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Wstęp 

Plan Odnowy Miejscowości Mniszki w sołectwie Mnichy w Gminie Międzychód jest 

najważniejszym dokumentem dla tego Sołectwa, który na lata 2011 – 2018 wyznacza 

kierunki działań mających na celu odnowę tej wsi oraz pozwala nakreślić kierunki rozwoju.  

Dokument ten zawiera analizę stanu obecnego miejscowości, przedstawia sytuację społeczno-

ekonomiczną sołectwa, formułuje cele i zawiera opis strategii zmierzającej do osiągnięcia 

rozwoju społecznego i gospodarczego Mniszek, zawiera analizę planowanych inwestycji, 

szacuje spodziewane efekty planowanych inwestycji i działań oraz przebieg procesów 

rozwojowych, wreszcie określa całą strategię społeczno – gospodarczą na poziomie tej wsi na 

lata 2011 – 2018.  

Plan Odnowy Miejscowości Mniszki wskazuje także kierunki zaangażowania środków 

własnych sołectwa Mnichy oraz budżetu Gminy Międzychód, a także środków zewnętrznych 

– w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – na działania inwestycyjne, 

z EFS na programy społeczne skierowane dla mieszkańców i innych dostępnych środków. 

Działania planowane do realizacji na podstawie niniejszego Planu są zgodne z kierunkami 

rozwoju wynikającymi z polityk Wspólnotowych, w szczególności z polityką ochrony i 

poprawy stanu środowiska, polityką równych szans, polityką wspierania zatrudnienia oraz 

społeczeństwa informacyjnego. Plan Rozwoju Miejscowości Mniszki zgodny jest z 

założeniami obowiązującej „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wielkopolsce” oraz 

„Programem Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód na lata 2010 – 2015” i Wieloletnim 

Planem Inwestycyjnym  przyjętym przez Radę Miejską Międzychodu.  

Przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości Mniszki poprzedził szeroki proces konsultacji 

społecznych na poziomie lokalnym z udziałem mieszkańców Mniszek, Rady Sołeckiej oraz 

przedstawicieli istniejącego już w Mniszkach Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej, 

a także przedstawicieli samorządu gminnego i odpowiednich organów Urzędu Gminy. Swój 

udział w powstawaniu Planu mieli także reprezentanci Klubu Integracji Społecznej, który 

prowadzi szeroką akcję na rzecz osób pozbawionych pracy w sołectwach Mnichy – Mniszki, 

Tuczępy, a także na terenie całej gminy Międzychód. Założenia realizacji Planu powstawały 

również przy udziale przedstawicieli środowisk naukowych oraz środowisk zainteresowanych 

rozwojem kultury w gminie Międzychód, przedstawicieli przedsiębiorców i środowisk 



szkolnych. Dokument był dyskutowany podczas Zebrań Wiejskich sołectwa Mnichy i 

przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Mnichy z dnia 26 września 2011 r. Dokument był 

następnie przedmiotem dyskusji podczas komisji Rady Miejskiej i zatwierdzony Uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011r.



Rozdział 1.  

Charakterystyka miejscowości Mniszki 

1.1 PODSTAWOWE DANE O MIEJSCOWOŚCI 

Miejscowość Mniszki położona jest 3 km od drogi krajowej nr 24 Poznań – Szczecin. 

Miejscowość położona jest w sołectwie Mnichy, 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. 

Przez wieś przechodzi asfaltowa szosa – fragment drogi gminnej, łącząca się z drogą 

powiatową Prusim – Głażewo, i dalej z drogą nr 24 (Poznań – Szczecin) lub drogą nr 160 

(Miedzichowo – Suchań). Odległość do Kamionny ok. 5 km, do Międzychodu 14 km, do 

Poznania 80 km, do Gorzowa 80 km. 

 

 
Rysunek 1. Gmina Międzychód 

Źródło: UM i G Międzychód 
 



Powierzchnia miejscowości Mniszki wynosi 9,15 h (0,09 km2), zaś całego sołectwa 

Mnichy – Mniszki wynosi 385,9 ha. Sołectwo Mnichy – Mniszki zaliczane jest do mniejszych 

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.  

1.2 TŁO HISTORYCZNE I ZABYTKI ARCHITEKTURY MIEJSCOWOŚCI 

MNISZKI 

Mniszki to dawny folwark, obecnie wieś nad Kamionką, 1 km na pd. od Mnichów. Nazwa 

wsi nawiązuje do czasów, gdy właścicielem Mnichów - wsi sąsiedniej, do pocz. XV w. był 

klasztor w Paradyżu. Mnichi wspomniane zostały w 1403 r. Mniszki powstały nie wcześniej 

niż w II poł. XVIII w. zapewne na gruntach Mnichów, stąd nazwa. 

W 1846 r. nazywana jeszcze Mnichy, podczas gdy sąsiednia wieś nosiła już nazwę Wielkie 

Mnichy. Później już Mnichy Małe, w XX wieku Mniszki. 

W końcu XVIII w. folwark był własnością starościca obornickiego Wincentego 

Prusimskiego. W latach 1809-12 majątek ten dzierżawił Franciszek Ksawery Alkiewicz. 

Następnie w posiadaniu jednej z gałęzi rodziny Unrugów, którzy przenieśli swą siedzibę do 

Tuczęp. 

Jeszcze w końcu XIX w. folwark Mniszki należał do okręgu dworskiego Tuczępy (majątek 

rycerski), zaś wybudowanie do gminy wiejskiej Tuczępy, tak było w 1890 i 1908 r. W latach 

1933-54 przysiółek w gromadzie Tuczępy. 

W latach 70. XIX w. dominium dworskie obejmowało1143,7 ha. 

W 1837 r. było tu 8 dymów, w 1885 r. – 9 domów (7 folwarcznych i 2 chłopskie). W 1837 r. 

spisano tu  81 dusz, w 1885 r. – 73 (59 w folwarku i 15 we wsi), w 1905 r. – 60 (43 + 17). W 

końcu XX w. nastąpiła stabilizacji ludności: 1970 r.–83, 1978 r.–71, 1988 r.–75, 2003 r.– 69. 

Wieś była mieszana religijnie. W latach 70. XIX w. w całym okręgu dworskim protestanci 

stanowili 45% mieszkańców. W samych Mniszkach może nawet więcej, skoro tu powstała 

szkoła ewangelicka. 

Zachowane zabytki - dwór zbudowany w I poł. XIX w. zapewne już dla Unrugów 

(mansardowy dach, budynek parterowy, od strony zachodniej - piętrowy z dobudowanym 

tarasem). Obok - w dawnym parku willa z pocz. XX wieku, eklektyczna, elementy stylu 

stosowanego w budownictwie zdrojowym. Niewielkich rozmiarów ogród podworski na pocz. 



XX w. uzupełniono nasadzeniami drzew w przewadze liściastych. W centrum pomnikowych 

rozmiarów lipa, wśród wyróżniających się drzew – także dęby. 

Inne budowle w Mniszkach - młyn wodny - od końca XVIII w. do lat 60. XX wieku. W 

latach 40. był to już młyn parowy. W końcu XIX w. funkcjonowała gorzelnia parowa. W 

końcu lat 40. XX w. należała do Samopomocy Chłopskiej. W okresie międzywojennym 1 km 

na pd.-wsch. od wsi znajdowała się cegielnia. W obrębie miejscowości Mniszki znajduje się 

niewielki dawny cmentarz ewangelicki z połowy XIX w., zamknięty tuż po wojnie. Do lat 90. 

XX w. na skraju wsi funkcjonowała przemysłowa tuczarnia trzody chlewnej. Od 2007 roku w 

dawnych budynkach folwarcznych działa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. 

W siedzibie sołectwa - w Mnichach, dawnej posiadłości cystersów paradyskich istniał zespół 

dworsko-parkowy wraz z folwarkiem, które zachowały się do czasów dzisiejszych (obecnie 

własność prywatna). W XIX w. we wsi istniała również gorzelnia parowa, cegielnia i młyn 

wodny.  W skład majątku oprócz miejscowego folwarku wchodził folwark w Gralewie, w 

Papierni i w Turzych Rogach. W zespole tym znajduje się dworek z pocz. XX w., 

zabudowania folwarczne składające się m. in. z gorzelni, obory, magazyn, rządcówki, 

czworaku oraz park założony w 1 poł. XIX w. z okazałymi cisami i pomnikowymi lipami. 

Folwark zlokalizowany jest na wschodnim zboczu rzeki Kamionki. Na zachodnim brzegu 

rzeki Kamionki znajdował się młyn wodny, który został rozebrany. W centrum założenia 

usytuowany jest budynek dworu wzniesiony ok. roku 1908. Parterowy dwór z łamanym 

dachem posiada bogato zdobiony dwukondygnacyjny ryzalit. W pocz. XX w. dokonano 

zmian w układzie kompozycyjnym założenia, m.in. zbudowano fontannę, założono ogród 

użytkowy na zapleczu dziedzińca.  

W poł. XVIII w. dominium dworskie Mnich obejmowało dodatkowo majątek w Gralewie, 

Papiernię, gdzie znajdował się niegdyś młyn papierniczy i folwark Czajka. W k. XIX w. 

dominium składało się z trzech folwarków zlokalizowanych w m. Gralewo, Papiernia oraz 

Wilhelmshof.   

 

 

 

 

 

 



 
Zdjęcie 1 Zabytkowy Folwark w m. Mniszki 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 

 
Zdjęcie 2 Zabytkowy Folwark w m. Mniszki – pozostałości dworu i fragment parku z pomnikowa lipą 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 3 Zabytkowy Folwark w m. Mniszki 
Źródło: UM i G Międzychód 

 

 

 
Zdjęcie 4 Zabytkowy Folwark w m. Mniszki – Willa z pocz. XX w. 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 



 

Zdjęcie 5 Część zachowanego dworu z XIX w. 
Źródło: UM i G Międzychód 

 

1.3 STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI 

Wieś Mniszki to typowa wieś dworska, tworzy ją zaledwie kilkanaście zabudowań 

położonych częściowo wzdłuż drogi gminnej Mnichy – Tuczępy. Są to zabudowania 

składające się na dawny kompleks dworsko - folwarczny, przebudowywany w latach 

sześćdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Ciekawe ukształtowanie terenu tworzy 

naturalne dominanty przestrzenne Mniszek. Są to od strony wschodniej – zalesione wzgórza, 

od strony zachodniej – dolina rzeczki Kamionki. W tak ukształtowanym terenie dominantę 

architektoniczną tworzą właśnie zabudowania dworskie – część zachowanego dworu i willa 

właścicieli wraz z zespołem dawnych budynków gospodarskich, wyremontowanych w roku 

2006. W centrum tych zabudowań rośnie kilkusetletnia lipa – pomnik przyrody. Drzewo to 

zwraca uwagę ze względu na swe rozmiary i rozłożyste konary. Wśród budynków wyróżnia 

się dawny spichlerz oraz przylegające do niego dwa skrzydła obory i stajni z 1888 roku.  

Funkcję centrum wsi pełni fragment dawnego parku dworskiego otaczający omówioną 

wcześniej lipę - pomnik przyrody. Jest to przestrzeń otwarta, ogólnodostępna. Bezpośrednio 

do parku przylegają świetlica wiejska, w której na co dzień odbywają się zajęcia dla dzieci, 

sala wystaw przyrodniczych Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej – instytucji 

gminnej, a także omówione wyżej budynki dworskie i gospodarskie, w których działa od 

początku roku 2007 Centrum Edukacji.  



Prócz charakterystycznej, zachowanej zabudowy folwarcznej z czytelnym układem dawnego 

zespołu budynków dworskich, gospodarskich i mieszkalnych na terenie wsi znajdują się też 

bloki mieszkalne popegeerowskie, powstałe w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 

XX wieku, jednak ze względu na położenie wśród dużej ilości drzew i zieleni nie psują 

charakteru dawnej wsi dworskiej. Nie ma w Mniszkach rolników indywidualnych, stąd nie 

ma tu też typowej zabudowy zagrodowej. Wieś Mniszki łączy się swą zabudową z wsią 

Mnichy, bez wyraźnej granicy przestrzennej. 



Rozdział 2.  

Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego 

2.1 ZASOBY PRZYRODNICZE 

 

A) klimat 

 

Miejscowość Mniszki położona jest we wschodniej części gminy Międzychód, na długości 

N 52033' i szerokości wschodnie E15058'. W najbliższym otoczeniu wsi Mniszki leżą tereny 

zaliczane do Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. 

Według regionalizacji klimatycznej Wiszniewskiego obszar sołectwa znajduje się w 

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

podziału na dzielnice klimatyczne R. Gumińskiego, obszar ten znajduje się  

w dzielnicy VIIIb (zachodniej) charakteryzującej się średnimi temperaturami rocznymi na 

poziomie 8,2oC, gdzie średnia stycznia wynosi -1,3oC, a średnia lipca 18,1oC. Roczna suma 

opadów kształtuje się na poziomie 550 mm. Okolice Mnich 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 dolinie 

Kamionki duże rozległe obszary podmokłe. 

Zjawiska lodowe na ciekach i zbiornikach wodnych pojawiają się zazwyczaj 11 XII- 20 

XII, a zanikają 21-28 II lub 1-10 III  trwają one ok. 31-50 dni. Pokrywa lodowa zazwyczaj 

pojawia się po 1 I, a zanika 15-28 II. Trwała pokrywa lodowa na rzekach i zbiornikach 

utrzymuje się zazwyczaj do 21 dni. 

 

B) geologia i geomorfologia 

 

Na terenie miejscowości Mniszki istnieją różnego typu utwory polodowcowe. Na linii 

Rokitno-Nowe Gorzycko - Tuczępy znajduje się wysoczyzna morenowa oraz ciąg pagórków 

morenowych stadiału poznańskiego zlodowacenia bałtyckiego. W tym ciągu pagórków 

można wydzielić trzy charakterystyczne odcinki: pierwszy między Rokitnem a Nowym 

Gorzyckiem, drugi od nowego Gorzycka do Dormowa i trzeci od Dormowa do Kamionnej. 

Odcinek od Dormowa do Kamionnej to strefa morenowa pagórków i wzgórz pochodzenia 

akumulacyjnego i erozyjnego. Istotnym elementem morfologicznym tego odcinka jest rynna 

glacjalna Kamionki. Ciągnie się ona od Lewic na południu do Kolna na północy (ok. 17 km). 



Rynna Kamionki wcina się głęboko na ok. 40-50 m w otaczające wzgórze morenowe.  

Dno rynny o szerokości 300 do 800 m na południe od Mnich urozmaicają liczne zagłębienia  

i progi, które stanowią wyjątkowo atrakcyjny element rzeźby. Dno doliny charakteryzuje 

wysoki stopień uwodnienia. Tereny na wschód od Kamionny tzw. Kozie Góry stanowią 

kulminacje moreny czołowej o wysokości bezwzględnej 111 m. n. p. morena ta łagodnie 

opada dopiero w okolicach Mnich.  

 

C) hydrologia 

 

Zlewnia Kamionki. Kamionka jest lewym dopływem Warty uchodzącym do niej na  

128,5 km biegu. Powierzchnia zlewni rzeki to 133,7 km2 w tym powierzchnia zlewni do 

mostu Gralewo- Mnichy- 79,4 km2 górna część zlewni budują piaski i żwiry akumulacji 

wodno- lodowcowej, dolna przeważnie gliny zwałowe. W zlewni licznie występują 

zagłębienia bezodpływowe. Na terenie sołectwa występuje 7 źródeł zasilających bezpośrednio 

wody rzeki. W obrębie sołectwa znajdują się trzy niewielkie jeziora. 

 

D) środowisko przyrodnicze 

 

Usytuowanie miejscowości Mniszki nad Doliną Kamionki w sposób bardzo znaczny 

powoduje wzrost atrakcyjności przyrodniczej. W obrębie sołectwa zlokalizowana jest 

wielkopolska enklawa Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz znaczne obszary 

wchodzące w strefę ochronną PPK. Na terenie sołectwa proponowane jest utworzenie 

rezerwatu florystycznego nieopodal osady Papiernia o nazwie Papiernia. Jest to najbardziej 

interesujący przyrodniczo a także najlepiej zachowany fragment Doliny Kamionki. Na 

płaskim zabagnionym dnie doliny dominują lasy olszowe, przeplatane mozaikami 

trzcinowisk, łąk turzycowych i trawiastych. Zbocza, często strome, z licznymi 

wywierzyskami, porośnięte są przez lasy liściaste z dużym udziałem buka oraz bory 

mieszane. Spotyka się również wyspowo rozmieszczone fitocenozy muraw kserotermicznych. 

Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 273 gatunków roślin naczyniowych 

należących do 60 rodzin oraz 22 gatunków roślin zarodnikowych z 10 rodzin. Występuje tam 

11 gatunków roślin prawnie chronionych oraz 5 gatunków częściowo chronionych oraz 3 

gatunków rzadko spotykanych. Wśród 19 zespołów roślinnych wyróżniono dwa zespoły 

leśne: dominujący ols porzeczkowy Ribo nigri - Alnetum i rzadziej występujący łęg 

jesionowo - olszowy Fraxino - Alnetum. W kompleksie tych lasów na niewielkich 

powierzchniach źródlisk i zabagnionych zagłębień terenu, odnotowano fitocenozy Cardamino 



amarae - Chrysosplenietum alternifolii. Na mulistych brzegach rzeki Kamionki występują 

zespoły Bidenti - Polygonetum hydropteris, Glycerietum maximae oraz Sparganio- 

Glycerietum fluitanris. Obszar zespołów szuwarowych i trawiastych jest stosunkowo 

niewielki, ponieważ olsza czarna wykazuje dużą ekspansywność; obserwuje się różne stadia 

wkraczania tego gatunku na powierzchnie nie zalesione na dnie doliny. 

Na terenie sołectwa bardzo dużą rolę odgrywa roślinność sucholubna oraz roślinność 

segetalna i synantropijna. Jest to związane z silnie rozwiniętym ekstensywnym rolnictwem, 

które prowadzi do rozwoju takiej roślinności. Bardzo ważne z przyrodniczego punktu 

widzenia jest utrzymanie takiej gospodarki rolnej. 

Dużym urozmaiceniem środowiska przyrodniczego są trzy zabytkowe parki w obrębie 

Doliny Kamionki: w Lewicach, Mnichach i Mniszkach.  

Park w Mniszkach jest niewielki, zajmuje powierzchnię poniżej 1 ha. Usytuowany jest on 

na wysoczyźnie pagórka moreny dennej. Gleby są tu zwięzłe, gliniasto - piaszczyste. Park jest 

zdewastowany i zachwaszczony. W parku zachowało się jednak kilka interesujących okazów 

drzew, a wśród nich: Quercus petrea "Mespilifolia", Tilia platyphyllos i Acer campstree 

Największym na terenie doliny Kamionki jest park w Mnichach. Położony na łagodnie 

zbiegającym w kierunku Kamionki zboczu. Park zajmuje żyzne gleby wykształcone z glin 

zwałowych, a bliskie sąsiedztwo rzeki stwarza bardzo korzystne warunki mikroklimatyczne. 

W tych korzystnych warunkach siedliskowych rosły tu kilkadziesiąt lat temu wspaniałe okazy 

drzew i krzewów. Obecnie park jest bardzo zniszczony i zaniedbany. Na uwagę zasługują 

wspaniałe stare egzemplarze Taxus baccata, rośnie tu 11 okazów męskich i żeńskich, 

obserwuje się samosiewy tego gatunku. Na uwagę zasługuje Thuja giganthea o dwóch 

pniach, a także kilkanaście dużych okazów Picea abies i Abies cephalonica, Ginka biloba  

i kilka okazów Chamaecyparis pisifera. Z drzew liściastych wymienić należy przede 

wszystkim Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Quercus robur, Quercus petraea, Populus alba. 

W pobliżu Mnich i Mniszek znajduje się wiele bardzo cennych okazów drzew i krzewów 

rosnących poza parkami a objętych ochrona pomnikową. W pobliżu osady Papiernia rośnie 

najgrubszy na tym terenie buk o obwodzie 460 cm i wysokości 27 m. pięknym skupieniem 

okazałych drzew i krzewów jest las po zachodniej stronie rzeki naprzeciw Mnich.  

 

 



    
Zdjęcie 6 Fragmenty Rezerwatu Dolina Kamionki 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 

2.2 DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

Obiekty zabytkowe wsi Mniszki to dwór zbudowany w I poł. XIX w. zapewne już dla 

Unrugów (mansardowy dach, budynek parterowy, od strony zachodniej - piętrowy z 

dobudowanym tarasem). Obok - w dawnym parku willa z pocz. XX wieku, eklektyczna, 

elementy stylu stosowanego w budownictwie zdrojowym. Niewielkich rozmiarów ogród 

podworski na pocz. XX w. uzupełniono nasadzeniami drzew w przewadze liściastych.  

W centrum pomnikowych rozmiarów lipa, wśród wyróżniających się drzew – także dęby. 

Prócz tego obiektami zabytkowymi są budynki gospodarskie składające się z dawnej obory z 

1888 roku i trochę młodszych: spichlerza, dawnej stajni, płatkarni oraz zbudowanej w 1863 

roku owczarni. Cały kompleks dworsko – folwarczny został wpisany do rejestru zabytków w 

roku 2007. Na terenie wsi pod opieką konserwatorska jest także budynek dawnej gajówki 

znajdujący się obecnie w rękach prywatnych. 

W Mniszkach znajdują się także pozostałości cmentarza ewangelickiego – po wschodniej 

stronie wsi na zalesionym wzgórzu. Niestety, do czasów dzisiejszych nie zachowały się 

nagrobki i ogrodzenie cmentarza. 

Nad rzeką Kamionką znajduje się pozostałość dawnego młyna wodnego. 



W wyremontowanych obiektach gospodarskich zespołu dworsko – folwarcznego od roku 

2007 rozpoczęło działalność Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej, które 

zgromadziło zbiory poświęcone warsztatom ginących zawodów i gospodarstwu domowemu z 

okresu od końca XIX wieku do lat 60- tych wieku XX. 

 

2.3 OBIEKTY I TERENY 

 

We wsi istnieje dawny park dworski. Wyróżniającym się obiektem na terenie całej wsi 

Mniszki jest znajdująca się w centrum ogólnodostępnego parku dworskiego lipa – pomnik 

przyrody o olbrzymich rozmiarach i konarach. Miejsce pod lipą i wokół lipy to tradycyjne 

miejsce spotkań wiejskich. Tu też – w pobliżu znajdują się świetlica i budynki Centrum 

Edukacji Regionalnej (dawne budowle gospodarskie – spichlerz i dwie obory) z 

zaprowadzonym ozdobnym skwerem i kilkoma miejscami wypoczynku. Obok drogi 

prowadzącej do budynków gospodarskich i dawnego dworu znajduje się budynek dawnej 

płatkarni i dawny biurowiec tuczarni zaadoptowany na potrzeby CERiP z salą wystawową 

zawierajcą dioramę Doliny Kamionki.  Inne charakterystyczne dla wsi budowle to dawna 

gajówka, stojąca przy drodze do Tuczęp oraz owczarnia – zabytkowy budynek gospodarski z 

1863 roku położony na skarpie nad dawnym stawem. 

2.4 Infrastruktura społeczna 

Ludność 

Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2008 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 

Mniszki 63 3,85 16,4 

Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie 

 

Służba zdrowia  

Wieś Mniszki oraz cale sołectwo Mnichy – Mniszki obsługiwane jest przez SPZOZ 

Międzychód, prowadzący szpital wielooddziałowy. Prócz tego mieszkańcy wsi mogą 

korzystać i zarejestrowani są w przychodniach lekarza rodzinnego (trzy przychodnie w 

Międzychodzie i jedna w Gminie Kwilcz). 



 

Bezpieczeństwo publiczne 

Straż Pożarna 

Bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnia Komenda 

Powiatowa  Straży Pożarnej w Międzychodzie wraz z jednostką ratowniczo – gaśniczą 

(oddalone o ok. 15 km). Najbliższa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej znajduje się w 

oddalonej o ok. 2 km wsi Tuczępy  

 

Policja 

Policja Państwowa ma swą siedzibę w Międzychodzie, gdzie funkcjonuje Powiatowa 

Komenda Policji. Prócz tego w Międzychodzie istnieje Straż Miejska, która także w swym 

zakresie działania ma teren sołectwa Mnichy – Mniszki. 

 

Kultura, Edukacja 

Na terenie Mniszek funkcjonuje od roku 2007 Centrum Edukacji Regionalnej i 

Przyrodniczej prowadzące działalność edukacyjną, kulturalną, z zakresu turystyki oraz 

społeczną (włączanie mieszkańców w zadania Centrum). 

 

Oświata 

Na terenie sołectwa Mnichy w miejscowości Mniszki działa od 15 listopada 2007 

świetlica środowiskowa dla dzieci prowadząca m.in. zajęcia wspomagające uczniów szkół. 

W świetlicy zatrudniony jest nauczyciel z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi.  

Świetlica środowiskowa dla dzieci ma swą siedzibę w pomieszczeniach świetlicy 

wiejskiej. Świetlica prowadzi codzienne zajęcia popołudniowe z dziećmi miejscowości 

Mnichy, Mniszki i Tuczępy. 

Dzieci i młodzież szkolna z terenu sołectwa uczęszczają do Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Kamionnie (odl. 5km), w wieku gimnazjalnym do Gimnazjum nr 1 w 

Międzychodzie (odl. 15km) – gdzie zapewnione mają dowozy autokarami szkolnymi. 

Prócz tego mogą uczęszczać do 4 szkół średnich zlokalizowanych na terenie 

Międzychodu.  

 

 



2.5 Infrastruktura techniczna 

Infrastruktura techniczna 

Brak kanalizacji, brak sieci przesyłowej gazu, brak pełnej sieci telekomunikacyjnej. 

Istnieje sieć wodociągowa. Wieś wyposażona jest w sieć energetyczną, zelektryfikowana, z 

częściowym oświetleniem ulicznym. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Na terenie wsi istnieje sieć wodociągowa, zasilana w wodę z przepompowni z Głażewa. 

(Mieszkańcy wsi Mnichy i Mniszki czerpią dodatkowo wodę pitną ze źródeł. Woda nie 

wymaga odżelaziania i chlorowania. W Mnichach 7 źródeł jest obudowanych, skąd płynie 4 

rurami do studzienek oczyszczających spełniających rolę osadnika. Oczyszczona woda trafia 

do hydroforni i do domów. W Mniszkach woda z 4 źródeł grawitacyjnie jest doprowadzana 

do mieszkań (wg dokumentów planu ochrony PPK). Na terenie sołectwa istnieje sieć 

wodociągowa oraz stacja uzdatniania wody. Wyposażenie gospodarstw w wodociągi i 

kanalizację przedstawia tabela nr 2 

 

Tabela 2 Wyposażenie gospodarstw w wodociągi i kanalizację 

Obszar Sieci w km Przyłącza do mieszkań Zużycie wody w gosp. 

 wodociąg kanalizacja wodociąg kanalizacja 
w tys. 

dm3/rok 
na 1 mieszk. 
w dm3/rok 

Mniszki 2 - 12 - 1,821 12,3 
Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 

 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Na terenie sołectwa brak jest kanalizacji. Ścieki spływają do szamb przydomowych skąd 

są wywożone do oczyszczalni ścieków w Międzychodzie. 

 

Odpady stałe 

Odpady stałe są zbierane do pojemników i wywożone na teren wysypiska ZOU Mnichy. 

Prowadzona jest wstępna segregacja odpadów – na terenie wsi znajdują się pojemniki na 

odpady plastikowe. 

 

Dostępność komunikacyjna 

Do Mniszek docierają autobusy PKS placówki w Międzychodzie, istnieją połączenia z 

miejscowościami przesiadkowymi - Międzychodem, Kamionną, Prusimiem, Głażewem.  

 



Przez wieś przechodzi asfaltowa szosa – jest to fragment drogi gminnej, ostatnio 

wyremontowana, którą dojechać można do drogi powiatowej Prusim – Głażewo, a z niej do 

drogi nr 24 (Poznań – Szczecin) lub drogi nr 160 (Miedzichowo – Suchań). Odległość do 

Kamionny ok. 5 km, do Prusimia 4 km, do Międzychodu 14 km, do Poznania 80 km, do 

Gorzowa 80 km. 

 

Telekomunikacja i internet 

W sieci TPSA zaledwie kilku abonentów, w roku 2008 zlikwidowana został jedyna budka 

telefoniczna w miejscowości Mnichy, brak internetu przewodowego, możliwości korzystania 

z internetu jedynie w sieci Orange, kłopoty z zasięgiem innych operatorów 

telekomunikacyjnych.  

 

2.6 GOSPODARKA I ROLNICTWO 

 

Na terenie Mniszek  znajdują się jedynie zarejestrowane 3 zakłady pracy z zakresu usług 

budowlanych (działalność gospodarcza osób fizycznych) oraz jeden punkt handlowy (sklep 

spożywczo – przemysłowy). Na terenie sołectwa Mnichy – Mniszki jest prócz tego jeszcze 

jeden sklep spożywczy i jedno gospodarstwo prywatne wielohektarowe o pow. 138,49 ha. 

Od roku 2007 Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej prowadzi program robot 

publicznych dający w ramach tzw. Klubu Integracji Społecznej zatrudnienie na okres od 6 do 

8 miesięcy rocznie dla ok. 14 – 16 osób (w tym 14 kobiet i 2 mężczyzn). 

 

2.7 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

Wieś Mniszki jest jedną z najmniejszych na terenie Gminy Międzychód i należy do 

sołectwa Mnichy. 74 mieszkańców – to głównie rodziny zatrudnione do lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku w zakładach tuczarskich w Mniszkach. Po likwidacji tych 

zakładów rozpoczęły się lata trudnej sytuacji rodzin – wystąpiły zjawiska bezrobocia 

strukturalnego (tuczarnia była jedynym zakładem pracy), rozpoczęły się procesy szybkiego 

ubożenia i z tym związane problemy  dezintegracji i wykluczenia społecznego. Na terenie wsi 

nie było do jesieni roku 2008 żadnej organizacji społecznej i stowarzyszenia, nie odbywały 

się żadne imprezy, nie istniała żadna placówka dla dzieci. Dopiero działalność Centrum 

Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej od roku 2007 (powstałego w wyniku  zapoczątkowanej 

w roku 2006 odnowy wsi) stopniowo zmienia te sytuację. 

Mieszkańcy Mniszek to kilkanaście rodzin. Przewagę liczbową stanowią kobiety. Ponad 

połowa osób w wieku produkcyjnym to osoby zbliżające się do i po 50 roku życia, głównie 



kobiety. Wśród osób bezrobotnych wszystkie są z wykształceniem podstawowym i 

zawodowym, jedna ze średnim. 

Od listopada 2008 roku na terenie wsi działa Stowarzyszenie Sami Swoi zrzeszające            

15 osób – gospodyń ze wsi Mniszki, zawiązane z pomocą Centrum Edukacji Regionalnej.   

 

W następującej tabeli dokonano analizy zasobów miejscowości Mniszki położonej w 

Gminie Międzychód. Jej wyniki przedstawiono w tabeli nr 3. 

 

Tabela 3 Analiza zasobów miejscowości Mniszki  

 Jak jest teraz? Jak będzie po odnowie? 

 

1. Co wyróżnia? 

Sołectwo położone jest na skraju głębokiej 

rynny glacjalnej  niewielkiej rzeki- Kamionki. 

Otoczone jest lasami na krawędzi doliny 

dominują bory sosnowe i bory mieszane, 

natomiast dno doliny porastają grady, łęgi i 

olszyny. Całość ta stanowi fragment 

Pszczewskiego Parku krajobrazowego. 

 

Dodatkową atrakcją są zespoły parkowo- 

pałacowe. W Mnichach zespół jest własnością 

prywatną, natomiast w Mniszkach zespół 

parkowo- pałacowy wraz z folwarkiem jest 

własnością gminy i funkcjonuje tam Centrum 

Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. W 

Centrum wykonano I etap zakładanych prac 

inwestycyjnyc.h. Obecnie z.espół parkowo- 

pałacowy z folwarkiem w Mniszkach  

przekształcony jest w Centrum Edukacji Reg. i 

Przyrodniczej i staje się  stopniowo  atrakcją 

turystyczną o znaczeniu regionalnym 

Zespół parkowo- pałacowy z folwarkiem w Mniszkach  

przekształcony już w Centrum Edukacji Reg. i 

Przyrodniczej stopniowo stajesię centrum kultury na 

wsi oraz dużą atrakcją turystyczną. Okoliczne tereny 

maja być uporządkowane, sieć szlaków turystycznych 

odbudowana i rozbudowana. Estetyka wsi i 

zagospodarowanie przestrzenne na wysokim poziomie. 

Zakończony będzie remont całego zespołu dworskiego 

łącznie z  pałacem i willą  w Mniszkach z 

dostosowaniem ich na obiekty noclegowe i 

restauracyjne. Odrestaurowany będzie także park  w 

Mniszkach i utworzone tereny rekreacyjne wokół 

obiektów. 

 

 

2. Jakie pełni 

funkcje? 

Sołectwo słabo wykorzystuje swe możliwości.  

Na terenie wsi Mniszki nie istnieje rolnictwo 

indywidualne, wieś pełni funkcje mieszkalne dla 

pracowników dwóch wielohektarowych 

gospodarstw rolnych (prywatnego we wsi 

Mnichy i spółdzielczego we wsi Tuczępy). We 

wsi, mimo rodzących się możliwości  nie są 

prowadzone usługi turystyczne. Od roku 2007 

wieś Mniszki stopniowo zaczyna pełnić funkcje 

wsi obsługującej powstające Centrum Edukacji 

Regionalnej, poprzez dawanie na rzecz CERiP 

swej siły roboczej. 

We wsi Mniszki od roku 2008 istniej świetlica 

Wzrośnie zakres funkcji, które spełnia sołectwo, 

nastąpi przeprofilowanie w stronę usług turystycznych, 

dzięki temu ma nastąpić wzrost miejsc pracy, 

rozszerzą się funkcje oświatowo- kulturalne poprzez 

rozbudowę Centrum Edukacji Regionalnej i 

Przyrodniczej i rozszerzenie działalności świetlicy 

środowiskowej oraz aktywizację społeczną 

mieszkańców.  Rozbudowa Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej spowoduje  rozbudowę 

pełnionych przez Centrum funkcji turyst.,edukac., 

kulturalnych, rozwój nowych form działalności 

gospodarczej opartych na usługach turystycznych -  

dających zatrudnienie mieszkańcom. 



 Jak jest teraz? Jak będzie po odnowie? 
środowiskowa, która powoli zaczyna spełniać 

funkcje wychowawczo – oświatowe dla dzieci i 

młodzieży z Mnich i Mniszek. 

3. Kim są 

mieszkańcy? 

Ludność miejscowa, w większości dawni 

pracownicy istniejących tu do początku lat 

dziewięćdziesiątych Państwowych Zakładów  

Tuczarskich. 

W sołectwie panuje bardzo duże bezrobocie. 

Społeczeństwo bardzo ubogie, dominuje 

wykształcenie podstawowe i zawodowe, silnie 

zagrożone patologiami. Słaba integracja 

społeczna. Brak stałych wpływów finansowych 

odbija się na wyglądzie sołectwa. 

W ostatnich czterech latach – po rozpoczęciu 

działań w Centrum Edukacji  Regionalnej i 

Przyrodniczej rozpoczął się powolny proces 

reintegracji mieszkańców związany ze 

wspólnymi celami i powołaniem stowarzyszenia 

SAMI SWOI współpracującego z CERiP. Prócz 

tego systematycznie – przez ostatnie cztery lata 

udaje  się aktywizować z funduszy Pow. Urzędu 

Pracy i OPS ok. 15 osób. 

 

Społeczeństwo zintegrowane wokół wspólnych celów, 

o wyższym poziomie edukacji i kulturalnym. 

Dzięki planowanym inwestycjom dotyczącym CERiP 

nastąpi zmniejszenie bezrobocia. Poprzez 

organizowanie odpowiednich szkoleń podniesione 

zostaną kwalifikacji zawodowe mieszkańców oraz 

zaktywizowane życie kulturalne.  W konsekwencji 

wzrośnie zasobność mieszkańców, poprawi się ich 

status materialny i jednocześnie estetyka wsi. 

Poprzez spotkania z ludźmi nauki, polityki i sportu 

wzrośnie zaangażowanie miejscowej społeczności w 

życie kulturalne i oświatowe Gminy.  

Organizowane będą również imprezy gminne na 

terenie sołectwa. 

4. Co daje 

utrzymanie? 

Ze względu na duże bezrobocie główne źródła 

utrzymania to: 

- świadczenia emerytalne i rentowe 

- praca zarobkowa w dużych firmach 

(Międzychód i Łowyń), związana z uciążliwymi 

dojazdami 

- zasiłki dla bezrobotnych 

- wynagrodzenie z realizowanych programów 

robót publicznych 

Stopa bezrobocia jest bardzo wysoka zwłaszcza 

wśród kobiet, dotyka ludzi młodych i w wieku 

przedemerytalnym; słabe wykorzystanie 

potencjalnie dużych możliwości rozwoju 

turystyki. 

. Następować będzie stopniowa poprawa warunków 

bytowych ludności poprzez wielofunkcyjny rozwój 

wsi związany z istnieniem centrum Edukacji 

Regionalnej, usługi na rzecz turystyki, handel i drobne 

rzemiosło. Docelowo mieszkańcy sołectwa będą mieli 

zapewnione godziwe warunki pracy i płacy na terenie 

gminy Międzychód, a także swej wsi. 

5. Jak jest 

zorganizowana? 

Na terenie sołectwa działa Rada Sołecka, od 

roku 2008 rozpoczęło działalność 

stowarzyszenie gospodyń Sami Swoi – w 

oparciu o CERiP 

Stowarzyszenie umocni i rozwinie swą działalność 

włączając w swe szeregi także mieszkańców Mnich, 

Mniszek i Tuczęp. Powstaną inne mniejsze (np. 

młodzieżowe) stowarzyszenia działające dla dobra i 

odnowy sołectwa wspólnie z Radą Sołecką. 

Organizowane będą wspólnie imprezy rekreacyjne, 

kulturalne, promocyjne. 



 Jak jest teraz? Jak będzie po odnowie? 

6. Co proponuje 

dzieciom i 

młodzieży? 

Na terenie sołectwa nie działa żadna organizacja, 

która mogłaby organizować życie kulturalne i 

oświatowe dzieci i młodzieży. Jedynie w 

sąsiedniej Kamionnie istnieje zespół szkolno -

przedszkolny. Sołectwo aktualnie proponuje 

jedynie popołudniowe zajęcia w świetlicy 

środowiskowej. Istniejący plac zabaw zabaw  dla 

dzieci jest słabo wyposażony, w roku 2010 

urządzono trawiaste boisko do gry w piłke nożna 

o wym. 20x40 m. Brak jakiejkolwiek 

infrastruktury kulturalno- oświatowej dla dzieci i 

młodzieży. 

Zrealizowane zostaną plany rozbudowy istniejącego 

placu zabaw i boiska do gry w piłkę nożną, powstaną 

tereny rekreacyjne poprzez rewitalizację parku. 

Istniejąca świetlica wyposażona zostanie  w sprzęt 

komputerowy z dostępem do internetu a także 

odpowiednie zaplecze dla funkcjonowania takiej 

placówki. 

 

7. Z kim 

rozwiązuje 

problemy? 

Rada Gminy 

Burmistrz 

Rada Sołecka 

Sołtys 

Pracownicy Centrum Edukacji Regionalnej i 

Przyrodniczej 

 

Współpraca pomiędzy organizacjami układa się 

pomyślnie. 

Rozwiązywanie problemów sołectwa będzie 

następowało przy współudziale wszystkich podmiotów 

oraz powstałego stowarzyszenia. Do rozwiązywania 

poszczególnych problemów będą zapraszani także 

fachowcy różnych dziedzin. Zwiększy się zakres 

współdecydowania o losach sołectwa. Wzrośnie 

aktywność mieszkańców.  

8 Jakie obyczaje 

i tradycje 

pielęgnuje i 

rozwija? 

Na terenie sołectwa kultywowane są jedynie 

tradycje religijne. Istnieje pamięć  o niektórych 

tradycjach ludowych, niestety, w bardzo 

ograniczonych formach.  

W ramach współpracy świetlicy środowiskowej i 

CERiP od roku 2010 dzieci i dorośli 

przygotowują wspólnie scenki rodzajowe z 

gwara wielkopolską wystawiane podczas imprez 

w CERiP, a w roku 2010 grupa jasełkowa 

zdobyła I miejsce w ”Wielkopolskim 

Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych” 

Dobre zaplecze i baza lokalowa da możliwości na 

prowadzenie rożnego rodzaju warsztatów i szkoleń 

oraz rozwoju działalności zespołów amatorskich 

(śpiewaczych, tanecznych i innych). Szkolenia 

pozwolą na odtworzenie tradycji rękodzieła ludowego.  

 

Nastąpi animacja życia kulturalno-społecznego 

poprzez wspólne akcje  kulturalne (CERiP, dom 

kultury, muzeum, biblioteka i inne)  

9. Jaki ma 

wygląd? 

Wygląd wsi z roku na rok wskutek 

pogłębiającego się ubóstwa pogarszał się. Wieś 

Mniszki ma bardzo nieestetyczny wygląd. 

Domostwa są bardzo zaniedbane, nastąpiło 

nawarstwienie stylów. 

Aktualnie zrewaloryzowany jest tylko częściowo 

dawny folwark w Mniszkach. Nadal nie został 

odnowiony park (przeprowadzono tylko 

uporządkowanie), część dworu nadal nie 

odbudowana, w centrum wsi, w pobliżu 

folwarku – zabudowa różnego rodzaju szopkami 

i chlewikami.  

Od roku 2008 wskutek prowadzonych działań 

Nastąpi rewaloryzacja centrum wsi i wszystkich 

zabudowań dworskich oraz folwarcznych wraz z 

parkiem dworskim. Powstaną tereny  rekreacyjne. 

Nastąpi poprawa wyglądu domostw, ich estetyki i 

stopniowe dopasowanie elewacji. Wygląd wsi będzie 

estetyczny, atrakcyjny dla turystów i zwiedzających 

Centrum edukacji regionalnej. 

Istniała będzie stała współpraca wszelkich instytucji 

gminnych w celu utrzymania sytuacji obiektów 

publicznych, terenów rekreacyjnych i sportowych 

Nastąpi odnowa przestrzeni publicznej – poprzez 

wspólne akcje na rzecz zieleni w tych miejscach, 

sadzenie krzewów i drzew przy terenach 



 Jak jest teraz? Jak będzie po odnowie? 
we wsi Mniszki stopniowo obserwuje się 

większą dbałość o domostwa i ich otoczenie. 

rekreacyjnych. 

10 Jakie są 

mieszkania i 

obejścia? 

Mieszkania znajdują się w dawnych obiektach 

dworskich oraz w zbudowanych w latach 70-

tych XX wieku blokach. Budynki mieszkalne są 

w złym stanie, obejścia domostw bardzo często 

zaniedbane, zła infrastruktura sanitarna. 

Poprawa sytuacji materialnej wpłynie na poprawę 

obejść i mieszkań. Dzięki programowi odnowy wsi i 

akcji motywacyjnych nastąpi ciągły wzrost estetyki 

całej wsi. Poprawi się wygląd terenów zieleni 

zarządzanych przez Gminę, pomoc organizacyjna i 

finansowa wpłynie na estetykę obejść i ogródków 

przydomowych. Zrealizowany zostanie plan budowy 

kanalizacji eliminujący nieestetyczne szamba. 

11. Jaki jest stan 

otoczenia i 

środowiska 

naturalnego? 

Wieś leży na terenie Pszczewskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny.  Środowisko 

przyrodnicze tylko w nieznacznym stopniu 

zanieczyszczone, zagrożenie stwarzają szamba i 

przyzwyczajenia do wysypywania śmieci poza 

miejscami wyznaczonymi. Brak kanalizacji 

sanitarnych, zły stan kanalizacji deszczowych 

dzikie wysypiska śmieci. 

Skanalizowana wieś, czysta zielona bez dzikich 

wysypisk śmieci. 

Kanalizacja sołectwa oraz rozwiązywanie problemu 

nielegalnych wysypisk. 

 

12. Jakie jest 

rolnictwo? 

We wsi Mniszki nie ma gospodarstw 

indywidualnych. Na terenie sołectwa jedynie we 

wsi Mnichy istnieje jedno wielohektarowe 

gospodarstwo rolne, prywatne.  

Na rzecz obsługi turystów Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej powstaną 

mikrogospodarstwa zajmujące się hodowlą pokazową 

zwierząt. Z pomocą CERiP organizowanie będą 

szkolenia z zakresu przerobu płodów rolnych i wyrobu 

produktów regionalnych pochodzenia rolniczego. Nie 

przewiduje się  powstawania gospodarstw rolnych. 

 

13. Jakie są 

powiązania 

komunikacyjne? 

Wieś leży przy drodze gminnej do Tuczęp. 

Zaledwie 3 km od drogi krajowej Poznań 

Szczecin 

Zły stan drogi gminnej oraz brak ścieżki 

rowerowej, brak chodników na terenie wsi 

Mniszki. Słabe połączenia komunikacyjne 

autokarami PKS. 

Droga dojazdowa o wyremontowanej nawierzchni, 

dodatkowo - ścieżka rowerowa i chodnik prowadzący 

przez wieś. 

Rozwiązany problem komunikacji masowej poprzez 

rozwiązanie alternatywne – mikrobusowe. 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 



Rozdział 3.  

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

3.1 ANALIZA SWOT 

W rozdziale czwartym Planu Rozwoju miejscowości Mniszki 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 SŁABE STRONY 
Położenie: 
- w znanym turystycznie regionie - Gmina 
Międzychód i okolica rozpoznawalna przez 
turystów (Kraina Stu Jezior i Puszcza Notecka); 
- w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu - Dolinie 
Kamionki; 
- na terenie enklawy Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego i w pobliżu - Sierakowskiego 
Parku Krajobrazowego; 
- w pobliżu atrakcji turystycznych (gotycki kościół 
w Kamionnie, kościół w Sierakowie, Zamek 
Opalińskich, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w 
Chalinie, cmentarz kalwiński w Orzeszkowie, 
odbudowywany pałac w Rozbitku, plaże nad 
jeziorami - Prusim, Łowyń, Centrum Sportowe w 
Kamionnie, a także inne ośrodki i atrakcje 
turystyczne);  
- w pobliżu szlaków  turystycznych pieszych, 
miejsce dogodne do przeprowadzenia szlaków 
rowerowych; 
- w pobliżu miejsc noclegowych (ośrodki 
turystyczne Mierzyn, Sieraków, ośrodki i 
pensjonaty Villa Toscania, Dormowo i inne oraz 
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: 
- interesująca architektura zespołu folwarcznego 
(budynki: prócz budynków gospodarskich – 
najstarszy z 1863 roku i pozostałe -  z datą 1888, 
wpisane do rejestru zabytków, ciekawy o dużych 
możliwościach adaptacji budynek dawnego dworu i 
willi właścicieli majątku, w okolicy także 
interesujący dwór w Mnichach, kuźnia w 
Tuczępach, dawny park z kilkoma pomnikowymi 
drzewami) 
- atrakcyjna najbliższa okolica (w pobliżu, w 
odległości zaledwie 10 min. żeremie bobrów, stawy 
i jeziorko, rzeczka Kamionka z mostkiem przy 
dawnym młynie wodnym, wiejska i dalej leśna 
droga z wieloma ciekawymi gatunkami drzew, duża 
różnorodność występującego ptactwa, ciekawa 
roślinność); 
- możliwości dalszej adaptacji istniejących 
obiektów i otoczenia, 
- brak innych ośrodków o takim profilu 
działalności w tym regionie kraju (o podobnym 
profilu instytucje funkcjonują najbliżej w okolicy 
Gniezna – Dziekanowice – ok. 120 km od 
Międzychodu), 
- duża powierzchnia lasów w najbliższej okolicy 
- niezagrożone i czyste środowisko naturalne przy 
braku większych zakładów przemysłowych. 

Wysokie bezrobocie 
Brak alternatyw aktywizacji zawodowej 
ludności wiejskiej poza rolnictwem i 
powstającym Centrum Edukacji Regionalnej i 
Przyrodniczej w Mniszkach 
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 
wielkohektarowych gospodarstwach 
prywatnych 
Brak należytej infrastruktury technicznej:  
- sieci kanalizacji sanitarnej 
- brak sieci gazowej, 
- słabo rozwinięta sieć telefoniczna na terenach 

wiejskich, brak należytego dostępu  
do internetu 

Słabo rozwinięta baza turystyczna 
- brak infrastruktury rekreacyjno – sportowej 
- brak miejsc noclegowych 
- nie istnieją gospodarstwa agroturystyczne 
Zaniedbane szlaki turystyczne i brak ścieżek 
rowerowych 
Mała estetyka wsi 
- zaniedbany park i centrum wsi 
- zaniedbane obejścia domostw 
- częściowo zasypane i zarośnięte stawy w 

centrum wsi 
- zniszczone elewacje bloków pegeerowskich 
Zbyt słabe istniejące Centrum  Edukacji 
Regionalnej i Przyrodniczej by samodzielnie 
dawać zatrudnienie mieszkańcom (jest to 
nowy, wchodzący na rynek usług 
turystycznych obiekt) 
Centrum Edukacji regionalnej i 
Przyrodniczej jest jeszcze niewykończone 
(brak części hotelowej i gastronomicznej oraz 
sali konferencyjnej/ych, odcina to Ośrodek od 
źródła przychodów, nie przystąpiono do 
remontu dawnej płatkarni, dworu i willi co nie 
sprzyja estetyce otoczenia, nie skończono prac 
porządkowych - ogród i zaplecze, nie 
zakończono drobnych prac adaptacyjnych w 
dawnych budynkach inwentarskich). 
Ogólne niedoinwestowanie CERiP (projekt 
zawarty we wniosku o dofinansowanie ze 
środków unijnych zakładał większe inwestycje, 
ostatecznie dofinansowany jest tylko I etap 
projektu, bez części hotelowej, 
gastronomicznej, rekreacyjnej, sportowej, nie 
zakończono renowacji parku). 
Zbyt słabo wykorzystane możliwości 
rozwoju i turystyki i rekreacji 
 



Funkcjonowanie we wsi Mniszki Centrum 
Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej:  
- ciekawe propozycje programowe, 
- szanse zatrudnienia mieszkańców i realizacja 
projektów społecznych w ramach CERiP i Klubu 
Integracji Społecznej we wsi Mnichy – Mniszki 
- dostęp do imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla 
mieszkańców sołectwa i mieszkańcow Gminy 
organizowanych na terenie CERiP. 
Możliwości współpracy Rady Sołeckiej wsi 
Mnichy – Mniszki i CERiP: 
- możliwości współpracy z instytucjami 
kulturalnymi, oświatowymi i innymi gminy i 
powiatu (ze względu na to, iż Gmina była 
inicjatorem – b. dobre możliwości współpracy z 
Muzeum Regionalnym, Domem Kultury, Muzeum 
Opalińskich,  
- nawiązana już współprca programowa z 
Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, 
Nadleśnictwem w Bolewicach, Muzeum 
Regionalnym, 
- istniejąca współpraca z Powiatowym Urzędem 
Pracy, Klubem Integracji Społecznej i innymi 
instytucjami, przychylne nastawienie mieszkańców 
Mniszek, 
- możliwości współpracy z organizacjami i firmami 
związanymi z turystyką (w Gminie Międzychód i w 
Powiecie Międzychodzkim oraz w sąsiednich 
gminach działają znane i prężne Stowarzyszenia 
Agroturystyczne, rozpoczęła działalność Lokalna 
Organizacja Turystyczna Puszcza Notecka i LGD 
Stowarzyszenie “Puszcza Notecka”,  
Łatwy dostęp do szkół podstawowych – w 
Kamionnie, gimnazjum i szkół średnich w 
Miedzychodzie: 
- zorganizowane dowozy szkolne, 
- funkcjonowanie świetlicy środowiskowej dla 
dzieci na terenie CERiP w świetlicy wiejskiej. 
Istniejąca podstawowa infrastruktura 
techniczna: 
- sołectwo jest zwodociągowane 
- sołectwo posiada sieć energetyczną i częściowe 
oświetlenie uliczne 
- asfaltowe drogi dojazdowe 
- częściowa dostępność telekomunikacyjna. 
 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie

 

SZANSE ZAGROŻENIA 
• Mobilizacja i aktywizacja mieszkańców 

wokół wspólnego zadania odnowy swej wsi i 
realizacji Planu Odnowy Miejscowości 

• Zwiększenie nakładów na poszczególne 
sołectwa Gminy Międzychód ze względu na 
większe dochody budżetowe w Gminie i 
realizację celowej polityki gminy – 

• Istniejące bezrobocie, utrzymujące się na 
stałym poziomie, z tendencją wzrostu 
zwłaszcza wśród kobiet i osób starszych - 
degradacja społeczeństwa 

• Brak miejsc pracy dla młodych mieszkańców 
• Migracja młodzieży do miast 
• Brak środków finansowych wśród 



inwestowania w rozwoju wsi. 
• Możliwości finansowania zadań na obszarach 

wiejskich ze względu na sprzyjającą politykę 
regionalną nakierowana na rozwoju obszarów 
wiejskich 

• Zwiększanie się dostępności do kapitałów i 
środków pomocowych w tym pochodzących z 
Unii Europejskiej 

• Wykorzystanie i dalszy rozwój istniejącego 
we wsi Mniszki Centrum Edukacji 
Regionalnej i Przyrodniczej 

• Doinwestowanie CERiP i jego rozwój a także 
towarzyszących takiej działalności usług 

- CERiP ma szanse stać się miejscem znanym w 
Wielkopolsce i w ciągu kilku lat może zostać 
wypromowany na obiekt porównywalny 
swym znaczeniem z innymi tego charakteru w 
Wielkopolsce 

- utworzenie w CERiP możliwości pełnienia 
funkcji obiektu konferencyjnego, 
szkoleniowego, hotelowego i 
gastronomicznego 

- dodatkowe przychody pozyskiwane przez 
mieszkańców z obsługi różnego rodzaju 
imprez plenerowych prowadzonych przez 
CERiP 

• Poszerzanie rynku pracy – bezpośrednio 
dzięki działalności CERiP - centrum jedynym 
miejscem pracy na wsi – możliwości i 
uruchomione już zatrudnianie na umowy 
zlecenie i dzięki różnym programom 
mieszkańców Mniszek, którzy gotowi są 
podjąć się pracy w warsztatach – w 
charakterze rzemieślników dbających o 
warsztaty, potrafiących używać, obsługiwać i 
naprawić zgromadzone tam sprzęty i wyjaśnić 
ich funkcjonowanie. 

• Poszerzenie rynku pracy - pośrednio: istnienie 
CERiP pozwoli na większe przychody firm 
współpracujących z Centrum (np. 
gastronomia, drobny handel, przewozy i 
inne). 

• Zainteresowanie partnerów zachodnich 
walorami turystycznymi i gospodarczymi  

• Poprawa estetyki sołectwa 
• Promocja walorów sołectwa 
• Ekologiczne rolnictwo i hodowle pokazowe 

na potrzeby CERiP 
• Dokształcanie społeczeństwa - szkolenia i 

kursy 
• Przewidywany rozwój infrastruktury 

kanalizacyjnej na terenie Sołectwa 
 

mieszkańców pozwalających na samodzielną 
poprawę swej sytuacji 

• Brak doinwestowania i zahamowanie rozwoju 
i działalności Centrum Edukacji Regionalnej i 
Przyrodniczej w Mniszkach (np. jednocześnie 
z powodu ograniczenia finansowania ze strony 
Gminy, niedoinwestowania obiektów CERiP,  
dalsze zwlekanie z remontami pozostałych 
obiektów), wówczas trudności organizacyjne i 
finansowe będą tak poważne, iż uniemożliwią 
nie tylko rozwój, ale i funkcjonowanie CERiP i 
zaprzepaszczone zostaną włożone w jego 
powstanie siły i oczekiwania mieszkańców  

Postępująca degradacja stanu technicznego 
domostw, estetyki obejść, centrum wsi, parku, 
niekontrolowane zanieczyszczania środowiska 
odpadami 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie

 



 

3.2 CEL OGÓLNY I CELE STRATEGICZNE PLANU ODNOWY 

 

Cel Planu Odnowy  Miejscowości Mniszki 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 Mniszki określa się następująco:  

Celem strategicznym Planu Odnowy Miejscowości Mniszki położonej w Gminie Międzychód 

jest zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społecznego i ekonomicznego wszystkim 

mieszkańcom oraz stworzenie możliwie jak najlepszych warunków życia dla wszystkich 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 Mnichy, a także szans i zagrożeń przed nią stojących, 

co ważne definiowanych przez samych mieszkańców wsi Mniszki i sołectwa Mnichy. 

W świetle powyższego sformułowano podstawowe cele strategiczne Programu Odnowy 

Miejscowości Mniszki i całego sołectwa Mnichy – Mniszki: 

1. Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów architektonicznych i rozbudowa ich 

funkcji turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych 

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym wpływającej na ochronę środowiska 

3. Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- turystycznych 

4. Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

5. Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców sołectwa, w działaniach na rzecz 

odnowy wsi 

6. Wspieranie i rozwój poziomu usług społecznych dla mieszkańców miejscowości, wzrost 

poziomu wykształcenia i kwalifikacji  zawodowych  na wsi. 

 

Cel strategiczny 1 - Ochrona i wykorzystanie zabytkowych obiektów 

architektonicznych i rozbudowa ich funkcji turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych 

i rekreacyjnych 

Działania: 

• Odbudowa, rozbudowa i ochrona zabytkowego kompleksu dworsko – 
folwarcznego i parkowego we wsi 

• Rozbudowa i zakończenie prac remontowych w centrum Edukacji Regionalnej i 

Przyrodniczej 

• Rozbudowa i udoskonalanie poszczególnych obiektów w celu podnoszenia 
poziomu ich funkcji turystycznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych 



• Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów wokół zabytkowych obiektów 
architektonicznych użyteczności publicznej 

• Rewitalizacja całego kompleksu dworsko – folwarcznego i jego ochrona 
• Budowa terenów rekreacyjno - sportowych  

• Przygotowanie właściwego zaplecza i infrastruktury dla turystów wraz z 

odpowiednim wyposażeniem 

 
Cel strategiczny 2 – . Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym wpływającej na 

ochronę środowiska  

Działania: 

• Remont i budowa ulic i ciągów pieszych 

• Budowa ciągu pieszego do między wsiami Mnichy i Mniszki i do wsi Tuczępy 

• Urządzenie i budowa parkingów 

• Podłączenie i budowa sieci kanalizacyjnej, rozbudowa sieci wodociągowej 

 
Cel strategiczny 3 - Ochrona i wykorzystanie walorów przyrodniczo- turystycznych 

Działania: 

• Budowa szlaków turystycznych w tym: wytyczenie i budowa infrastruktury oraz 

oznakowanie rowerowych, pieszych i innych szlaków turystycznych i ścieżek 

edukacyjnych 

• Rozbudowa zaplecza turystycznego w kompleksie budynków Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej 

• Skuteczna promocja walorów przyrodniczo- turystycznych Mniszek i Doliny 

Kamionki 

• Budowa bezpiecznych miejsc rekreacji 

• Odtworzenie stawu  w pobliżu budynku dawnej owczarni 

• Rozszerzenie działalności turystyczno - rekreacyjnej Centrum Edukacji 

Regionalnej, Stowarzyszenia Sami Swoi i  i poszczególnych mieszkańców 

• Wspieranie rozwoju bazy agroturystycznej 

 

Cel strategiczny 4 - Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych 

Działania: 

• Wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych dla społeczności wiejskiej 



• Kultywowanie tradycji ludowych w tym gwary wielkopolskiej – zwłaszcza 

wspieranie dziecięcych, młodzieżowych grup jasełkowych, włączanie w 

amatorskie przedsięwzięcia teatralne dorosłych 

• Kultywowanie tradycji ludowych rękodzieła i drobnej wytwórczości 

• Organizowanie corocznej imprezy „Wielkie smażenie powideł” 

• Organizowanie innych imprez kulturalnych o charakterze regionalnym (cykliczne 

imprezy w CERiP) skierowanych dla mieszkańców i turystów 

 
Cel strategiczny 5 - Wspieranie inicjatyw indywidualnych mieszkańców sołectwa, 

w działaniach na rzecz odnowy wsi 

Działania: 

• Stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi 

• Pomoc i wspieranie działalności istniejącego stowarzyszenia wiejskiego SAMI 

SWOI 

• Zainicjowanie działalności wiejskiego klubu seniora, wspieranie innych form 

integracji mieszkańców wsi, w tym innych stowarzyszeń wspomagających rozwój 

wsi 

• Popieranie i pomoc w realizacji wspólnych projektów służących poprawie życia na 

wsi i estetyki wsi  

• Motywowanie mieszkańców do utrzymania wysokiej estetyki wsi 

• Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom 

domowym (w usługach na rzecz odwiedzających CERiP) 

• Promocja walorów historycznych przyrodniczych i turystycznych wsi 

• Wspieranie organizacji imprez o charakterze lokalnym i ponadregionalnym 

 
Cel strategiczny 6 - Wspieranie i rozwój poziomu usług społecznych dla mieszkańców 

miejscowości, wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji  zawodowych  na wsi. 

• Wspieranie i rozwój działalności świetlicy wiejskiej i świetlicy dla dzieci 

• Pomoc i organizacja różnych form doskonalenia zawodowego i uzyskiwania 

kwalifikacji zawodowych 

• Inicjowanie i  stymulowanie działalności dającej możliwości pozyskiwania 

dodatkowych dochodów mieszkańcom wsi 

• Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom 

domowym (w usługach na rzecz odwiedzających CERiP) 

• Stymulowanie rozwoju działalności agroturystycznej 



Rozdział 4.  

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną 

Plan Odnowy Miejscowości Mniszki zakłada oparcie odnowy tej wsi na powstałym 

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej. Centrum to pełni funkcje edukacyjne – o 

historii kultury materialnej regionu i przyrodzie doliny Kamionki, pełni też funkcje 

promocyjne dla Gminy Międzychód i jest wspaniałym obiektem turystycznym. Pierwszy rok 

działalności Centrum okazał się skuteczny – udało się przyciągnąć tu już zwiedzających i 

uczestników różnorodnych imprez. Działalność Centrum daje też możliwości zatrudnienia i 

dodatkowych przychodów dla mieszkańców wsi. W latach kolejnych Centrum rozpoczęło 

regularne przyjmowanie turystów, w roku 2010 Mniszki odwiedziło ok. 9 tys. osób. Proces 

ten należy kontynuować. 

By skutecznie prowadzić takie działania należy – rozwijać możliwości Centrum, jego 

infrastrukturę, a także pozostałe obiekty towarzyszące, położone na terenie sołectwa  oraz 

rozwijać infrastrukturę techniczną i poprawić estetykę wsi.  

Obecny Plan Odnowy Wsi będący kontynuacją uchwalonego w roku 2005 Planu Rozwoju 

Wsi i Planów Odnowy uchwalanych w latach 2008 – 2010 uwzględnia działania inwestycyjne 

i remontowe na terenie sołectwa, a także działania społeczne. Podzielono je na kilka zadań: 

INWESTYCYJNE 

- rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach i poprawa 

estetyki wsi; 

- rozbudowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu CERiP, położonej na terenie 

sołectwa, 

- poprawa infrastruktury technicznej wsi. 

SPOŁECZNE 

– aktywizacja mieszkańców do wspólnych działań w odnowie wsi 

– dawanie mieszkańcom możliwości dodatkowych przychodów w związku z realizacją 

zadań inwestycyjnych (rozwój działalności CERiP i turystyki) 

– poprawa warunków bytowych mieszkańców będąca efektem realizacji powyższych 

zadań. 

 

Zadania wykonane w latach 2005 – 2010 

Z tak rozplanowanych zadań o roku 2005, w wyniku realizacji Planu Rozwoju Wsi i 

inwestycji pod nazwą „Budowa centrum edukacji przyrodniczej wraz z odbudową 



zabytkowego folwarku w m. Mniszki” oraz kolejnych działań wykonano od roku 2006 

następujące  inwestycje i prace: 

- rok 2006 – realizacja inwestycji p.n. „Budowa centrum edukacji przyrodniczej wraz z 

odbudową zabytkowego folwarku w m. Mniszki” -  Gmina Międzychód wydatkowała na ten 

cel kwotę 112 500 zł ze środków własnych i 423 284 zł ze SPOR (RiMSŻiOW) 

- lata 2007 – 2009 – dalsze prace inwestycyjne i remontowe w budynkach pofolwarcznych 

w CERiP, montaż instalacji elektrycznych, budowa wiaty ekspozycyjnej, prace 

rewitalizacyjne w części parku, remont dawnego budynku administracyjnego (II etap) i 

jednego z mieszkań w zabytkowej willi z przeznaczeniem na działalność stowarzyszenia 

wiejskiego – ze środków własnych Gminy Międzychód 

- lata 2009 – 2010 – remont budynku administracyjnego i wykonanie tam Centrum 

Edukacji Ekologicznej (ze środków Zakładu Utylizacji Odpadów ZUO Clean City); dalsza 

rewitalizacja otoczenia obiektów podworskich i doposażenie CERiP (ze środków własnych 

Gminy); działania społeczne – podtrzymywanie zatrudnienia dla grupy ok. 15 os. (ze środków 

PUP i OPS – od roku 2007), wspieranie działalności świetlicy wiejskiej, inicjo9wanie prac 

klubu seniora, działanośc z dziećmi w ramach swietlicy i zespołów amatorkich (jasełka scenki 

rodzajowe z gwara – w tym, I miejsce na przeglądzie wojewódzki) – prace ze śroków Gminy; 

- lata 2009 – 2011 - prace adaptacyjne w bud. Nr 4 (dawny spichlerz) – budowa 

sanitariatów, roboty budowlane zewnętrzne, przyłącze oraz szambo; wymiana pokrycia 

dachowego  z eternitu na blachodachówkę oraz montaż okien połaciowych w budynku nr 2 

(ekspozycja warsztatów ginących zawodów),  prace wykończeniowe; adaptacja 

uporządkowanych terenów na cele rekreacyjne (wykonanie boiska trawiastego, małej 

architektury, ciągów pieszych i regulacja linii brzegowej cieków wodnych); remont  i zmiana 

sposobu użytkowania budynku małego spichlerza – „płatkarni” na cele Centrum Edukacji 

Regionalnej i Przyrodniczej  - ze środków PROW i środków Gminy. 

 

Tabela:  Szacunkowy harmonogram finansowy wykonanych zadań do roku 2011 

 
Lp. 

Nazwa zadania 
Planowany 

okres 
realizacji 

Koszt w zł 
Źródło 

finansowania 

I 
Etap I zrealizowany w latach 2006 – 2007 w 
ramach SPO-ROL (RiMSŻiOW) i z budżetu 
Gminy 

2005-2007 635 784,00 

Gmina 
Międzychód 
SPO-ROL 
2004-2006 



II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prace adaptacyjne na terenie dawnych 
obiektów dworskich oraz w centrum wsi i 
rozbudowa Centrum Edukacji Regionalnej 
i  Przyrodniczej  - wykonane w latach 2009 
– 2011 z budżetu Gminy i innych środków 
zewnętrznych 
 
1. zrealizowane: dokończenie remontu wnętrz 
budynku nr 9 (dawnego biurowca) na cele sal 
wystawowych, konferencyjnych, salę 
gastronomiczna, pokój gościnny, toalety)  
2. zrealizowane: prace odtworzeniowe w 
parku i w otoczeniu dawnych budynków 
folwarcznych 
 
4. zrealizowane:prace adaptacyjne w bud.nr 4 
(dawny spichlerz ) oraz wystawowym nr  3 – 
podłączenie  instalacji elektrycznej; 
5. zrealizowane: budowa wiaty ekspozycyjnej 
6. zrealizowane: impregnacje p.poż 
konstrukcji drewnianych 
7. zrealizowane: instalacja elektryczna w 
budynku ekspozycyjnym maszyn rolniczych 
nr 2 
8. zrealizowane: przystosowanie elewacji 
budynku  nr 9 (dawny biurowiec PGR) do  
zabytkowego charakteru otoczenia 
9. zrealizowane: przystosowanie budynku  nr 
9 (dawny biurowiec PGR) do  zabytkowego 
charakteru otoczenia - wymiana dachu; 

2008-2011 
 
 
 
 
 
 

2008 
 
 
 

2008 
 
 
 

2008 
 
 

2008 
2008 

 
2008-2009 

 
 

2009 - 2010 
 
 

2009 - 2010 

 
 
 
 
 
 
 

150 000,00 
 
 
 

6 000,00 
 
 
 

9 500,00 
 
 

35 000,00 
12 500,00 

 
8 800,00 

 
 

100 000,00 
 
 

110 000,00 

Gmina 
Międzychód/ 
/inne środki 
zewnętrzne 

 
 

Gmina 
Międzychód/ 

/środki 
zewnętrzne 

 
Gmina Międz. 

 
 
 

Gmina Międz. 
 
 

Gmina Międz. 
Gmina Międz. 

 
Gmina Międz. 

 
 

inne środki 
zewn. 

 
Gmina Międz. 

 
 

III 

Prace adaptacyjne na terenie obiektów 
dworskich oraz w centrum wsi, rozbudowa 
Centrum Edukacji Regionalnej (2009-2011) 
– z budżetu Gminy i PROW 2007 – 2013 
oraz „Wielkopolska Odnowa Wsi 
1. zrealizowane: prace adaptacyjne w bud. Nr 
4 (dawny spichlerz) – budowa sanitariatów, 
roboty budowlane zewnętrzne, przyłącze oraz 
szambo  
2. zrealizowane: wymiana pokrycia 
dachowego  oraz montaż okien połaciowych w 
budynku nr 2 (ekspozycja warsztatów 
ginących zawodów),  prace wykończeniowe; 
3. zrealizowane: adaptacja uporządkowanych 
terenów na cele rekreacyjne (wykonanie 
boiska trawiastego, mała architektury, ciągów 
pieszych i regulacja linii brzegowej cieków 
wodnych)  
4. zrealizowane: remont  i zmiana sposobu 
użytkowania budynku małego spichlerza – 
„płatkarni” na cele Centrum Edukacji 
Regionalnej i Przyrodniczej;  

 
 
 
 
 
 
 

2009-2010 
 
 
 
 

2009-2010 
 
 
 

2009 - 2010 
 
 
 
 

2009-2010 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

82 889,63 
 
 
 
 

193 261,09 
 
 
 

48 987,26 
 
 
 
 

250 000,00 
 
 

 
Gmina 

Międzychód 
PROW  

2007-2013 
 
 

PROW 
 
 
 

PROW  
2007-2013 

 
 

PROW  
2007-2013 

 
 
 

PROW/ 
/Gmina 

Międzychód 
 

Łączna kwota 1 642 061,98  
Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie



Aby kontynuować proces rozwoju miejscowości Mniszki 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. 

 

 

Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych zadań inwestycyjnych. 

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

Mniszki w latach 2011 - 2018 wyniesie 4 911 000 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. 4). 

Tabela 4  Szacunkowy harmonogram finansowy  planowanych zadań do roku 2018 

Lp. Nazwa zadania 
Planowany 

okres 
realizacji 

Koszt w zł 
Źródło 

finansowania 

I 

Prace adaptacyjne na terenie obiektów 
dworskich oraz w centrum wsi, rozbudowa 
Centrum Edukacji Regionalnej (2009-2011) 
– z budżetu Gminy i PROW 2007 – 2013 
oraz „Wielkopolska Odnowa Wsi 
 1. Adaptacja terenów wiejskich na cele 
rekreacyjne: mała architektura i plac zabaw, 
renowacja parku dworskiego, tworzenie 
terenów zielonych, założenie sadu 
śliwkowego, budowa pieca chlebowego, prace 
odtworzeniowe na terenie dawnych stawów i 
na obrzeżach parku dworskiego;  
2. Prace rozbiórkowe na terenie dawnych 
baraków tuczarni – na cele CERiP (planowane 
zagrody dla zwierząt pokazowych i tereny 
rekreacyjne) oraz wytyczenie i promocja 
szlaków i ścieżek 
3. utworzenie mini ścieżki edukacyjnej do 
miejsca żerowania bobrów oraz jej stale 
utrzymanie 
4. remont dachu w przekazanym budynku 

 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
 
 
 
 

2012 - 2013 
 
 
 
 

2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

58 000,00 
 
 
 
 

41 700,00 
 
 
 
 

1 000,00 
 
 

Gmina 
Międzychód 

PROW  
2007-2013 

2013 
 
 

Środki 
zewnętrzne – 

„Wielkopolska 
Odnowa Wsi” 

 
 

Gmina 
Międzychód 

 
Gmina 

Międzychód 
 
 
 



dawnej owczarni i adaptacja na cele 
ekspozycyjne CERiP 
5. remont i odbudowa dawnej owczarni na 
potrzeby CERiP 
6. prace wykończeniowe budynku nr 4 (dawny 
spichlerz) część pokrycia dachowego, montaż 
balustrad, schodów, wymiana podłóg z desek, 
naprawa elewacji;  

2012 
 
 

2013 
 

2012 - 2013 

190 000,00 
 
 

100 000,00 
 

70 300,00 
 

PROW 
 
 

PROW/Gmina
Międzychód 

 
Gmina Międz. 

II 
 

Przygotowania do remontu budynków 
pałacowych – rozpoczęcie remontu dachów 
i elewacji, wykonanie docieplenia;   
 
1. Adaptacja zabytkowego dworu na cele 
hotelowe. 
2.Remont i adaptacja zabytkowej willi na cele 
hotelowe  

 
 
 

2012-2013 
 

2012-2018 

 
4 200 000,00 

PROW/ Gmina 
Międzychód/ 
/inne środki 
zewnętrzne 

III 
 

Budowa chodników wraz z oświetleniem z 
Mnich do CERiP w Mniszkach i ścieżki 
pieszo – rowerowej do Tuczęp 

2012 - 2014 250 000,00 
Gmina 

Międzychód 

Łączna kwota  4 911 000,00  
Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie

 

 

Istniejące opracowania projektowe i kosztorysy:                

• Projekt budowlany „Przebudowa folwarku z przeznaczeniem na Centrum 

przyrodniczo – edukacyjne w m. Mniszki” obejmujący budynki nr 2, 3, 4, 9 oraz 

dawną płatkarnię 

• Projekt zagospodarowania zieleni „Centrum edukacyjno – przyrodniczego m. 

Mniszki”  

• Opracowanie przyrodniczo – historyczne Doliny Kamionki  

• Opracowanie ścieżek dydaktycznych w Dolinie Kamionki  

•  Założenia rekonstrukcji folwarku na terenie projektowanego Centrum Edukacji 

Przyrodniczej w miejscowości Mniszki 

•  Plan budowy ogrodu dydaktycznego na terenie projektowanego Centrum Edukacji 

Przyrodniczej w miejscowości Mniszki 

• Kosztorysy: 

1. Rozbiórka obiektów nie nadających się do dalszego remontu i adaptacji  

(zły stan techniczny i obcy charakter)                   

Budynki dawnej tuczarni – tzw. szałasy stojące pusto, kryte eternitem, nie nadające 

się do wykorzystania.  

2. Adaptacja i remont budynku chlewni z przeznaczeniem na ekspozycję narzędzi 

rolniczych (budynek nr 3) II etap                      



3. Adaptacja i remont budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na ekspozycję 

ginących zawodów ( budynek Nr 2)  II etap                  

4.  Adaptacja i remont budynku wielofunkcyjnego ( budynek Nr 4) II etap      

5. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego z przeznaczeniem 

na budynek administracyjny ze stałą ekspozycją przyrodniczą oraz świetlicą wiejską 

= zmiana elewacji i wymiana dachu (budynek Nr 9) II etap  

6. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej płatkarni 

7. Roboty związane z zagospodarowaniem parku, częścią rekreacyjną i sportową 

8. Dotychczasowe wyposażenie obiektów:  

• Wyposażenie budynku ze stałą ekspozycją przyrodniczą, recepcją oraz świetlicą 

wiejską (budynek Nr 9) 

• Wyposażenie budynku folwarcznego (budynek Nr 3) – ekspozycja narzędzi rolniczych  

• Wyposażenie budynku folwarcznego (budynek Nr 2) – ekspozycja ginących zawodów  

• Wyposażenie budynku folwarcznego (budynek nr 4) – dawny spichlerz 

 

Szczegółowy opis inwestycji i wykonanych robót: 

4.1 II ETAP REMONTU BUDYNKÓW FOLWARCZNYCH                              

ORAZ ROZBUDOWA CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ                 

I PRZYRODNICZEJ WRAZ  Z OGÓLNODOSTĘPNYM 

ZAPLECZEM REKREACYJNO – SPORTOWYM ORAZ  

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO BIURA PGR 

Zespół stanowią trzy budynki, które powstawały w różnych okresach oraz miały różne 

przeznaczenie. Obecnie jeden z budynków pełni funkcje muzeum prezentującego maszyny 

rolnicze, umożliwia jednocześnie poznanie tajników orki, bronowania, obróbki zbóż 

(młócenia, mielenia) i innych prac rolnych (budynek nr 2). Drugi budynek jest miejscem 

ekspozycji warsztatów ginących zawodów. Możliwa jest tu obserwacja ginących zawodów: 

kowala, bednarza, garncarza, wikliniarza, szewca, pszczelarza oraz innych prac w 

gospodarstwie domowym (budynek nr 3). Największy z budynków – dawny spichlerz (bud. 

Nr 4) stanowi ekspozycję ukazującą konstrukcje drewniane dawnych budowli, jest także 

miejscem na zajęcia grupowe ze zwiedzającymi, na przygotowanie cateringu i inne imprezy 

kulturalne. Budynki te aktualnie przygotowane do przyjęcia zwiedzających powinny być 

jednak poddane dalszym pracom remontowym i doposażeniowym.  



Zakres szczegółowy zakładał - remont dachu i prace adaptacyjne w budynku 

ekspozycji ginących zawodów  (budynek Nr 2): 

• zdjęcie starego pokrycia dachowego z eternitu 

• demontaż pochodzących z lat siedemdziesiątych XX w. wywietrzaków 

• naprawa konstrukcji dachowej i wymiana zużytych elementów   

• montaż nowego pokrycia dachowego z blachy dachówkopodobnej koloru 

grafitowego (po odpowiednich uzgodnieniach z konserwatorem zabytków) 

• montaż okien dachowych od strony elewacji zewnętrznej 

• budowa komina na cele pokazów pracy pieca kowalskiego i cele pieca chlebowego 

• Renowacja elewacji (usunięcie śladów starego wapnowania i przebudowań, 

uzupełnienie fug, impregnacja zniszczonych powierzchni cegieł) 

Prace te wykonano w roku 2010. 

 

Remont  i zmiana sposobu użytkowania budynku małego spichlerza – „płatkarni” na cele 
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej: 

• Remont i przebudowa budynku z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne i dla 

obsługi turystów – wraz ze zmianą elewacji, pracami adaptacyjnymi we wnętrzu, 

podłączeniami wod. kan., elektr. i c.o. 

Prace wykonano w roku 2010. 

 

Adaptacja i remont budynku wielofunkcyjnego (budynek Nr 4): 

• założenie nowego pokrycia papą części dachu  

• odtworzenie i uzupełnienie oraz wymiana zniszczonych elementów podłóg 

drewnianych na poszczególnych kondygnacjach 

• montaż schodów i balustrad wewnątrz budynku 

• naprawa tynków wewnętrznych, malowania ścian, 

• renowacja elewacji (usunięcie śladów starego wapnowania i przebudowań, 

uzupełnienie fug, impregnacja zniszczonych powierzchni cegieł) 

• zbudowanie toalet dla zwiedzających w piwnicy budynku wyposażonych w inst. 

wod.kan., elektr. i ogrzewanie, przyłącze wraz z szambem i zejście wraz ze 

schodami i podjazdem 

• podłączenie instalacji elektrycznej. 

Większość z zakresu w/w robót wykonano w roku 2010. Pozostały do wykonania : 

balustrady i wymiany podłóg oraz renowacja elewacji.     



II etap adaptacji i remontu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na ekspozycję 

maszyn i narzędzi rolniczych (budynek Nr 3): 

• dobudowa wiaty do budynku i adaptacja strychu na cele ekspozycyjne. 

Wykonano w roku 2010. 

Do wykonania pozostały:  

• roboty rozbiórkowe dawnego pokrycia dachowego eternitowego na przybudówce 

zewnątrz budynku           

• renowacja elewacji (usunięcie śladów starego wapnowania i przebudowań, 

uzupełnienie fug, impregnacja zniszczonych powierzchni cegieł) Renowacja ścian 

i stropów     

 
Zdjęcie 7 Budynek NR 3, Nr 4, Nr 2 – stan obecny 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 



 
Zdjęcie 8 Fragment ekspozycji maszyn rolniczych w budynku Nr 3 
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Zdjęcie 9 Fragment ekspozycji warsztatów ginących zawodów w budynku Nr 2 
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Zdjęcie 10 Wnętrze budynku Nr 4 
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Zdjęcie 11 Fragment ekspozycji warsztatów ginących zawodów w budynku Nr 2 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 



 
Zdjęcie 12 Fragment ekspozycji wyposażenia gospodarstwa domowego 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

Prace przy dawnym biurowcu PGR: 

Budynek ten powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku i architekturą swą nie był  

dopasowany do otoczenia. Dodatkowo – wykonane w I etapie prace remontowe spowodowały  

konieczność szybkiego ocieplenia budynku i następnie wykonania elewacji dopasowanej do 

charakteru zabudowy folwarcznej otoczenia. Roboty te zgodnie z istniejącym projektem i 

pozwoleniem na budowę zakładającym ocieplenie, wykonanie stylizowanej na architekturę 

folwarczną elewacji tynkowej uzupełnianej cegłami i płytkami klinkierowymi  oraz naprawę 

dachu poprzez wymianę na dwuspadowy o kącie rozwarcia 120 wykonano w latach 2009 – 

2010. 

Budynek ten jest dwukondygnacyjny, wyremontowane już wnętrza parteru pełnią funkcję 

świetlicy wiejskiej, w której prowadzone są także zajęcia dla dzieci wiejskich w ramach 

działań świetlic środowiskowych. W drugiej części znajdują się  sale ekspozycyjne 

prezentujące przyrodę  "Doliny Kamionki". Wyremontowane też zostało przez Zakład 

Utylizacji Odpadów Mnichy piętro tego budynku z przeznaczeniem na salę konferencyjną,  

kawiarenkę i toalety (remont wykonany w całości przez Zakład Utylizacji Odpadów z 

możliwością wykorzystania przez Centrum Edukacji Regionalnej) oraz pokój gościnny dla 

osób prowadzących zajęcia – przyjeżdżających z innych ośrodków – wykonane ze środków 

Gminy. 

 



 
Zdjęcie 7. Częściowo odremontowany budynek biurowca – elewacja zewnętrzna – przed remontem 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 
Zdjęcie 8. Budynek biurowca dawnej tuczarni – po częściowym remoncie parteru (wnętrza) 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 



 
Zdjęcie 9 Budynek płatkarni remontowany w  latach 2009-2011 – stan przed remontem 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

 

 

 
Zdjęcie 10. Staw przeznaczony do renowacji w latach 2011-2013 

Źródło: UM i G Międzychód 
 



4.2 REMONT BUDYNKÓW PAŁACOWYCH 

Przygotowania do remontu budynków pałacowych – rozpoczęcie remontu dachów i 
elewacji, wykonanie docieplenia;   
 
We wsi Mniszki istnieje zabytkowy zespół dworsko – folwarczny z ciekawymi budowlami – 

willą i pozostałościami dworu (opis rozdz. I). Budynki te wymagają – ze względu na swą 

wartość architektoniczną i zabytkową, a także potencjalnie pełnione funkcje remontu 

kapitalnego. 

Aktualnie w obu budynkach zamieszkuje siedem rodzin, jednak po rozmowach z 

poszczególnymi lokatorami i dzieki pomocy Gminy dla mieszkańców tych znajdą się lokale 

w lepszych warunkach – w innych domach komunalnych. 

Planuje się w związku z tym – po opuszczeniu 6 z siedmiu lokali wykonanie prac 

remontowych i adaptacyjnych kolejno w dawnym dworze, a nastepnie w willi. 

Obiekty te przeznaczone będą na obiekty noclegowe – pokazowe kwatery agroturystyczne 

obsługiwane docelowo przez stowarzyszenie wiejskie i sale restauracyjno – konferencyjne. 

Aby wykonać te prace inwestycyjne rozpoczęto uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków i odpowiednie prace projektowe. 

Planuje się wykonanie następujących robót: 

1. Adaptacja zabytkowego dworu na cele hotelowe – pokazowej kwatery agroturystycznej z 

ilością 20 miejsc noclegowych (z pomocą programu PROW) i dalej odbudowa nieistniejącego 

skrzydła dworu – z przeznaczeniem na oranżerię – z funduszy ochrony środowiska. 

2.Remont i adaptacja zabytkowej willi na cele hotelowe – do 20 osób i działalności 

stowarzyszenia wiejskiego 

4.3 BUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH  

Tereny te obejmować będą otoczenie budynków folwarcznych oraz obszar po dawnych 

szałasach tuczarni. 

Urządzone tam mają być miejsca na odpoczynek z ławeczkami do spożywania posiłków i 

wiatą oraz terenem przeznaczonym na gry zespołowe dla dzieci, a także na małe imprezy 

plenerowe. W części tych terenów mają być urządzone poletka pokazowe pozwalające poznać 

techniki pracy w polu (z pługiem, bronami, siania). Planuje się także – docelowo utworzenie 

ogródków dydaktycznych slużących poznawaniu roślinności okolicy oraz uprawianych kiedyś 

roślin, a także fragment sadu ze starymi odmianami drzew. Uzupełnieniem tych terenów ma 

być zagroda przeznaczona dla pokazowego chowu zwierząt (kóz, owiec, koni). 



Szczegółowy zakres: 

Dalsze prace przy zagospodarowaniu terenu dziedzińca:  

• Budowa wiaty przylegającej do budynku nr 3 na cele ekspozycji dużych maszyn 

rolniczych  - wykonane w roku 2010.      

• Elementy małej architektury (siedziska, oświetlenie)      

• Uzupełnienia bruku i utwardzenie alejek komunikacyjnych   

• Zagospodarowanie zieleni         

• Uzbrojenie terenu w instalację elektryczną  

   

1. Zagospodarowanie pozostałych terenów:  

• adaptacja uporządkowanych terenów na cele rekreacyjne (wykonanie boiska trawiastego, małej 

architektury, ciągów pieszych i regulacja linii brzegowej cieków wodnych)  

• Siedziska i wiata dla turystów za budynkiem nr 4 

• Ogródki dydaktyczne na terenach po szałasach  

• Budowa pieca chlebowego 

• Utworzenie pokazowego sadu śliwkowego 

• Budowa promenady okalającej ogród      

• Zakup tablic informacyjnych     

• Budowa parkingu          

• utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej ziemnej   

4.4 ODRESTAUROWANIE ZABYTKOWEGO PARKU,  RENOWACJA I 

BUDOWA TERENÓW ZIELONYCH 

Niewielki park z nielicznymi zabytkowymi drzewami zostanie poddany gruntownej 

renowacji Park ten obecnie jest tylko uporządkowany, jednak wieloletnie zaniedbania muszą 

zostać usunięte. W celu przywrócenia go do dawnej świetności odtworzona zostanie fontanna, 

klomby, alejki, przeprowadzone nasadzenia. Odbudowana zostanie brama parkowa i fragment 

parkanu. Wykonane zostaną także tereny zielone w centrum wsi. 

• budowa ogrodzenia parkowego wraz z odtworzeniem bramy wjazdowej  

• wytyczenie klombów, alejek 

• odbudowa fontanny parkowej   

• porządkowanie oraz uzupełnienie drzewostanu parku i zieleni niskiej  

• rozbudowanie obszarów zieleni na terenie wsi, wzdłuż drogi i domostw.    

Budowa ścieżek i szlaków turystycznych i edukacyjnych: 



• Budowa tablic na wejściu na szlaki turystyczne     

• Budowa oznakowania szlaków turystycznych    

• Wydawnictwa zawierające plany i mapy tych tras  

Działania promocyjne: 

• Publikacja folderów reklamowych, płyt CD zwierających materiały reklamowe  

• Założenie strony internetowej   

• Aktywna promocja w mediach 

• Promocja wśród potencjalnych odbiorców ofert działalności CERiP i walorów wsi   

• Publikacja przewodników  

 

 
Zdjęcie 13 Plac pod zaplanowany teren rekreacyjny 

Źródło: UM i G Międzychód 

4.5 SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Szacuje się, że koszt realizacji wszystkich przedsięwzięć wynikających z Planu Odnowy 

Wsi do roku 2018 wyniesie 4 911 000,00 zł. 

W roku latach 2009 – 2011  przewidziany jest nakład w wysokości 1 100 000 zł. W 

budżecie na rok 2009 Gminy Międzychód zabezpieczono na ten cel kwotę 125.000 zł, 

natomiast w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2010 kwotę 625 000 zł i na rok 2011 – 

310 000 zł.   



Realizacja zadania przewidziana na rok  2009 – 2010 i na rok 2011 będzie możliwa do 

zrealizowania bez konieczności zaciągania kredytów przez Gminę Międzychód. Gmina 

Międzychód wystąpi o dofinansowanie tej inwestycji ze środków PROW. Planowane zadnie 

wpisane jest w Wieloletni Plan Inwestycyjny oraz w Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 

Międzychód. 

 

 

 



Rozdział 5. Charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu 

dla zaspokajania potrzeb mieszkańców 

 

Najważniejszym obszarem wsi Mniszki, o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców jest dawny zespół dworsko – folwarczny. 

Obecnie teren ten jest częściowo zrewitalizowany i pełni funkcje rekreacyjno- turystyczne 

i kulturalno – edukacyjne w związku z działalnością Centrum Edukacji Regionalnej i 

Przyrodniczej. 

 Nadal wymaga jednak odbudowy dawny dwór, z którego do czasów obecnych zachowało 

się tylko prawe skrzydło, remontu wymaga też dawna willa właścicieli. 

Ze względu na niewielki obszar wsi obiekty te wraz z parkiem podworskim tworzą w 

naturalny sposób centrum wsi Mniszki, a jej najważniejszym punktem jest zabytkowa lipa 

znajdująca się w centrum parku. 

Tu gromadzą się dzieci – korzystając z niedoskonałych jeszcze obiektów rekreacyjnych i 

świetlicy środowiskowej, tu spotykają się mieszkańcy na róznych zebraniach i 

organizowanych imprezach, tu też przyjeżdżają turyści z róznych stron kraju. 

Park podworki mimo prowadzonych w nim prac wymaga jednak jeszcze dalszych 

nakładów – obszar ten nadal wymaga  rewitalizacji, w ramach której powstać mają ścieżki 

spacerowe wraz z ławkami i miejscami do wypoczynku wyposażonymi w małą architekturę.  

Remontu wymagaja także budynek po dawnej owczarni leżacej w kompleksie w/w 

zabudowań, a należący do ANRSP. 

Dodatkowym obszarem do wykorzystania i rewitalizacji jest miejsce po dawnym stawie w 

pobliżu w/w budowli, przy którym planuje się urządzić ścieżki spacerowe, a także ekspozycję 

poświęconą rybactwu. Do obszaru tego przylega plac znajdujący się za spichlerzem. Miejsce 

to ze względu na położenie i możliwość urządzenia tamtędy dojścia do obiektów CERiP 

może także pełnić funkcję dodatkowych terenów rekreacyjnych – zwłaszczą przy organizacji 

imprez masowych. Planuje się w związku z tym przystosowanie tego obszaru poprzez 

właściwe otoczenie, oczyszczenie i urządzenie alejek. 

Prócz tego na bazie CERiP i istniejących obiok obiektów mogą siuę też rozwinąć usługi 

związane z turystyką, gastronomią, hotelarstwem czy agroturystyką i rękodziełem. 

Obszary te – dawne tereny podworskie, są już w naturalny sposób miejscami najczęściej 

odwiedzanymi przez mieszkańców wsi i przyjezdnych – turystów. Dlatego też ich wyłonienie 



nie wiązało się z reorganizowanie dotychczasowych przyzwyczajeń mieszkańców i 

istniejących traktów komunikacyjnych we wsi. Wszystkie te obiekty mają też znaczenie 

historyczne, a ze względu na ich zabytkowa wartość i istniejącą już tam infrastrukturę  tworzą 

razem obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

 



Rozdział 6.  

Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości  

6.1 SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

MNISZKI 2009 – 2018 

Plan Odnowy Miejscowości Mniszki 2011-2018 stanowi lokalny komponent Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2009 – 2016, zetem jego system wdrażania jest zgodny 

z systemem wdrażania PROW. 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Odnowy Miejscowości 

Mniszki będzie pełnił istniejący już specjalnie powołany zespół d.s. Pozyskiwania środków 

unijnych złożony z pracowników urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie pod kierunkiem 

Burmistrza Międzychodu przy wsparciu Rady Sołeckiej miejscowości Mniszki. 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 Plan Odnowy Miejscowości Mniszki 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. 

 



6.2 SPOSOBY MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA ORAZ OCENY 

PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MNISZKI 2011 - 2018. 

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 proces monitorowania przebiegu 

realizacji zadań zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Mniszki odpowiedzialny będzie 

Burmistrz Międzychodu, Zastępca Burmistrza, oraz Skarbik Gminy Międzychód oraz osoby 

wskazane przez Burmistrza.  

System raportowania to otoczenie instytucjonalno-prawne, które tworzy warunki  

dla prowadzenia sprawozdawczości. Raportowanie zakłada bieżący i periodyczny przepływ 

informacji, co pozwala na weryfikację nieprawidłowości w procesie wdrażania 

i monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Mniszki. Elementy systemu raportowania: 

• Przedmiot raportowania,  

• Narzędzia raportowania,  

• Okresy sprawozdawcze 

 

W Gminie Międzychód Burmistrz wyznaczy osobę odpowiedzialną za raportowanie 

wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Mniszki. Istotą raportowania będzie sprawozdanie  

z postępu realizacji projektu, efektywności wdrażania oraz wykorzystania środków 

finansowych. Jednostka odpowiedzialna za raportowanie będzie sporządzać sprawozdanie 

formalne, tj. raport okresowy, dający informację o stopniu realizacji założonych celów 

i wyznaczonych wartości docelowych wskaźników monitoringowych. i monitorowania Planu 

Odnowy Miejscowości Mniszki.  

Skuteczność planu poddawana będzie bieżącej ocenie. Sprawowana będzie przez osobę 

wskazaną przez Burmistrza Międzychodu za pomocą wskaźników postępu realizacji i oceny 

skuteczności wdrażanych projektów określonych w poszczególnych programach 

operacyjnych. Plan Odnowy Miejscowości Mniszki poddany będzie ocenie (ewaluacji) ex – 

ante, ex – post oraz on – going. 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 – raportów okresowych, rocznych, raportów  

po zakończeniu programu, rocznego raportu o nieprawidłowościach, a także zabrania wiedzy 

posiadanej przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie poszczególnymi elementami 



programu. 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. 

6.3 PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

MNISZKI 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie wyznaczona została osoba  odpowiedzialna 

za działanie informacyjne i promocję Planu Odnowy Miejscowości Mniszki. Osoba ta będzie 

również udzielała wszelkich informacji o aktualnym stanie wdrażania tego planu. Do zadań 

wyznaczonej przez Burmistrza osoby odpowiedzialnej za public relations Planu będą również 

należały publikacje prasowe, wiadomości w lokalnej i regionalnej prasie.  Bezpośrednio 

zadania te będą realizowane w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej 

zlokalizowanym w Mniszkach. Pożądana będzie obecność mediów w trakcie realizacji 

poszczególnych zadań.  

Informacje o stanie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Mniszki będą przekazywane 

opinii publicznej podczas otwartych Sesji Rady Miejskiej Międzychodu. 

Na stronie internetowej Gminy Międzychód  uruchomiona zostanie specjalna witryna  

z aktualnym serwisem informacyjnym o stanie wdrażania Planu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podsumowanie 

 

Prezentowany Plan Odnowy Miejscowości Mniszki powstał z inicjatywy mieszkańców 

sołectwa Mnichy – Mniszki, pracowników Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej  w 

Mniszkach, przy współpracy Samorządu Terytorialnego – Gminy Międzychód, przy 

współpracy przedsiębiorców, pracowników kultury, pracowników naukowych Akademii 

Rolniczej z Poznania zaangażowanych w akcje unowocześniania wsi i bezpośrednio w pomoc 

w rozwoju wsi Mniszki (udział w różnych przedsięwzięciach promujących zamierzenia 

mieszkańców i realizację projektu Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej). Realizacja 

założeń i projektów Planu Odnowy Miejscowości Mniszki jest zgodna z Programem Rozwoju 

Lokalnego Gminy Międzychód, Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Międzychód, a 

także, 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 Planu Odnowy Miejscowości Mniszki, 

analizy możliwości rozwojowych wynika, iż istniejące zróżnicowane, szczególnie cenne 

walory przyrodnicze i środowiska kulturowego wsi są bardzo atrakcyjne dla rozwoju 

turystyki i stanowią istotny czynnik wzrostu konkurencyjności regionu.  

 

Sprawdziły się też założenia istniejącego wcześniej Planu Rozwoju Wsi zakładającego 

utworzenie w dawnych budynkach folwarcznych Centrum Edukacji Regionalnej i 

Przyrodniczej oraz świetlicy wiejskiej. Obiekty te ożywiły wieś, dały możliwości 

dodatkowego zatrudnienia dla grupy kilkunastu osób, rozpoczął się proces budowania 

samodzielnych stanowisk pracy w usługach dla odwiedzających Centrum Edukacji. 

 

Słaby stan infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej, może stanowić istotną barierę dalszego rozwoju miejscowości Mniszki. 

Niezbędne jest, więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Potrzeba ta została uwzględniona w Planie Rozwoju Lokalnego 

Gminy. W tym kontekście szczególna uwaga została zwrócona na takie programowanie 

działań, aby służyły one zachowaniu równowagi środowiskowej, ekonomicznej i społecznej. 

Głównym założeniem Planu Rozwoju miejscowości Mniszki 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 rozwoju 

miejscowości Mniszki 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.  

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.  

 

W końcowym efekcie Plan ma doprowadzić do nadania tej wsi nowoczesnego, 

wielofunkcyjnego charakteru, stworzyć na bazie powstających obiektów infrastruktury 

turystycznej, edukacyjnej i kulturalnej możliwości zatrudnienia w usługach, handlu i drobnej 

wytwórczości oraz udostępnić możliwości kształcenia dla dzieci tych miejscowości 
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