  szkoły  podstawowe  otrzymały  środki  w ramach  programu „Radosna  szkoła” na zakup 

pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.  
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Ponadto w 2010r. pozyskano z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu 

Społecznego środki na realizację projektu pt. „Z JĘZYKAMI OBCYMI WYRUSZAMY W ŚWIAT” 

w kwocie 734 960 zł. Projekt ten realizowany będzie przez dwa lata szkolne 2010/11 i 2011/12.  

 

Zakłada on: 

- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego prowadzone w 19 grupach 10- osobowych po 1 

godzinie tygodniowo przez 35 tygodni każdego roku szkolnego. Każdy z uczestników otrzyma 

zestaw składający się z podręcznika i ćwiczeń. Szkoła  wyposażona  zostanie w słowniki, 

laptop i  rzutnik, 

- zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego prowadzone w 6 grupach 10-osobowych po 1 

godzinie tygodniowo przez 35 tygodni każdego roku szkolnego. Każdy z uczestników otrzyma 

zestaw składający się z podręcznika i ćwiczeń. Szkoła wyposażona zostanie  w słowniki,  

telewizor i odtwarzacz DVD, 

- warsztaty dziennikarskie z wykorzystaniem języków obcych i technologii informacyjnej – w 

każdej szkole wyłonione zostaną 10-osobowe koła dziennikarskie. Uczniowie będą 

uczestniczyć w 4 dwudniowych warsztatach. Koła dziennikarskie będą odbywać zajęcia po 2 

godziny w miesiącu. Efektem pracy kół dziennikarskich będą gazetki szkolne, w których znajdą 

się artykuły w języku angielskim i niemieckim, 

- festiwale piosenki -  zostaną  zorganizowane 2 festiwale piosenki anglo- i 

niemieckojęzycznej w kwietniu i grudniu 2011r., które pozwolą uczestnikom projektu pokonać 

lęk, zwalczyć stres i zaprezentować znajomość języka. Realizację tego przedsięwzięcia ułatwi 

zakup mikroportów, 

-  obozy językowe – zorganizowane zostaną 2 obozy językowe w każdym roku realizacji projektu 

dla 90 uczniów. Połączenie nauki języków z wypoczynkiem wpłynie na wzrost umiejętności 

językowych, a tym samym pokonywanie barier osobistej i psychologicznej. 

 

Młodzież może kształcić się w Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie, trzech zespołach 

Szkół Zawodowych. Na terenie Gminy Międzychód funkcjonuje również Specjalny Ośrodek Szkolno 

– Wychowawczy.  

 

2.8.4 Kultura 

 

Najstarszą placówką kulturalną w Międzychodzie jest istniejąca od grudnia 1945r. Biblioteka 

Publiczna im. Jana Daniela Janockiego, która posiada 4 filie (w tym 3 na wsi) i 11 punktów 

bibliotecznych, 1 bibliotekę sezonową w Mierzynie Ustroniu oraz oddział specjalny Muzeum 
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Regionalne. Do 2004r. była samodzielną placówką. W 2004r. połączono Muzeum Regionalne  

i Bibliotekę Publiczną. Jednostki te mają obecnie wspólną administrację.. Księgozbiór gminnej sieci 

bibliotek publicznych stanowi ok. 60 tys. woluminów. Siedziba główna Biblioteki od 1981r. mieści 

się na parterze dwukondygnacyjnego budynku Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Regionalnego „PROM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 53 Muzeum Regionalne w Międzychodzie  

   Źródło: [fot. M. Piosik] 

Na zbiory biblioteczne składają się książki, czasopisma oraz zbiory specjalne, wśród których 

można wyróżnić: audiowizualne, elektroniczne i muzealia.  

 

Wielkość księgozbioru Biblioteki to ok. 30 tys. woluminów. W wypożyczalni dla dorosłych 

zgromadzono księgozbiór o charakterze uniwersalnym: literaturę piękną, naukową 

i popularnonaukową, książki w językach obcych (angielskim i niemieckim) oraz przeznaczoną  

do wypożyczania część zbiorów dotyczących regionu. Podobny charakter ma księgozbiór oddziału 

dziecięcego. 

 Czytelnia regionalna w Muzeum Regionalnym dopiero kształtuje swój księgozbiór. Obecnie 

zawiera wydawnictwa dotyczące regionu, a także historii i etnografii. Wydawnictwa ciągłe 

gromadzone przez Bibliotekę to przede wszystkim czasopisma i prasa codzienna. Zbiory specjalne 

posiadane przez Bibliotekę to materiały biblioteczne i muzealia. Wśród zbiorów audiowizualnych są: 

kasety wideo, kasety magnetofonowe, płyty CD. Biblioteka posiada punkt książki mówionej 

prowadzony głównie z myślą o osobach niewidzących i niedowidzących. Większość pozycji 

dostępna jest na kasetach magnetofonowych. Planowane jest wzbogacenie tego zbioru o książki na 

nowocześniejszych nośnikach elektronicznych. Muzealia podzielone są na cztery zbiory: historyczne, 

etnograficzne, artystyczne i techniczne. Wszystkie zgromadzone przedmioty pochodzą z regionu.  
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W ramach działalności informacyjnej Biblioteka w okresie letnim uruchamia punkty Regionalnej 

Informacji Turystycznej. Wszystkie punkty zaopatrzone są w aktualną ofertę wydawniczą dotyczącą 

regionu, są to: ulotki, foldery, broszury, książki, prasa, wydawnictwa elektroniczne. Punkty te 

mieszczą się w siedzibie głównej, w Muzeum Regionalnym i w Filii Bibliotecznej nr 1 i są czynne w 

godzinach działania placówek. Poza tym w każdą sobotę lipca i sierpnia obok Muzeum organizowane 

są „Kiermasze Regionalne”, na których można kupić wydawnictwa dotyczące powiatu oraz 

pamiątkowe gadżety, a także uzyskać informacje z zakresy wiedzy o regionie. 

 Na chwilę obecną Biblioteka dysponuje trzema, podłączonymi do Internetu, stanowiskami 

komputerowymi dla czytelników. Czytelnia internetowa cieszy się rosnącym powodzeniem. 

Jeśli chodzi o komputerową bazę książek w sierpniu 2010r. Biblioteka kupiła najnowszą wersję 

programu, który umożliwi szybkie ukończenie komputeryzacji siedziby głównej, a następnie całej 

sieci bibliotecznej gminy.  

W 2006r. została wyremontowana elewacja budynku Muzeum oraz został zamontowany zegar na 

wieży muzealnej, wygrywający utwór Napoleona Rutkowskiego, znanego kompozytora Wielkiego 

Księstwa Poznańskiego i Polski Międzywojennej, mieszkającego w Ławicy (ok. 5 km od 

Międzychodu). Utwór „Mów do nie jeszcze” jest wygrywany codziennie o godz. 12.00 w południe. 

 Biblioteka będąca instytucją upowszechniania kultury kieruje do społeczności lokalnej bogatą 

ofertę kulturalno-oświatową, promującą książki i czytelnictwo oraz wiedzę o regionie. Biblioteka 

organizuje również promocje książek. Najczęściej dotyczy to lokalnych twórców oraz wydawnictw 

tematycznie powiązanych z regionem. Oprócz spotkań z pisarzami organizowane są również 

spotkania z ciekawymi ludźmi. Część z nich odbywa się w ramach spotkań „klubu pod Globusem”.  

 Bardzo popularne są prelekcje o tematyce regionalnej. Korzystają z nich wszystkie 

międzychodzkie szkoły i przedszkola, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby Seniora „Wrzos” 

i „Złoty Wiek” , Sejmik Kultury, harcerze oraz inne instytucje i osoby. Dla dzieci odwiedzających 

Bibliotekę organizowane są pogadanki o różnej tematyce. W stałej ofercie Biblioteki są oczywiście 

lekcje biblioteczne. Korzystają z nich przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych oraz 

przedszkolaki.  

 Przyłączenie do Biblioteki Muzeum Regionalnego korzystnie odbiło się na jej ofercie kulturalnej. 

Przestrzeń wystawiennicza jaką dysponuje Muzeum umożliwiła realizację wielu pomysłów. 

Skorzystało też na tym Muzeum, które znacznie poszerzyło swą ofertę. Wystawy, jakie organizuje 

Muzeum promują kulturę, sztukę, historię i przyrodę. Większość ekspozycji dotyczy regionu. 

Autorami wystaw są lokalni twórcy indywidualni, a także zrzeszeni w różnych organizacjach  

i instytucjach. Pojawiają się jednak też inne wystawy. Muzeum otwarte jest na różne pomysły 

twórców i różne potrzeby odbiorców. Aby wzbogacić swą ofertę, poszerzono ją o niezwykle ciekawe 

wystawy etnograficzne dotyczące kultur pozaeuropejskich. Wystawy sprowadzane są z Muzeum 

Etnograficznego w Łodzi i Muzeum Narodowego w Szczecinie.  
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Zdjęcie 54 Ekspozycje: Życie i sztuka Aborygenów, Sztuka Czarnej Afryki  

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Działalność wydawnicza jest jednym ze statutowych zadań Biblioteki. Biblioteka zajmuje się 

nią od dziesięciu lat. Dotyczy ona publikacji związanych głównie z historią z ziemi międzychodzkiej. 

Biblioteka w latach 1999-2009 wydała 7 folderów, 7 książek, 4 broszury oraz 3 płyty  

CD-ROM. Tematyka wydanych folderów i broszur dotyczy dziejów i etnografii miasta i regionu, 

zabytków oraz ważnych dla ziemi międzychodzkiej ludzi. Wydawnictwa te jako „minikompendia” 

lokalnej historii cieszą się dużą popularnością wśród osób korzystających ze zbiorów regionalnych 

Biblioteki, zwłaszcza dzieci i młodzieży szkolnej. Biblioteka poprzez swoją działalność wydawniczą 

stara się przyczynić do edukacji regionalnej społeczeństwa, a także promować ziemię międzychodzką 

wśród odwiedzających miasto i okolicę turystów. Zainteresowanie publikacjami regionalnymi stale 

rośnie zarówno wśród  mieszkańców, jak i przybyszów. 

Rok Autor Tytuł Typ publikacji 

1999 
 80. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego folder 

 Kamionna – 500-lecie parafii. broszura 

2000  W rocznicę powstania wielkopolskiego folder 

2001 

Izabela 

Taczanowska Nasza Mała Ojczyzna – Międzychód broszura 

 W rocznicę powstania wielkopolskiego w powiecie 

międzychodzkim. Wydarzenia lat 1918-1920 
folder 

2002 
Antoni 

Taczanowski 

Od gotyku do baroku na Pojezierzu 

Międzychodzko - Sierakowskim 
broszura 

2003 

Antoni 

Taczanowski 
Międzychodzkie ulice płyta CD-ROM 

Antoni 

Taczanowski 
Międzychód na starej fotografii płyta CD-ROM 

Antoni 

Taczanowski 
Wybitni mieszkańcy Międzychodu płyta CD-ROM 

2004 
Tadeusz 

Liberkowski 
Międzychodzka księga śmierci. Suplement książka 

2004-  „Informator Międzychodzki” miesięcznik 

2006 
Artur Paczesny Krótki przewodnik po najstarszej nekropolii 

Międzychodu 
folder 
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Antoni 

Taczanowski 
Szlakiem znanych międzychodzian folder 

2007 

Ludwik 

Andrzejewski 
Nieoceniony skarb książka 

 Radusz – wieś, której nie ma folder 

2008 

Marianna 

Batura 

Tajemnice Międzychodu 

(seria „Biblioteka Regionalna”) 
książka 

Antoni 

Taczanowski Międzychodzkie legendy broszura 

Antoni 

Taczanowski 
Szlakiem zabytków miasta i gminy Międzychód folder 

 Sierakowskie Zeszyty Historyczne. Zeszyt 1 książka 

2009 

 Sierakowskie Zeszyty Historyczne. Zeszyt 2 i 3 książka 

Ryszard 

Danecki 
Oda do młodego orzecha książka 

 Sonety z krainy 100 jezior piórem i pędzlem 

malowane (seria „Biblioteka Regionalna”) 
książka 

2010 
Antoni 

Taczanowski 
Jak zwiedzać Międzychód folder 

 
Tabela 7 Publikacje Biblioteki Publicznej w Międzychodzie w latach 1999-2010 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Najważniejszym wydawnictwem Biblioteki jest miesięcznik „Informator Międzychodzki” 

powstający we współpracy z Referatem Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie.  

Ukazuje się on bez przerw od sierpnia 2004r.  

Plany Biblioteki Publicznej na najbliższe lata to uruchomienie wypożyczalni komputerowej, 

udostępnienie katalogów wszystkich bibliotek sieci gminnej w Internecie, wzbogacenie oferty 

wydawniczej o cyklicznie wydawane katalogi nowości bibliotecznych.  

Ponadto Biblioteka planuje w nowopowstałym budynku Filii Bibliotecznej w Bielsku, stworzyć 

czytelnię komputerową oraz zorganizować w Muzeum wystawę malarstwa i biżuterii artystycznej 

rodziny Tietzów z Nowego Jorku.   

 

Wiodącą  rolę w zakresie kultury sprawuje Międzychodzki Dom Kultury. Od stycznia 2010r.  

zmienił on nazwę na Nadwarciańskie Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Regionalnego "Prom". Zmiana ta związana była z połączeniem Domu Kultury z Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach oraz nadaniem nowych funkcji dla Domu Spotkań  

w Mierzynie. Rozszerzenie działalności Domu Kultury, zmiana statutu i nazwy wiąże się także ze 

zmianą koncepcji funkcjonowania tej instytucji kultury, koniecznością lepszego jej dopasowania do 

pozyskiwania środków zewnętrznych (w tym unijnych), a także do wdrażanych już projektów 

związanych z Domem Spotkań w Mierzynie i CERiP w Mniszkach. Nowa nazwa i zmieniony statut 

odnoszą się też do planów rozszerzających zakres zadań - międzychodzka placówka ma być 

instytucją obejmującą swym zasięgiem i programem tę nadwarciańską część naszego regionu, ma być 

instytucją współpracującą w zakresie kultury z wieloma podmiotami w sąsiednich gminach. 
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  Nadwarciańskie Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego "Prom" składa 

się więc z Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie; Centrum Edukacji Regionalnej  

i Przyrodniczej w Mniszkach i Centrum Turystyki Rowerowej w Mierzynie. Realizuje zadania  

z zakresu:  

-  edukacji kulturalnej /muzyka, teatr, plastyka, taniec, kino/, 

-  upowszechnianie i prezentowanie sztuki profesjonalnej, 

-  animacji kulturalnej i wspierania amatorskiej twórczości artystycznej,  

-  ochrony i popularyzacji wartości kulturowych regionu, 

-  ochrony dziedzictwa regionalnego, 

-  edukacji regionalnej i historycznej, 

-  działalności wydawniczej, 

-  gromadzenia obiektów kultury materialnej i niematerialnej miasta, gminy i regionu, 

-  organizacji imprez kulturalnych wg kalendarza imprez i usługowo na zlecenie. 

Centrum organizuje zróżnicowane przedsięwzięcia kulturalne, od wojewódzkich i powiatowych 

przeglądów teatralnych, wokalnych do wszelakich koncertów i imprez zarówno dla młodzieży,  

jak i dorosłych, a także seniorów skupionych wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  

 

Bazę do działalności kulturalnej stanowią: budynek Międzychodzkiego Ośrodka Kultury z: salą 

widowiskową na 250 miejsc, z trzema garderobami, salą kameralną, salą fotelową, pracowniami 

specjalistycznymi i gabinetami zespołów, pomieszczeniami administracyjnymi, kabiną projekcyjną;  

Ośrodek Turystyki Rowerowej w Mierzynie – 20 miejsc noclegowych, sala kominkowa,  

jadalnia i zaplecze kuchenne, a także  przyległy teren rekreacyjny (ogniska, niewielkie eventy itp.) 

oraz Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, z trzema dużymi budynkami 

wystawowymi z ekspozycjami i warsztatami ginących zawodów, budynkiem ekspozycyjno-

administracyjny z pomieszczeniami dla stałej wystawy przyrodniczej (DIORAMA) i świetlicą 

wiejską oraz aktualnie remontowanym budynkiem tzw. małego spichlerza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdjęcie 55 Baza Turystyki Rowerowej w Mierzynie oraz Ośrodek Kultury w Międzychodzie  

Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Zdjęcie 56 Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej w Mniszkach – widok ogólny 
Źródło: [UM i G Międzychód] 

CAK „PROM” pełni funkcje menadżerskie w stosunku do wchodzących w jego skład ośrodków,  

a także wobec działających w ramach Centrum zespołów. Jako powołana w  oparciu o ustawowe 

regulacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na nowych zasadach Samorządowa  

Instytucja Kultury (z własną osobowością prawną) CAK „PROM”, w celu wypracowywania 

określonych planem budżetowym dochodów, pełni funkcję usługową, udostępniając całą bazę  

i organizując w szerokim zakresie imprezy kulturalne, edukacyjne, turystyczne, integracyjne dla 

określonych środowisk. W realizacji tych zadań CAK współdziała ze Stowarzyszeniem „SAMI 

SWOI” i w ramach tzw. małych programów ze Stowarzyszeniem „PUSZCZA NOTECKA”. 

 

  Przy CAK działają różnego typu  zespoły oraz sekcje zainteresowań:  

 Zespół Pieśni i Tańca „Dąbczaki”, Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-

Sierakowskiego, Chór Mieszany „Lutnia”,  Studio Piosenki,  sekcja plastyczna, zespół 

„Elba”, Formacja Hip-Hop, „Mortal Sanctuary” – łącznie 298 uczestników oraz Loża 

Programowa i Rada Młodzieżowa; 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku wraz z cyklem przewidzianych wspólnie ustalanym 

programem wykładów i działającymi sekcjami Teatralną, Taneczną, Brydżową. 

 

CAK „PROM” organizuje szereg imprez, które składają się na opracowany kalendarz imprez, a do 

najbardziej prestiżowych należą: 

 Festiwal Piosenki Naszych Sąsiadów „NIE MA JAK POMPA” z udziałem wykonawców  

z całej Polski a także zaproszonych wykonawców z Niemiec, Litwy, Rosji, Białorusi, 
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Ukrainy, Słowacji i Czech; 

 Wojewódzki Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych (styczeń/luty), w których bierze 

udział ponad 500 wykonawców z całego województwa, prezentując kolędy, pastorałki  

i jasełka, nawiązujące do tradycji bożonarodzeniowej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 57 Jasełka 
Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej (Pierwszej Damy Bałtyku urodzonej  

w Międzychodzie) w celu promocji walorów turystycznych, jakie posiada nasza gmina.  

W bogatej scenerii nadwarciańskiego krajobrazu prezentują się zespoły piosenki 

żeglarskiej z całej Polski; 

 

 

Zdjęcie 58 Festiwal Szanty 
Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 Cykl 10 spotkań ROZMOWY O WIELKICH POLAKACH,  prowadzonych przez Mistrza 

Mowy Polskiej Sławomira Pietrasa – dyrektora Teatru Wielkiego; 

 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
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 Wojewódzki Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego Seniorów  w dziedzinie tańca, 

teatru,  piosenki i małych form muzycznych; 

 Kino Filmów Znaczących; 

 Dni Międzychodu; 

 Letnie Koncerty Plenerowe „MUZYCZNA PRZYSTAŃ”; 

 Festyny letnie w sołectwach Gminy Międzychód;  

 Dożynki gminne; 

 WIELKIE SMAŻENIE POWIDEŁ – Babie Lato w Mniszkach; 

 ŚWIĘTO PODGRZYBKA – IMPREZA MIĘDZYGMINNA; 

 Kiermasz Rogali św. Marcina. 

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 
 

Zdjęcie 59 Koncert Patrycji Markowskiej i „Papa Dance” 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

2.8.5 Pomoc Społeczna  

 

Politykę Gminy w zakresie pomocy społecznej określa przyjęta przez Radę Miejską 

Międzychodu w dniu 15.08.2010r. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy 

Międzychód na lata 2008-2012”, którą realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej, będący jednostką 

budżetową Urzędu Miasta i Gminy, odpowiedzialną za wykonywanie zadań pomocy społecznej. 

Priorytetem w pracy Ośrodka Pomocy Społecznej są działania na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w szczególności: osób z zaburzeniami psychicznymi, osób i rodzin 

dotkniętych długotrwałym bezrobociem. 

Od roku 1996 w strukturach OPS działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych intelektualnie. Przez kilka lat z powodu braku odpowiedniego pomieszczenia 

placówka zlokalizowana była w trzech miejscach, co stanowiło duże utrudnienie zarówno dla 

zatrudnionych pracowników, jak i osób uczestniczących w zajęciach. Równocześnie były 

czynione starania o pozyskanie nowego, funkcjonalnego pomieszczenia. Te zamierzenia udało się 

zrealizować w roku 2004, kiedy to na potrzeby ŚDS władze Gminy przeznaczyły część 



 79 

pomieszczeń znajdujących się w hali widowiskowo – sportowej. W miesiącu czerwcu tego roku 

zostały zakończone prace remontowo – budowlane, ogólny koszt tych prac oraz wyposażenia 

wyniósł 82 600zł. Środki zostały pozyskane z Wielkopolskiego Urzędu Wojeewódzkiego. ŚDS 

rozpoczął swoją działalność w nowych pomieszczeniach o powierzchni 180m2 przystosowanych 

do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka opieką obejmuje 35 osób, a jej podstawowym 

zadaniem jest realizacja programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych prowadzących do 

poprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku lokalnym,  

a także do ich samodzielnego życia. Zadanie te realizuje zespół, w skład którego wchodzą: 

pedagog, psycholog, rehabilitant, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy. 

Drugą grupą w znacznym stopniu zagrożoną wykluczeniem społecznym są osoby i rodziny 

dotknięte długotrwałym bezrobociem. Częściowo ten problem rozwiązała Ustawa o zatrudnieniu 

socjalnym z 2003 roku, która umożliwiła powstanie w kwietniu 2005 roku Klubu Integracji 

Społecznej. KIS prowadzi działania o charakterze terapeutycznym, samopomocowych  

i zatrudnieniowym dla osób bezrobotnych, jak również dla innych grup zagrożonych 

marginalizacją, m.in. osób dotkniętych uzależnieniem, bezdomnych oraz opuszczających zakłady 

karne. 

W latach 2005 – 2009 Klub Integracji Społecznej, przy współpracy z Powiatowym Urzędem 

Pracy, realizował „Program Robót Publicznych i Prac Społecznie Użytecznych”, w którym 

uczestniczyło 120 osób.  W tym okresie liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej zmniejszyła się o 25%, co potwierdza, że samo wsparcie finansowe jest 

niewystarczające bez polityki aktywizacyjnej oraz działań terapeutycznych. 

Inne działania Ośrodka Pomocy Społecznej: 

- wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez kontynuowanie działalności 

trzech Klubów Seniora „Złoty wiek”, „Wrzos” w Międzychodzie oraz Klub Seniora w 

Kamionnie: mających na celu integrację ze społecznością lokalną, zagospodarowanie 

czasu wolnego, rozwijanie systemu opieki usługowej i pielęgnacyjnej w miejscu 

zamieszkania, aktywizację zawodową i społeczną;  

- wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych i wielodzietnych poprzez udzielanie pomocy w 

przezwyciężaniu trudności materialnych i problemów opiekuńczo – wychowawczych 

(terapia, poradnictwo, pomoc materialna, praca socjalna). 

 

2.8.6 Klub Integracji Społecznej 

 

Klub Integracji Społecznej powstał 15 marca 2005r. jako odrębna jednostka Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Międzychodzie. Pierwotnie KIS liczył 30 osób; osób - bez szans na znalezienie 

jakiejkolwiek pracy. W miarę upływu lat Klub Integracji Społecznej rozbudował się. Obecnie jest 
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to liczba 122 osób. W skład kadry wchodzą 4 osoby: koordynator, pracownik ds. reintegracji 

zawodowej, pracownik ds. reintegracji społecznej, pracownik ds. zaopatrzenia.  

Jako zasadnicze cele Klub Integracji Społecznej przyjął reintegracje społeczną – przygotowanie 

członków do pełnienia ról społecznych, aktywności w społeczności lokalnej i w swoim 

środowisku oraz reintegracje zawodową – przygotowanie pracowników do samodzielnego 

zaistnienia na rynku pracy, program zatrudnienia socjalnego. Dodatkowo w okresie jesienno-

zimowym organizowane są zajęcia szkoleniowe z zakresu problematyki społecznej- spotkania ze 

specjalistami. Hasło przewodnie KIS-u: „Reintegracja społeczna i zawodowa ludzi, którym grozi 

wykluczenie społeczne, może współgrać z zarządzaniem, utrzymaniem i przebudową terenów 

zieleni”. Zadaniowo KIS zrealizował następujące cele:  

- przebudowa Parku Oskara Tietza (pierwszą część Parku wykonało Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej), 

- przebudowa terenów wokół Jeziora Miejskiego, 

- budowa i rozbudowa Stanicy przy Starym Moście, 

- przebudowa zieleni w ciągu ulicy Marszałka Piłsudskiego i skweru przy ulicy Langowicza w 

Międzychodzie, 

- przebudowa Ogródka Jordanowskiego w Międzychodzie, 

- budowa infrastruktury w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, 

- budowa terenów zieleni wokół Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Kamionnie. 

 

Klub Integracji Społecznej to także imprezy o charakterze społeczno – kulturalnym. Na swoim 

koncie ma: coroczną Wigilię Gminną na Hali Widowiskowo – Sportowej, imprezy promocyjne  

w Mniszkach (majówka, Święto Matki Boskiej Zielnej, Wielkie Smażenie Powideł), zabawy 

bezalkoholowe w Tuczępach, współorganizacja wielu imprez i występów na Hali Widowiskowo – 

Sportowej.  

Aby program realizowany przez KIS trafił do ludzi zagubionych (zagrożonych wykluczeniem 

społecznym) trwale współpracuje on z następującymi Instytucjami:  

Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie, Sąd Rejonowy w Szamotułach (kurator zawodowy), 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzychodzie, Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Międzychodzie, Stowarzyszenie Samopomocowe „Barka” w Chudopczycach, 

Stowarzyszenie „Monar” oraz Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie.  

W zadaniach rzeczowych (w terenie) KIS współpracuje z gminnymi jednostkami budżetowymi: 

- Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie; 

- Międzychodzkim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej;  

- Międzychodzkim Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzynie; 

- Zespołem Opieki Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie; 
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oraz Ochotniczą Strażą Pożarną i Nadleśnictwem w Międzychodzie. 

KIS to nie tylko praca w zadaniach rzeczowych, to żmudna i trudna praca nad ludźmi 

zagubionymi. Celem działania jest przywrócenie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym w 

funkcjonowaniu struktury naszej lokalnej społeczności. Maksymą Klubu Integracji Społecznej jest 

hasło: „Twórzmy lepszy świat”, które stara się realizować poprzez dewizę: „Nie siedź. Bądź aktywny. 

Bezczynność jest powolnym umieraniem. To początek każdego upadku. Życie jest codzienną walką. 

Kto nie chce walczyć ten powoli umiera. Wiec pracuj, pracuj, rób cos dla siebie albo dla innych”. 

Zamierzenia KIS-u w roku 2010 dotyczą obszarów miasta i gminy Międzychód, objętych 

robotami publicznymi, organizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy, a są to: 

- prace nad Jeziorem Miejskim od ul. Czynu 600-lecia do plaży miejskiej; 

- budowa placu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w obrębie młyna miejskiego; 

- kontynuacja budowy ciągu pieszego i rowerowego wraz z placem rekreacyjnym dla dzieci i 

młodzieży od ulicy Bagiennej do hotelu Neptun; 

- zakończenie budowy parku przy skrzyżowaniu ulic Sikorskiego oraz Rolnej. Połączenie parku 

z terenem przy stadionie miejskim wraz z kompleksem sportowym „Orlik 2012”; 

- rekultywacja drugiej strony ul. Marszałka Piłsudskiego, od ul. Szpitalnej do przystanku PKS-

u naprzeciwko dawnej przychodni (odnowienie trawnika oraz ustawienie ławek); 

- park za pomnikiem Harcerza (prace przygotowawcze wspólnie z Zespołem Szkół Nr 3);  

- stanica nad rz. Wartą (stałe prace porządkowe); 

- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kamionnie (zadania porządkowe i przestrzenne na terenie 

wsi oraz szkoły);  

- Zespół Szkół w Łowyniu – porządki przestrzenne w szkole i na terenie wsi;  

- Nadleśnictwo Międzychód – sprzątanie poboczy dróg;  

- porządkowanie ulic i ciągów pieszych chodników na terenie miasta, udział w akcji zimowej 

przy  współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie;  

- Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji (utrzymanie porządku i czystości na 

terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Mierzynie); 

- rozbudowa plaży w Mierzynie; 

- stały dozór nad Cmentarzem Wyznaniowym przy ul. Chrobrego oraz nad byłym Cmentarzem 

Żydowskim przy ulicy Cmentarnej;  

- pomoc przy utrzymaniu czystości na terenie szkół podstawowych i gimnazjalnych (Szkoła 

Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 ); 

- utrzymanie oraz obsługa kompleksu boisk „Orlik 2012” przy ulicy Gorzyckiej oraz 

Langowicza;  

- Środowiskowy Dom Samopomocy – utrzymanie porządku (według potrzeb);  

- inne tereny wskazane przez Burmistrza oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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2.8.7 Sport 

 

Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji w Mierzynie administruje miejskimi 

obiektami sportowymi w Międzychodzie oraz bazą Ośrodka Mierzyn – Ustronie.  

Bazę sportową tworzą obiekty:  

 

Hala Widowiskowo – Sportowa przy ul. Dworcowej 

 

Oddana do użytku w 2000r.  hala widowiskowo – sportowa jest chlubą miasta. Wybudowano ją  

w ramach środków budżetowych Gminy. Spełnia najwyższe standardy międzynarodowe.  

 

Dane techniczne hali: 

 powierzchnia całkowita około 4800m
2
, 

 powierzchnia boiska: 1442m
2
, 

 nawierzchnia z tworzywa typu PULSTIC 2000 RD na podłożu drewnianym, 

 wysokość nad boiskiem: 14,6m, 

 miejsca siedzące na trybunach: 402,  

 możliwość oddzielenia trzech treningowych kortów tenisowych, boisk do koszykówki  

i siatkówki, 

 centralny kort tenisowy, boisko do piłki ręcznej, nożnej halowej, koszykówki i siatkówki  

- sprzęt (m.in. kosze najazdowe), 

 stanowisko telewizyjne, 

 bardzo dobre warunki akustyczne. 
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Zdjęcie 60 Hala Widowiskowo – Sportowa na ul. Dworcowej  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Parametry Hali umożliwiają odbywanie się na jej terenie bardzo prestiżowych imprez sportowych 

(np. Mistrzostwa Polski Weteranów Piłki Siatkowej, mecz I Ligi Kobiet piłki siatkowej,) i 

widowiskowych (Mistrzostwa Polski w Tańcach Nowoczesnych Break Dance, Elektric Boodgie, Hip 

Hop, Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego) oraz liczne koncerty m.in. takich zespołów jak: 

Arka Noego, Łzy, Kombi, Perfekt, Stachurski, Doda, czy Reprezentacyjny Zespół Artystyczny 

Wojska Polskiego, gromadzące jednocześnie ponad 2000 osób.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 61 Koncert zespołu „Łzy” oraz Dody na Hali Widowiskowo - Sportowej  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Obiekty sportowe przy ul. Langowicza  

 

Należa do nich sala gimnastyczna, dwie płyty piłkarskie - główna i treningowa, boisko 

wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, trybuny, bieżnia, skocznia w dal i rzutnia do kuli,  płyta 

boczna do gry w piłkę nożną oraz tzw. Dom Sportowca, stanowiący zaplecze sanitarno - socjalne dla 

piłkarzy.  

 

 

Zdjęcie 62 Główna płyta stadionu  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 63 Dom Sportowca i trybuny przy stadionie 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Boiska ORLIK 2012 

Boiska ORLIK 2012 powstały w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” pod inspicjami 

Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od 2009 r. Gmina Międzychód wybudowała dwa ogólnodostępne, 

bezpłatne kompleksy boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym. W skład kompleksu 

wchodzą dwa boiska - boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do siatkówki i koszykówki  

(wym. 19,1m x 32,1m) , boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 30m x 62m) oraz 

wielofunkcyjny budynek  sanitarno – szatniowy (obiekt kontenerowy) o powierzchni ok. 60 m
2
. 

 

Zdjęcie 64 Boiska ORLIK 2012 na ul. Gorzyckiej w Międzychodzie 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 65 Boisko ORLIK 2012 na ul. Langowicza w Międzychodzie  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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W 2007r. powstał system rozgrywek gminnej ligi sołeckiej. W większość wsi (15 z 26 sołectw) 

odnowiono, bądź wybudowano boiska piłkarskie, na których odbywają się rozgrywki piłkarskie 

drużyn sołeckich, cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy.  

Na terenie Gminy działają liczne organizacje i kluby sportowe. Do klubów, które podtrzymują 

tradycje sportowe regionu zaliczyć można: Miejski Ludowy Klub Sportowy „WARTA” – jeden z 

najstarszych w Wielkopolsce klub piłki nożnej o ponad 90 letniej tradycji, Miejski Klub Sportowy 

„SOKÓŁ” Marbo – klub piłki koszykowej, Klub Sportowy „Jeziorak” – klub tenisa stołowego oraz  

Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" Łowyń - piłka nożna.   

Inne kluby sportowe działające w Gminie to: 

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA",  

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan Sekcja KARATE Tradycyjnego,  

 Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego",  

 Uczniowski Klub Sportowy "MIKST" Międzychód,   

 Uczniowski Klub Sportowy "Feniks",  

 Uczniowski Klub Sportowy "Wilki",  

 Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki "SKORPION". 

MOSTiR jest także współorganizatorem licznych cyklicznych imprez sportowych.  

2.8.8 Organizacje pozarządowe 

Na terenie Gminy Międzychód funkcjonuj wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

Postrzegając organizacje pozarządowe jako partnerów w dążeniu do poprawy jakości życia 

mieszkańców Gminy Międzychód oraz budowy i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, 

samorząd Gminy corocznie uchwala program współpracy z nimi.  Jest to dokumentem mający na celu 

nadanie dążeniom administracji publicznej i organizacji pozarządowych wspólnego kierunku, co 

umożliwi rozwiązywanie problemów przy wykorzystaniu potencjału społeczności lokalnej. W 

niniejszym programie określone są obszary, formy i zasady tworzenia partnerstwa z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie 

Gminy. Do głównych należą:    

 Centrum Rekreacyjno Survivalowe SKORPION,  

 Chór Mieszany „Lutnia”,  

 Grupa Paintballowa P.O.G.R.O.M, 

 Fundacja Obchodów 750-lecia Kamionny,  

 Klub Amazonek w Międzychodzie,  

 Klub Integracji Społecznej (KIS),  

 Klub Piłkarski "MHM Paech" Kamionna,  

 Klub Płetwonurków "OXYGEN",  

 Klub Tenisa Stołowego "JEZIORAK",  

http://www.crsskorpion.pl/index.php
http://www.powiat-miedzychodzki.pl/lutnia.html
http://www.pogrompmi.pl/
http://www.kamionna.pl/
http://www.miedzychod.pl/content.php?mod=sub&cms_id=35&lang=pl&p=p21&s=s21
http://www.oxygenpmi.pl/
http://kts.jeziorak.w.interia.pl/
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 Klub Seniora "Złoty wiek", 

 Klub Seniora "Wrzos",  

 Klub Seniora w Kamionnie, 

 Koło Łowieckie nr 97 "Lis",  

 Koło Związku Sybiraków,  

 Komenda Hufca ZHP, 

 Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki "SKORPION",   

 Ludowy Zespół Sportowy "ORZEŁ" w Łowyniu,   

 Miejski Ludowy Klub Sportowy "WARTA",  

 Miejsko Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Międzychodzie, 

 Międzychodzki Klub Sportowy "SOKÓŁ",  

 Międzychodzki Klub Motocyklowy "Junak",  

 Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych, 

 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA",  

 Ochotnicza Straż Pożarna,  

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, 

 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, sekcja Międzychód,  

 Polski Związek Wędkarski KOŁO Międzychód,  

 Stowarzyszenie "SAMI SWOI MTM"  przy CERiP Mniszki,  

 Stowarzyszenie "ALTERNATYWA",  

 Stowarzyszenie Artystyczne „Drzewce 2002”,  

 Stowarzyszenie dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy Razem",  

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan Sekcja KARATE Tradycyjnego,  

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „OBRA – WARTA”,  

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej, 

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Puszcza Notecka",  

 Stowarzyszenie Ogólnopolskie Obywateli Ruch Obrony Bezrobotnych,  

 Szkolny Związek Sportowy "Powiatu Międzychodzkiego",  

 Środowiskowy Dom Samopomocy, 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejsko – Gminny,   

 Uczniowski Klub Sportowy "MIKST" Międzychód,   

 Uczniowski Klub Sportowy "Feniks",  

 Uczniowski Klub Sportowy "WILKI", 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku,  

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,  

 Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Pol.,  

 Związek strzelecki "STRZELEC",  

 Zespół Pieśni i Tańca "Dąbczaki". 
 

 

http://www.sokolmarbo.republika.pl/
http://www.robsonp.neostrada.pl/
http://www.miedzychod.pl/content.php?mod=sub&cms_id=20&lang=pl
http://www.miedzychod.pl/content.php?mod=sub&cms_id=21&lang=pl
http://drzewce2002.republika.pl/
http://www.srodowiskowy.ubf.pl/
http://www.lgrow.pl/
http://www.leaderplus-puszczanotecka.pl/index.php
http://www.miedzychod.pl/content.php?mod=sub&cms_id=22&lang=pl
http://www.srodowiskowy.ubf.pl/
http://www.utw.miedzychod.pl/
http://www.os1501.republika.pl/
http://www.miedzychod.pl/content.php?mod=sub&cms_id=25&lang=pl
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2.8.9 Opieka medyczna 

 

Opiekę medyczną zapewniają trzy przychodnie medycyny rodzinnej: NZOZ Przychodnia  

„Pul – Med.” Międzychód, Przychodnia Lekarska „Provita” s.c. Międzychód, Niepubliczny 

Profilaktyczno – Leczniczy ZOZ „Medica” Międzychód – Bielsko, przychodnia specjalistyczna 

SPZOZ Międzychód, indywidualne praktyki lekarskie i pielęgniarskie.  

Ponadto w Międzychodzie znajduje się szpital SP ZOZ Międzychód, Dom Pomocy Społecznej 

Piłka – Zamyślin w administracji powiatu.  

Zadania z zakresu opieki społecznej wykonują ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom 

Samopomocy wraz ze Stowarzyszeniem dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego "Bądźmy 

Razem” oraz trzy Kluby Seniora. 

 

 

 

Zdjęcie 66 Szpital w Międzychodzie  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Rozdział 3.  

 

Identyfikacja głównych problemów i obszarów poprawy 
sytuacji. 

3.1 ANALIZA SWOT. 

 
Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron Gminy oraz przeanalizowanie 

szans i zagrożeń wynikających z otoczenia pozwoli na sformułowanie celów. Mocne punkty analizy 

SWOT należy nadal rozwijać i doskonalić, słabe zaś eliminować, bądź zreorganizować.  

3.1.1 Identyfikacja mocnych i słabych stron Gminy Międzychód – potencjał 

wewnętrzny, zasoby gminy. 

 
POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

Mocne strony 

 położenie w zachodniej części województwa, w strefie największego wzrostu, na osi zachód – 

wschód, 

 położenie przy drodze krajowej nr 24 (Poznań - Szczecin.). Odległość do Poznania 80km, 

Gorzowa 60km i Berlina 200km, odległość od AUTOSTRADY 19km,  

 duża powierzchnia  lasów (51% powierzchni Gminy) i zwierzyny łownej, 

 52 jeziora na terenie Gminy Międzychód z I klasą czystości, 

 bogaty krajobraz przyrodniczy - na terenie Gminy Międzychód znajduje się Pszczewski Park 

Krajobrazowy, Sierakowski Park Krajobrazowy, Puszcza Notecka, Rezerwat Przyrody Dolina Kamionki, 

Rezerwat Przyrody „Kolno Międzychodzkie”, liczne pomniki przyrody, 

 miasto malowniczo położone pomiędzy rzeką Wartą, a Jeziorem Miejskim, 

 centralne położenie w Powiecie Międzychodzkim, 

 miasto Międzychód siedzibą powiatu, centrum administracji publicznej, 

 niezagrożone środowisko przyrodnicze przy braku większych zakładów przemysłowych, 

 krajowy system oczyszczania, Gminny Program Ochrony Środowiska, 

 duże rezerwy miejskiej oczyszczalni ściekowej, 

 położenie w korzystnej strefie dla lokalizacji elektrowni wiatrowej - miejsca wskazane w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Międzychód,  
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 Czyste środowisko naturalne dzięki: 

- zmniejszeniu emisji pyłów do atmosfery – kotłownie gazowe, olejowe, 

- pełnej kanalizacji Miasta (za wyjątkiem nowopowstałych osiedli), częściowej obszarów 

wiejskich, 

- utworzenie Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City. Zamknięcie i rekultywacja małych 

wysypisk śmieci, 

- ewidencji zbiorników bezodpływowych.    

 

Słabe strony 

 niewystarczająca świadomość mieszkańców o potrzebie ochrony środowiska naturalnego, 

 degradacja środowiska przez niekontrolowane odprowadzanie ścieków i odpadów stałych, 

 zbyt niski poziom oczyszczania ścieków na terenach wiejskich, 

 zbyt słabe wykorzystanie walorów naturalnych Gminy, 

 słabe zabezpieczenie atrakcyjnych terenów Gminy przed zanieczyszczeniami środowiska, 

 zły jakość istniejącej sieci w wielu miejscowościach Gminy (azbest), 

 duże rozproszenie zabudowy niektórych miejscowości, 

 nierozwiązany problem pełnego zagospodarowania osadów pościelowych. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA,  

GOSPODARKA KOMUNALNA, ROZWÓJ GOSPODARCZY 

 

Mocne strony 

 obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego MBDW,  

 systematyczne wdrażanie kolejnych odcinków Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Międzychód,  

 Studium Komunikacyjne Miasta, 

 Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Międzychód w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe oraz wytyczne,  

 Gminny Program Gospodarki Odpadami,  

 Studium Gospodarki Wodno – Ściekowej, 

 Gminny Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie,  

 wysoki stopień zwodociągowania terenów wiejskich,  

 dobra jakość istniejących ujęć wody, 

 pełna kanalizacja miasta, (za wyjątkiem nowopowstających osiedli), częściowa dla obszarów wiejskich, 

 dobrze rozwinięta sieć telefoniczna,   

 rozbudowana sieć gazowa w mieście w oparciu o gaz ziemny GZ-50, 

 dobra jakość usług komunalnych, 
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 Miejska Oczyszczalnia Ścieków (mechaniczno – biologiczna, działająca od 1998r.), zapewniająca 

podłączenie ścieków z terenu całej Gminy, 

 nowopowstałe miejsca parkingowe,  

 wysoki poziom nakładów samorządów na cele rozwojowe, 

 inwestycje finansowane ze środków Unii Europejskiej,  

 Gmina Międzychód posiada wyznaczone tereny pod inwestycje gospodarcze, 

 oferta inwestycyjna Gminy Międzychód i promocja gospodarcza,  

 wysoka aktywność i przedsiębiorczość społeczeństwa, 

 korzystne położenie geograficzne Gminy Międzychód (droga krajowa Poznań – Szczecin, 200km 

do Berlina).  

 

Słabe strony 

 zły stan dróg wojewódzkich,  

 słabo rozwinięta sieć dróg oraz niski standard nawierzchni dróg, 

 niedrożny system szlaków komunikacyjnych w mieście, 

 zawieszona osobowa komunikacja kolejowa, 

 uzbrojenie terenów w energię elektryczną: technicznie przestarzały Główny Punkt Zasilania bez 

możliwości zwiększenia mocy. Obecnie nie ma możliwości przyłączenia dużego odbiorcy o mocy 

zapotrzebowanej powyżej 1 MW, potencjalna szansa w okolicach Łowynia, GPZ Zielomyśl 8 km,  

 brak sieci gazowej na terenie wiejskim, 

 niewystarczający system zasilania miasta w wodę, 

 zły stan techniczny zasobów mieszkaniowych i brak mieszkań komunalnych i socjalnych, 

 słabe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną w mieście, na terenie nowopowstałych osiedli 

mieszkaniowych i na terenach wyznaczonych pod inwestycje ora budownictwo mieszkaniowe, 

 słabe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną na terenie wiejskim, konieczna jest modernizacja 

istniejącej infrastruktury, w tym: 

-  konieczność wymiany sieci wodociągowej zbudowanej z rur azbestowych, 

- konieczność modernizacji starszych stacji uzdatniania wody na terenach wiejskich i powiązania 

systemu wodociągowego,     

 zły stan techniczny budynków zabytkowych w obszarze Starego Miasta, 

 niewystarczająco rozwinięta sieć telefoniczna na terenach wiejskich, bark dostępu do Internetu, 

 ograniczone oddziaływanie aglomeracji poznańskiej na region, 

 niewystarczający rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 

 brak nowych inwestorów z zewnątrz, 

 zbyt małe wykorzystanie akwenów wodnych dla hodowli ryb i przetwórstwa rybnego. 
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INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE: 

EDUKACJA, KULTURA, SPORT, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO 

 

Mocne strony 

 Muzeum Regionalne,  

 szeroka działalność kulturalna Nadwarciańskiego Centrum Animacji Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Regionalnego „PROM” z Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w 

Mniszkach oraz Biblioteki Publicznej z Oddziałem Muzealnym, 

 ciekawe zabytki architektoniczne, 

 bogate dziedzictwo kulturowe, 

 promocja rękodzielników z terenu Gminy,   

 wyremontowana siedziba Centrum „PROM” z salą widowiskowo – kinową,  

 dobrze funkcjonująca Hala Sportowo - Widowiskowa spełniającej najwyższe standardy krajowe, 

 dynamicznie funkcjonujące boiska w ramach programu rządowego „Moje boisko - Orlik 2012”, 

 prężna działalność klubów sportowych, 

 utworzenie Gminnej Ligi Sołeckiej piłki nożnej, 

 różnorodna działalność stowarzyszeń,   

 utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

 dobrze rozwinięta współpraca z zagranicą w dziedzinie kulturalnej i sportowej, 

 zagospodarowana przystań na rz. Warcie, pełniąca również funkcję centralnego miejsca organizacji 

imprez dużych imprez plenerowych,  

 wysoka aktywność mieszkańców, 

 duża liczba studiujących, 

 dobrze rozwinięta i funkcjonująca sieć szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli i żłobka  

 dobra organizacja dowozu dzieci do szkół, 

 Środowiskowego Domu Samopomocy, 

 walka z uzależnieniami - powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds. przeciwdziałania alkoholizmowi  

i narkomanii), 

 realizacja tzw. programów miękkich w dziedzinie oświaty i pomocy społecznej,  

 działalność Klubu Integracji Społecznej, wykorzystanie programu robót publicznych,  

 wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców (Policja, Oddział Intensywnej Opieki 

Medycznej, Straż Pożarna, jednostki OSP, Straż Miejska, Jednostki Ratownictwa Gazowego, Pogotowie 

Energetyczne), 

 dobra opieka medyczna (szpital na terenie Gminy Międzychód, Pogotowie Ratunkowe, sieć przychodni 

lekarskich, sieć aptek), 

 „Informator Międzychodzki” – biuletyn informacyjny Gminy Międzychód wydawany od 2004r. 

„Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie”, Tydzień Międzychodzko – Sierakowski.   
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Słabe strony 

 

 niewystarczająca baza infrastruktury sportowej i kulturalnej w mieście i na terenach wiejskich  

 powiększenie się różnic w dochodach ludności, 

 niewystarczająca liczba miejsc pracy dla ludzi młodych i wykształconych. 

 trudności z dostosowaniem profilu kształcenia do potrzeb lokalnego środowiska. 

 bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych. 

 zbyt słabo rozwinięte usługi zdrowotne w zakresie opieki specjalistycznej.  

 

INFRASTRUKTURA I USŁUGI TURYSTYCZNE ORAZ PROMOCJA 

 

Mocne strony 

 

 rosnący popyt na usługi turystyczne i rekreacyjne, 

 atrakcyjne walory wypoczynkowe oraz krajobrazowe na terenie Gminy, 

 współpraca z Międzychodzkim Stowarzyszeniem Agroturystycznym,  

 organizacja imprez plenerowych: Dni Międzychodu, Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej, 

Festiwal „Nie ma jak pompa”, Święto Podgrzybka, Jarmark w Dolinie Kamionki z Wielkim 

Smażeniem Powideł w Mniszkach,  

 dynamicznie rozwijające się Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,  

 wytyczone i oznakowane szlaki turystyczne piesze i rowerowe,  

 wydanie Przewodnika Turystycznego „Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie” autorstwa 

Włodzimierza Łęckiego,  

 promocja turystyczna Gminy (Centrum Informacji Turystycznej, udział w targach turystycznych, 

giełdach), 

 logo Gminy Międzychód i hasło promocyjne „Międzychód – Miasto z Pompą”,  

 ośrodek turystyczno-wypoczynkowy w Mierzynie, Dormowie, Radgoszczy,  

 poprawa estetyki Miasta, zagospodarowanie terenów zielonych,  

 wykonanie kanalizacji na terenie ośrodków wypoczynkowych, 

 aktywnie działająca promocja Gminy Międzychód,  

 funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej „Obra - Warta”.  
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Słabe strony 

 

 niewystarczająco wykorzystane możliwości rozwoju i turystyki i rekreacji, 

 brak stworzonych i wypromowanych produktów turystycznych,  

 zbyt mała baza noclegowa i gastronomiczna, 

 brak restauracji i kawiarni w centrum Miasta, 

 brak w pełni uzbrojonych terenów pod inwestycje rekreacyjno – turystyczne, 

 słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, 

 niewystarczająca promocja i rozwój turystyki wodnej w oparciu na przepływającej przez miasto 

rzeki Warty i centralnie położonego Jeziora Miejskiego. 

 

ROLNICTWO I ODNOWA WSI 

 

Mocne strony 

 

 współpraca w zakresie turystyki z sąsiednimi gminami w ramach LGD Stowarzyszenie  

„Puszcza Notecka”, 

 duże zaplecze produkcji owocowo – warzywnej dla przetwórstwa, 

 korzystne warunki przyrodnicze dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

 funkcjonujące Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,  

 budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, 

 działania w zakresie odnowy wsi – budowa centrów sportowo – kulturalnych na terenach wiejskich.   

 

Słabe strony 

 

 słaba aktywność zawodowej ludności wiejskiej poza rolnictwem, 

 słaba jakość gleb na terenie Gminy,  

 degradacja obszarów „popegeerowskich”, 

 niezagospodarowana lub zaniedbana przestrzeń publiczna na obszarach wiejskich Gminy 

Międzychód, 

 brak aktywności społeczeństw obszarów wiejskich,  

 niewystarczająca infrastruktura techniczna na terenach wiejskich. 
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3.1.2 Szanse i zagrożenia rozwoju Gminy Międzychód – otoczenie zewnętrzne  

 

Szanse rozwoju Gminy w latach 2010 – 2015 wiążą się przede wszystkim z: 

 

POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE 

 korzystne położenie Gminy Międzychód,  

 docenienie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych,  

 aktywizacja terenów wzdłuż autostrady A2. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA 

KOMUNALNA, ROZWÓJ GOSPODARCZY  

 

 większe wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej, 

 eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Gminy, 

 partnerstwo publiczno – prywatne,  

 selektywna zbiórka odpadów – Zuo Clean City.  

 

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE: 

EDUKACJA, KULTURA, SPORT, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO 

 

 wykorzystanie potencjału infrastruktury sportowej Gminy i wpisanie do Master Planu Euro 2012 

w dziale Centra Pobytowe wspólnie ze Skansenem OLANDIA w Prusimiu i Pałacem Wiejce,  

 kontraktowanie usług społecznych z organizacjami pozarządowymi,  

 rozwój demokracji lokalnej – możliwość współdecydowania o przyszłości gminy,  

 uruchomienie lokalnych zasobów pracy woluntarystycznej na rzecz pomocy społecznej. 

 

INFRASTRUKTURA I USŁUGI TURYSTYCZNE ORAZ PROMOCJA 

 rosnąca w społeczeństwa moda na aktywny wypoczynek,  

 Wykorzystanie możliwości dofinansowania  zadań z zakresu turystyki wodnej w ramach Programu 

Operacyjnego RYBY poprzez Lokalną Grupę Rybacką „Obra – Warta”.   

 

ODNOWA i ROZÓJ WSI 

 popyt na zdrowa żywność, 

 rozwój ekologicznego rolnictwa, 

 aktywizacja obszarów wiejskich – stworzenie Programów Odnowy Wsi, 

 tendencja do osiedlania się ludności poza aglomeracjami miejskimi.   
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Zagrożenia rozwoju w latach 2010-2015 to przede wszystkim: 

POŁOŻENIE, ŚRODOWISKO NATURALNE 

 marginalizacja obszarów i ośrodków niekonkurencyjnych, 

 niedostatek terenów inwestycyjnych, 

 niekontrolowane zanieczyszczania środowiska odpadami, 

 zewnętrzne źródła zagrożeń.  

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA 

KOMUNALNA, ROZWÓJ GOSPODARCZY  

 

 niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki Unii Europejskiej, 

 skomplikowane procedury aplikowania wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej,  

 przenoszenie przez państwo na Gminy więcej zadań bez zabezpieczenia odpowiedniej ilości 

środków, 

 mała przepustowość dróg, 

 brak wystarczających środków finansowych na utrzymanie i rozwój infrastruktury, 

 brak strategicznych inwestorów,  

 likwidacja części istniejących oraz brak nowych połączeń publicznych komunikacyjnych na 

terenie gminy ze względów ekonomicznych, 

 niska świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska,  

 brak przejrzystego sytemu prawnego.  

INFRASTRUKTURA I USŁUGI SPOŁECZNE: 

EDUKACJA, KULTURA, SPORT, POMOC SPOŁECZNA I BEZPIECZEŃSTWO 

 niewystarczający systemu aktywizacji bezrobotnych, 

 odpływ absolwentów szkół średnich i wyższych do innych ośrodków miejskich oraz za granicę 

 marginalizacja grup o najniższym wykształceniu, upośledzonych pod względem społecznym i 

fizycznym,  

 wzrastające koszty utrzymania bazy sportowej oraz organizacji imprez sportowych, 

 wzrastające koszty utrzymania infrastruktury komunalnej, 

 ograniczanie wysokości subwencji oświatowej. 

INFRASTRUKTURA I USŁUGI TURYSTYCZNE ORAZ PROMOCJA 

 konkurencyjność ofert wypoczynku zagranicznego w krajach o ciepłym klimacie,  

 słaba sieć komunikacji zbiorowej,  

ODNOWA i ROZWÓJ WSI 

 marginalizacja rodzimej kultury, 

 mała aktywność rolników w poszukiwaniu pozarolniczych źródeł utrzymania,  

 niewykorzystanie możliwości finansowania z budżetu Unii Europejskiej działalności rolniczej.  
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3.2 CELE PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO - OBSZARY POPRAWY 

SYTUACJI W GMINIE. 

 

Program Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2010–2015 i strategia jego osiągnięcia uwzględnia nie 

tylko horyzont najbliższych lat, ale odnosi się do inicjatyw, które będą aktualne w następnym okresie 

programowania.  

Celem głównym Programu Rozwoju Gminy jest:  

 

stały, satysfakcjonujący społeczeństwo i bezpieczny dla środowiska  

zrównoważony rozwój społeczno – gospodarczy gminy  

przy pełnym wykorzystaniu zasobów pracy i potencjału gospodarczego  

oraz walorów przyrodniczych  i położenia geograficznego. 

 

Realizacja celu głównego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów strategicznych, zdefiniowanych w 

odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce oraz wniosków wynikających z analizy słabych i 

mocnych stron Gminy, a także szans i zagrożeń przed nią stojących. 

W świetle powyższego sformułowano cztery podstawowe cele strategiczne Programu Rozwoju Gminy 

Międzychód na lata 2010 – 2015: 

 

1. Rozwój infrastruktury technicznej  i ochrona środowiska. 

2. Odnowa i rozwój wsi. 

3. Wzrost inwestycji wspomagających rozwój turystyki. 

4. Wzrost poziomu usług społecznych i rozwój infrastruktury społecznej.  

 

Określone w Programie Rozwoju Lokalnego cele wpisują się w obszary interwencji polityk Unii 

Europejskiej tj.: politykę ochrony środowiska, politykę zatrudnienia, politykę równych szans  

i rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

Po zrealizowaniu wyznaczonych celów i założeń Programu Rozwoju Lokalnego 2010-2015, Gmina 

Międzychód zakłada się spełnienie następującej wizji: 

 

Międzychód w 2015r. – to nowoczesna, dynamiczna gmina europejska,  

wiodąca w województwie wielkopolskim z uporządkowaną infrastrukturą techniczną, 

społeczną i silną gospodarką, atrakcyjna turystycznie,  

posiadająca wysokie walory przyrodnicze  

i kulturowe, przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości. 
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3.2.1 Rozwój infrastruktury technicznej i ochrona środowiska 

 

W Gminie Międzychód nastąpiła znacząca poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie 

negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko dzięki rozwojowi sieci kanalizacji sanitarnej, 

czynnej od 1998r. Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, funkcjonowaniu Zakładu Utylizacji Odpadów. 

Następstwem tych działań jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wód 

powierzchniowych i głębinowych. Oprócz inwestycji w zakresie ochrony środowiska działanie to 

dotyczy również rozwoju i odnowy systemu komunikacji na terenie Gminy Międzychód, w celu 

szybszego, sprawniejszego i bezpiecznego przemieszczania się osób między centrami miast,  

a pozostałymi obszarami, przy spełnieniu wymogów ograniczenia negatywnego wpływu transportu 

publicznego na środowisko, stymulowaniu rozwoju gospodarczego oraz zmniejszeniu zróżnicowań  

w rozwoju i jakości życia w poszczególnych obszarach. 

Rozwój infrastruktury technicznej i ochrony środowiska ma na celu ograniczenie ilości 

zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa 

stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone 

zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami 

poszanowania środowiska. 

Celem działania jest realizacja projektów i inwestycji które mają wpływ na zwiększenie 

atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. 

Realizacja tego celu wymaga działań w kierunku wzrostu konkurencyjności Miasta. Cel ten zostanie 

osiągnięty poprzez koncentrację środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej. W 

celu zapewnienia stałego wzrostu jakości życia oraz dostosowania do standardów Unii Europejskiej 

niezbędne jest stałe zwiększanie poziomu tych wydatków.  

Rozwój infrastruktury technicznej i ochrony środowiska będzie realizowany poprzez podjęcie 

następujących działań: 

 modernizację i budowę dróg i innych ciągów komunikacyjnych; 

 budowę sieci kanalizacji sanitarnej; 

 budowę i modernizację sieci wodociągowej; 

 wykorzystanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej; 

 rewitalizację obszarów miejskich i wiejskich;  

 budowę ścieżek rowerowych i chodników; 

 budowę mieszkań komunalnych; 

 udostępnienie nowych i zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów inwestycyjnych. 
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Polepszenie dostępności przedsiębiorców i gospodarstw domowych do infrastruktury 

komunikacyjnej wpłynie na poprawę konkurencyjności – atrakcyjności inwestycyjnej Gminy. 

Ponadto podniesiony zostanie standard życia mieszkańców. Budowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej poprawi stan środowiska naturalnego oraz czystość wód.  

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Realizacja działania będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. 

W wyniku jego realizacji zmniejszy się m.in. ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł 

komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, nastąpi 

poprawa jakości powietrza. 

Projekty z zakresu drogowego wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne. W ramach działania 

tworzone będą także zielone strefy izolacyjne, wkomponowane w infrastrukturę drogową. Budowana 

także będzie kanalizacja deszczowa chroniąca glebę przed skażeniem szkodliwymi substancjami.  

 

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS 

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Natomiast 

szczególna uwaga zostanie zwrócona na dostęp osób niepełnosprawnych do środków transportu 

publicznego. Ważnym będzie także odpowiednie zaadaptowanie ulic i dróg do łatwego poruszania się 

osób niepełnosprawnych. 

 

WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA 

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia, zarówno 

bezpośrednio przy obsłudze niektórych nowych obiektów infrastrukturalnych, jak również pośrednio 

poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zatem powstawania 

nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. 

Działanie ma zachęcać do tworzenia nowych przedsiębiorstw, jak również wspierać rozwój już 

istniejących na obszarach nim objętych poprzez podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu. 

Działanie będzie zatem miało bardzo pozytywny wpływ na tworzenie stałych miejsc pracy. 

 

WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego, gdyż 

realizowane projekty z zakresu wsparcia zarządzania ochroną środowiska przyczynią się do poprawy 

dostępu do informacji o środowisku dla wszystkich użytkowników. 

Projekty z zakresu drogownictwa będą miały neutralny wpływ na rozwój społeczeństwa 

informacyjnego. 
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3.2.2 Odnowa i rozwój wsi  

 

Znaczne obszary terenów wiejskich Gminy Międzychód zagrożone są zjawiskami trwałej marginalizacji 

ekonomicznej i społecznej. Niepokojąca jest niska kreatywność w zakresie poszukiwania pozarolniczych 

źródeł utrzymania. Ograniczenie możliwości rozwojowych wynika także m.in. z niskiego poziomu 

wyposażenia infrastrukturalnego w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej i społecznej. 

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwój obszarów wiejskich jest stosunkowo niska zdolność 

niektórych środowisk lokalnych do rozwijania współpracy i zasad partnerstwa przy realizacji działań 

rozwojowych. Ma to poważne, negatywne konsekwencje dla perspektyw rozwojowych wsi i małych miast. 

Szansą dla obszarów wiejskich terenu Gminy Międzychód jest zawiązana w ramach Pilotażowego programu 

Leader plus Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Notecka”, której zadanie jest aktywizacja 

społeczności lokalnych.  

W ramach działania realizowane będą projekty infrastrukturalne, pobudzające rozwój inwestycji, 

wpływających na rozwój lokalnej inicjatywy i wzrost przedsiębiorczości i poprawę jakości życia na 

wsi poprzez:  

 pobudzanie i wzrost przedsiębiorczości osób pracujących w rolnictwie; 

 budowę centrów sportowo – rekreacyjnych wsi;  

 zagospodarowywanie przestrzeni publicznej na wsiach; 

 wspomaganie reorientacji zawodowej  mieszkańców wsi – propagowanie produkcji rolniczej 

nieżywnościowej, Agroturystyka, Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej  

w Mniszkach; 

 organizacja imprez kulturalnych i sportowych na terenach wiejskich.  

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.  

 

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS 

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans i przeciwdziałania wykluczania 

społecznego, przede wszystkim wyrównywanie szans środowisk wiejskich i miejskich.   

 

WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA 

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia poprzez 

aktywizacje społeczeństwa wiejskiego oraz wykorzystywanie alternatywnych, pozarolniczych źródeł 

utrzymania. 
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WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Realizacja działania w pozytywny sposób wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Projekty z zakresu odnowy i rozwoju wsi przyczynią się do poprawy dostępu społeczeństwa do 

Internetu i informacji min. poprzez tworzenie kafejek internetowych. W ramach działania możliwy 

będzie podłączenie do sieci oraz zakup sprzętu komputerowego.   

 

3.2.3 Wzrost inwestycji wspomagających rozwój turystyki  

 

Projekty z zakresu turystyki oparte będą na wykorzystaniu potencjału regionalnego Gminy 

Międzychód, zwłaszcza zasobów dziedzictwa kulturowego i zasobów środowiska przyrodniczego. 

Podejmowane działania będą przyczyniały się do wzrostu atrakcyjności Gminy jej ekonomicznej 

aktywności oraz poprawy standardu życia mieszkańców.  

W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie 

atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. 

Główne cele tego działania to: 

 wzrost znaczenia turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy;  

 wydłużenie sezonu turystycznego;  

 wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturowej gminy poprzez budowę i poprawę stanu 

publicznej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej;  

 zmniejszenie różnic regionalnych w dostępie do turystyki; 

 ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. m.in. poprzez rozwijanie kompleksowego 

systemu informacji kulturalnej i turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci 

informacji internetowej; 

 zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Gminy Międzychód oraz turystyki 

krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych 

zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym; 

 stworzenie i wypromowanie produktów turystycznych (rozdział 3.3.): 

- Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach,  

- Święto Podgrzybka, 

- Centrum Turystyki Rowerowej i Wodnej,  

- Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie,  

- Ośrodek Wypoczynkowy Mierzyn,   

- Międzychód – turystyczna Perła Wielkopolski.  
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 zagospodarowanie starego portu na rzece Warcie; 

 rewitalizacja Ośrodka Wypoczynkowego Mierzyn; 

 budowa, wytyczanie i odnawianie szlaków rowerowych, pieszych i wodnych w powiązaniu z 

siecią szlaków powiatowych i regionalnych; 

 zagospodarowanie przestrzeni i linii brzegowej Jeziora Miejskiego i Jeziora Kuchennego, 

terenów wokół Jeziora Sołeckiego; 

 nowe zagospodarowanie plaż nad jeziorami w m. Radgoszcz, Bielsko, Łowyń; 

 uzbrojenie terenów pod inwestycje turystyczne nad Jeziorem Bielskim. 

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.  

 

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS 

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans. 

 

WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA 

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia, zarówno 

bezpośrednio np. przy obsłudze obiektów infrastrukturalnych, jak również pośrednio poprzez 

stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym powstawanie 

nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. 

 

WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Realizacja działania w pozytywny sposób wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

Projekty z zakresu rozwoju systemu informacji turystycznej przyczynią się do poprawy dostępu 

społeczeństwa do informacji nt. historii, atrakcji turystycznych, przyrodniczych i krajobrazowych  

Gminy. 

 

3.2.4 Wzrost poziomu usług społecznych i rozwój infrastruktury społecznej 

 

 W ramach działania realizowane będą zadania wpływające na rozwój infrastruktury społecznej, 

kulturalnej sportowej i edukacyjnej.   

Cel będzie realizowany poprzez podjęcie następujących działań: 

 termomodernizację obiektów oświatowych; 

 rozbudowę szkół i przedszkoli; 

 budowę i modernizację   przyszkolnych obiektów sportowych;  
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 rozbudowę i modernizację budynku Nadwarciańskiego Centrum Animacji Kultury i Ochrony 

Dziedzictwa Regionalnego „PROM” oraz budynku Muzeum Regionalnego; 

 wprowadzenie zajęć logopedyczne we wszystkich przedszkolach;  

 wprowadzenie nauki pływania w szkołach;  

 wprowadzenie pomocy psychologicznej w gimnazjach;  

 stypendia za wyniki w nauce w gimnazjach;  

 wprowadzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach (języki obce, młodzieżowa 

orkiestra dęta); 

 rewitalizację miejskiego obszaru sportowego;  

 modernizację ogólnodostępnych miejskich i wiejskich obiektów sportowych;  

 wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy.  

Dzięki realizacji działania nastąpi zwiększenie atrakcyjności oraz zróżnicowanie oferty zajęć 

pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej wpłynie na 

poprawę warunków do działalności klubów sportowych na terenach miejskich i wiejskich. Podjęte 

działania zaowocują podniesieniem atrakcyjności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej Gminy 

Międzychód.  

 

WPŁYW NA ŚRODOWISKO 

Działanie będzie miało neutralny lub pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.  

 

UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS 

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oraz równość 

szans w dostępie do dóbr kultury, edukacji środowisk wiejskich i miejskich.  

W ramach działania uwzględniane będą także kwestie dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym 

(lepszy dostęp do obiektów i infrastruktury, integrację, wsparcie).  

 

WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA 

Jednym z celów działania jest walka z wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie zjawisku 

bezrobocia.  

 

WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego.  

Projekty z zakresu rozwoju systemu informacji kulturalnej i turystycznej przyczynią się do poprawy 

dostępu społeczeństwa do informacji nt. oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej.  
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3.3 STWORZENIE I WYPROMOWANIE PRODUKTÓW 

TURYSTYCZNYCH GMINY MIĘDZYCHÓD. 

 

Dla skutecznej promocji regionu niezbędne są działania polegające na stworzeniu  

i promowaniu produktów turystycznych jako swego rodzaju wizytówek i wyróżników Gminy  

w Wielkopolsce, kraju i zagranicą. W perspektywie 5 lat programowania zakłada się wypromowanie 

siedmiu produktów turystycznych Międzychodu:  

 

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach  

To wyremontowany zabytkowy folwark, w którym można zobaczyć, jak 100 lat temu toczyło się 

życie na wsi, zapoznać się z warsztatami ginących zawodów, zwiedzić ekspozycję przyrodniczą  

i historyczną, a także podziwiać walory rezerwatu „Dolina Kamionki”, na terenie którego położony 

jest obiekt. Budowa wspierana jest funduszami Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. 

W Centrum odbywają się też wspaniałe imprezy regionalne, jak np. Wielkie Smażenie Powideł 

pod hasłem Babie Lato w Mniszkach, podczas Weekendu w Dolinie Kamionki. W pracach centrum 

biorą udział mieszkańcy wsi zrzeszeni w Stowarzyszeniu „SAMI SWOI MTM”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 67 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Weekend w Dolinie Kamionki  

To cykliczna impreza plenerowa zainicjowana w 2007r. przez Fundację Obchodów 750-lecia 

Kamionny, odbywająca się co roku we wrześniu. W ramach weekendu w soboty odbywa się Jarmark 

w Dolinie Kamionki, a w niedziele Festyn Babiego Lata - Wielkie Smażenie Powideł w Centrum 

Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. 

Podczas jarmarku prezentowane są dawne zwyczaje i zabawy, dzieła regionalnych rękodzielników, 

prezentacje lokalnych grup artystycznych. Jarmark rozpoczyna się barwnym korowodem, w którym 

prym wiodą przebierańcy zwani Berami. W organizację jarmarków włącza się cała społeczność 

Kamionny. 

Festyn Babiego Lata w Miszkach to oprócz wielkiego smażenia powideł,  także pokazy warsztatów 

garncarskiego, kowalskiego, wikliniarskiego, wyrobu masła i innych, scenki obyczajowe z gwarą 

poznańską, występy zespołów ludowych, regionalne potrawy i wiele różnych atrakcji; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 68 Weekend w Dolinie Kamionki – Jarmark oraz Wielkie Smażenie Powideł  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Święto Podgrzybka  

Największą imprezą plenerową w Gminie Międzychód jest Święto Podgrzybka. Impreza 

organizowana jest wspólnie z miastem partnerskim Skwierzyna i odbywa się na przemian  

w Mierzynie i w Krobielewku (Gmina Skwierzyna) w pierwszy weekend października. Stanowi 

przedłużenie sezonu turystycznego. Celem festynu jest współpraca między gminami w zakresie 

promocji regionu i walorów Puszczy Noteckiej, turystyki, agroturystyki oraz możliwości 

wykorzystania dziczyzny i runa leśnego. Integralną częścią tej imprezy jest Gimnazjada Ekologiczna 

kierowana do uczniów gimnazjów na terenie okolicznych gmin. Z roku na rok Święto Podgrzybka 

cieszy się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko miejscowego społeczeństwa. Bogata oferta 

wystawców, liczne pokazy, konkursy i różnorodny program artystyczny przyciągają rzesze ludzi. 

Współorganizatorem imprezy są Nadleśnictwa, które przygotowują i prezentują: szkółkę leśną, 

działalność edukacyjną, stoisko łowieckie oraz kącik kulinarny z ekspozycją wyrobów z dziczyzny. 

Niezwykle widowiskowe są popisy umiejętności drwali. Dodatkową atrakcją jest rzeźbienie pilarką 

najładniejszych podgrzybków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 69 Święto Podgrzybka  
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   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Centrum Turystyki Wodnej i Rowerowej   

Budowa centrum Turystyki Rowerowej i Wodnej rozpoczęła się w 2010 przy wsparciu funduszy 

unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  2007-2013. Projekt 

zakłada budowę przystani kajakowej w basenie portowym rz. Warty, budowę ścieżki pieszo – 

rowerowej do Ośrodka Wypoczynkowego Mierzyn, budowę tam infrastruktury sportowej i 

wytyczenie ścieżki rowerowej do Domu Cyklisty we wsi Mierzyn. Funkcjonowanie Centrum opierać 

się będzie na połączeniu trzech rodzajów aktywności sportowo – rekreacyjnej i stworzeniu 

Międzychodzkiego Triatlon Wakacyjny: spływy kajakowe, jazda rowerem, biegi. Oprócz tego 

umożliwi korzystanie w portu motorowodniakom i żeglarzom.  W ramach letniego działania Centrum 

Turystyki Rowerowej i Wodnej odbędą się dwie imprezy plenerowe: Festiwal Szanty im. Teresy 

Remiszewskiej na Przystani na rz. Warcie oraz Puszczański Rajd Rowerowy z metą w Domy 

Cyklisty w Mierzynie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zdjęcie 70 Festiwal Szanty im. Teresy Remiszewskiej.  
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   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie – kraina lasów i jezior. 

 

Gmina Międzychód wspólnie z Gminą Sieraków podjęła działania tworząc kompleksowy program 

promocji Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2007-2013. Celem projektu jest kampania promocyjna o zasięgu 

regionalnym, krajowym oraz ponadnarodowym, która pozwoli rozpropagować walory środowiska 

oraz wielowiekowy dorobek kulturalny społeczeństwa Pojezierza Międzychodzko- Sierakowskiego. 

Efektem tych działań będzie pobudzenie ruchu turystycznego w Gminie Międzychód i Sieraków, a 

tym samym wzrost znaczenia wielkopolskiej turystyki. Podjęcie wspólnych działań promocyjnych 

przez dwie gminy daje szansę na utrwalenie i spotęgowanie wizerunku Pojezierza Międzychodzko – 

Sierakowskiego jako turystycznej wizytówki Wielkopolski.  

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 71 Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie   
                         Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Ośrodek wypoczynkowy Mierzyn 

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Mierzynie jest wciąż najbardziej rozpoznawalnym produktem 

turystycznym Gminy Międzychód. Jego okres świetności minął, jednak planowana rewitalizacja 

przywróci dawny blask i znaczenie w województwie wielkopolskim. W 2010 roku, na terenie 

ośrodka rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej współfinansowana ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakończenie w 2011 roku tej 

inwestycji umożliwi realizacje dalszych, zaplanowanych w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy 

Międzychód przedsięwzięć prorozwojowych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Mierzyn.  

 

 

Zdjęcie 72 Ośrodek Wypoczynkowy Mierzyn    
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Międzychód - turystyczna Perła Wielkopolski  

 

Program Rozwoju Lokalnego, zakłada, że po realizacji wszystkich w nim zawartych założeń, 

Międzychód stanie się „Turystyczną Perłą Wielkopolski”, znanym w kraju Miasteczkiem 

turystycznym, z zabytkową zabudową, leczniczymi wodami zdrojowymi, borowinami, 

malowniczymi krajobrazami, pięknymi parkami i z szeroka ofertą kulturalną. 

 

  Zabytkowa zabudowa Starego Rynku                             Park im. Oscara Tietza 

 

           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Borowiny                                „Laufpompa” źródło artezyjskie 

 
Zdjęcie 73 Walory Gminy Międzychód   

   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Rozdział 4.  

 

Zadania mające na celu poprawę sytuacji społeczno – 
gospodarczej 

4.1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

LP Nazwa planowanego działania 

Czas 

realizacji 

działania 

Koszt 

inwestycji  

w zł 

Źródło finansowania 

I Inwestycje drogowe 

1.  

Budowa drogi gminnej (obwodnica) w 

Międzychodzie łączącej drogę 

wojewódzką nr 160 i nr 182 pełniącej 

funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą I etap (do ul. Portowej) 

zakończono w 2009 (NPRDL) 

2010 651 478 Budżet Gminy 

2.  

Budowa drogi gminnej (obwodnica) w 

Międzychodzie łączącej drogę 

wojewódzką nr 160 i nr 182 pełniącej 

funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą II etap (od ul. Portowej  

do ul. Polnej) WRPO 2007-2013 

2010 7 865 267 

Budżet Gminy   

4 891 503 zł 

 

WRPO 2007-2013 

2 973 764 zł 

3.  

Budowa drogi gminnej (obwodnica) w 

Międzychodzie łączącej drogę 

wojewódzką nr 160 i nr 182 pełniącej 

funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą II etap cz. II (od ul. Polnej 

do ul. Przemysłowej wraz z przebudową  

ul. Przemysłowej) (WRPO 2007-2013) 

2011 7 328 548 

Budżet Gminy   

3 622 774 zł 

 

WRPO 2007-2013 

3 622 774 zł 

 

4.  

Przebudowa drogi na ul. Polnej od 

Obwodnicy do ul. Chrobrego  

+ drogi dojazdowe przy "barakach" 

2012-2013 1 500 000 Budżet Gminy   

5.  

Budowa drogi gminnej (obwodnica) w 

Międzychodzie łączącej drogę 

wojewódzką nr 160 i nr 182 pełniącej 

funkcję obwodnicy wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą III etap  

(od ul. Przemysłowej poprzez ul. Lecha  

do drogi nr 182 - Zielona Chojna) 

2015 150 000 Budżet Gminy   

6.  
Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. 

Bielsko I etap ( ul. Lecha, ul. Lubuska...)  
2010-2011 2 600 000 Budżet Gminy   

7.  

Budowa dróg  Os. Słowiańskie w m. 

Bielsko II etap (ul. Kasztelańska, 

Piastowska, Dąbrówki, Mieszka I, Hubala) 

2012-2014 4 500 000 Budżet Gminy   
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LP Nazwa planowanego działania 

Czas 

realizacji 

działania 

Koszt 

inwestycji  

w zł 

Źródło finansowania 

8.  Przebudowa ul. Dolnej w m. Kamionna  2010 1 105 955 Budżet Gminy   

9.  
Budowa dróg na Osiedlu "Sadowa"  

w Międzychodzie  

2010-2011, 

2013-2014 
2 650 000 Budżet Gminy   

10.  

Nowoprojektowana droga łącząca  

ul. Poznańską z ul. Marszałka 

Piłsudskiego (poprzez ul. Sadową, 

Zagrodową, Słodowy Młyn  

do Muchocińskiej) w Międzychodzie 

(Programy Regionalne UE)   

2012, 

2014-2015 
4 650 000 

Budżet Gminy  

2 400 000 zł 

  

UE 

2 250 000 zł 

11.  
Remont ul. Górnej i chodnika wraz z 

kanalizacją deszczowa w m. Kamionna 

(ul. Górna do ul. Poznańska)  

2011-2013 2 000 000 Budżet Gminy  

12.  
Budowa drogi w m Łowyń - obwodnica 

(współfinansowane z WZDW) 

2010, 

2013-2014 
4 496 000 

Budżet Gminy 

2 296 000 zł 

WZDW 

2 200 000 zł 

13.  
Budowa drogi łącznik ul. Dworcowa  

i ul. Szpitalna (równoległa do ul. 

Marszałka Piłsudskiego) w Międzychodzie  

2014-2015 900 000 Budżet Gminy 

14.  
Utwardzenie ul. Słonecznej i budowa ul. 

Na Skarpie z łącznikiem do ul. Gwardii 

Ludowej  w Międzychodzie  

2012-2015 1 000 000 Budżet Gminy 

15.  

Budowa parkingów przy Starostwie wraz z 

wyjazdami ul. Wioślarska do ul. Wigury 

BIS (do ul. Chrobrego na wprost ul. 

Wigury) w Międzychodzie (przy udziale 

środków Starostwa Powiatowego)  

2012-2013 2 000 000 

Budżet Gminy 

1 000 000 zł 

 

Starostwo Powiatowe 

1 000 000 zł 

16.  
Budowa dróg na ul. Klonowej, Akacjowej, 

Świerkowej w Międzychodzie  

2013, 

2015 
650 000 Budżet Gminy 

17.  
Utwardzenie części ul. Nadbrzeżnej  

w Międzychodzie  
2012 200 000 Budżet Gminy 

18.  
Utwardzenie ul. Gazowniczej  

wraz z budową kanalizacji deszczowej  

w Międzychodzie  

2012, 

2014 
350 000 Budżet Gminy 

19.  
Przebudowa ul. Kardynała Wyszyńskiego 

w Międzychodzie 
2011-2013 780 000 

Budżet Gminy 

 

20.  
Przebudowa nawierzchni ul. Tietza  

w Międzychodzie 
2013 100 000 Budżet Gminy 

21.  
Utwardzenie ul. Krótkiej  

w Międzychodzie 
2015 150 000 Budżet Gminy 

22.  Utwardzenie ul. Siennej w Międzychodzie 2011, 2013 240 000 Budżet Gminy 

23.  
Przebudowa nawierzchni ul. Strzeleckiej  

w Międzychodzie  
2012-2014 900 000 Budżet Gminy 

24.  
Remont nawierzchni ul. Wigury  

w Międzychodzie  
2012-2013 400 000 Budżet Gminy 

25.  
Utwardzenie ul. Na Ostrawy  

w Międzychodzie 
2013-2015 560 000 Budżet Gminy 

26.  
Przebudowa ul. Sokoła z dojazdami  

do ul. Sikorskiego i ul. Gwardii Ludowej  

w Międzychodzie  

2015 150 000 Budżet Gminy 
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27.  
Utwardzenie ul. Bagiennej  

w Międzychodzie (ciąg pieszo-jezdny 

połączenie z ul. Zieloną)   

2014-2015 370 000 Budżet Gminy 

28.  
Remont nawierzchni ul. Wjazdowej 

(wymiana nawierzchni betonowej)  

w Międzychodzie 

2012 200 000 Budżet Gminy 

29.  
Utwardzenie ul. Zagrodowej  

w Międzychodzie 

2012, 

2014 
360 000 Budżet Gminy 

30.  
Utwardzenie ul. Wiatracznej w 

Międzychodzie (położenie płyt) 
2014 300 000 Budżet Gminy 

31.  Utwardzenie ul. Nowej w Międzychodzie  2012-2014 700 000 Budżet Gminy 

32.  
Budowa dróg ul. Zaułek Rzeczny  

w Międzychodzie 
2013-2014 350 000 Budżet Gminy 

33.  
Budowa drogi na ul. Cmentarnej 

(docelowo "U") w Międzychodzie  

2011, 

2014-2015 
1 250 000 Budżet Gminy 

34.  
Budowa drogi na ul. T. Remiszewskiej  

i J. Kinala w Międzychodzie  
2014-2015 250 000 Budżet Gminy 

35.  
Utwardzenie drogi łączącej  

ul. Wyszyńskiego z ul. Gorzycką  

(wzdłuż torów) w Międzychodzie  

2015 50 000 Budżet Gminy 

36.  
Utwardzenie nawierzchni drogi w  

m. Kolno - Popowo  
2015 100 000 Budżet Gminy 

37.  
Budowa nawierzchni drogi  

w m. Gralewo - Skrzydlewo   
2015 100 000 Budżet Gminy 

38.  Budowa drogi w m. Piłka - Zamyślin  2015 100 000 Budżet Gminy 

39.  
Budowa nawierzchni drogi  

w m. Kamionna ul. Powstańców 

Wielkopolskich "U" 

2015 100 000 Budżet Gminy 

40.  
Remonty chodników na terenie  

Gminy Międzychód  
2010-2015 1 000 000 Budżet Gminy 

41.  Utwardzenie dróg rolniczych (FOGR) 2013-2015 650 000 

Budżet Gminy 

500 000 zł 

FOGR 

150 000 zł 

II Kanalizacja Sanitarna 

1.  
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 

Łowyń - Głażewo - Gorzyń (PROW) 
2010-2012 6 350 000 

Budżet Gminy 

5 050 000 zł 

PROW 

1 300 000 zł 

2.  

Budowa i rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej w m. 

Mierzyn, Międzychód, Radgoszcz, w tym: 

(PROW)  

   

-  

Modernizacja obiektu pompowni 

miejskiej przesyłu ścieków do 

oczyszczalni, kolektor tłoczny 

Międzychód oczyszczalnia ścieków 

2010 1 750 000 Budżet Gminy 

-  

Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno - tłocznej i sieci 

wodociągowej w m. Mierzyn, 

2010-2011 10 917 000 

Budżet Gminy 

7 295 647 zł 

PROW 
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Międzychód, Radgoszcz (PROW) 3 621 353 

-  

Kanalizacja sanitarna dla m. Mierzyn 

kolektor tłoczny Mierzyn - Przedlesie 

(PROW) 

2014 1 800 000 

Budżet Gminy 

900 000 zł 

PROW 

900 000 zł 

-  
Modernizacja węzła osadowego na 

oczyszczalni cieków w Międzychodzie  
2015 1 500 000 

Budżet Gminy 

750 000 zł 

PROW 

750 000 zł 

3.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Gralewo - Mniszki - Mnichy - Tuczępy 

(Programy Regionalne UE)  

2012-2015 9 200 000 

Budżet Gminy 

4 700 000 zł 

UE 

4 500 000 zł 

4.  
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 

Międzychód - m. Gorzycko (WFOŚ) 
2012-2013 1 500 000 

Budżet Gminy 

375 000 zł 

WFOŚ 

1 125 000 zł 

5.  
Budowa kanalizacji sanitarnej  

w m. Kolno - m. Zatom Stary 
2014-2015 3 150 000 

Budżet Gminy 

 

6.  
Budowa kanalizacji sanitarnej  

w m. Radgoszcz, Kaplin i Mokrzec 
2015 100 000 Budżet Gminy 

7.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w m. Skrzydlewo  
2015 120 000 Budżet Gminy 

8.  

Dofinansowanie indywidualnych 

systemów zbiorczych oczyszczalni 

przyzagrodowych na terenie Gminy  

2012-2015 200 000 Budżet Gminy 

9.  
Rozbudowa lokalnej sieci kanalizacji 

sanitarnej  
2010-2015 925 000 Budżet Gminy 

III Inwestycje wodociągowe 

1.  
Modernizacja stacji uzdatniania wody  

w Międzychodzie (ZGKiM)  
2012-2013 2 600 000 

Budżet Gminy 

650 000 zł 

ZGKiM 

1 950 000 zł 

2.  

Rozbudowa sieci wodociągowej  

w m. Radgoszcz wraz z połączeniem  

z siecią wodociągową w Międzychodzie  

2010-2011, 

2014 
600 000 Budżet Gminy 

3.  
Rozbudowa i modernizacja stacji 

uzdatniania wody w m. Kamionna  
2012 100 000 Budżet Gminy 

4.  
Rozbudowa wodociągu  

w m. Kamionna – Skrzydlewo 
2014 240 000 Budżet Gminy 

5.  
Budowa sieci wodociągowej  

w m. Kolno - Kamionna  
2012 210 000 Budżet Gminy 

6.  

Rozbudowa i modernizacja gminnej 

wodociągowej sieci wg. Planu wydatków 

majątkowych budżetu Gminy oraz 

rozbudowany urządzeń wodociągowych 

2010-2015 1 125 000 Budżet Gminy 

IV  Inne działania związane z ochrona środowiska 

1.  
Likwidacja materiałów azbestowych, 

budowa systemów solarnych,  
2012-2015 400 000 

Budżet Gminy 

200 000 zł 
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pomp cieplnych itp.    

(Programy Regionalne UE)  

UE 

200 000 zł 

V Budownictwo 

1.  
Budowa budynku komunalnego  

przy ul. Polnej w Międzychodzie  
2012 800 000 Budżet Gminy 

2.  
Budowa budynku ul. Marszałka 

Piłsudskiego 33 w Międzychodzie                                                                 

2012, 

2014-2015 
1 080 000 Budżet Gminy 

3.  
Przebudowa budynku ul. 17 Stycznia 53 

(pasaż do parkingów) w Międzychodzie   
2011-2013 1 520 000 Budżet Gminy 

4.  
Przebudowa budynku ul. Marszałka 

Piłsudskiego 53 w Międzychodzie   
2014-2015 650 000 Budżet Gminy 

5.  
Przebudowa budynku ul.17 Stycznia 129 

w Międzychodzie  
2013-2015 636 000 Budżet Gminy 

6.  
Przebudowa budynku ul. 17 Stycznia 59  

w Międzychodzie  
2012-2013 730 000 Budżet Gminy 

7.  
Budowa budynku z mieszkaniami 

socjalnymi w m. Kolno (BGK) 

2010-2012, 

2015 
1 339 041 

Budżet Gminy 

1 192 341 zł 

BGK 

146 700 zł 

8.  

Uzbrojenie terenów pod inwestycje  

w budownictwo mieszkaniowe  

(Os. Dzięcielin, ul. Zagrodowa, Bielsko) 

2011-2015 500 000 Budżet Gminy 

VI Oświetlenie 

1.  

Modernizacja oświetlenia ulicznego na 

terenie Miasta i Gminy Międzychód wraz 

z rozbudową oświetlenia systemem 

energooszczędnych lamp oświetleniowych   

- 0 - 

2.  
Opracowanie projektów i wykonanie 

oświetlenia drogowego  
2010-2015 1 067 095 Budżet Gminy 

VII Ład Przestrzenny 

1.  

Nowe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej - przebudowa parkingu  

przy ul. 600-lecia w Międzychodzie  

2014-2015 600 000 Budżet Gminy 

2.  

Nowe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej parkingu między  

ul. Langowicza, a ul. Sokoła 

(zagospodarowanie przy "Orliku")  

w Międzychodzie 

2010-2012 950 000 Budżet Gminy 

3.  
Rewitalizacja Placu Kościuszki  

w Międzychodzie 
2014 50 000 Budżet Gminy 

4.  
Rewitalizacja Starego Miasta  

(płyta rynkowa) w Międzychodzie   
2012-2013 700 000 Budżet Gminy 

5.  
Zagospodarowanie parkingów  

przy Cmentarzu w Międzychodzie  

2012, 

2014-2015 
550 000 Budżet Gminy 

VIII Gospodarowanie nieruchomościami 

1.  
Stworzenie mini stref gospodarczych wraz 

z uzbrojeniem 
2012-2014 300 000 Budżet Gminy 
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IX Zagospodarowanie zieleni 

1.  
Zagospodarowanie Parku im. Michała 

Skrzypczaka wraz z płytą przed muszlą 
2011-2012 180 000 Budżet Gminy 

2.  
Zagospodarowanie Parku  

przy ul. 600 lecia (część zieleni)  
2011-2014 300 000 Budżet Gminy 

3.  

Rewitalizacja terenów zielonych i małej 

architektury na terenach miejskich  

i wiejskich (w tym roboty publiczne) 

2010-2015 850 000 Budżet Gminy 

X Rozbudowa szerokopasmowego dostępu do Internetu 

1.  
Rozbudowa szerokopasmowego dostępu 

do Internetu 
2011-2012 600 000 

Budżet Gminy 

150 000 zł 

WRPO 

450 000 zł 

4.2 ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

LP Nazwa planowanego działania 

Czas 

realizacji 

działania 

Koszt w zł Źródło finansowania 

1.  

Przebudowa budynku noclegowego we wsi 

Mierzyn na Nadwarciańskie Centrum 

Turystyki Rowerowej (OŚ IV Leader)  

2011 625 000 

Budżet Gminy 

241 580 zł 

OŚ IV LEADER 

383 420 zł 

2.  

Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej 

i Przyrodniczej Mniszki wraz z 

ogólnodostępnym zapleczem  rekreacyjno - 

sportowym (PROW)  

2010, 

2012 
950 187 

Budżet Gminy 

455 316 zł 

PROW 

494 871 zł 

3.  

Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej 

i Przyrodniczej Mniszki II etap (adaptacja 

owczarni, staw, adaptacja pałacu na 

budynki hotelowe, zagospodarowanie 

terenu po szałasach) (PROW)  

2012-2014 800 000 

Budżet Gminy 

500 000 zł 

PROW 

300 000 zł 

4.  

Budowa Wiejskiej Biblioteki Publicznej 

pełniącej funkcję centrum kulturalnego we 

wsi Bielsko (PROW)  

2010 688 707 

Budżet Gminy 

406 450 zł 

PROW 

282 257 zł 

5.  

Urządzenie centrum rekreacyjno-

kulturalnego w m. Głażewo  

(OŚ IV Leader)  

2011-2012 370 000 

Budżet Gminy 

90 000 zł 

OŚ IV LEADER 

280 000 zł 

6.  
Modernizacja przestrzeni publicznej  

w m. Lewice  (OŚ IV Leader)  
2011-2012 370 000 

Budżet Gminy 

90 000 zł 

OŚ IV LEADER 

280 000 zł 

7.  
Budowa centrum sportowo - kulturalnego 

w m. Zatom Stary (PROW)  
2012-2013 520 000 

Budżet Gminy 

200 000 zł 

PROW 

320 000 zł 
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8.  
Rewitalizacja parków wiejskich  

(Gorzyń, Mniszki, Lewice, Gorzycko) 
2014-2015 60 000 Budżet Gminy 

9.  

Zagospodarowywanie terenów 

rekreacyjnych, remonty świetlic wiejskich i 

obiektów kulturalnych oraz ich 

wyposażanie w miejscowościach: Gralewo, 

Mierzyn, Zatom Nowy, Krzyżkówko, 

Piłka, Mnichy, Dormowo, Dzięcielin, 

Wielowiś, Skrzydlewo.  

2010-2011, 

2014-2015 
300 000 Budżet Gminy 

10.  
Budowa świetlicy wiejskiej i placu 

rekreacyjnego w m. Muchocin  

(OŚ IV Leader)  

2012-2013 320 000 

Budżet Gminy 

95 000 zł 

OŚ IV LEADER 

225 000 zł 

11.  

Urządzenie terenów rekreacyjnych, 

turystycznych i sportowych wraz  

z budową świetlicy wiejskiej w m. Gorzyń  

(OŚ IV Leader)  

2010-2011 380 837 

Budżet Gminy 

187 198 zł 

OŚ IV LEADER 

193 639 zł 

12.  

Urządzenie terenów rekreacyjnych i 

punktu wypadowego do Rezerwatu „Kolno 

Międzychodzkie” oraz remont świetlicy 

wiejskiej w m. Kolno (OŚ IV Leader)  

2011-2012 160 000 

Budżet Gminy 

66 848 zł 

OŚ IV LEADER 

93 152 zł 

13.  

Rewitalizacja przestrzeni publicznej  

na potrzeby rekreacji i turystyki  

wraz z remontem świetlicy wiejskiej  

w m. Tuczępy (OŚ IV Leader)  

2011-2012 214 999 

Budżet Gminy 

89 285 zł 

OŚ IV LEADER 

152 714 zł 

14.  

Perły krainy Stu Jezior - urządzenie 

terenów turystycznych  

i remont Domu Kultury w m. Kamionna 

 (OŚ IV Leader)  

2011-2012 220 000 

Budżet Gminy 

90 902 zł 

OŚ IV LEADER 

129 098 zł 

15.  

Budowa kompleksu sportowo - 

kulturalnego wraz z rozbudową  

Domu Kultury w m. Łowyń  

(PROW)  

2011 740 000 

Budżet Gminy 

453 231 zł 

PROW 

286 679 zł 

16.  
Realizacja zadań w ramach  

funduszu sołeckiego 
2010-2015 1 200 000 Budżet Gminy 

4.3 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 

LP Nazwa planowanego działania 

Czas 

realizacji 

działania 

Koszt w zł Źródło finansowania 

1.  

Centrum Turystyki Rowerowej i Wodnej 

wraz ze ścieżką rowerową i zapleczem 

sportowo- rekreacyjnym wzdłuż szlaku R1 

w Puszczy Noteckiej w Międzychodzie 

(przystań kajakowa, ścieżka rowerowa, 

rewitalizacja plaży: remont pomostów, 

remont murków oporowych, boisko do 

siatkówki, elementy małej architektury) 

(WRPO 2007-2013)    

2010-2011 3 599 983 

Budżet Gminy 

1 259 994 zł 

 

WRPO 2007-2013 

2 339 989 zł 
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2.  

Zagospodarowanie Starego Portu nad rz. 

Wartą oraz terenów rekreacyjno - 

turystycznych nad Wartą  

(PO RYBY 2007-2013) 

2010-2012, 

2014-2015 
3 243 180 

Budżet Gminy 

993 180 zł 

PO RYBY 2007-2013 

2 250 000 zł 

3.  

Rewitalizacja OW Mierzyn (infrastruktura 

remont dróg i parkingów wraz z 

oświetleniem, kanalizacja deszczowa, 

plaża) (Programy Regionalne UE)  

2010-2015 4 830 000 

Budżet Gminy 

3 330 000 zł 

UE 

1 500 000 zł 

4.  

Zagospodarowanie przestrzeni i linii 

brzegowej J. Kuchennego i J. Sołeckiego i 

J. Proboszczowskiego 

2010-2015 660 000 Budżet Gminy 

5.  
Nowe zagospodarowanie plaż nad 

jeziorami w m. Radgoszcz, Bielsko, Łowyń 
2011-2014 200 000 Budżet Gminy 

6.  

Budowa, wytyczanie i odnawianie szlaków 

rowerowych, pieszych i wodnych  

w powiązaniu z siecią szlaków 

powiatowych i regionalnych  

2011-2014 100 000 Budżet Gminy 

7.  

Uzbrojenie terenów pod inwestycje 

turystyczne nad Jeziorem Bielskim  

(przedłużenie ul. Prusimskiej) 

2014-2015 200 000 Budżet Gminy 

4.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

 

 

LP 
Nazwa planowanego działania 

Czas 

realizacji 

działania 

Koszt w zł 
Źródło 

finansowania 

I Edukacja 

1.  

Budowa sali gimnastycznej  

dla SP nr 1 i Gimnazjum nr 1  

(Programy Regionalne UE)  

2012-2013 6 000 000 

Budżet Gminy 

3 000 000 zł 

UE 

3 000 000 zł 

2.  

Budowa Sali gimnastycznej  

przy Zespole Szkół w Łowyniu (projekt 

techniczny) 

2014 50 000 Budżet Gminy 

3.  
Termomodernizacja szkół i przedszkoli 

(wymiana okien)  

2010 

 
150 000 Budżet Gminy 

4.  
Termomodernizacja szkół i przedszkoli  

(ocieplenie budynków, elewacje)  
2010-2015 900 000 Budżet Gminy 

5.  
Przygotowanie sal i placów zabaw przy 

SP1, SP2 i Łowyń dla 6-cio latków 
2010-2012 150 000 Budżet Gminy 

6.  
Budowa bieżni tartanowej i skoczni  

przy SP2 
2014 100 000 Budżet Gminy 

7.  
Przebudowa strychu i piwnic  

w Gimnazjum Nr1 na sale dydaktyczne   
2011-2012 110 000 Budżet Gminy 

8.  
Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół 

w Kamionnie i Łowyniu  
2010-2011 100 000 Budżet Gminy 

9.  
Zagospodarowanie atrium  

w SP1 i Gimnazjum Nr 1 
2010 100 000 Budżet Gminy 



 119 

10.  Modernizacja Sali gimnastycznej w SP2  2015 100 000 Budżet Gminy 

II Kultura 

1.  
Modernizacja i rozbudowa Centrum 

PROM 
   

-  

przebudowa pomieszczeń i budowa 

sanitariatów z przeznaczeniem  

dla potrzeb biblioteki  

2012 150 000 Budżet Gminy 

-  
adaptacja podwórza  

na potrzeby działalności kulturalnej  
2012 200 000 Budżet Gminy 

-  
rozbudowa budynku Centrum PROM 

(Programy Regionalne UE)  

2013, 

2015 
1 100 000 

Budżet Gminy 

600 000 

UE 

500 000 

2.  

Modernizacja budynku Muzeum 

Regionalnego oraz zabudowa atrium  

w Muzeum i zieleń  

2014-2015 400 000 Budżet Gminy 

III Sport 

1.  

Rewitalizacja miejskiego obszaru 

sportowego przy ul. Langowicza  

w Międzychodzie  

   

-  
Budowa Domu Sportowca  

ul. Langowicza  
2010-2011 1 250 000 Budżet Gminy 

-  

Rewitalizacja  płyty boiska, budowa 

oświetlenia i nowego systemu 

nawadniania płyty boiska, remont trybun 

2011 600 000 Budżet Gminy 

-  

Zagospodarowanie placu 

reprezentacyjnego i parkingów przy 

obiektach sportowych ul. Langowicza i 

ul. Rolnej (wraz z mediami pod przyszły 

budynek użyteczności publicznej)  

2012 1 000 000 Budżet Gminy 

-  
Remont budynku Sali gimnastycznej  

ul. Langowicza  
2010 140 000 Budżet Gminy 

2.  
adaptacja pomieszczeń administracyjnych 

budynku Hali Widowiskowo-Sportowej 
2012 100 000 Budżet Gminy 

3.  

Budowa hotelu dla sportowców wraz z 

basenem rekreacyjnym  

na ul. Dworcowej PPP (analiza 

techniczno_ekonomiczna) 

2014 40 000 Budżet Gminy 

4.  

Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego - 

nowe zagospodarowanie boisk (boisko 

piłkarskie 2012r. i wielofunkcyjne 2014r)  

2012, 

2014-2015 
250 000 Budżet Gminy 

5.  
Modernizacja strzelnicy sportowo - 

myśliwskiej 
2014 100 000 Budżet Gminy 

IV Opieka społeczna 

1.  

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

administracji Ośrodka Pomocy 

Społecznej i Klubu Integracji Społecznej 

( budynek przy ul. Słowackiego)  

2012-2014 400 000 Budżet Gminy 
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2.  

Wsparcie osób niepełnosprawnych 

poprzez rozszerzenie działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy 

(adaptacja pomieszczeń w Hali 

widowiskowo-sportowej) 

2013-2015 150 000 Budżet Gminy 

V Bezpieczeństwo 

1.  
Zakup systemu monitoringu  

w Międzychodzie 
2012 100 000 Budżet Gminy 

2.  
Modernizacja remizy OSP  

w Międzychodzie  
2010-2012 645 000 Budżet Gminy 

3.  
Rozbudowa OSP Lewice  

z dostosowaniem do norm BHP 
2011-2013 90 000 Budżet Gminy 

4.  
Zakup samochodów ratowniczo-

gaśniczych 
2012 265 000 Budżet Gminy 

 

4.5 ZADANIA POZAINWESTYCYJNE W ZAKRESIE USŁUG 

SPOŁECZNYCH 

 

Oświata:  

Program „Pływam – jestem bezpieczny” finansowany z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych 

dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Program „Z językami obcymi wyruszamy na świat” z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

  Pomoc Społeczna 

Punkt Wsparcia Osoby Niepełnosprawnej ŹRÓDŁO wraz z Asystentem osoby niepełnosprawnym, 

prowadzony przez Stowarzyszenia dla Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy Razem” 

– projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

Promocja Gminy 

Projekt „Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie – kraina lasów i jezior. Kompleksowy program 

promocji i rozwoju turystyki” w ramach programu WRPO na lata 2007-2013, realizowany wspólnie z 

Gminą Sieraków. 

 

Sport 

Program rządowy „Moje Boisko - ORLIK 2012” finansowany przez Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Gminna Liga Sołecka – rozgrywki drużyn sołeckich w piłce nożnej seniorów i juniorów, finansowane 

z budżetu Gminy Międzychód. 
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4.6 KIERUNKI INWESTYCYJNE GMINY MIĘDZYCHÓD PO 2015 ROKU 

W Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód 2010-2015 wskazuje się również projekty 

wykraczające poza cezurę czasową dokumentu, nakreślając w ten sposób dalsze kierunki rozwoju 

Gminy. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: 

Inwestycje drogowe  

 Budowa kolejnego odcinka obwodnicy ul. Wały Jana Kazimierza – kierunek Sterki  

 Budowa obwodnicy kierunek północ –południe (Bielsko ul. Prusimska - droga krajowa nr 24) 

 Budowa dróg na nowopowstałych osiedlach Os. Dzięcielin, Os. Zagrodowa 

 Budowa drogi łączącej drogę nr 160 z drogą powiatową nr 11508 (ul. Poznańska – Dzięcielin)  

 Droga Głażewo - Skrzydlewo połączenie drogi nr 160 z drogą nr 24 

 Budowa drogi gminnej w Łowyniu , ul. Sportowa, ul. Nadjeziorna,  

 Budowa obwodnicy przy drodze nr 160 w Lewicach, 

 Budowa drogi gminnej przy blokach w Muchocinie,  

 Remont drogi gminnej w Radgoszczy i remont drogi do jeziora,  

 Utwardzenie drogi do Drzewiec,  

 Budowa drogi gminnej Gralewo - Skrzydlewo,  

 Budowa nawierzchni drogi ul. Prusimskiej w m. Bielsko 

 Przebudowa nawierzchni ul. Konopnickiej i ul. Pohla w Międzychodzie  

 Przebudowa nawierzchni ul. Ogrodowej w Międzychodzie   

 Modernizacja istniejących dróg gminnych wg potrzeb 

Kanalizacja sanitarna 

 Uzbrojenie w kanalizację sanitarna nowopowstałych osiedli w obrębie miasta 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zamyślin, Piłka, Lewice 

 Rozbudowa lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej wg potrzeb  

Inwestycje wodociągowe 

 Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej  

 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Krzyżówko 

 Uzbrojenie nowopowstających osiedli w sieć wodociągową 

 Połączenie sieci wodociągowej Głażewo z Łowyniem  



 122 

 Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej 

Ład przestrzenny  

 Zagospodarowanie terenu od ul. Mostowej – ul. 17 Stycznia –. ul. Marszałka Piłsudskiego  -  

ul. Wały Jana Kazimierza 

 Urządzenie terenu pomiędzy ul. Dworcowa a ul. Piłsudskiego (przy „Biedronce”) 

 Zagospodarowanie terenu od ul. Chrobrego do ul. Sokoła  

 Urządzenie pierzei przy ul. Wała Jana Kazimierza i ul. Czynu 600 – lecia  

( kontynuacja zabudowy WATERFRONT) 

Budownictwo 

 Budowa budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji obszarów miejskich  

 Przebudowa budynków w złym stanie technicznym w obrębie Starego Miasta 

Gospodarka 

 Partnerstwo publiczno – prywatne w zagospodarowaniu terenów po bazie ORLEN jako 

rewitalizacja zdegradowanych terenów przemysłowych z przeznaczeniem na aktywizację  

gospodarczą. 

Energetyka 

 Modernizacja centralnej kotłowni wraz z remontem sieci cieplnych  

 Pozyskiwanie alternatywnych źródeł energii (wiatraki, biogazownie)  

 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

 Urządzanie terenów sportowo – rekreacyjnych na terenach wiejskich   

 

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA 

 Rewitalizacja OW Mierzyn na podstawie opracowanych założeń projektowych  

 Ośrodek Turystyki Rowerowej i Sportów Wodnych przy basenie portowym rz. Warty  

 Rozbudowa bazy turystycznej nad Jeziorem Radgoskim 

 Stworzenie szlaku wodnego rz. Warta do J. Sołeckiego i do J. Czwartego wraz z 

zagospodarowaniem linii brzegowych.  

 Utworzenie szlaku wodnego rz. Kamionki poprzez jeziora do rz. Warty.    

 Budowa nowych obiektów turystyczno – wypoczynkowych: Hotel nad Jeziorem Bielskim  

 Oczyszczenie dna Jeziora Miejskiego  

 Budowa Skateparku  

 Urządzenie stoku narciarskiego   

 Wybudowanie trasy motocrossowej 

 Urządzenie małego ZOO w Mniszkach 

 Przebudowa Ogórka Jordanowskiego na centralny, miejski plac zabaw – mini Disneyland 
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INFRASTRUKTURA SPORTOWA I EDUKACYJNA 

 Budowa obiektów sportowych otwartych przy Szkole Podstawowej 2 

 Nadbudowa łącznika między Gimnazjum nr 2, a Szkołą Podstawową nr 2  
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Rozdział 5.  

Powiązanie realizowanych projektów z innymi zadaniami 
realizowanymi na terenie Gminy, Powiatu, Województwa  

      Projekty przyjęte do realizacji w Gminie Międzychód są powiązane z obszarami 

strategicznymi zarówno powiatu międzychodzkiego, jak i województwa wielkopolskiego. Inwestycje 

ujęte w Programie Rozwoju Lokalnego powiązane są z podobnymi projektami lub działaniami 

realizowanymi przez wszystkie samorządy gminne w Polsce. 

 

  Priorytetową inwestycją dla Gminy Międzychód, która w perspektywie najbliższych kilku lat 

zmienić ma obecny, uciążliwy dla miasta układ komunikacyjny i ożywić tereny przemysłowe, 

realizowaną przy wsparciu środków unijnych, jest „Budowa drogi gminnej w Międzychodzie 

łączącej drogi wojewódzkie Nr 160 i Nr 182 wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. 

W 2009 r. wybudowano I etap „obwodnicy”, czyli: drogę o długości 1310 mb prowadzącą od nowego 

mostu do ulicy Chrobrego, na nasypie równoległym do Warty. Ponadto powstał ciąg pieszo-

rowerowy o długości 1050 mb, chodniki z kostki betonowej o długości 420 mb wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, tj: oświetlenie drogowe i kanalizacja deszczowa. Docelowo obwodnica ma kończyć się 

na Bielsku. Koszt I etapu to  4,8 mln złotych. Gmina, w wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku 

otrzymała na ten cel z budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008/2011, 2,4 mln zł i dodatkowo 150 tys. złotych z budżetu Powiatu Międzychodzkiego 

- na mocy wzajemnych porozumień. 
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Zdjęcie 74 Otwarcie obwodnicy oraz obecny stan   

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Zgodnie z projektem w listopadzie 2010r, powstanie II etap obwodnicy, łączący dotychczasowy 

odcinek z ulicą Polną. Prócz tego w tym roku powstaną także – ze środków własnych Gminy - 

parkingi i droga zbiorcza, poniżej dotychczasowego odcinka. Całkowita wartość II etapu inwestycji 

wynosi 7,5 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych to aż 2,9 mln zł. 

 

Zdjęcie 75 Budowa obwodnicy II etap – ul. Polna   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Ponadto w maju 2010r. Gmina Międzychód złożyła wniosek na ciąg dalszy budowy tej drogi, 

a mianowicie II etap część 2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2007-2013. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został skierowany do oceny 

merytorycznej. Projektowana nowo wybudowana droga stanowiąca część obwodnicy będzie biec 

wzdłuż szczytów istniejących budynków mieszkalnych. Następnie przecinać będzie istniejący rów 

melioracyjny (Rów Bielski), gdzie zaprojektowano obiekt mostowy i dalej prowadzić będzie do 

skrzyżowania z ulicą Hubala. Dalej droga przebiega po terenie lasu do przecięcia się z ulicą 

Przemysłową. Kolejnym etapem jest przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od projektowanej 

obwodnicy do ulicy Armii Poznań w Bielsku. Zgodnie z regulaminem konkursowym inwestycja musi 

być zrealizowana w całości do końca 2011r.  Koszt tej inwestycji to 7,2 mln zł, a przewidziane 

dofinansowanie to aż 3,6 mln zł. 

 

Droga ta ma rozwiązać problemy komunikacyjne w naszym mieście i wyprowadzić ruch 

ciężarowy tranzytowy oraz znaczącą część osobowego, poza centrum - wąskie uliczki naszego 

Starego Miasta i ulicę Czynu 600 Lecia. W ten sposób miasto zyska "drugi oddech" - 

zagospodarowane zostaną zaniedbane dotąd obszary przylegające do starego portu, jednocześnie 

stworzony zostanie impuls do inwestowania w te tereny. 
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Zdjęcie 76 Przebieg obwodnicy 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Ponadto w Gminie toczą się inwestycje w oparciu o środki własne. Jest m.in. budowa 

nawierzchni dróg na Os. Słowiańskim w m. Bielsko - etap I. Roboty budowlane obejmują budowę 

nawierzchni dróg o łącznej powierzchni ok. 8 510 m2, budowę nawierzchni chodników i zjazdów o 

łącznej powierzchni ok. 4 050 m2, budowę nawierzchni dróg w ilości ok. 1706 m2, wykonanie 

kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1724 mb i oświetlenia ulicznego. Wartość umowna 

robót budowlanych to 3,6 mln zł, a termin wykonania to czerwiec 2011 rok. 

      

Zdjęcie 77 Drogi na Os. Słowiańskim   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Kolejną inwestycją realizowaną ze środków budżetu Gminy Międzychód, która właśnie się 

zakończyła, jest przebudowa ul. Dolnej w m. Kamionna. Obejmowała ona budowę nawierzchni 

jezdni na odcinku łącznie ok. 1,35 km i chodników, budowę kanalizacji deszczowej łącznej długości 

ok. 1 km, budowę oświetlenia ulicznego na odcinku ok. 1,3 km oraz budowę sieci wodociągowej o 

łącznej długości ok. 1,1 km. Wartość robót to ponad 3,2 mln zł brutto. Prace zostały wykonane i 

odebrane w sierpniu 2010r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 78 Ulica Dolna w Kamionnie   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Inwestycje drogowe prowadzone w Gminie Międzychód są komplementarne z aktualnie 

realizowanymi inwestycjami w powiecie i województwie:  

- projekt powiatu międzychodzkiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1719P Międzychód - 

Dzięcielin - Skrzydlewo na odcinku od ul. Słonecznej do drogi krajowej nr 24", którego 

całkowity koszt to ponad 6 mln zł., z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 

ramach WRPO wyniesie ponad  3 mln zł. Modernizacja obejmuje m.in. przebudowę 4 

skrzyżowań z ulicami i drogami gminnymi. W listopadzie 2010 roku po ukończeniu 

przebudowywanego odcinka, droga ta będzie stanowić doskonałe uzupełnienie „obwodnicy”, 

powstającej z drugiej strony miasta, również odciążając centrum miasta.  

- inwestycja Wielkopolskiego Zarządu Dróg, który w bieżącym roku zakończył rozpoczętą w 2009 

roku przebudowę drogi Nr 160 w m. Wielowieś na przedmieściach Międzychodu. Łączna wartość 

tego zadania wynosiła ponad 4,5 mln zł, a zmodernizowana droga zdecydowanie przyczyniła się 

do poprawienia stanu infrastruktury drogowej Gminy.    

Największym zadaniem w Gminie Międzychód z zakresu infrastruktury i ochrony środowiska to 

prowadzona w oparciu o środki unijne „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i sieci 

wodociągowej w m. Mierzyn, Międzychód, Radgoszcz.” Łącznie w ramach tego zadania zostanie 

wybudowane ok. 17 km sieci kanalizacyjnej. 

Inwestycje o charakterze kanalizacyjnym są częścią realizacji polityki Gminy Międzychód 

zmierzającej do skanalizowania całej Gminy i wykorzystanie pełnych mocy przerobowych Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków.  

 

W grudnia 2009 roku Gmina Międzychód podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania w 

kwocie 4 mln zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

objętego PROW na lata 2007-2013. Podstawowym celem realizacji projektu jest poprawa 

infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków oraz poprawa infrastruktury 

związanej z zaopatrzeniem w wodę, co wpłynie na poprawę warunków życia i prowadzenia 

działalności gospodarczej mieszkańców Mierzyna, Radgoszczy, Puszczy i Przedlesia. Inwestycja 

zostanie zrealizowana do 20 września 2011r.  
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Zdjęcie 79 Prace budowlane przy kanalizacji na Zawarciu  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Do innych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków własnych Gminy należą: 

- modernizacja obiektu pompowni miejskiej przesyłu ścieków = kolektor tłoczny Międzychód – 

oczyszczalnia ścieków. Prace budowlane obejmują wykonanie rurociągu tłocznego o łącznej 

długości 2,3 km, rurociągu grawitacyjnego o łącznej długości 0,1 km oraz montaż komory Zasów 

i tłoczni w istniejącym budynku. Wartość umowna to 1,6 mln zł, a termin wykonania to wrzesień 

2010 rok. 

 

- budowa kanalizacji sanitarnej Łowyń, Głażewo, Gorzyń. Etap III - budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łowyń. Zakres robót obejmuje budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 8 012 mb, budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

tłocznej o łącznej długości ok. 2 580 mb, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych o łącznej 

długości ok. 2 280 mb oraz budowę przepompowni ścieków w ilości 6 szt.  Termin wykonania 

zadania upływa 30 czerwca 2012 roku. 

 

 

Ponadto w czerwcu 2010r. została zakończona inwestycja pn. „Przebudowa i nadbudowa 

strażnicy OSP w Międzychodzie . Wartość umowna tego zadani opiewała na kwotę ponad 300 tys zł i 

została sfinansowana ze środków własnych Gminy Międzychód.  
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Zdjęcie 80 Wyremontowany budynek OSP   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 

W ramach rozwoju budownictwa w marcu 2010 roku Gmina Międzychód podpisała umowę z 

Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowe wsparcie  wynoszące 146 700 zł ze środków 

Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalnego (dwusegmentowego) położonego w Kolnie, w 

wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 342,91 m
2
.
 
Budynek 

ten powstanie do dnia 10 października 2010r. 

 

 

Zdjęcie 81 Nowowybudowany budynek socjalny w Kolnie 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Ważnym przedsięwzięciem z dziedziny turystyki jest projekt „Centrum Turystyki Rowerowej i 

Wodnej wraz ze ścieżką rowerową i zapleczem sportowo-rekreacyjnym wzdłuż szlaku R1 w 

Puszczy Noteckiej w Międzychodzie”. Dofinansowanie jakie otrzymała Gmina to 2,3 mln zł. W 

wyniku realizacji projektu powstanie nowy produkt turystyczny w Gminie Międzychód na terenie 

Puszczy Noteckiej – Centrum Turystyki Wodnej i Rowerowej. Umożliwi on turystom wędrującym 

Międzynarodową Trasą Rowerową R1 oraz przebywającym na terenie Puszczy Noteckiej i w 

zachodniej części Wielkopolski poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także 

skorzystanie z zaplecza rekreacyjno-sportowego. Realizacja projektu oparta będzie na istniejących tu 

szlakach rowerowych, drodze wodnej na Warcie, zapleczu agroturystycznym i przyrodniczo-

krajobrazowym na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego. 

Zrealizowane zostaną w ten sposób potrzeby uatrakcyjnienia tych terenów, wzbogacenia i 

poprawienia infrastruktury turystycznej. Rezultatem tych działań będzie: 

 przystań kajakowa nad Wartą z pomostem pływającym, zapleczem kuchenno-sanitarnym, 

technicznym i polem biwakowym, 

 ścieżka rowerowa wzdłuż szlaku R1 (do ośrodka w Mierzynie) o długości ponad 3 km 

 boisko wielofunkcyjne w ośrodku Mierzynie o sztucznej nawierzchni o powierzchni 1100 m
2
 

tworzące element dodatkowej oferty dla wędrujących Trasa R1 

 poprawa stanu i wyposażenia plaży nad Jeziorem Mierzyńskim 

 powstanie szlaku pieszo - rowerowego prowadzącego przez Puszczę Notecką, łączącego 

Trasę R1 z wyżej wymienionymi obiektami i dalej Domem Cyklisty (Domem Spotkań). 

 

Nowe ścieżki pieszo-rowerowe są powiązane z istniejącymi  ścieżkami pieszo – rowerowymi w 

powiecie i województwie wielkopolskiej.    

 

Rewitalizacja Starego Portu w Międzychodzie. 

 

Od XVII w. istniał w Międzychodzie Port Rzeczny, powstały na dawnych terenach 

zalewowych - jako basen portowy i główny port towarowy. Przez wiele lat od granicy państwa, 

Międzychód był pierwszą miejscowością na trasie i jednym z ważnych punktów przeładunkowych. 

Dziś odbiega daleko od tego, czym był kiedyś. Gmina Międzychód postanowiła to zmienić. 

W 2010 roku w Gminie ruszyły prace nad projektem „Centrum Turystyki Rowerowej i wodnej 

wraz z rewitalizacja Starego portu” przy udziale środków z Unii Europejskiej. 
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Zdjęcie 82 Koncepcja portu nad Wartą 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Opracowana koncepcja przedstawia propozycję zagospodarowania terenu „Starego Portu” jako portu 

jachtowego oraz wielofunkcyjnego terenu rekreacyjno-turystycznego realizującego ideę centrum 

turystyki interdyscyplinarnej. Proponowany program funkcjonalny oraz zaplecze umożliwi wspólne 

korzystanie z portu turystom: zmotoryzowanym, pieszym, rowerowym a także motorowodniakom, 

wioślarzom żeglarzom.  

 

 

Ze wsparciem innych niż unijne fundusze Gmina Międzychód zrealizowała program p.n. 

„Rozbudowa Stanicy przy Starym Moście na rzece Warcie”, otrzymując na to zadanie 

dofinansowanie z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w 

wysokości 25 tys zł. 

 

Inwestycje turystyczne prowadzone są również na obszarów wiejskich Gminy Międzychód. 

Na te zadania Gmina pozyskała dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 oraz Programu LEADER.  

Wśród wielu ciekawych propozycji realizowanych na terenach wiejskich warto zwrócić uwagę na 

projekt p.n. „Rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej wraz z ogólnodostępny 

zapleczem rekreacyjno-sportowym we wsi Mniszki”. Na projekt Gmina Międzychód otrzymała 

dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 262 371 zł. Celem operacji jest 

zachowanie zabytków kultury materialnej wsi oraz zwiększenie liczby turystów i podniesienie 

standardu usług turystycznych świadczonych przez Centrum, poprzez: wyremontowanie 

zabytkowego budynku płatkarni z przeznaczeniem na cele ekspozycyjno - konferencyjne i obsługi 
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turystów, wymianę pokrycia dachu na zabytkowych budynkach oraz remont poddasza z 

przeznaczeniem na cele ekspozycyjne oraz przygotowanie i odnowienie otoczenia z przeznaczeniem 

na tereny rekreacyjno-sportowe. 

 

Zdjęcie 83 Budynek płatkarni w CERiP Mniszkach   
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

W zakresie rozwoju wsi w trakcie realizacji jest projekt pod nazwą „Budowa Wiejskiej 

Biblioteki Publicznej pełniącej funkcję centrum kulturalnego w środowisku wiejskim w 

Bielsku”, realizowany przez Bibliotekę Publiczną im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie. Na 

projekt ten pozyskano 282 tys. zł z Unii, a Gmina dokłada 406 tys. zł. 

Biblioteka Publiczna realizuje także program p.n. „System Informacji Turystycznej w 

Wielkopolsce” wspólnie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, który polega na budowie tzw. 

infokiosków, czyli ogólnodostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do informacji 

turystycznej. Powstaną one m.in. w na międzychodzkim Rynku, przy Muzeum, w CERiP w 

Mniszkach, w Kamionnie i w ośrodku Mierzyn. Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela Janockiego w 

Międzychodzie uzyskała na ten cel 130 tys. zł, natomiast Gmina dołożyła 70 tys. zł. 
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Zdjęcie 84 Budowa budynku biblioteki wiejskiej w Bielsku 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

W związku z realizacją na naszym terenie przez Stowarzyszenie Puszcza Notecka Programu 

LEADER Gmina Międzychód złożyła wnioski i uzyskała dofinansowanie na następujące projekty: 

 Urządzenie terenów rekreacyjnych, turystycznych i sportowych wraz z budową świetlicy 

wiejskiej w Gorzyniu. Wartość zadania: 314 988 zł, dofinansowanie 75% kosztów netto, t.j.: 

193 640 zł. Projekt obejmuje budowę świetlicy wiejskiej z zapleczem sportowym, 

doposażenie istniejącego kompleksu sportowego, zagospodarowanie terenu i wyznaczenie 

punktu wypadowego do szlaków pieszych, budowę boiska wielofunkcyjnego. 

 Rewitalizacja przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacji i turystyki wraz  

z remontem świetlicy wiejskiej w Tuczępach. Wartość zadania: 204 497,04 zł; dofinansowanie 

75% kosztów netto: 125 714 zł. Projekt ten zakłada: remont świetlicy wiejskiej, 

zagospodarowanie przestrzeni przed budynkiem świetlicy (plac zabaw, zieleń, ciągi piesze), 

uporządkowanie i zagospodarowanie linii brzegowej stawu przy świetlicy wielskiej, 

zagospodarowanie przestrzeni za budynkiem świetlicy. 

 Urządzenie terenów rekreacyjnych i punktu wypadowego do Rezerwatu "Kolno 

Międzychodzkie" oraz remont świetlicy wiejskiej w Kolnie. Wartość zadania:  

151 528,84 zł, dofinansowanie 75% kosztów netto: 93 152 zł. Zadanie obejmuje remont 

świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu przed świetlicą wiejską (plac zabaw, ławki, 

ciągi piesze, oświetlenie), rewitalizację parku podworskiego. 

 Perły Krainy 100 Jezior - urządzenie terenów turystycznych i remont Domu Kultury w 

Kamionnie. Wartość zadania to 210 000 zł, dofinansowanie 75% kosztów netto:  

129 098 zł. Zadanie polega na remoncie wiejskiego Domu Kultury i utworzenie tam punktu 
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obsługi turystów, urządzenie terenów zielonych przed budynkiem wiejskiego domu Kultury 

(mała architektura, zieleń, tablice informacyjne), utworzeniu „Gościńca rekreacyjnego” wraz 

z Muzeum Kamienia, wykonanie tam altany drewnianej, ławek, doposażenie placu zabaw. 

Gmina Międzychód otrzymała także za pośrednictwem Stowarzyszenia Puszcza Notecka 

dofinansowanie na tzw. „Małe Projekty”: 

1. na program p.n. „Kolorowe Jarmarki” - organizację festynów wiejskich promujących 

dziedzictwo kulturowe Puszczy Noteckiej” na kwotę 14 850 zł; 

2. na Święto Podgrzybka - organizację imprezy kulturalno - rekreacyjnej promującej walory 

turystyczne Puszczy Noteckiej – w wysokości: 26 950 zł; 

3. na projekt p.n. „Walory przyrodnicze i turystyczne Doliny Kamionki - promocja 

najpiękniejszych Zakątków Kariny Stu jezior poprzez szkolenie, organizację wystawy i 

przygotowanie publikacji (DIORAMA w Mniszkach)” w wysokości 33 500 zł; 

4. na cykl szkoleń p.n. „U nas potrafią” na temat walorów kulturowych i warsztaty ginących 

zawodów dla mieszkańców terenów wiejskich w wysokości 11 150 zł.  

W tym samym programie dofinansowanie otrzymało także Stowarzyszenie SAMI SWOI  

z Mniszek, na „Babie lato w Mniszkach – Wielkie Smażenie Powideł”  – organizację imprezy 

promującej walory naszego regionu” na kwotę 8 450 zł. 

 
W 2010 roku fundusze unijne pozyskała także Parafia w Kamionnie – na „Remont dachu 

zabytkowego, gotyckiego budynku kościoła z 1499r. należącego do parafii p.w. Narodzenia N.M.P. w 

Kamionnie, gmina Międzychód ”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła: 299 928 zł, wysokość 

dotacji: 50%; zadanie to już zostało wykonane. 

 

Prócz tych przyznanych już środków, w roku 2010 Gmina Międzychód zamierza pozyskać także 

pieniądze na budowę kompleksu sportowo – kulturalnego wraz z rozbudową Domu Kultury w 

Łowyniu, wartość tego projektu to ok. 740 tys. zł, dofinansowanie 453 tys. zł oraz na przebudowę 

budynku noclegowego we wsi Mierzyn na Nadwarciańskie Centrum Turystyki Rowerowej, wartość 

tego projektu to 615 tys zł, a dofinansowanie 383 tys zł. Gmina złożyła już odpowiednie wnioski do 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Działania promocyjno - turystyczne podejmowane są również przez organizacje pozarządowe. 

Najlepszym tego przykładem jest działalność Fundacji Obchodów 750-lecia Kamionny. Jej głównym 

zadaniem jest przygotowanie miejscowości do obchodów jubileuszu 750-lecia, który przypada w 

2011 r. Działania skierowane są na poprawę estetyki wsi m.in. poprzez zagospodarowanie terenów 

należących do wsi, propagowanie działań na rzecz poprawy estetyki domostw i obejść, 

wypromowanie miejscowości i jej tradycji. Z inicjatywy fundacji od 2007 r. odbywa się we wrześniu 
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Jarmark w Dolinie Kamionki, stanowiący jedną z imprez Weekendu w Dolinie Kamionki. Podczas 

jarmarku prezentowane są dawne zwyczaje i zabawy, dzieła regionalnych rękodzielników, 

prezentacje  lokalnych grup artystycznych. Jarmark rozpoczyna się barwnym korowodem, w którym 

prym wiodą przebierańcy zwani Berami. Organizacja jarmarków jednoczy całą wieś, każda rodzina 

ma swój udział w przygotowaniach i realizacji pomysłu. Jarmark organizowany jest pod nazwą 

Weekend w Dolinie Kamionki, w ramach którego w soboty odbywa się jarmark, a w niedziele Festyn 

Babiego Lata - Wielkie Smarzenie Powideł w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w 

Mniszkach.  

 

 
Zdjęcie 85 Bery 

   Źródło: [UM i G Międzychód] 

Fundacja współdziała także z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym i parafią wspierając finansowo i 

organizacyjnie realizację projektów. Przykładem może być współfinansowanie oświetlenia kościoła, 

zagospodarowanie terenu wokół szkoły, sprzątanie śmietnisk, zagospodarowanie skarp przy Centrum 

Sportowo-Rekreacyjnym i drodze krajowej K24. 

 

Prowadzone działania turystyczne w Gminie zostały objęte kompleksowym programem promocji 

Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego, Gmina Międzychód współtworzyła wraz z Gminą 

Sieraków.  W ramach programu WRPO na lata 2007-2013 został złożony wniosek pod nazwą 

„Pojezierze Międzychodzko – Sierakowskie – kraina lasów i jezior. Kompleksowy program promocji 

i rozwoju turystyki”, którego przedmiotem jest rozpowszechnienie informacji dotyczącej Pojezierza 

Międzychodzko – Sierakowskiego jako miejsca Wielkopolski atrakcyjnego turystycznie, 

zapewniającego bogactwo walorów flory i fauny z rozwiniętą turystyczno - rekreacyjną bazą 

infrastrukturalną.  Gmina Międzychód nie bez powodu wybierając Partnera Projektu skierowała się w 
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stronę Gminy Sieraków. Podjęcie wspólnych działań promocyjnych przez te gminy daje bowiem 

szansę na utrwalenie i spotęgowanie wizerunku Pojezierza Międzychodzko – Sierakowskiego jako 

turystycznej wizytówki Wielkopolski.  

 

W powiązaniu do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki Moje boisko ORLIK 201, który 

zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych o sztucznej 

nawierzchni wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie całego kraju, 

Gmina Międzychód pozyskała środki na budowę aż dwóch takich obiektów na swoim terenie. Jeden 

mieści się przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum Nr 2, koszt całkowity tego zadania wynosił 1 

304 000 zł, a wartość dofinansowania: 666 666 zł, drugi natomiast przy ul. Langowicza, koszt 

całkowity wynosił: 1 187 283 zł, a wartość dofinansowania także 666 666 zł. Dzięki temu Gmina w 

myśl założeń programu, udostępnia dzieciom i młodzieży nowoczesną infrastrukturę sportową w celu 

aktywnego uprawiania sportu. 

Gmina Międzychód podjęła się także rewitalizacji miejskiego obszaru sportowego, 

przewidując poprawienie estetyki terenów w okolicach stadionu, przy ul. Langowicza w 

Międzychodzie. Obszar ten pełnić będzie funkcje reprezentacyjne (m.in. jako obiekt Euro 2012) i 

pozwoli na realizację różnorodnych zdarzeń sportowo-rekreacyjnych, a także kulturalnych - 

przeznaczonych dla różnych grup uczestników i odbiorców. Dzięki tym działaniom Gmina 

Międzychód wraz ze Skansenem Olandia w Prusimiu oraz Pałacem Wiejce została wpisana do 

katalogu centrów pobytowych dla uczestników mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012., 

stanowiąc bazę sportowo – noclegową. 

 

 

Zdjęcie 86 Koncepcja stadionu i terenu przed stadionem 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 
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Zdjęcie 87 Wizualizacja stadionu 
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

 Osobne programy – ze wsparciem środków z Urzędu Marszałkowskiego (różne koncerty i 

imprezy) oraz Instytutu Sztuki Filmowej (aparatura i ekran) realizował Dom Kultury, a także 

jednostki oświaty (np. „Szkoła także może być teatrem”). 

W dziedzinie oświaty Gmina Międzychód w 2010r. pozyskała z Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego, środki na realizację projektu pt. „Z  JĘZYKAMI  

OBCYMI  WYRUSZAMY  W  ŚWIAT” w kwocie 734 960 zł. Projekt ten realizowany będzie przez 

dwa lata szkolne 2010/11 i 2011/12. Zakłada on zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i z języka 

niemieckiego, warsztaty dziennikarskie z wykorzystaniem języków obcych i technologii 

informacyjnej, festiwale piosenki anglo- i niemieckojęzycznej oraz  obozy językowe.  

Ponadto Gmina złożyła PO Kapitał Ludzki EFS projekt pn. „Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy 

Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie szansą na odkrycie i rozwój młodych talentów muzycznych w 

Gminie Międzychód”. Wiadomo, że pozytywnie przeszedł on ocenę formalną i został skierowany do 

oceny merytorycznej. 

Oba te projekty przyczynią się w znacznym stopniu do rozwoju dzieci i młodzieży Gminy, 

poprzez zajęcia pozalekcyjne i efektywne wykorzystanie czasu wolnego.  

Powiat międzychodzki natomiast pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację obiektów placówek 

oświatowych powiatu międzychodzkiego. Projekt polegał na tym, że Powiat jako organ prowadzący 

dla szkół ponadgimnazjalnych - złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na 

zmodernizowaniu budynków Liceum Ogólnokształcącego w Międzychodzie, Zespołu Szkół Nr 1, 

Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w 

Międzychodzie. Na ogólny koszt w wysokości ponad 1 mln zł uzyskano dofinansowanie w 
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wysokości 75 %, tj. ok. 840 tys zł. Obecnie w zmodernizowanych obiektach przeprowadzane są 

zajęcia pozalekcyjne, m.in. szkolenia językowe w ramach projektu dofinansowanego przez 

Europejski Fundusz Społeczny. 

PLANY INWESTYCYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK NA LATA 2010 – 

2016 

Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzychodzie zamierza 

przeprowadzić ze środków własnych następujące inwestycje: 

Inwestycje ekologiczne w ciepłownictwie:    

2010r.             

Wymiana w nieruchomości na ul. 17 Stycznia 5 kotła miałowego na kocioł gazowy - 25 000 zł  

Wymiana w nieruchomości na ul. 17 Stycznia 49 kotła miałowego na kocioł gazowy - 25 000 zł  

Wymiana w nieruchomości na ul. Armii Poznań 28 starego kotła gazowego na nowy, ekologiczny 

kocioł gazowy - 10 000 zł 

2011r.   

Wymiana w nieruchomości na ul. 3 Maja 6 kotła miałowego na kocioł gazowy - 25 000 zł  

Wymiana w nieruchomości na ul. Nadbrzeżnej 8 kotła miałowego na kocioł gazowy - 25 000 zł      

  2012r.     

Wymiana w nieruchomości na ul. Kwiatowej 46 kotła miałowego na kocioł gazowy - 30 000 zł      

Wymiana w nieruchomości na ul. Chrobrego 24 kotła miałowego na kocioł gazowy - 30 000 zł       

Wymiana w nieruchomości na ul. Wała J. Kazimierza 1 kotła miałowego na kocioł gazowy - 30 000zł 

  2013r.   

Wymiana w nieruchomości Przedlesie 2 kotła miałowego na kocioł gazowy - 30 000 zł 

Wymiana w nieruchomości Muchocin 13 kotła miałowego na kocioł gazowy - 30 000 zł 

2014r.           

Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na technologię rur preizolowanych - 800 000 zł 

2015r.    

Modernizacja istniejących kotłów miałowych WR-5, WR-2,5 lub wymiana na źródła gazowe - 

Ciepłownia Rejonowa - 3 000 000 zł   

Bezpieczeństwo energetyczne      

 2012r.           

Przebudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na estakadzie nad torami kolejowymi - 

350 000 zł           

Inwestycje budowlane                 

2015 r.    

Kapitalny remont budynku Ciepłowni Rejonowej - 500 000 zł 
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Zakup działki od SMLW przy Ciepłowni Rejonowej i instalacja solar jako źródła ciepła  - 400 000 zł 

2016r.    

Nadbudowa dwóch kondygnacji na nieruchomości położonej przy ul. Daszyńskiego 12 w celu 

wynajmu powierzchni - 300 000 zł 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzychodzie zamierza przeprowadzić 

następujące inwestycje: 

 rozbudowa sieci wodociągowej - os. Gorzycko i os. Dzięcielin, Zatom Stary – Zatom Nowy. 

 rozbudowa kanalizacji sanitarnej - os. Gorzycko i os. Dzięcielin 

 opracowanie projektu modernizacji i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Międzychodzie 

 w budynkach wspólnot mieszkaniowych: 

- wykonanie remontów pokryć dachowych budynków przy ul. 17 Stycznia 22, Sikorskiego 33, 

Rynek 6, 17 Stycznia 20 i Sienna 2 w Międzychodzie, 

- wykonanie elewacji w całości lub częściowo wraz z robotami termomodernizacyjnymi 

budynków przy ul. Marszałka Piłsudskiego 51, Armii Poznań 28A, 3 Maja 6 i Bolesława 

Chrobrego 40 w Międzychodzie. 

 w budynkach komunalnych: 

- remont pokrycia dachowego budynków przy ul. 17 Stycznia 6 i 129 w Międzychodzie, 

- malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 24 w Międzychodzie, 

- przygotowanie lokali do najmu w budynkach przy ul. Drzymały 2 i 15, 17 Stycznia 110, Wały 

Jana Kazimierza 1 w Międzychodzie, Zatom Nowy 2 i ul. Poznańska w Kamionnie, 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych w budynkach przy ul.  Rynek 

6 i 17 Stycznia 25 w Międzychodzie, 

- remont elewacji budynku przy ul. Marszałka Piłsudskiego 29 w Międzychodzie. 

 

Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Szczecinie zgodnie 

z Planem Rozwoju Spółki, zamierza w latach 2012-2013 przeprowadzić inwestycję gazyfikacji w m. 

Gorzyń. Planowana jest również rozbudowa sieci gazowej na osiedlach przy ul Sadowej i Gorzyckiej 

w Międzychodzie oraz Dzięcielina, w zależności od ich rozbudowy. 

 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Oddział w Zielonej Górze realizuje na 

pograniczu gmin Drezdenko i Międzychód „Projekt LMG – Ośrodek centralny strefy 

przyodwiertowe, rurociągi i inne”. Inwestycja ta rozpoczęła się w 2009r., jej wartość to 

1 397 000 000 PLN netto i potrwa do 10 kwietnia 2013r. W związku z realizacją tej inwestycji na 

terenie Gminy Międzychód utworzona zostanie sieć gazownicza i rurociągów, transportujących ropę. 

Według harmonogramu prac: wymagany termin zabezpieczenia dostaw gazu paliwowego do 
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rozruchu upływa 1 listopada 2011r., wymagany termin zapewnienia odbioru gazu z produkcji 

KRNiGZ Lubiatów upływa 7 lutego 2012r., próby, testy, szkolenia, dokumentacja powykonawcza to 

okres styczeń – sierpień 2012, odbiór techniczny przypada na sierpień – wrzesień 2012, rozruch na 

wrzesień 2012 – luty 2013, natomiast próba gwarancyjna na luty 2013 – kwiecień 2013.  

Pełna eksploatacja ruszy w kwietniu 2013r.  
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Zdjęcie 88 Mapa z przebiegiem inwestycji PGNiG S.A. Oddział Zielona Góra  
   Źródło: [UM i G Międzychód] 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu w najbliższych latach 

(2012 – 2013) nie przewiduje robót nawierzchniowych w Gminie Międzychód, a jedynie rutynowe 

zabiegi utrzymaniowe, polegające na odnowie oznakowania poziomego i pionowego, koszeniu trawy 

i czyszczenia rowów i przepustów itp. Stan nawierzchni jest corocznie monitorowany poprzez 

wykonanie pomiarów w ramach tzw. Systemu SOSN( System Utrzymania Stanu Nawierzchni) i w 

przypadku obniżenia klasy tut. Oddział podejmuje działania w celu wykonania odpowiedniego 

zabiegu utrzymaniowego. 

Przez teren powiatu międzychodzkiego przebiega droga krajowa nr 24 administrowana przez tut. 

Oddział o długości 30,3 km, z tego 10,4 km przez teren Gminy Międzychód.  

 

Telekomunikacja Polska S.A. obecnie nie planuje działań inwestycyjnych w miejscowości 

Międzychód w perspektywie do 2017 roku. Uruchomienie zadań inwestycyjnych w Telekomunikacji 

Polskiej następuje na podstawie zgłoszonego popytu w danej miejscowości. 

 

Wielkopolski Zarząd Dróg w bieżącym roku kontynuuje rozpoczętą w 2009 roku przebudowę 

drogi Nr 160 w m. Wielowieś. Łączna wartość tego zadania wynosi 4 581 359 zł. A termin 

zakończenia prac wyznaczony jest na 30 czerwca 2010 roku. Wielkopolski Zarząd Dróg nie planuje 

żadnych dalszych inwestycji na terenie Gminy Międzychód. 

 

Nadleśnictwo Międzychód w roku: 

2010 – wykona adaptację byłej siedziby Leśnictwa Mokrzec na cele Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej w ramach Obszaru PLB 300015 Natura 2000. Przewidywany koszt to 167 tys. Zł. 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

Priorytetu „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.3 Wsparcie ochrony Przyrody” Wielopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w wysokości 117 tys. zł. 

2010 – wybuduje deszczownie na potrzeby szkółki leśnej w Kaplinie. Przewidywany koszt 

wykonania to 422,1 tys. zł. Budowa współfinansowana jest z środków NFOŚiGW w wysokości 69,98 

%. 

2011 – planuje  wybudowanie drogi (dojazdu pożarowego) o długości 6,4 km na odcinku od drogi 

Międzychód – Drezdenko w m. Sowia Góra przez Radusz, w kierunku wschodnim do granicy 

Gminy. Przewidywany koszt to 2 615 tys. zł. Droga powstanie w całości ze środków pozyskanych w 

ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i 

wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych” objętych Programem Rozwoju 
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Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek został przez Nadleśnictwo złożony i wg 

posiadanych informacji, w najbliższych dniach zostanie zakwalifikowany do finansowania. 

2011 – planuje wybudowanie nowej zagrody leśniczego (budynku mieszkalno-biurowego oraz 

budynku gospodarczego) na terenie szkółki leśnej w Kaplinie na potrzeby zamieszkania leśniczego 

szkółkarza. 

2010-2011 planuje wybudowanie dwóch wiat przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej w m. 

Mokrzec. Przewidywany koszt to 60,8 tys. zł. Warunkiem wybudowania jest pozyskanie środków 

zewnętrznych. 

2011-2012 planuje rozbudowę i modernizację budynku administracyjnego Nadleśnictwa. 

Szacunkowy koszt – 600 tys. zł. 

2011-2017 planuje dalsze inwestycje drogowe ca 20 km o wartości szacunkowej 7,5 mln zł. 

Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. 
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Rozdział 6.  

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Programu Rozwoju Lokalnego 

W ramach wdrożenia Programu Rozwoju Lokalnego przewidziano do realizacji projekty, które 

mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Gminy Międzychód, tworzą 

warunki dla wzrostu zatrudnienia, a przez to do poprawy jakości życia mieszkańców. 

W Gminie Międzychód realizację tego celu określono wyznaczając cztery obszary działania: 

 Rozwój infrastruktury technicznej  i ochrona środowiska. 

 Odnowa i rozwój wsi. 

 Wzrost inwestycji wspomagających rozwój turystyki. 

 Wzrost poziomu usług społecznych i rozwój infrastruktury społecznej.  

 

Oczekiwane wskaźniki osiągnięć Programu Rozwoju Lokalnego w latach 2010 - 2015 w ramach 

realizacji tych działań: 

 

 Rozwój infrastruktury technicznej  i ochrona środowiska. 

 

Infrastruktura drogowa  i techniczna  

produkty:   długość nowo-wybudowanych dróg - 23,5km 

długość zmodernizowanych dróg 16,1km 

nowe mieszkania komunalne i socjalne - 40 szt 

budowa i modernizacja oświetlenia – 60 szt. nowych punktów świetlnych  

powierzchnia nowopowstałych terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe i 

usługowe - 10ha 

rewitalizacja 15ha powierzchni obszarów miejskich  

nowe zagospodarowanie zieleni miejskiej – rewitalizacja 2 parków miejskich  

likwidacja materiałów azbestowych  

rezultaty:   przedłużenie żywotności aut 

skrócenie czasu przejazdu 

wzrost dostępności do lepszych jakościowo dróg 

oszczędność kosztów przejazdu 

wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii - trend 

zmniejszenie emisji spalin i zanieczyszczeń do powietrza 

zmniejszenie straty przesyłu energii cieplnej  

zmniejszenie ilość składanych, niesegregowanych odpadów   
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Oddziaływanie: poprawa stanu środowiska naturalnego 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 

poprawa  bezpieczeństwa energetycznego poprzez pozyskanie alternatywnych źródeł 

energii 

wzrost atrakcyjności terenów przeznaczonych na infrastrukturę turystyczną 

   rozwój przedsiębiorczości 

   nowe miejsca pracy 

poprawa jakości życia 

     poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

   przyciągnięcie inwestorów 

 

Kanalizacja sanitarna  

produkty:   długość nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 73,9km   

rezultaty :   zmniejszenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do gleby oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych 

większe wykorzystanie przepustowości oczyszczalni ścieków 

Oddziaływanie: poprawa stanu środowiska naturalnego szansą na rozwój turystyki i 

przedsiębiorczości  

     zachowanie wysokiej jakości zasobów wód podziemnych 

poprawa jakości życia  

poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

 

Inwestycje wodociągowe, stacje uzdatniania wody  

produkty:   długość nowo-wybudowanych sieci wodociągowych - 12,1km  

zmodernizowana stacja uzdatniania wody – 1 szt 

alternatywne źródło zaopatrzenia Miasta w wodę 

rezultaty: dostęp do lepszej jakości wody pitnej i wody przeznaczonej do celów 

gospodarczych 

zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody  

pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze 

oddziaływanie : poprawa stanu zdrowia mieszkańców  

poprawa stanu środowiska naturalnego szansą na rozwój turystyki 

wzrost atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki 
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 Odnowa i rozwój wsi.  

 

produkty:   nowe centra otwartej rekreacji, sportu i kultury na terenach wiejskich – 8 szt 

przebudowana baza turystyczna – 1 szt. (Nadwarciańskie Centrum Turystyki 

Rowerowej) 

zakończona rozbudowa bazy turystycznej – 1 szt. (Centrum Edukacji Regionalnej i 

Przyrodniczej w Mniszkach)  

Rezultaty:   wzrost liczby turystów na terenach wiejskich  

wzrost liczby osób korzystających z obiektów sportowych, rekreacyjnych  

i kulturalnych na obszarach wiejskich  

wzrost liczby ludności z terenów wiejskich pracującej w usługach  

Oddziaływanie: poprawa jakości życia na wsi  

      różnicowanie działalności pozarolniczej  

szansa na rozwój przedsiębiorczości 

nowe miejsca pracy 

 

 Wzrost inwestycji wspomagających rozwój turystyki. 

 

produkty:  liczba nowych miejsc noclegowych - 200 szt  

liczba powstałych obiektów turystyczno –  rekreacyjnych – 2 szt  

liczba zrewitalizowanych obiektów turystyczno – rekreacyjnych – 1szt  

nowe oznakowane i przygotowane trasy rowerowe, piesze i wodne -70km  

wypromowany produkt turystyczny – 6 szt 

rezultaty :  wzrost populacji ludności objętej profesjonalnymi usługami w zakresie  

turystyki i aktywnego wypoczynku 

wzrost aktywnych form spędzania wolnego czasu 

wzrost liczby ludności pracującej w usługach  

wzrost liczby turystów odwiedzających Gminę Międzychód o ok. 20% 

wzrost liczby noclegów wykupionych na terenie bazy noclegowej w Gminie 

Międzychód o ok. 20% 

wzrost liczby lokali gastronomicznych   

postrzeganie Międzychodu w Województwie Wielkopolskim i w kraju jako miejsca 

atrakcyjnego pod względem turystycznym i przyrodniczym  

Oddziaływania: zwiększenie atrakcyjności terenów rozwój turystyki 

szansa na rozwój przedsiębiorczości 

nowe miejsca pracy 
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 Wzrost poziomu usług społecznych i rozwój infrastruktury społecznej.  

 

produkty:  nowo-wybudowana przyszkolna sala gimnastyczna – 1 szt  

zmodernizowana przyszkolna sala gimnastyczna – 1 szt 

dokumentacja techniczna budowy przyszkolnej sali gimnastycznej – 1 szt 

zakończenie termomodernizacji budynków oświatowych  

przyszkolne place zabaw – 3 szt 

zmodernizowane kotłownie w budynkach oświatowych – 2szt  

przebudowane budynki oświatowe – 2 szt 

zmodernizowane boisko przyszkolne – 1 szt 

zmodernizowane budynki użyteczności kulturalnej – 2 szt  

zrewitalizowany, otwarty miejski obiekt sportowy (stadion wraz z zapleczem i 

zagospodarowaniem) – 1szt 

zmodernizowane ogólnodostępne obiekty sportowe – 3 szt  

program uaktywnienia osób niepełnosprawnych 

wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

rezultaty :    usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników  

poprawa estetyki obiektów użyteczności publicznej  

zwiększenie funkcjonalności obiektów użyteczności publicznej 

obniżenie kosztów eksploatacji obiektów użyteczności publicznej 

spadek poziomu zanieczyszczeń 

ułatwienie dostępu do edukacji, kultury i sporu  

wzrost liczby i rodzajów zajęć pozalekcyjnych  

wzrost aktywności osób niepełnosprawnych 

wzrost liczby dzieci i dorosłych korzystających z obiektów sportowych 

     wzrost ilości uprawianych dyscyplin sportowych 

      poprawa warunków do rozwoju sportu i rekreacji 

zmniejszenie liczby dzieci zbilansowanych zdrowotnie, u których wykryto wady 

postawy i inne dysfunkcje fizyczne   

wzrost liczby absolwentów gimnazjum posiadających umiejętność pływania  

zmniejszenie liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej i charakteryzujących 

się ciężkimi dysfunkcjami związanymi z ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem i 

narkomanią.   

oddziaływania: poprawa komfortu i warunków pracy i nauczania 

wzrost poziomu umiejętności uczniów 
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poprawa stanu środowiska naturalnego 

nowe miejsca pracy 

pokonanie barier społecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych  

wzrost dochodu gminy z podatków i opłat w skali około 20% do roku 2015.  

     wzrost poziomu umiejętności sportowych  

     podniesienie sprawności fizycznej i stanu zdrowia 

nowe miejsca pracy 

poprawa jakości życia  

utrzymana liczba mieszkańców na niezmienionym poziomie  
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Rozdział 7.  

Plan finansowy na lata 2010-2015 

7.1 WYKAZ INWESTYCJI W LATACH 2010-2015 I ŹRÓDŁA ICH 

FINANSOWANIA 
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7.2 ZESTAWIENIE KOŃCOWE PLANU FINANSOWEGO W LATCH 2010-2015 

 

 

Zakłada się, iż finansowanie projektów w okresie 2010-2015 odbywać się będzie następująco: 

 

7.2.1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Źródła finansowania 

PRL 

Wartość w zł 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Budżet JST 

(Gminy Międzychód) 
19 798 019 10 897 774 8 450 000 13 883 000 15 635 000 14 113 000 

Budżet Państwa       

Środki Prywatne       

Źródła zewnętrzne 

(fundusze UE, 

WFOSiGW, fundusze 

celowe i inne, ZGKiM) 

5 954 817 5 709 774 1 875 000 5 250 000 4 500 000 3 850 000 

Razem 26 752 836 16 607 548 10 355 000 19 133 000 20 135 000 17 963 000 

 

7.2.2 ODNOWA I ROZWÓJ I WSI 

 

Źródła finansowania 

PRL 

Wartość w zł 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Budżet JST 

(Gminy Międzychód) 
1 141 464 1 282 963 586 473 555 000 630 000 330 000 

Budżet Państwa       

Środki Prywatne       

Źródła zewnętrzne 

(fundusze UE, 

WFOSiGW, fundusze 

celowe i inne, ZGKiM) 

544 628 1 211 702 792 500 545 000 300 000 0 

Razem 1 686 092 2 494 665 1 378 973 1 100 000 930 000 330 000 
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7.2.3 INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA   

 

Źródła finansowania 

PRL 

Wartość w zł 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Budżet JST 

(Gminy Międzychód) 
353 179 1 909 995 920 000 1 170 000 920 000 1 470 000 

Budżet Państwa       

Środki Prywatne       

Źródła zewnętrzne 

(fundusze UE, 

WFOSiGW, fundusze 

celowe i inne, ZGKiM) 

129 999 2 959 990 750 000 0 500 000 1 750 000 

Razem 483 178 4 869 985 1 670 000 1 170 000 1 420 000 3 220 000 

7.2.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

 

Źródła finansowania 

PRL 

Wartość w zł 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Budżet JST 

(Gminy Międzychód) 
735 000 2 360 000 4 115 000 1 990 000 840 000 1 250 000 

Budżet Państwa       

Środki Prywatne       

Źródła zewnętrzne 

(fundusze UE, 

WFOSiGW, fundusze 

celowe i inne, ZGKiM) 

0 0 1 500 000 1 500 000 0 500 000 

Razem 735 000 2 360 000 5 615 000 3 490 000 840 000 1 750 000 

 

7.2.5 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO  

W LATACH 2010-2015 

 

Źródła finansowania 

PRL 

Wartość w zł 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Budżet JST 

(Gminy Międzychód) 
22 027 662 16 450 731 14 101 473 17 598 000 18 025 000 17 163 000 

Budżet Państwa       

Środki Prywatne       

Źródła zewnętrzne 

(fundusze UE, 

WFOSiGW, fundusze 

celowe i inne, ZGKiM) 

6 629 444 9 881 466 4 917 500 7 295 000 5 300 000 6 100 000 

Razem 28 657 106 26 332 197 19 018 973 24 893 000 23 325 000 23 263 000 
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Realizacja zadań określonych w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód wymagać 

będzie wydatkowania w latach 2010-2015 kwoty 145.689.277zł, przy założeniu zewnętrznego 

finansowania w wysokości 39.923.410 zł.  

W porównaniu do wielkości prognozowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy oznacza to, 

że w okresie roku bieżącego i najbliższych pięciu lat suma tych wydatków stanowi znaczące 

wartości. W dwóch pierwszy latach środki na realizację zadań w stosunku do dochodów stanowią 

49.18% i 45,36%, a w kolejnych ponad 30% (32,57%, 38,30%, 34.92%, 34,20%).  

Natomiast stosunek planowanych wydatków na realizację zadań wynikających z Programu do 

wydatków ogółem kształtował się w kolejnych następująco: 42,40%, 46,37%, 32,57%, 39,28%, 

36,20%, 35,49%.                                                                                                                                                                       

 

Realizacja zadań wynikających z Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód uzależniona 

jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych.  

Zważywszy na strukturę wydatków budżetowych Gminy, sfinansowanie zadań, ujętych w 

Programie Rozwoju Lokalnego, możliwe będzie jedynie pod warunkiem uzyskania wsparcia z 

zewnątrz.  

 

Realizacja zadań przewidzianych w Planie Rozwoju Lokalnego w latach 2010-2015 w Gminie 

Międzychód będzie możliwa, przy wsparciu funduszy unijnych oraz pożyczek, kredytów obligacji.  

W roku 2010 zaplanowano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej, kredyt oraz emisję obligacji. W 2011roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu. 

Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano 

także na lata 2012 i 2013.  

 

We wszystkich latach objętych prognozą zaplanowano spłatę zadłużenia. Kwoty zadłużenia oraz 

kwoty spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji nie przekraczają poziomu 

określonego w Ustawie o finansach publicznych. 
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7.2.6 PROGNOZA BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD NA LATA 2010 – 2015 

 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Dochody ogółem, w tym: 59 521 146 64 390 938 59 067 162 65 001 055 67 077 520 68 321 243 
1.1. dochody własne z czego: 27 602 083 28 154 125 28 717 207 34 262 834 34 913 828 35 577 190 

1.1.1. dochody z podatków i opłat 11 540 600 11 771 412 12 006 840 17 234 970 17 562 434 17 896 121 

1.1.2. 
udział w podatkach stanowiących doch. 

budżetu państwa 
7 628 611 7 781 183 7 936 807 8 087 606 8 241 271 8 397 855 

1.1.3. dochody z majątku gminy 2 098 937 2 140 916 2 183 734 2 225 225 2 267 504 2 310 587 

1.1.4. pozostałe dochody własne 6 333 935 6 460 614 6 589 826 6 715 033 6 842 618 6 972 628 

1.2. dotacje, w tym:  14 719 811 15 014 207 15 314 491 15 605 467 15 901 970 16 204 108 

1.2.1. dotacje: 5 746 478 5 861 408 5 978 636 6 092 230 6 207 982 6 325 934 

1.2.2. dotacje celowe na zadania własne 752 387 767 435 782 783 797 656 812 812 828 255 

1.2.3. pozostałe dotacje 5 615 951 5 728 270 7 292 835 6 781 399 6 110 246 6 276 341 

1.3. subwencje 11 118 765 11 341 140 11 567 963 11 787 754 12 011 722 12 239 944 

1.4. środki z funduszy unijnych 6 080 487 9 881 466 3 467 500 3 345 000 4 250 000 4 300 000 

2. Wydatki ogółem, w tym: 69 047 086 62 983 558 56 862 162 63 376 055 63 962 149 65 051 243 
2.1. wydatki bieżące 39 772 390 33 776 361 38 343 190 38 483 055 40 537 149 41 688 243 

2.2. wydatki inwestycyjne 29 274 696 29 207 197 18 518 972 24 893 000 23 425 000 23 363 000 

3. Nadwyżka / Deficyt    (1-2) -9 525 940 1 407 380 2 205 000 1 625 000 3 115 371 3 270 000 
4. Przychody 10 140 371 375 000 375 000 750 000 - - 

4.1. Pożyczki z WFOŚIGW 3 900 000 - 375 000 750 000   

4.2. Kredyty/pożyczki/obligacje 6 240 371 375 000 - -   

5. Rozchody 600 000 1 782 380 2 580 000 2 375 000 3 115 371 3 270 000 

5.1. Spłata pożyczek 600 000 782 380 1 580 000 1 000 000 875 000 1 270 000 

5.2. Spłata kredytów i pożyczek/wykup obligacji  1 000 000 1 000 000 1 375 000 2 240 371 2 000 000 
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Rozdział 8.  

Zgodność Programu Rozwoju Lokalnego ze strategicznymi 
dokumentami na poziomie regionalnym, krajowym i 

wspólnotowym.  

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód jest zgodny ze strategicznymi dokumentami 

programowymi przygotowywanymi na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym 

Szczególnie istotne jest zharmonizowanie Programu z Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007–

2013, Narodową Strategią Rozwoju Regionalnego, Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Wielkopolskiego  oraz z projektowanymi, nowymi kierunkami polityk spójności i 

strukturalnej Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim ze Strategią Lizbońską. Jeśli możliwości 

realizacji Programu Rozwoju Lokalnego mają być realne, to musi się on wpisywać w obszary 

interwencji tych polityk. Realizacja założeń i projektów Programu Rozwoju Lokalnego Gminy 

Międzychód identyfikuje się z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej: w szczególności 

z polityką ochrony i poprawy stanu środowiska, polityką równych szans, polityką wspierania 

zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego. 

 

Z przeprowadzonej na etapie programowania Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód, 

analizy możliwości rozwojowych Gminy wynika, iż na jej obszarze występują zasoby naturalne 

mogące stanowić istotny czynnik wzrostu konkurencyjności regionu. Bardzo istotna jest możliwość 

wykorzystania zróżnicowanych, szczególnie cennych walorów środowiska przyrodniczego i 

kulturowego dla rozwoju turystyki.  

 

Niezadowalający stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, a także infrastruktury ochrony powietrza i ochrony przed hałasem może stanowić 

istotną barierę dalszego rozwoju Gminy Międzychód. Niezbędne jest więc przeprowadzenie 

intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Potrzeba ta została 

uwzględniona w Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód. 

 

W tym kontekście szczególna uwaga została zwrócona na takie programowanie działań, aby 

służyły one zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Głównym 

założeniem Programu Rozwoju Lokalnego w odniesieniu do kwestii ochrony środowiska jest 

przekonanie, że walory środowiska naturalnego są istotnym czynnikiem warunkującym szanse 

rozwoju regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców. W związku z tym, wszystkie 

podejmowane działania, powinny przyczyniać się do polepszenia stanu środowiska naturalnego. 
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W Programie Rozwoju Lokalnego przewidziano dziewięć inwestycji z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej. Są one również ujęte w Programie Gospodarki Ściekowej Gminy Międzychód.  

 

Projekty zaplanowane w ramach Programu Rozwoju Regionalnego Gminy Międzychód będą 

realizować zasady polityki równych szans, poprzez uwzględnianie w procesie ich realizacji interesów 

grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych, kobiet, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, np. 

długotrwale bezrobotnych i innych. Program Rozwoju Lokalnego przewiduje w latach 2004-2006 

realizację trzech takich projektów.  

Realizacja wszystkich projektów w ramach Programu Rozwoju Lokalnego służyć ma tworzeniu 

warunków do powstawania nowych miejsc pracy, realizując w ten sposób trzecią, wspólnotową  

politykę horyzontalną – wspierania zatrudnienia. W PRL Gminy Międzychód nie ma projektów 

bezpośrednio wpływających na dostosowanie kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego 

rynku pracy i promocję samozatrudnienia. Jednak wpływ na wspieranie zatrudnienia mają projekty 

infrastrukturalne, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności terenów inwestycyjnych, terenów pod 

działalność turystyczną i handlową. 

Realizacja ostatniej polityki kwestii horyzontalnej Unii Europejskiej – społeczeństwo 

informacyjne, realizowane będzie w Gminie Międzychód poprzez unowocześnienie placówek 

edukacyjnych i wyposażenie ich w stałe łącza telekomunikacyjne i sprzęt informatyczny.   

 

Cele strategiczne wyznaczone w Programie Rozwoju Lokalnego: 

 

1. Rozwój infrastruktury technicznej  i ochrona środowiska. 

2. Odnowa i rozwój wsi. 

3. Wzrost inwestycji wspomagających rozwój turystyki. 

4. Wzrost poziomu usług społecznych i rozwój infrastruktury społecznej.  

 

wpisują się w obszary interwencji polityk Unii Europejskiej, a także w poszczególne cele dokumentów 

programowych na poziomie krajowym i regionalnym. 

 

Polityka Spójności Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 

 

Cel 1 – priorytetem jest wzrost gospodarczy i kreowanie miejsc pracy na poziomie NUTS 2, cel 

zorientowany jest na obszary o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Cel 2 – obejmuje działania zorientowane na konkurencyjność regionalną i zatrudnienie, co 

umożliwi realizację Strategii Lizbońskiej.  
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Wynikające z powyższych założeń ramy polityki spójności na lata 2007 – 2013 opierać się będą na 

następujących zasadach: 

 koncentracji – zarówno tematycznej, jak i geograficznej, 

 konwergencji – stymulowania potencjału wzrostu gospodarczego w odniesieniu do 

regionów kwalifikujących się do wsparcia, 

 regionalnej konkurencyjności i zatrudnienia – koncentracji na ograniczonej liczbie 

priorytetów takich, jak badania, innowacyjność, dostępność i tworzenie miejsc pracy, 

 europejskiej współpracy terytorialnej – promocji silniejszej integracji, 

 poprawie zdolności rządzenia. 

 

Strategia Lizbońska 

 rozwój przedsiębiorczości, 

 wzrost zatrudnienia i modernizacja modelu społecznego, 

 liberalizacja i integracja rynków, 

 przyspieszenie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, 

 wzmocnienie trwałości rozwoju. 

 

Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013 

 utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego, 

 wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów oraz wzrost zatrudnienia, 

 podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Priorytetami w osiąganiu wymienionych wyżej są: wiedza i kompetencje, zatrudnienie, aktywizacja i 

mobilność, przedsiębiorczość i innowacyjność, integracja społeczna, inwestycje i gospodarowanie 

przestrzenią oraz dobre rządzenie. 

 

Narodowa Strategii Rozwoju Regionalnego 

 

Cele kierunkowe: 

1. Większa konkurencyjność województw: 

- Instytucje wspomagające konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną województw, 

- Rozwój funkcji metropolitalnych dużych ośrodków miejskich, 

- Wzmacnianie potencjału innowacyjnego regionów, 

- Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność województw, 

- Rozwój zasobów ludzkich potrzebnych dla nowoczesnej gospodarki, 

- Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miast i obszarów miejskich - budowa 

marki i wizerunku regionu. 
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2. Większa spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna: 

- Budowa ponad-wojewódzkich kompleksowych struktur funkcjonalno – przestrzennych i 

gospodarczych, 

- Przekształcenia społeczne i gospodarcze na obszarach problemowych, 

- Zwiększanie zdolności migracyjnych i mobilności przestrzennej ludności, 

- Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz rozwój turystyki, 

- Poszerzenie perspektyw rozwoju gospodarczego dla regionów wschodniej Polski,  

- Rozwój współpracy ponadregionalnej, 

- Rozwój współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. 

 

3. Szybki wzrost- wyrównywanie szans rozwojowych 

- Poprawa struktury gospodarczej dla przyciągnięcia inwestycji,  

- Społeczeństwo obywatelskie i budowa sieciowych struktur współpracy, 

- Podwyższenie poziomu aktywności zawodowej ludności i przedsiębiorczości oraz 

wzmacnianie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy,  

- Wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i wzmacnianie efektywnego i 

przyjaznego środowisku sektora rolniczego,  

- Stymulowanie rozwoju ośrodków miejskich. 

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 

 

Cel Generalny: 

Poprawa jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery 

społecznej skutkująca wzrostem poziomu życia mieszkańców.  

 

Cel główny: 

Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i 

zatrudnienia. 

 

Cele szczegółowe:  

- poprawa warunków inwestowania, 

- wzrost aktywności zawodowej mieszkańców, 

- wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu. 
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Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 

Cele Horyzontalne:  

1. Ład przestrzenny. 

2. Zrównoważony rozwój. 

3. Społeczeństwo informacyjne. 

4. Innowacje. 

5. Integracja województwa z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą. 

6. Równe szanse. 

Cele strategiczne:  

1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku: 

- Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. 

- Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z otoczeniem. 

- Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

- Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

- Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych. 

- Wzmocnienie regionotwórczych funkcji aglomeracji poznańskiej jako ośrodka. 

metropolitalnego o znaczeniu europejskim. 

- Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych i lokalnych. 

- Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale rozwojowym. 

 

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa: 

- Wzmocnienie gospodarstw rolnych oraz gospodarki żywnościowej. 

- Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. 

- Wzrost udziału nauki i badań w rozwoju regionu. 

- Zwiększenie udziału usług turystycznych i rekreacji w gospodarce regionu. 

 

3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja Zatrudnienia: 

- Ograniczanie barier w dostępie do edukacji. 

- Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form kształcenia. 

- Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia. 

- Poprawa organizacji rynku pracy. 

 

Plan Rozwoju Powiatu Międzychodzkiego na lata 2004-2013   

 

Cele Programu Rozwoju Lokalnego Gminy wpisują się w założenia programowe Planu Rozwoju 

Powiatu Międzychodzkiego na lata 2004-2013. 
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Rozdział 9.  

System wdrażania Programu Rozwoju Lokalnego 

Za wdrażanie i realizację Programu Rozwoju Lokalnego Gminy odpowiada Rada Miejska 

Międzychodu i Burmistrz Międzychodu. Bezpośrednim podmiotem wdrażającym i koordynującym 

jest Urząd Miasta i Gminy oraz poszczególne jednostki organizacyjne Gminy. Do prac związanych z 

wdrażaniem Programu Rozwoju Lokalnego, powołany zostanie zespół pracowników urzędu pod 

kierunkiem Burmistrza Międzychodu. Zakres zadań zespołu obejmuje: 

 zapewnienia zgodności realizacji Programu z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad konkurencji, 

ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania kontraktów 

publicznych, 

 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Programu, 

 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji Programu, 

 przygotowanie rocznych planów na temat wdrażania Programu, 

 zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

 dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Programu. 

 

Program Rozwoju Lokalnego jest dokumentem planowania średniookresowego, który stanowi 

podstawę do wdrażania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Budżety Gminy 

Międzychód na kolejne lata przygotowywane będą w oparciu o Program Rozwoju Lokalnego. Taki 

system wdrażania zapewnia kontrolę wdrażania oraz zgodność z obowiązującym prawem. 

 

Postępowanie w przypadku modyfikacji PRL w trakcie jego realizacji. 

 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej 

Międzychodu, dlatego jakiekolwiek zmiany w przewidzianych do realizacji zadaniach i projektach 

wymagają uchwały Rady Miejskiej. Zespół odpowiedzialny za wdrażanie Programu Rozwoju 

Lokalnego zobowiązany jest do sprawozdań z jego realizacji podczas komisji lub Sesji Rady 

Miejskiej. Program Rozwoju Lokalnego ma charakter kroczący i może być aktualizowany z roku na 

rok, przy uwzględnieniu budżetu i możliwości uzyskania wsparcia z funduszy Unii Europejskiej.   
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Rozdział 10.  

SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO 

10.1 SYSTEM MONITOROWANIA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO 

 

Monitorowanie to proces systematycznego zbierania, raportowania i interpretowania danych 

opisujących postęp i efekty programu. Monitoring spełnia też rolę systemu wczesnego ostrzegania o 

ewentualnych nieprawidłowościach. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty 

zaangażowane we wdrażanie programu.   

 

Za monitoring, ocenę i komunikację społeczną z przebiegu realizacji zadań ujętych w Programie 

Rozwoju Lokalnego oraz osiągnięcia celów i przyjętych wskaźników odpowiedzialny jest Burmistrz 

Międzychodu wraz z powołanym przez niego zespołem zadaniowym złożonym z kierowników 

wydziałów i referatów.  

 

 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód będzie monitorowany poprzez poddanie 

corocznej ocenie. Poszczególne Komisje Rady Miejskiej Międzychodu będą oceniać stopień 

wykonania Programu po przedłożeniu sprawozdania Burmistrza Międzychodu, który poprzez pracę 

Zespołu Zadaniowego dokona przeglądu Planu Rozwoju Lokalnego. Przegląd taki (w wypadku 

uznania tego za stosowne), będzie oznaczał aktualizację Planu zgodnie z aktualną sytuacją. 

10.2 OCENA PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO. 

 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód poddany zostanie ocenie poprzez badanie 

wartości wskaźników określonych w rozdziale 6. Za ocenę pozytywną uznane zostaną dodatnie 

trendy tych wskaźników. W przypadku stwierdzenie trwałości trendów ujemnych dokonywana będzie 

pogłębiona analiza i ocena ich przyczyn. Jeśli za przyczyny uznane zostaną błędne założeniach 

Programu, jego odpowiednie elementy zostaną zmienione.  

Wnioski i rekomendacje wypływające z oceny PRL powinny być przyczyną podjęcia działań 

zmierzających do poprawy obecnego stanu. 
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10.3 SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SEKTOREM 

PUBLICZNYM, PRYWATNYM I ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI 

 

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód jest dokumentem otwartym, przedstawiającym 

aktualny stan rzeczy w Gminie. W związku z tym w celu zachowania jego aktualności i dopasowania 

się do zmieniającej rzeczywistości konieczne jest modyfikowanie jego treści w oparciu o wnioski 

osób, organizacji zewnętrznych oraz społeczne konsultacje.  

Wnioski dotyczące zmian w Programie Rozwoju Lokalnego składane przez wszystkie 

zainteresowane podmioty kierowane są do Burmistrza Międzychodu, następnie oceniane przez zespół 

zadaniowy pod kątem możliwości ich realizacji i nanoszone do dokumentu. Korekta zostaje przyjęta 

Uchwałą Rady Miejskiej. 

 

O pracach nad aktualizacją Programu Rozwoju Lokalnego na bieżąco informowano Radę Miejską 

Międzychodu podczas komisji wspólnych. W trakcie prac nad aktualizacją dokumentu zmiany 

konsultowane były ze środowiskiem partnerów społecznych, prywatnych i publicznych 

zainteresowanych określonymi dziedzinami, min. w zakresie ochrony środowiska, turystyki, rozwoju 

obszarów wiejskich itd. Konsultacje odbywały się wśród lokalnych przedsiębiorców, dyrektorów 

szkół i przedszkoli, dyrektorów: Biblioteki Publicznej z Oddziałem Muzeum Regionalnego, 

Nadwarciańskiego Centrum Animacji Kultury i Ochrony Dziedzictwa Regionalnego „PROM”, 

Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji, Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej, Ośrodka Pomocy Społecznej, 

kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Clean City oraz 

Rad Sołeckich, związków zawodowych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających 

na terenie Gminy Międzychód.  

 

Gmina Międzychód inicjuje współpracę z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi 

przedsiębiorstwami sektora prywatnego, poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla 

przedstawicieli tych jednostek, publikację informacji w lokalnej prasie a także na oficjalnej stronie 

internetowej urzędu. 
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10.4 PUBLIC RELATIONS PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO 

  

Informacja o uchwaleniu przez Radę Miejską Międzychodu aktualnej wersji Programu Rozwoju 

Lokalnego Gminy ukaże się w lokalnej prasie, a także na oficjalne stronie internetowej Urzędu. 

Dokument zostanie w całości umieszczony w zakładce Urząd Miasta i Gminy  

w Międzychodzie/ Program Rozwoju Lokalnego. 

 

Jednocześnie mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o planowanych inwestycjach na spotkaniach 

z organizacjami pozarządowymi, sesjach Rady Miejskiej i na zebraniach wiejskich.  

 

Te działania winny zapewnić dostęp do informacji wszystkim mieszkańcom i instytucjom 

zainteresowanym zagadnieniem rozwoju Gminy Międzychód. Znajomość tego dokumentu, a w 

szczególności planowanych do realizacji inwestycji pozwoli mieszkańcom i przedsiębiorcom 

inicjować własne pomysły, które będą spójne z wizją przedstawiona w Programie Rozwoju 

Lokalnego Gminy Międzychód.  

 

Promocja projektów realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych będzie realizowana zgodnie 

z zasadami, zawartymi w Planie Promocji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

http://www.miedzychod.pl/content.php?cms_id=101&lang=pl&p=p1
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Podsumowanie 

Tworzenie Planu Rozwoju Lokalnego to proces decyzyjny prowadzący do najwłaściwszego 

zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych 

Gminy. Główną przesłanką aktualizacji obowiązującego dokumentu na lata 2007-2013 było 

urealnienie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych do zaplanowanych zadań i inwestycji 

oraz wytyczenie kierunków rozwoju na kolejny okres programowania.  

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód został przyjęty Uchwałą nr XLII/468/2010 

Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 października 2010.  W pracach nad aktualizacja PRL 

uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk Gminy Międzychód: samorządowcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych instytucji, mających znaczący wpływ na rozwój 

regionu.  

Projekt PRL od strony merytorycznej przygotował zespół redakcyjny składający się z 

pracowników Referatu Promocji i Rozwoju Gminy pod nadzorem Burmistrza Międzychodu. 

W ramach konsultacji społecznych we wrześniu 2010 r. zorganizowano szereg spotkań  

i konferencji z przedstawicielami: organizacji pozarządowych (Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Stowarzyszenie Międzychodzianie 2006, Sejmik Kultury, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi 

Międzychodzkiej), z sołtysami, Radą Przedsiębiorców, Radą Sportu.  

W trakcie tych spotkań - przy generalnej akceptacji treści dokumentu - zgłoszono propozycje 

uwag, dotyczących zagadnień szczegółowych. Propozycje te systematycznie, jeśli były zasadne, 

uwzględniane były w treści przygotowywanego dokumentu.  
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