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Wstęp 

Planu Odnowy Miejscowości Lewice położonej w Gminie Międzychód jest 

kompleksowym dokumentem określającym strategię rozwoju społeczno – gospodarczego wsi 

w latach 2011-2018. Dokument przedstawia sytuację społeczno-ekonomiczną, formułuje cele 

i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia rozwoju społecznego i gospodarczego. 

Szacuje spodziewane efekty i ich wpływ na przebieg procesów rozwojowych, wskazuje 

kierunki zaangażowania środków własnych Sołectwa oraz budżetu Gminy Międzychód 

lokowanych w Sołectwie Lewice oraz środków zewnętrznych, w tym: z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 na działania inwestycyjne, z EFS na programy społeczne 

skierowane dla mieszkańców wsi oraz z innych dostępnych środków. 

Plan Odnowy Miejscowości Lewice zgodny jest z kierunkami rozwoju wynikającymi z 

polityki UE, w szczególności z polityką równych szans z polityką ochrony i poprawy stanu 

środowiska, wspierania zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego. Plan zgodny jest 

także z założeniami obowiązującej „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

Wielkopolsce”, „Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód na lata 2010-2015” 

oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym przyjętym przez Radę Miejską Międzychodu.  

Przygotowanie aktualnej wersji Planu Odnowy Miejscowości Lewice poprzedził szeroki 

proces konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców wsi, Rady Sołeckiej, samorządu 

gminnego oraz jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy.  

Dokument był przedstawiany i dyskutowany podczas Zebrań Wiejskich sołectwa 

Lewice i uchwalony Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Lewice z dnia 26 września 2011r.  

Planu Odnowy Miejscowości Lewice Gminy Międzychód określa cele i zadania na lata 

2011 – 2018. Obejmuje swym zasięgiem miejscowość Lewice, położoną w sołectwie Lewice 

– jedno z 26 sołectw Gminy Międzychód. Dokument ten będzie służył, jako punkt odniesienia 

dla działań o charakterze rozwojowym, podejmowanych ze środków własnych Gminy 

Międzychód oraz ze środków pozyskanych ze strony funduszy Unii Europejskiej oraz innych 

źródeł. Dokument był następnie przedmiotem dyskusji podczas komisji Rady Miejskiej i 

zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011r.  
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Rozdział 1.  

Charakterystyka miejscowości Lewice 

1.1 POŁOŻENIE 

 

Miejscowość Lewice położona jest przy drodze wojewódzkiej  160 Międzychód - 

Miedzichowo. Lewice leży 19 km na pd.- wsch. od Międzychodu. Miejscowość Lewice 

położona jest w obszarze sołectwa Lewice, jednym z 26 sołectw Gminy Międzychód. Gmina 

Międzychód jest jedną z 4 gmin powiatu międzychodzkiego i jedną z 226 gmin województwa 

wielkopolskiego, leżącą na zachodnim krańcu województwa wielkopolskiego. Położenie 

miejscowości Lewice obrazuje Rysunek nr 1. 

 
Rysunek 1 Gmina Międzychód 

Źródło: UM i G Międzychód 
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Lewice są najdalej na południe wysuniętym sołectwem zarówno w gminie, jak i w powiecie. 

Powierzchnia zabudowy miejscowości Lewice wynosi 20,65 km2, zaś całe sołectwo 

Lewice zajmuje powierzchnię 20,65 km2 i jest jednym z większych sołectw w Gminie 

Międzychód. Powierzchnia ogólna Gminy Międzychód wynosi 30 724 ha (307,2 km2),  

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.  

Wieś usytuowana jest na południowym skraju Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, na 

obszarze Sandru Nowotomyskiego, w otoczeniu dużych kompleksów leśnych. W północnej 

części wsi znajduje się źródło rzeki Kamionki, będącej prawym dopływem Warty. Fragment 

jej dorzecza stanowi Pszczewski Park Krajobrazowy. Pozostałą część wsi obejmuje otulina 

PPK. 

Ludność 

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2010 r. oraz średnią gęstość zaludnienia 

przedstawia tabela Nr 1 

 
Tabela 1 Liczba ludności i średnia gęstość zaludnienia 

 Liczba mieszkańców Powierzchnia w km2 
Liczba mieszkańców 

na 1 km2 

Lewice 220 20,65 11 

Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie 

 

1.2 HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 

Lewice posiadają długą i bogatą historię. W czasie swojego istnienia przechodziły wiele 

okresów rozwoju jak i upadku, co do dnia dzisiejszego jest widoczne w krajobrazie wsi. 

Pierwsza wzmianka o Lewicach pochodzi z 1398 roku, gdy określone zostały jako „erem”, 

czyli samotnia w puszczy lub na pustkowiu o nazwie „Levicza” . Pierwszy znany właściciel 

wymieniany w źródłach historycznych to Mikołaj Ptaszkowski z rodu Borków, który 

ufundował w miejscu drewniany kościół. 

W czasie swojego istnienia Lewice bardzo często zmieniały właścicieli, co nie pozostało bez 

wpływu na rozwój wsi. Spośród rodów panujących w Lewicach należy wymienić rody: 

Sierakowskich, Rozbickich, Schoneichów  oraz Hanza-Radliz, który sprawował piecze nad 

dobrami Lewic pomiędzy początkiem XVIII wieku do okresu międzywojennego. 
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Na początku XV wieku Lewice rozwijały się niezwykle dynamicznie, zarówno przestrzennie 

jak i gospodarczo. Sprzyjało temu dogodne położenie przy trakcie z Frankfurtu do Poznania. 

Wiadomo, że Lewice w tym okresie otrzymały prawa miejskie, lecz o samym ich nadaniu 

żadne źródła już nie wspominają. Przekazy z 1458 roku świadczą, iż Lewice musiały 

wystawić jako miasto jednego zbrojnego pieszego na wyprawę malborską. Miasteczko nie 

było jednak zbyt zamożne, na co wskazuje wysokość podatku zwana szosem w wysokości 

zaledwie 48 groszy w 1507 roku. Brak także wzmiankowania o brukowanym placu 

handlowego, czy też jakiejkolwiek miejskiej zabudowie. Nic też nie wiadomo  

o umocnieniach.  

Położenie wsi w puszczy powodowało wiele konfliktów z sąsiadami o granice. Również 

dzisiaj próby wyznaczenia dokładnych granic stają się niezwykle trudną kwestią. Po raz 

ostatni Lewice jako miasto wspomniane zostały w 1583  roku . Aż do 1621 roku kościół był 

w rękach wyznawców protestantyzmu. Okres potopu szwedzkiego i lat po nim, to powolny 

upadek wsi oraz jej stopniowe wyludnianie. W latach 30-tych XVIII wieku w miejscu starego 

kościoła powstał nowy, także drewniany . Na skutek pożaru, pod koniec XVIII wieku kościół 

spłonął, a wraz z nim część wsi. Podobnie jak w okolicznych miejscowościach, w drugiej 

połowie XVIII, a szczególnie  w XIX wieku we wsi rozwinął się folwark. Znajdował się on  

w jej wschodniej części. W 1837 wieś liczyła 34 domy . W 1780 roku powstał pierwszy 

murowany kościół z cegły ceramicznej. W latach 1842-1849 nastąpiła gruntowna przebudowa 

kościoła, która nadał mu dzisiejszy, unikatowy w skali ponadlokalnej wygląd. W latach 80-

tych XIX wieku Lewice podzielone były na gminę i dominium dworskie. Gmina składała się 

ze wsi, folwarku proboszczowskiego o powierzchni 367 mórg (94 ha) oraz folwarków 

Kaliska, Piotrowo i Nowy (łącznie 27 domów). Dominium natomiast   to aż 7972 morgi 

(2035h) i  3 folwarki (razem  11 domów). Ludność Lewic liczyła wówczas 522 osoby,  

z czego 355 należało do gminy, a 167 do dworu . 

Pod koniec XIX wieku we wsi działała szkoła proboszczowska i agentura pocztowa, a także 

biblioteka. W tym okresie powstały istniejące do dzisiaj budynki szkoły, poczty, stacja 

kolejowa z całą infrastrukturą, oraz większość budynków gospodarczych  i mieszkalnych                

z czerwonej cegły. Już wtedy w Lewicach zaczęto wydobywać żwir, który ze względu na 

słabe ziemie żytnio – ziemniacze , był znacznie bardziej opłacalnym przedsięwzięciem niż 

uprawa roli.  Na początku XX wieku powstało ogromne żwirowisko we wschodniej części 

wsi, a w okresie powojennym drugie w jej zachodniej części. Żwir wydobywano aż do końca 

lat 70-tych.  

W 1908 roku do Lewic można już było dojechać pociągiem. Wtedy też powstała 

infrastruktura, która służyła transportowi żwiru (dziś już nieczynna bocznica przeładunkowa). 
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Z tego okresu pochodzi nasyp o wysokości ok. 5 – 6m (niestety już bez torów), po których 

jeździła kolejka wąskotorowa transportująca żwir.  

W 1922 roku w majątku wybuchł strajk robotników, którym zalegano z wypłatami. Robotnicy 

zaskarżyli właścicielkę Lewic Hasse von Radlitz i wygrali proces w sądzie, którego wyrok 

nakazał licytację i wyprzedaż dóbr majątku. Wtedy też rozebraniu i sprzedaniu uległ dwór, 

wraz z zabudową gospodarczą, a także cały ruchomy majątek. 

Po 1920 roku Lewice przyłączono do Polski. Jeszcze przed wojną powstała Ochotnicza Straż 

Pożarna, która prężnie działa do dziś w wybudowanej w latach 70-tych  XX wieku remizie. 

Pod koniec działań wojennych w 1945 roku zniszczeniu uległy 2 domy. Parafia Lewice wraz 

z majątkiem do niej należącym od czasów II Wojny Światowej przechodziła z rąk do rąk. 

Obecnie podlega księdzu z Łowynia, a jej majątek został sprzedany w prywatne ręce. W 1982 

roku w skład wsi wchodziło 41 zabudowań. Od roku 1999 Lewice zostały włączone do gminy 

Międzychód, a tym samym do województwa wielkopolskiego . 

 
 
 

Zdjęcie 1 Dawna szkoła w Lewicach. 
Źródło: UM i G Międzychód 
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1.3 STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI 

 

W centrum wsi Lewice, na wzgórzu w pobliżu źródeł Kamionki wznosi się neogotycki 

kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja. Kościół istnieje od XIV w.,  został wzniesiony  

ok. 1780 r.  i przebudowany gruntownie w formach neogotyckich w poł. XIX w.  Jest to 

świątynia jednonawowa, z dwiema kaplicami tworzącymi układ krzyża. Mury mają okładzinę 

z kamieni polnych. Wewnątrz ołtarz główny złożony z elementów pochodzących z XVII  

i XVIII w., w nim obraz Wniebowzięcie z XVII w. podobnie zestawione są ołtarze boczne. 

Wewnątrz kościoła znajdują się również: ambona empirowa z 1825 r. oraz wazony 

porcelanowe z początku XIX w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 2   Kościół p.w. Św. Mikołaja w 1971 roku. (widok przód)  
Źródło: Dane UM i G Międzychód 
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Zdjęcie 3   Kościół p.w. Św. Mikołaja w Lewicach (widok przód)  

Źródło: Dane UM i G Międzychód 
 

 
Zdjęcie 4   Kościół p.w. Św. Mikołaja w Lewicach (widok tył) 

Źródło: Dane UM i G Międzychód 
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Nieopodal kościoła znajduje się park (pow. 4,5 ha), powstał na początku XIX w. Wśród 

drzewostanu znajduje się jesion o obwodzie 400 cm i 3 okazałe cisy. W dworze z XIX w., 

nakrytym dachem naczółkowym, mieści się obecnie leśnictwo Kaliska.   

 
Zdjęcie 5 Park w Lewicach 

  Źródło: UM i G Międzychód 

 

Przy drodze do Krzyżkówka, naprzeciw parku stoi pomnik upamiętniający lotnika, który 

zginął w 1989 r. w katastrofie samolotu wojskowego. 

 

 
Zdjęcie 6 Pomnik upamiętniający lotnika. 

  Źródło: UM i G Międzychód 
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Nieco dalej, na wsch. skraju wsi 5 okazałych dębów o obwodach 460 – 740 cm. 

Najpotężniejszy z tych dębów jest zarazem najgrubszym dębem Pszczewskiego Parku 

Krajobrazowego.  

 

 
Zdjęcie 7 Pszczewski Park Krajobrazowy. 

  Źródło: UM i G Międzychód 
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Rozdział 2.  

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

2.1 ZASOBY PRZYRODNICZE 

a) Klimat 

Lewice położone są na długości N 52o47 i szerokości wschodniej E 15o97 częściowo na 

terenach Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Sołectwo Lewice położone jest we 

wschodniej części gminy Międzychód.  

Według regionalizacji klimatycznej Wiszniewskiego obszar sołectwa znajduje  

się w granicach lubusko - dolnośląskiego rejonu klimatycznego - najcieplejszego w Polsce.  

W  podziale Polski na regiony klimatyczne, badany obszar należy do regionu Dolnej Warty. 

 

Temperatura 

Obszar ten znajduje się w dzielnicy klimatycznj (zachodniej) charakteryzującej się 

średnimi temperaturami rocznymina poziomie 8,2oC, gdzie średnia stycznia wynosi -1,3oC,  

a średnia lipca 18,1oC. Roczna suma opadów kształtuje się na poziomie 550mm. Okolice 

Lewic należą do jednych z suchszych, ze względu na opady, okolic Wielkopolski. 

Mikroklimat jest jednak znacznie wilgotniejszy ze względu na sąsiadującą strefę 

krawędziową wód gruntowych, która tworzy w Lewicach duże rozległe obszary podmokłe. 

Zjawiska lodowe na ciekach i zbiornikach wodnych pojawiają się zazwyczaj  

11 - 20 grudnia, a zanikają 21-28 lutego lub 1-10 marca i trwają one ok. 31-50 dni. Pokrywa 

lodowa zazwyczaj pojawia się po 1 stycznia, a zanika 15-28 lutego. Trwała pokrywa lodowa 

na rzekach i zbiornikach utrzymuje się zazwyczaj do 21 dni. 

W regionie Dolnej Warty, w porównaniu z innymi regionami Niziny Wielkopolskiej, notuje 

się najmniejszą liczbę dni z pogodą mroźną. Jest ich średnio w roku tylko około 28. 

 

Opady atmosferyczne 

Nizina Wielkopolska uchodzi za obszar najbardziej deficytowy w wodę. Spowodowane jest to 

głównie niską ilością opadów atmosferycznych. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 

mm (tab. 6). W latach suchych poziom opadów nie przekracza 350 mm. Miesiącami 

charakteryzującymi się największymi opadami są: czerwiec, lipiec i sierpień. Najmniejsze 

opady występują w miesiącach zimowych, głównie w styczniu. 
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Kierunki i prędkość wiatrów  

Nizina Wielkopolska jest obszarem, na którym przeważają wiatry zachodnie i północno – 

zachodnie. Niewielkie różnice we frekwencji głównych kierunków wiatrów zaobserwować 

można pomiędzy poszczególnymi porami roku. 

 

Hydrologia 

Cały obszar wsi położony jest w dorzeczu Odry, w zasięgu zlewni Warty. W południowej 

części Lewic przebiega równoleżnikowo dział wodny III rzędu. Po stronie północnej 

wododziału zlokalizowana jest zlewnia Kamionki, zaś po południowej zlewnia Obry. 

Zlewnia Warty obejmuje większą część sołectwa. Głównym ciekiem jest tu Kamionka, która 

wpada do Warty w pobliżu Międzychodu. Odpływ odbywa się w kierunku północnym. 

Rzeka płynie dnem głębokiej doliny, będącej pozostałością po pęknięciu pod powierzchnią 

lodowca. W interglacjale pęknięciem tym odpływały wody roztopowe kształtując bardzo 

charakterystyczną  i malowniczą rzeźbę okolicznych terenów. 

Sieć melioracyjna obejmuje obecnie tylko tereny położone w dolinie rzeki. Pomimo 

wieloletnich zaniedbań, w sposób przynajmniej cząstkowy spełnia swoje funkcje 

odprowadzając wody z łąk ku rzece tak, aby miejscowi rolnicy mogli zbierać z nich trawę 

maszynami oraz wypasać bydło. Na terenie wsi, poza kilkoma małymi stawami i oczkami 

wodnymi, większych zbiorników nie ma. 

Wody zaskórne występują głównie w dolinie Kamionki. Wody gruntowe znajdują się na 

głębokości do 5 m. Im dalej od doliny, tym głębokość ich występowania rośnie.  

W odległości ok. 1 km jest to do 10 m. Zaś dwa razy dalej od rzeki, wartość ta wzrasta  

do 15 m. Niezwykle ważnym elementem miejscowego systemu hydrologicznego są 

torfowiska, występujące w dolinie rzeki Kamionki. Mają bowiem istotny wpływ na lokalne 

warunki hydrologiczne. Retencja wody w metrowej warstwie torfu na obszarze 1 ha sięga  

6 000 m3. Biorąc pod uwagę problemy z gospodarką wodną na terenie całego sołectwa, 

należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę zasobów tych torfowisk. Przesuszenie terenu, 

utlenianie torfu i zanik torfowisk, to początek przemian obejmujących przyległe tereny.  

W wypadku długotrwałych susz, które w ostatnich latach występowały dość często, 

torfowiska stanowią jedno ze schronień dla wielu gatunków zwierząt. 

Torfowiska, szczególnie w dolinach rzek, pełnią rolę filtrów, zarówno mechanicznych, jak  

i też biologicznych, oczyszczających płynące wody. Uwzględniając to, że źródła Kamionki 

znajdują się bezpośrednio w sąsiedztwie strefy zabudowanej, funkcja filtracyjna torfu w tym 

rejonie nabiera szczególnego znaczenia.  
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Według mapy obszarów GZWP w Polsce na terenie Lewic wody podziemne występują  

w utworach  trzeciorzędowych. Wschodnią część sołectwa  obejmuje GZWP nr 146, noszący 

nazwę subzbiornika jezior Bytyńskiego-Wronki-Trzciel . Jest to zbiornik trzeciorzędowy, 

występujący w ośrodku porowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą  

ok. 20 tys. m3 na dobę. Średnia głębokość ujęć to 130 m. 

 

b) Geologia i geomorfologia 

Wieś położona jest w zasięgu głównego stadiału zlodowacenia północnopolskiego,  

z osadami faz pomorskiej, poznańsko-dobrzyńskiej i leszczyńskiej. Fakt ten jest bardzo 

dobrze dostrzegalny w urozmaiconej rzeźbie terenu, która sprawia, że piękny krajobraz 

stanowi istotny walor dla rozwoju turystyki. Powierzchniowe utwory geologiczne związane są 

z okresem czwartorzędu. Większość z nich pochodzi z plejstocenu – m.in. piaski sandrowe, 

piaski zwałowe, miejscami gliny zwałowe, piaski zwałowe na glinach, czy plejstoceńskie 

piaski rzeczne. 

Część analizowanej powierzchni zajmują osady holocenu (torfy, mursze, piaski rzeczne), 

mogące stanowić materiał eksploatacyjny. Z tego samego okresu pochodzą pola piasków 

eolicznych przykrywających starsze utwory. Miejscami przybierają one postać wydm,  które 

obecnie porośnięte są lasami. 

Pod względem geomorfologicznym jest to rozległa, pofalowana równina sandrowa, 

urozmaicona innymi formami polodowcowymi - takimi jak np. kemy i ozy. 

Charakterystyczne dla tych terenów są piaszczyste i żwirowe pokrywy, o dość znacznej 

miąższości. Obszar wsi stanowią tereny nizinne. Wysokości względne zawierają się  

w przedziale od 72,8 m n.p.m. (w dnie doliny rzeki Kamionki) do 102,8 m n.p.m.  

(w południowej części wsi). Hipsometria obszaru jest wynikiem działalności lądolodu. 

Najwyższe punkty wysokościowe to kulminacje kemów, moren i wydm śródlądowych. 

Najniższe występują natomiast w dolinie rzecznej. Mimo dość znacznych różnic wysokości 

pomiędzy skrajnymi punktami (wynoszących 30 m), pomiędzy terenami w osadniczym 

centrum wsi występują niewielkie deniwelacje. Nieco inaczej jest w dolinie Kamionki, gdzie 

na stosunkowo małych odległościach, różnice pionowe dochodzą do 20 m., co związane jest  

z występowaniem rynny lodowcowej i form szczelinowych. 

 

Szata roślinna 
 
 Stosunki wodne panujące w dolinie Kamionki oraz na jej obrzeżach są bardzo korzystne 

dla roślin wodolubnych. W takich warunkach doskonale aklimatyzują się drzewa liściaste, 

takie jak dąb, buk, które bujnie porastają strome stoki doliny.  
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Bardzo duże znaczeniedla zagospodarowania wsi miały i wciąż mają lasy. Obecnie dominuje 

młody drzewostan z nasadzeń z lat 50. i 60. XX wieku. Składa się nań głównie monokultura 

sosnowa. Nadto, występują liczne gatunki krzewów i kwiatów dziko rosnących, z których 

część podlega ochronie prawnej, w związku z położeniem w Pszczewskim Parku 

Krajobrazowym. 

 

 

 
Zdjęcie 8 Fragment Pszczewskiego Parku Krajobrazowego 

Źródło: UMiG Międzychód 
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Zdjęcie 9 Fragment Rezerwatu Dolina Kamionki 

Źródło: UM i G Międzychód 

 

2.2 DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Na listę zabytków w Lewicach wpisany jest neogotycki kościół pod wezwaniem Św. 

Mikołaja. Kościół istnieje od XIV w.,  został wzniesiony ok. 1780 r.  i przebudowany 

gruntownie w formach neogotyckich w poł. XIX w.  Jest to świątynia jednonawowa,  

z dwiema kaplicami tworzącymi układ krzyża. Mury mają okładzinę z kamieni polnych. 

Wewnątrz ołtarz główny złożony z elementów pochodzących z XVII i XVIII w., w nim obraz 

Wniebowzięcie z XVII w. podobnie zestawione są ołtarze boczne. Wewnątrz kościoła 

znajdują się również: ambona empirowa z 1825r. oraz wazony porcelanowe z początku 

XIXw. 
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2.3 OBIEKTY I TERENY 

Dla wsi Lewice charakterystyczne są trzy grupy obiektów – związane z zabudową 

mieszkalną, rolniczą i przemysłową, jednak żaden z tych obiektów nie stanowi dominanty.  

Na terenie wsi znajduje się park, w którym dominują dęby, buki, platany o obwodzie 

przekraczającym 400cm. Wynika to, z tego, że we wsi istniała typowa zabudowa dworska – 

zabudowa folwarczna przy których zakładano parki. We wsi znajdują się ciekawe obiekty: 

 Stacja kolejowa położona na trasie Międzychód - Zbąszyń. Przed rokiem 1945 nosiła 

niemiecką nazwę „RADLITZDORT’. Nazwa została zmieniona, po odzyskaniu 

Niepodległości przez Polskę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 10 Dworzec z 1957 roku. 
Źródło: UM i G Międzychód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 11 Dworzec kolejowy. 
Źródło: UM i G Międzychód 
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Zdjęcie 12 Wieża ciśnień przy Dworcu Kolejowy. 

Źródło: UM i G Międzychód 

Nieopodal kościoła znajduje się park (pow. 4,5 ha). Jest on pozostałością po Dworze  

z początku XIX w. powstałego na miejscu wcześniejszej rezydencji von Haza-Radlitzów, 

zniszczonej podczas wojen napoleońskich, powiększony później dobudowaniami, otoczony 

parkiem z ogrodem. 

 
Zdjęcie 13 Dwór z początku XIX w. 

Źródło: UM i G Międzychód 
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Szkoła w Lewicach istniała już przed 1725r, jednak z powodu jej zaniedbania w latach 70 

dzieci ze szkoły w Lewicach były przeniesione do szkoły w Łowyniu. Teraz jest 

wykorzystywana wyłącznie jako budynek mieszkalny. 

 

 
Zdjęcie 14 Szkoła w Lewicach. 
Źródło: UM i G Międzychód 

 

2.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 

Służba zdrowia  

SP ZOZ Międzychód.  

We wsi brak jakiejkolwiek placówki służby zdrowia. Mieszkańcy korzystają z usług 

placówek funkcjonujących w Międzychodzie. Do ich dyspozycji są przychodnie lekarskie 

oraz szpital powiatowy w Międzychodzie i ginekologiczno-położniczy w Sierakowie (łącznie 

10 oddziałów). Mieszkańcy mogą skorzystać z usług pogotowia ratunkowego i pomocy 

doraźnej oraz z usług diagnostycznych świadczonych przez SP ZOZ w Międzychodzie. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie sołectwa funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to jednostka 

działająca w ramach krajowego systemu ratownictwa drogowego.  
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Policja 

Powiatowa Komenda Policji w Międzychodzie 

 

Kultura 

W Lewicach działa świetlica wiejska, która wykorzystywana jest przez społeczeństwo 

Lewic podczas organizowanych uroczystości wiejskich i rodzinnych. Remontu wymaga 

elewację zewnętrzną, zaplecze kuchenne i sanitariat.  

 

 

 

 

Zdjęcie 15 Budynek świetlicy wiejskiej w Lewicach 
Źródło: UM i G Międzychód 

 

Organizacje 

Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Piłkarski.  

 

Oświata 

Na terenie sołectwa Lewice nie funkcjonuje żadna szkoła ani Przedszkole. Dzieci z 

Głażewo trafiają do Łowynia. W Łowyniu istnieje Przedszkole Publiczne oraz Zespół Szkół 

im Jana Pawła II 
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Przedszkole w Łowyniu 

Wychowankowie do placówki uczęszczają z obwodu szkolnego Zespołu Szkół w Łowyniu, 

który obejmuje sześć miejscowości: Dormowo, Gralewo, Głażewo, Łowyń, Lewice i 

Krzyżówko. Przedszkole jest rozwojowe, do Łowynia przeprowadzają się młodzi ludzie, 

posiadający małe dzieci, celem podjęcia pracy z Fabryce Mebli Tapicerowanych 

"CHRISTIANAPOL". Większość z tych dzieci uczęszcza do miejscowego przedszkola, więc 

istnienie i działalność przedszkola wydaje się konieczna. Z obserwacji wynika, że rodzi się 

coraz więcej dzieci, które za 3-4 lata trafią również do naszej placówki. Konieczne wydaje się 

utrzymanie 2 oddziałów dla dzieci. Przedszkole mieści się w jednym (adaptacja budynku 

agronomówki w 1978r.), wyremontowanym i ocieplonym parterowym budynku. Znajduje się 

on w bardzo dogodnym, spokojnym miejscu. Jest wyposażony w centralne ogrzewanie, 

zasilane zbiornikiem gazu płynnego, już od dziesięciu lat. W najbliższym czasie 

doprowadzony zostanie do Łowynia gaz ziemny, który pozwoli na zmniejszenie kosztów 

ogrzewanie placówki oraz zwiększy się bezpieczeństwo. Placówka posiada dwie sale zajęć 

(od 1.09.2004 r. po wykonanym ze środków poza budżetowych remoncie i przejęciu dzieci po 

zlikwidowanym Przedszkolu w Głażewie), w których funkcjonują dwie grupy przedszkolne 

bez żywienia: I -oddział (3,4,5 -latki); II -oddział (5,6 -latki). Sale przedszkolne wyposażone 

są w niezbędny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Budynek wymaga jednak 

ciągłych remontów i udoskonaleń, celem zapewnienia wyższego standardu. Meble 

przedszkolne powinny zostać wymienione na nowoczesne i bardziej kolorowe. Placówka 

zostaje doposażona w brakujące lub zużyte zabawki i sprzęty dydaktyczne dzięki pomocy 

sponsorów, zabaw dochodowych i skromnego budżetu. Remonty i prace renowacyjne 

dokonywane są zgodnie ze skromnymi możliwościami finansowymi placówki oraz dzięki 

pomocy rodziców i sponsorów. Otoczenie placówki tworzy trawiaste boisko z atestowanym 

sprzętem (plastikowa zjeżdżalnia, piaskownica i drewniany zestaw ogrodowy - zakupiony z 

funduszy Komitetu Rodzicielskiego zbieranych przez 2 lata z organizowanych zabaw i dzięki 

hojności sponsorów). W 2005r. została wykonana termomodernizacja dachu budynku 

przedszkola. W 2006 r. jesienią został ocieplony i otynkowany budynek placówki. Boisko 

przedszkolne otoczone jest skorodowanym ogrodzeniem, które należy jak najszybciej 

wymienić, bo stanowi zagrożenie dla bawiących się tam wychowanków. W strasznym stanie 

jest również budynek gospodarczy, który grozi zawaleniem. Powinien zostać rozebrany i 

postawiony, mniejszy bardziej funkcjonalny, przesunięty na teren starego śmietnika, co 

pozwoli na zwiększenie powierzchni użytkowej boiska dla dzieci. Wskazane byłoby również 

doposażenie boiska przedszkolnego w dodatkowe sprzęty, które pozwolą na zabawy 

edukacyjne naszych wychowanków. Oprócz tego na teren boiska powinna zostać nawieziona 
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świeża ziemia i posiana trawa, która poprawi wygląd i estetykę otoczenia placówki, zwiększy 

funkcjonalność placu zabaw. Boisko przedszkolne jest wykorzystywane do zabaw i zajęć 

edukacyjnych nie tylko w godzinach pracy placówki, korzystają z niego również mieszkańcy 

wsi po południu, jako miejsce spotkań i zabaw rodziców z dziećmi. Modernizacja placu 

zabaw, poprawi estetykę całej placówki, zapewni bezpieczeństwo wychowanków i poprawi 

możliwości wykorzystania terenu zarówno pod względem edukacyjnym jak i integracyjnym 

mieszkańców. Wyższy standard przybliży placówkę do wymogów unijnych. 

 

Zespół Szkół w Łowyniu 

W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu wchodzą: Szkoła Podstawowa, do której 

uczęszcza 133 dzieci i Gimnazjum  z 69 dziećmi. 

1.09.2004 r. powstał Zespół Szkół w Łowyniu, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa 

i Gimnazjum. Uczniowie Zespołu Szkół uzyskują wysokie lokaty w konkursach 

przedmiotowych, tematycznych i zawodach sportowych. Można do nich zaliczyć: 

wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” dla Zuzanny 

Kupczyk, 

wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” dla Izabeli 

Michalskiej, 

II i III miejsce w Powiatowym Konkursie Historyczno – Plastycznym „To ludzie tworzą 

historię... Rola jednostki w kształtowaniu dziejów Wielkopolski’ (II m – Agnieszka 

Szeląg, III m – Julita Burzyńska), 

I miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym „Moja Ojcowizna – jej znaczenie w 

Polsce i w Europie dla Daniel Kowalewicza, 

I miejsce w XX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Szkół Podstawowych i 

Gimnazjów 2005 dla Karoliny Stańkowskiej, 

Uczniowie uzyskali wysokie wyniki w konkursie z j. angielskiego „Test Oxford Plus” 

(laureat I stopnia z wyróżnieniem – A. Krawiec, S. Górna, E. Sroka, laureat II stopnia – J. 

Mizgajski, S. Spiączka, laureat II stopnia – D. Gnoińska, M. Mądrowski, D. Grala, M. 

Sobczak, B. Zydorczak), 

III miejsce w II Olimpiadzie Prozdrowotnej „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”, 

III miejsce w Gimnazjadzie 2006 „Złoty Liść Dębu  Puszczy Noteckiej”, 

III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Polskiego „Olimpus” dla Agniszki 

Skinder, 

Wyróżnienie II stopnia dla Zespołu „Żaki” w III Wielkopolskich Spotkaniach Grup 

Kolędniczych i Jasełkowych, 



 22

Powiatowy Konkurs Recytatorskie „Kochane Wierszydełka” – laureaci M. Kwaśniewski, 

F. Matyszkiewicz, wyróżnienie – M. Halasz, 

uczniowie biorą udział i uzyskują wysokie wyniki w wielu innych konkursach, których nie 

sposób wymienić. 

Uczniowie nasi osiągają wysokie wyniki w zawodach sportowych: 

udział w Krajowym Finale Czwartków Lekkoatletycznych – Warszawa 2006 – D. 

Gnoińska, K. Majchrzak, P. Śpiączka, 

II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym, 

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Juniorek Młodszych, 

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Młodziczek ISM 2007, 

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych, 

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Lekkiej Atletyce. 

 

Od 2.04.2008r. Zespół Szkół nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania 

imienia odbyła się 8.04.2006 r. 

Szkoła organizuje coroczny Powiatowy Konkurs dla uczniów gimnazjów pt. „Nauki Jana 

Pawła II skierowane do młodych” oraz 18 maja każdego roku obchodzimy uroczyście 

Dzień Patrona.  

Wyniki egzaminów zewnętrznych utrzymują się na wysokim poziomie. 

W szkole również realizowane są projekty edukacyjne: 

Patriotyzm Jutra – Jan Paweł II wzorem i autorytetem (projekt nie został zatwierdzony, 

lecz w szkole wszystkie założenia zostały zrealizowane) 

Projekt Edukacyjny Miasta i Gminy – Szkoła też może być teatrem 

Projekt MEN „Pracownie Komputerowe dla szkół” – pracownia komputerowa 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską „Internetowe Centra Informacji 

Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” – pracownia dla SP i G  

(2 centra informacyjne). 
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2.5 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

 
Na terenie sołectwa znajduje się hydrofornia z trzema studniami głębinowymi, która 

dostarcza wodę do miejscowości: Głażewo, Gralewo, Dormowo, Skrzydlewo, Mnichy, 

Mniszki, Tuczępy. Lewice podłączone są do sieci kanalizacji sanitarnej. We wsi brak sieci 

przesyłowej gazu.  

 

Odpady stałe 

Odpady zbierane są do pojemników i wywożone na teren wysypiska ZUO CLEAN CITY 

w Mnichach. Prowadzona jest wstępna segregacja śmieci. Mieszkańcy korzystają  

z pojemników przeznaczonych do segregowanych śmieci m.in. szkło, plastik. 

 

Dostępność komunikacyjna 

Lewice leżą przy drodze wojewódzkiej 160. Mieszkańcy posiadają dostęp do komunikacji 

samochodowej – PKS, prywatnych linii komunikacji międzymiastowej.  

Drogi we wsi (z wyjątkiem przelotowej) są brukowane lub gruntowe.  

Odległość do Międzychodu - 19 km, do Poznania – 90 km i do Gorzowa – 70 km. 

W 2008 r. została położona nawierzchnia na drodze powiatowej w stronę Krzyżkówka. 

Inwestycję realizowano ze środków powiatowych. 

 

Telekomunikacja i Internet 

Lewice posiada dostęp do sieci TP S.A. Część mieszkańców korzysta z Internetu za 

pośrednictwem łączy radiowych lub sieci telefonii komórkowej.  

2.6 GOSPADARKA I ROLNICTWO 

 

Lewice to w główne mierze wieś rolnicza. W sołectwie znajduje się 20 gospodarstw 

o powierzchni od 1 ha do 50 ha. Dominują gospodarstwa rolne średniej wielkości.  

W Kamionnie zarejestrowanych jest 9 podmiotów gospodarczych. Znajdują się tu miedzy 

innymi zakłady rzemieślnicze (m.in. zakłady ślusarskie, instalatorskie, budowlane 

wielobranżowe), firmy transportowe i handlowe. Sieć handlowa tworzą 2 sklepy spożywcze. 

Na terenie wsi działają dwa gospodarstwa agroturystyczne.  

Część mieszkańców zatrudniona jest w firmie meblowej KA-BE, zakładach i urzędach 

znajdujących się w pobliskich miejscowościach (np. Międzychód, Łowyń).   
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2.7 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

Na terenie wsi nie ma zbyt wielu organizacji. Jest prężnie działający Klub Gospodyń 

Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna oraz aktywnie działająca Sołecka Drużyna Piłkarska. 

Społeczeństwo wsi to ludność zajmująca się głównie rolnictwem. Ludzie oprócz rolnictwa 

utrzymują się z pracy zarobkowej i z działalności na własny rachunek. Część z nich pobiera 

świadczenia emerytalne i rentowe. 

Tabela 2 Analiza zasobów miejscowości Lewice w Gminie Międzychód 
 

 Jak jest teraz? Jak będzie po odnowie? 

1. Co 
wyróżnia? 

• Lewice położone są w atrakcyjnym pod 
względem przyrodniczym i turystycznym 
regionie, w otulinie Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego, w pobliżu rezerwatu Dolina 
Kamionki.  

• Zabytkowe obiekty: Kościół p.w. Św. Mikołaja  
• Zły stan techniczny zabytkowego kościoła.  
• Bogate życie kulturalno - sportowe; duża 

aktywność mieszkańców wsi, realizacja wielu 
wspólnych inicjatyw. 

• Brak bezpiecznego miejsca do organizacji 
imprez plenerowych  

• Świetlica wiejska słabo wyposażony. Remontu 
wymaga kuchnia, instalacja elektryczna, 
zaplecze oraz toalety 

• Zły stan nawierzchni ulic i ciągów pieszych. 
Większość to drogi gruntowe, w centrum wsi - 
drogi asfaltowe i brukowane,  

 

• Remont kościoła 
• Rozbudowana sieć szlaków 

turystycznych i miejsc rekreacji wraz z 
infrastrukturą oraz rozpropagowana 
wiedza na temat walorów 
przyrodniczych tego terenu; 

• Dobrze wyposażona i nowoczesna 
Świetlica Wiejska; 

• Plac rekreacyjny pozwalający na 
organizowanie imprez plenerowych, 
położony z dala od ruchliwych dróg, 
stanowiący miejsc rekreacji i 
wypoczynku dla mieszkańców i 
turystów 

• Plac zabaw dla najmłodszych 
mieszkańców  

 

2. Jakie pełni 
funkcje? 

Sołectwo pełni funkcje: 
• noclegową 
• handlowo -usługową 
• oświatową 
• kulturalną 
• turystyczną 
• rolniczą 

Wieś w dalszym ciągu pełnić będzie 
wskazane funkcje. Poprawie ulegnie 
infrastruktura drogowa i rekreacyjna. 
Wieś w zdecydowanie większym zakresie 
stanie się centrum turystycznym,  

3. Kim są 
mieszkańcy? 

Społeczeństwo o dostatecznym i dobrym 
poziomie materialnym, co uwidacznia stan 
domostw i zagród; Mieszkańcy to ludność 
miejscowa, zajmująca się głownie rolnictwem. W 
niewielkim stopniu osiedlają się tu nowi 
mieszkańcy. Bezrobocie zgodne z poziomem 
powiatu i Gminy; Społeczeństwo silnie 
zintegrowane, wykazuje dużą inicjatywę. 

Społeczeństwo zintegrowane o wyższym 
poziomie kulturalnym i oświatowym, 
działające na rzecz swojej „Małej 
Ojczyzny”. 
Zaktywizowane będą osoby dotknięte 
długotrwałym bezrobociem 

4. Co daje 
utrzymanie 

- Działalność rolnicza 
- Praca zarobkowa 
- Działalność na własny rachunek 
- Świadczenia emerytalne i rentowe 
- zasiłki dla bezrobotnych 

Poprawa warunków bytowych ludności 
poprzez rozwój turystyki, usług, 
rzemiosła, rękodzielnictwa; 

5. Jak jest 
zorganizowa

na? 

Na terenie sołectwa działa: 
• Rada Sołecka  
• Ochotnicza Straż Pożarna,  
• Świetlica wiejska,  
• Klub Gospodyń Wiejskich 
  

Zintegrowane społeczeństwo, wspólnie 
podejmujące działania na rzecz swojej 
wsi. 
Organizacja imprez masowych o zasięgu 
lokalnym i ponadlokalnym np. festyny w 
Lewicach 
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6. Co  
proponuje 
dzieciom i 
młodzieży? 

• Świetlica Wiejska 
Dobrze wyposażona Świetlica Wiejska 
oferujący ciekawe zajęcia dla dzieci 
i młodzieży 

7. Z kim 
rozwiązuje 
problemy? 

• Rada Gminy 
• Rada Sołecka 
• Sołtys 

Wspieranie tworzenia grup dla 
rozwiązywania poszczególnych 
problemów 

8. Jakie 
tradycje i 
obyczaje 

pielęgnuje i 
rozwija? 

• Kultywowanie uroczystości religijnych 
• Kultywowanie tradycji  

Podtrzymanie tradycji kultywowanych 
dotychczas we wsi. Organizacja 
corocznych imprez promujących wieś np. 
festyn w Lewicach 

9. Jaki ma 
wygląd? 

Atrakcyjnie położona wieś wymaga poprawy 
estetyki oraz racjonalnego zagospodarowania 
ogólnodostępnych miejsc.  
Poprawy wymaga estetyka części domostw – 
zwłaszcza w centrum wsi. 
 

• Wieś zadbana i estetyczna; 
• Wyeksponowane budynki zabytkowe.  
• Rozbudowa wsi z uwzględnieniem 

przeznaczenia budynków, aby uniknąć 
budowy budynków przeznaczonych do 
rzemiosła itp. 

• Wprowadzenie większej ilości terenów 
zielonych, miejsc rekreacji 

• Zmodernizowane drogi, ulice 
i chodniki 

10. Jakie są 
mieszkania i 

obejścia? 

• Zadbane, choć widać brak porozumienia, co 
uwidacznia się w powstaniu swoistej mozaiki.  

• Wieś skanalizowana 

Domy zadbane i odnowione zgodnie z 
zaleceniami konserwatora. Estetyczne 
obejścia i ogródki. 

11. Jaki jest 
stan 

otoczenia i 
środowiska 

naturalnego? 

Środowisko naturalne znajduje się w bardzo 
dobrej kondycji. Lewice położone są w otulinie 
Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, w pobliżu 
rezerwatu Dolina Kamionki.  
Na terenie sołectwa nie istnieje żadne poważne 
źródło zanieczyszczeń. 

Wieś zadbana, w pełni skanalizowana, 
czysta, zielona, bez dzikich wysypisk 
śmieci, z właściwą gospodarką odpadami, 
z zadbanymi terenami rekreacyjnymi 
 

12. Jakie jest 
rolnictwo? 

We wsi znajduje się 20 gospodarstw o 
powierzchni od 1 ha do 50 ha 

Prężne gospodarstwa z dodatkowym 
ekologicznym działem produkcji, dobrze 
wyszkoleni rolnicy 

13. Jakie są 
powiązania 

komunikacyj
ne? 

Drogi są głównie gruntowe, w centrum wsi – 
asfaltowe i brukowane.  
Brak wytyczonych i właściwie oznakowanych 
ścieżek rowerowych, konnych i pieszych 

Drogi i ulice o dobrej nawierzchni 
Wytyczone ścieżki rowerowe i piesze 

(Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie)



26 

Rozdział 3.  

Ocena mocnych i słabych stron, identyfikacja obszarów 

poprawy – analiza SWOT 

3.1 ANALIZA SWOT 

W rozdziale czwartym Planu Odnowy Miejscowości Lewice przeprowadzono analizę 

SWOT. Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron Sołectwa oraz 

przeanalizowanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia pozwoli na sformułowanie celów. 

 
SILNE STRONY  
~ Położenie:  

- w znanym turystycznie regionie - Gmina Międzychód i okolica rozpoznawalna przez 

turystów (Kraina Stu Jezior i Puszcza Notecka),  

- położenie nad jeziorem,  

- na terenie sołectwa znajduje się kilka jezior,  

- na terenie enklawy Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i w pobliżu Sierakowskiego 

Parku Krajobrazowego,  

- w pobliżu atrakcji turystycznych (gotycki kościół w Kamionnie, kościół w Sierakowie, 

Zamek Opalińsklich, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, cmentarz kalwiński w Orzeszkowie, odbudowany 

pałac w Rozbitku, plaże nad jeziorem - Prusim, Centrum Sportowe w Kamionnie, a także inne 

ośrodki i atrakcje turystyczne),  

- w pobliżu szlaków turystycznych pieszych, miejsce dogodne do przeprowadzania szlaków 

rowerowych,  

- w pobliżu miejsc noclegowych (ośrodki turystyczne Mierzyn, Sieraków, ośrodki i 

pensjonaty Olandia, Villa Toscania, Dormowo i inne kwatery agroturystyczne),  

w pobliżu dużych ośrodków miejskich (Poznań 75 km, Gorzów Wlkp. 75 km, Berlin 185 km) 

i głównego traktu komunikacyjnego (Poznań – Gorzów - Szczecin - droga nr 24, autostrada 

A2 - 40 km),  

~ Walory wsi:  

- architektura, położenie i otoczenie kościoła p.w. Św Mikołaja,  
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- atrakcyjna najbliższa okolica - droga wokół jeziora z wieloma ciekawymi gatunkami drzew, 

- duża różnorodność występującego ptactwa, ciekawa roślinność,  

- możliwość wykorzystania bazy harcerskiej, adaptacji i modernizacja istniejących obiektów,  

- duża powierzchnia lasów w najbliższej okolicy, niezagrożone i czyste środowisko naturalne.  

- łatwy dostęp do przedszkola, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II (szkoła podstawowa i 

gimnazjum) biblioteki, które mieszczą się we wsi Łowyń i szkół średnich w Międzychodzie,  

- zorganizowane dowozy szkolne uczniów ze wsi: Krzyżkówko, Głażewo, Gralewo i 

Dormowo,  

- zadbane posesje. 

~ istniejąca podstawowa infrastruktura techniczna:  

- sołectwo jest zwodociągowane,  

- sołectwo posiada sieć energetyczną,  

- posiada częściowe oświetlenie uliczne,  

- posiada asfaltowe drogi dojazdowe,  

- dostępność telekomunikacyjna i internetowa.  

~ aktywność środowiska wiejskiego  

Na terenie sołectw prężnie działają organizacje: 

• Rada Sołecka,  

• ochotnicza straż pożarna,  

• Koło Gospodyń Wiejskich, 

• Drużyna Gminnej Ligi Sołeckiej. 

 

SŁABE STRONY  

- brak pełnego oświetlenie wsi,  

- brak ścieżek rowerowych i edukacyjnych na terenie sołectwa, 

- zły stan techniczny budynku OSP i świetlicy wiejskiej,  

- brak placu zabaw dla mieszkańców wsi,  

- zły stan techniczny dróg i chodników,  

- złe warunki bytowe ludności wiejskiej,  

- brak możliwości rozwoju rolnictwa indywidualnego ze względu na słabe gleby i brak 

możliwości rozwoju ekonomicznego gospodarstw rolnych,  

- brak możliwości zatrudnienia w wielohektarowych gospodarstwach prywatnych, 

- brak należytej infrastruktury technicznej, 

- brak sieci gazowej,  

- słabo rozwinięta baza turystyczna,  
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- brak infrastruktury rekreacyjno - sportowej, brak miejsc noclegowych,  

- mała ilość gospodarstw agroturystycznych.  

- zaniedbane szlaki turystyczne, brak ścieżek rowerowych i edukacyjnych.  

- zaniedbany teren nad jeziorem. 

 

SZANSE 

- Mobilizacja i dodatkowa aktywizacja mieszkańców wokół wspólnego zadania odnowy 

swej wsi i realizacji Planu Odnowy Miejscowości, 

- działalność na terenie sołectwa: Rady Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Świetlicy Wiejskiej, Gminnej Ligi Sołeckiej, 

- Zwiększenie nakładów na poszczególne sołectwa Gminy Międzychód ze względu na 

większe dochody budżetowe w Gminie i realizację celowej polityki gminy – 

inwestowania w rozwoju wsi, 

- Dokształcanie społeczeństwa - szkolenia i kursy, 

- Sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich, 

- Aktywizacja obszarów wiejskich – stworzenie Programów Odnowy Wsi, 

- Wzrost dostępności do kapitałów i środków pomocowych w tym pochodzących z Unii 

Europejskiej, 

- Promocja walorów sołectwa, 

- Zwiększenie dochodów Gminy poprzez eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego na terenie Gminy, 

- Rozwój ekologicznego rolnictwa, 

- Rozwój infrastruktury kanalizacyjnej, gazowej, drogowej i oświetleniowej na terenie 

Sołectwa, 

- Poprawa estetyki sołectwa, 

- Ochrona krajowego rynku rolnego. 

ZAGROŻENIA 

- Nie wykorzystanie możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, 

- Migracja młodzieży do dużych miast i poza granice kraju, 

- Brak środków finansowych, 

- Niebezpieczeństwo niepełnego wykorzystania szans jakie dają środki Unii Europejskiej, 

- Niekontrolowane zanieczyszczania środowiska odpadami – dzikie wysypiska śmieci, 

- Brak nowych atrakcyjnych miejsc pracy szczególnie dla młodych mieszkańców, 

- Utrzymująca się na stałym poziomie grupa osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem. 
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3.2 CEL OGÓLNY I CELE STRATEGICZNE PLANU ODNOWY  

 

Cel Planu Odnowy Miejscowości Lewice na lata 2011 – 2018 i strategia jego osiągnięcia są 

zgodne z priorytetami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód. Zatem, cel 

strategiczny Planu Odnowy Miejscowości Lewice określa się następująco:  

Celem strategicznym Planu Odnowy miejscowości Lewice, położonej w Gminie Międzychód 

jest zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki oraz stworzenie 

możliwie jak najlepszych warunków życia jej mieszkańców. 

Realizacja celu strategicznego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów cząstkowych, 

zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce oraz wniosków wynikających 

z analizy słabych i mocnych stron Sołectwa Lewice, a także szans i zagrożeń przed nią stojących. 

W świetle powyższego sformułowano podstawowe cele strategiczne Programu Odnowy 

Miejscowości Lewice: 

1. Ochrona i wykorzystanie obiektów zabytkowych i użyteczności publicznej. 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

3. Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- turystycznych 

4. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

5. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców sołectwa, szczególnie rolników 

w działaniach na rzecz odnowy wsi 

 

Cel strategiczny 1 - Ochrona i wykorzystanie obiektów zabytkowych i 

użyteczności publicznej 

Działania: 

• Remont zabytkowego kościoła 

• Zagospodarowanie terenów wokół budynków użyteczności publicznej 

• Rewitalizacja parku 
 

Cel strategiczny 2 – Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

Działania: 

• Remont i przebudowa ulic i ciągów pieszych 

• Budowa parkingów 
• Budowa sieci gazowej 
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Cel strategiczny 3 - Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- 

turystycznych 

Działania: 

• Budowa szlaków turystycznych 
• Rozbudowa zaplecza turystycznego 

• Skuteczna promocja walorów przyrodniczo- turystycznych wsi Lewice 

• Budowa bezpiecznych miejsc rekreacji i placu zabaw  

 

Cel strategiczny 4 - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

Działania: 

• Doposażenie Świetlicy wiejskiej oraz renowacja placu zabaw 

• Wspieranie imprez kulturalnych 

 

Cel strategiczny 5 - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców 

sołectwa, szczególnie rolników w działaniach na rzecz odnowy wsi 

Działania: 

• Inicjowanie działań na rzecz odnowy wsi 

• Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi 
• Motywowanie mieszkańców do utrzymania wysokiej estetyki wsi 

• Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych wsi 

• Wspieranie w organizacji imprez o charakterze lokalnym i ponadregionalnym 

• Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym 
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Rozdział 4.  

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć 

aktywizujących społeczność lokalną 

Odnowa wsi Lewice opiera się na wykorzystaniu walorów przyrodniczych i turystycznych 

i zaangażowaniu mieszkańców jednej z najstarszych miejscowości Gminy Międzychód.  

W latach 2011-2018 zaplanowano działania mające na celu podniesienie standardu życia 

mieszkańców i modernizację wsi. Wieś jest skanalizowana, większość gospodarstw na dostęp 

do wodociągu. Jednak w nienajlepszym stanie są ulice i drogi lokalne.  

W związku z tym,  do realizacji w najbliższych latach przyjęto są: utwardzenie ulic, 

remont kościoła, poprawa estetyki wsi, doposażenie i remont Świetlicy wiejskiej spełniającej 

role Domu Kultury oraz budowa infrastruktury turystycznej. Działanie te sprzyjać będą 

podniesieniu estetyki i rozwojowi wsi oraz wzrostowi jej znaczenia dla rozwoju turystyki i 

rekreacji.  

Plan odnowy wsi uwzględnia działania prowadzone na terenie całego sołectwa. Duży 

wpływ na ich realizację będą miały działania społeczne.  

Aby kontynuować proces rozwoju Lewic należy inwestować w infrastrukturę społeczną, 

techniczną i turystyczną, co przyczyni się do wzrostu jakości życia mieszkańców całego 

sołectwa. W związku z tym w latach 2011-2018 zaplanowano główne działania w 

dziedzinach: 

• infrastruktura techniczna 

• infrastruktura rekreacyjno - sportowa i turystyczna 

• infrastruktura społeczna i edukacyjna 

• inicjatywa społeczna 

 

Plan Odnowy Miejscowości uwzględnia również działania inwestycyjne i remontowe na 

terenie całego sołectwa. Ważnym elementem będą także działania społeczne. 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych zadań inwestycyjnych. 

Szacuje się, że koszt realizacji wszystkich zadań opisanych w Planie Odnowy Miejscowości 

Lewice do roku 2018 wyniesie 3 573 846 zł. 

 

Planowane zadania wpisane są w Wieloletni Plan Inwestycyjny, Wieloletni Plan 

Finansowy oraz w Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód. Gmina Międzychód 

wystąpi o dofinansowanie wybranych inwestycji ze środków unijnych (tab. 3). 

 
Tabela 3  Szacunkowy harmonogram finansowy planowanych zadań w latach 2011-2018 
 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany 

okres 
realizacji 

Koszt w zł 
Źródło 

finansowania 

1. 
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w 
miejscowości Lewice wraz z punktem 
wypadowym do źródeł Kamionki Gmina 
Międzychód. 

2012 293 846 

- Rozbudowa Świetlicy wiejskiej 2011/2012 147 800 

Budżet Gminy 
Międzychód/ 
PROW 2007-
2013 OŚ III 

- 
Budowa terenu rekreacyjnego wraz z 
placem zabaw  

2011/2012 121 046 

Budżet Gminy 
Międzychód/ 
PROW 2007-
2013 OŚ III 

- 
Uporządkowanie części parku i linii 
brzegowej stawu jako punktu 
wypadowego do źródeł Kamionki. 

2011/2012 25 000 

Budżet Gminy 
Międzychód/ 
PROW 2007-
2013 OŚ III 

2. 
Remont elewacji kościoła p.w. Św. 
Mikołaja wraz z zagospodarowaniem 
przyległego terenu 

2012-2013 150 000  
Środki parafii/ 

PROW  
2007-2013 

3. Budowa oświetlenia drogowego i remont 
drogi brukowej w kierunku stacji 

2013 80 000 
Budżet Gminy 
Międzychód 

4. Budowa chodników wzdłuż drogi 
wojewódzkiej i powiatowej  

2013-2018 300 000  
Budżet Powiatu 
i Województwa 

5. 
Zagospodarowanie parku – II etap 2013-2014 50 000 

Budżet Gminy 
Międzychód 

6. Remont drogi lokalnej w kierunku 
Piotrów  wraz z oświetleniem 

2015 200 000  
Budżet Gminy 
Międzychód 

7. Budowa oczyszczalni przydomowych z 
dofinansowaniem budżetu Gminy   

2014-2018 500 000 
Budżet Gminy 
Międzychód 

8. 
Budowa drogi do Krzyżkówka 2016 -2017 2 000 000 Budżet Powiatu 

Łączna kwota 3 573 846  
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4.1 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Głównym zadaniem z zakresu infrastruktury technicznej będzie rewitalizacja świetlicy, 

budowa placu zabaw oraz uporządkowanie części parku i linii brzegowej stawu. Ważnymi 

zadaniami jest również wymiana rur wodociągowych, utwardzenie dróg lokalnych wraz z 

oświetleniem ulicznym, a także przebudowa i modernizacja remizy strażackiej. Ważnymi 

zadaniami jest również wymiana utwardzenie dróg lokalnych wraz z oświetleniem ulicznym, 

a także przebudowa i modernizacja remizy strażackiej. 

 
Zdjęcie 16 Świetlica wiejska w Lewicach, (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 

 

 
Zdjęcie 17 Remiza strażacka, (Źródło: Dane UM i G Międzychód) 
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4.2 INFRASTRUKTURA REKREACYJNO - SPORTOWA I 
TURYSTYCZNA 

Budowa ścieżek spacerowych na terenie podworskiego parku, wytyczenie szlaków 

turystycznych, pieszych i rowerowych poprawi estetykę i podniesie walory turystyczne oraz 

wpłynie na poprawę wypoczynku mieszkańców jak i również osób odwiedzających naszą 

wieś. Takie przygotowanie właściwego zaplecza i infrastruktury wraz z odpowiednim 

wyposażeniem pozwoli na powiększenie ilości oferowanych przez wieś atrakcji 

wypoczynkowych. i przyczyni się niewątpliwie do zwiększenia atrakcyjności regionu 

sołectwa Lewice. 

 
Zdjęcie 18 Podworski park w Lewicach, Źródło: UM i G Międzychód 

 
 

Trwałość projektu 

Teren parku będzie trwałym elementem wsi Lewice, służącym zarówno mieszkańcom, jak 

i przebywającym w Lewicach turystom. W miejscu tym, organizowane będą imprezy 

plenerowe np. Festyn w Lewicach, imprezy sportowe, majówki, dożynki wiejskie itp. 

Trwałość inwestycji gwarantuje porozumienie zawarte z właścicielami gruntów 

przeznaczonych na ten cel.  

Promocja projektu 

Informacja o realizacji projektu zostanie zamieszczona na stronach internetowych Gminy 

Międzychód. Artykuły na ten temat ukażą się w miejscowej prasie. Miejsce realizacji projektu 

zostanie oznakowane. We wszystkich materiałach promocyjnych wskazane zostaną źródła 

finansowania.  



 35

4.3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA 

Głównym założeniem Planu Odnowy Miejscowości Lewice, w zakresie ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej jest remont Świetlicy Wiejskiej pełniącej funkcje wiejskiego 

centrum kultury. 

Głównym celem realizacji tego zadania będzie „Podniesienie standardu usług kulturalnych i 

społecznych świadczonych na terenie wsi Lewice poprzez: Remont Świetlicy Wiejskiej   

Udostępnienie wyremontowanych pomieszczeń na potrzeby realizacji wspólnych 

przedsięwzięć mieszkańców wsi, prace i działania gospodyń wiejskich, prace skierowane na 

tworzenie imprez kulturalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie różnych 

kursów dla mieszkańców, organizowanie wiejskich zabaw okolicznościowych, zebrania 

wiejskie, a także inne formy aktywności społeczno – kulturalnej”. 

 Kolejnymi działaniami w tym zakresie będzie budowa bezpiecznego, wyposażonego w 

atestowane urządzenia zabawowe placu zabaw dla dzieci niedaleko Świetlicy Wiejskiej.  

Kładziony będzie także duży nacisk na poprawę estetyki i nowe zagospodarowane terenów 

wokół budynków użyteczności publicznej, terenu rekreacyjno - sportowego. 

4.4 INICJATYWA SPOŁECZNA  

W związku z budzącą się aktywnością społeczna mieszkańców wsi Lewice jednym z 

głównych celów Planu Odnowy Miejscowości będzie inicjowanie wspólnych działań na rzecz 

odnowy wsi. 

Od kilku lat na terenie Sołectwa organizowane są letnie festyny oraz imprezy 

okolicznościowe co w znaczącym stopniu poprawiło rozwój kulturalny mieszkańców i 

wpłynęło na zacieśnianie się więzi społecznych. 

 

    
Zdjęcie 19 Plakat i zdjęcie z festynu w Lewicach, Źródło: UM i G Międzychód 
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Koniecznym wydaje się też stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi, zwłaszcza dla 

dzieci i młodzieży oraz powołanie nowych organizacji społecznych. 

Władze Gminy Międzychód deklarują szeroko zakrojone działanie na rzecz wspierania 

wszelkich inicjatyw społecznych oraz działalności organizacji społecznych. W związku z 

prężnię działającą drużyną Gminnej Ligi Sołeckiej, Rada Sołecka poprzez współdziałanie z 

Radą Miejska Międzychodu będzie podejmowała działania mające na celu wspieranie 

działalności tej organizacji. 

Duży nacisk nałożony będzie na poprawę estetyki wsi, zarówno w zakresie indywidualnych 

obejść jak i terenów i budynków użyteczności publicznej. Społeczność Lewic włączy się w 

działania zainicjowane przez Gminę Międzychód pod hasłem „Zielony Zakątek”. Akcja 

„Zielony Zakątek” ma na celu pobudzenie mieszkańców do dbania o najbliższe otoczenie, 

uczulenie na piękno i estetykę. Wszystkie działania wsparte będą działaniami promocyjnymi. 

Ważne będzie także rozwijanie i podtrzymywanie inicjatyw służących akcjom 

wychowawczym wśród dzieci i młodzieży, propagowaniu właściwych form spędzania czasu 

wolnego, nabywania umiejętności pozwalających samodzielnie zaistnieć na rynku pracy. 
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Rozdział 5.  Opis obszarów o szczególnym znaczeniu dla 

zaspokajania potrzeb mieszkańców 

 

Obszarem  o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych we wsi Lewice jest przede wszystkim świetlica 

wiejska. Mieszkańcy Lewic przejawiają dużą potrzebę spotykania się i integrowania. Obecne 

warunki w świetlicy wiejskiej nie pozwalają na właściwe użytkowanie, dlatego planowany 

jest remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wymianie instalacji 

elektrycznej i kanalizacyjnej, zaplecza higieniczno-sanitarnego.  

Udostępnienie wyremontowanych pomieszczeń na potrzeby realizacji wspólnych 

przedsięwzięć mieszkańców wsi, prace i działania gospodyń wiejskich, prace skierowane na 

tworzenie imprez kulturalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie różnych 

kursów dla mieszkańców, organizowanie wiejskich zabaw okolicznościowych, zebrania 

wiejskie, a także inne formy aktywności społeczno – kulturalnej. 

Zrealizowanie operacji przyczyni się do integracji środowiska wiejskiego, będzie to 

pierwsza placówka tego typu w Sołectwie Lewice zaspokajająca potrzeby mieszkańców wsi. 

Dodatkowo - nowa zabudowa architektoniczna budynku wraz z uporządkowanym terenem 

wokół wpłynie na odnowę centrum wsi i zwiększy jej atrakcyjność.  

    
Zdjęcie 20 Świetlica wiejska – stan obecny, Źródło: UM i G Międzychód 

 
Dla większej funkcjonalności centrum wsi planuje się zagospodarowanie podworskiego parku 

niedaleko świetlicy wiejskiej. Obecnie park jest zaniedbany i zdziczały park, dominują tu 

klony, dęby, buki, platany. Kiedyś, we wsi istniała typowa zabudowa dworska – zabudowa 

folwarczna, przy której zakładano parki. Teren ten jest niezagospodarowany a stanowi 

niewątpliwy potencjał do wykorzystania.  Planuje się wykonanie niwelacji i profilowanie tego 

terenu, ustawianie ławek parkowych i małej architektury oraz małego placu zabaw. Na terenie 
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tym wykonane mają być, ciągi piesze i miejsca wypoczynkowe. Dla podniesienia 

bezpieczeństwa tego miejsca planuje się wykonanie oświetlenia parkowego.    

Z tego zagospodarowanego placu zorganizowane zostanie miejsce wypadowe do źródeł 

Kamionki.  

 
Zdjęcie 21 Plac zabaw - wizualizacja, Źródło: UM i G Międzychód 

 

Zadbany park, będzie doskonałym miejscem spacerowym dla mieszkańców Lewic  

 

Zdjęcie 22 Park, Źródło: UM i G Międzychód 
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Rozdział 6.  Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości 

6.1 SYSTEM WDRAŻANIA PLANU MIEJSCOWOŚCI LEWICE 

 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Odnowy 

Miejscowości Lewice będzie pełnił specjalnie powołany zespół pracowników Urzędu Miasta i 

Gminy w Międzychodzie pod kierunkiem Burmistrza Międzychodu przy wsparciu Rady 

Sołeckiej miejscowości Lewic. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.: 

• Zapewnienia zgodności realizacji Planu 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 Planu, 

• Zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji  

i promocji Planu, 

• Przygotowanie rocznych planów na temat wdrażania Planu, 

• Zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach, 

• Dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Planu 

 

Instytucją wdrażającą Planu Odnowy Miejscowości Lewice jest Urząd Miasta  

i Gminy w Międzychodzie. Instytucja wdrażająca odpowiedzialna będzie za: 

• Opracowanie i składanie wniosków, 

• Kontrolę formalną składanych wniosków, ich zgodności z procedurami i zapisami 

w Planie, 

• Zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów. 
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6.2 SPOSOBY MONITOROWANIA I OCENY PLANU ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI LEWICE 

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 

Planie Odnowy Miejscowości Lewice oraz osiągnięcia celów i przyjętych wskaźników 

odpowiedzialny jest Burmistrz Międzychodu wraz z powołanym przez niego zespołem 

zadaniowym oraz Rada Sołecka wsi Lewice. Dokument będzie monitorowany poprzez 

poddanie corocznej ocenie i przedłożeniu sprawozdania.  

Skuteczność planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana będzie przez osobę 

wskazaną przez Burmistrza Międzychodu za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny 

skuteczności wdrażanych projektów. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie oceną Planu  

w Gminie Międzychód zobowiązana będzie do udostępniania posiadanych danych 

zainteresowanym podmiotom, zobowiązana będzie również do przygotowania i udostępniania 

dokumentów z zakresu prowadzonych inwestycji. Jednak najważniejszym zadaniem dla 

Gminy Międzychód będzie wykorzystanie wyników z prowadzonych badań ewaluacyjnych. 

Wnioski i rekomendacje wypływające z oceny Planu powinny być przedmiotem analizy i 

podjęcia działań zmierzających do poprawy obecnego stanu oraz do aktualizacji 

obowiązującej wersji dokumentu. 
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6.3 PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LEWICE 

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie wyznaczona zostanie osoba 

odpowiedzialna za działanie informacyjne i promocję Planu Odnowy Miejscowości Lewice. 

Osoba ta będzie również udzielała wszelkich informacji o aktualnym stanie wdrażania tego 

planu oraz będzie w stałym kontakcie z Rada Sołecką. Do zadań wyznaczonej przez 

Burmistrza osoby odpowiedzialnej za public relations Planu będą również należały publikacje 

prasowe, wiadomości w lokalnej i regionalnej prasie. Pożądana będzie obecność mediów w 

trakcie realizacji poszczególnych zadań.  

Informacje o stanie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Lewice będą przekazywane 

opinii publicznej podczas otwartych Sesji Rady Miejskiej Międzychodu oraz na zebraniach 

wiejskich. Na stronie internetowej Gminy Międzychód uruchomiona zostanie specjalna 

witryna z aktualnym Planem Odnowy Miejscowości Lewice.  
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Podsumowanie 

Prezentowany Plan Odnowy powstał z inicjatywy mieszkańców miejscowości Lewice przy 

współpracy Samorządu Terytorialnego – Gminy Międzychód. Realizacja założeń 

i projektów Planu Odnowy Miejscowości Lewice identyfikuje się z założeniami 

Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód, Wieloletnim Programem Inwestycyjnym 

Gminy Międzychód oraz z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, a w szczególności  

z  polityką ochrony i poprawy stanu środowiska, polityką równych szans, polityką wspierania 

zatrudnienia oraz społeczeństwa informacyjnego. 

Z przeprowadzonej na etapie programowania Planu Odnowy Miejscowości Lewice, 

analizy możliwości rozwojowych Sołectwa 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.  

Słaby 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 miejscowości i Sołectwa Lewice. Niezbędne jest, 

więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Potrzeba ta została uwzględniona w Planie Odnowy. W tym kontekście szczególna uwaga 

została zwrócona na takie programowanie działań, aby służyły one zachowaniu równowagi 

środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. Głównym założeniem Planu Odnowy 

Miejscowości Lewice 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.  

Niezwykle istotny jest fakt, że projekty przewidziane w ramach Planu Odnowy 

Miejscowości Lewice 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.  
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Realizacja wszystkich projektów w ramach Planu Odnowy służyć ma tworzeniu 

warunków do powstawania nowych miejsc pracy, realizując w ten sposób trzecią, 

wspólnotową politykę horyzontalną – wspierania zatrudnienia. Plan Odnowy przewiduje 

także realizacja ostatniej polityki kwestii horyzontalnej Unii Europejskiej – społeczeństwo 

informacyjne, które realizowane będzie w Sołectwie Lewice poprzez unowocześnienie 

placówek edukacyjnych i wyposażenie ich w stałe łącza telekomunikacyjne i sprzęt 

informatyczny.  

Niezwykle ważne dla rozwoju regionu jest opracowanie jego strategii rozwoju 

określającej kierunki działań, przedstawiającej mocne i słabe strony regionu oraz szanse 

i zagrożenia rozwoju. Zdynamizuje to proces uprzemysłowienia i zurbanizowania wsi, w taki 

sposób, że nabierze ona wielofunkcyjnego charakteru, stwarzając mieszkańcom możliwość 

zatrudnienia w przemyśle, usługach, handlu i innych dziedzinach gospodarki. Powstaną w ten 

sposób warunki do funkcjonowania obszarów wiejskich, jako ekspansywnych struktur 

gospodarczych 
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