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Wstęp 

Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń, położonej w Gminie Międzychód jest 

najważniejszym dokumentem dla tego Sołectwa, który na lata 2013 – 2020 wyznacza 

kierunki działań mających na celu kontynuację odnowy 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 Gorzynia, zawiera analizę planowanych 

inwestycji, szacuje spodziewane efekty planowanych inwestycji i działań oraz przebieg 

procesów rozwojowych tej wsi na lata 2013 – 2020.  

Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń wskazuje także kierunki zaangażowania środków 

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

– w tym z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013 – 2017 – 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 Odnowy Miejscowości Gorzyń zgodny 

jest z założeniami „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w Wielkopolsce”, zawartej w 

Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz Wieloletnią Prognozą 

Finansową przyjętą przez Radę Miejską Międzychodu.  

Przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń poprzedził szeroki proces konsultacji 

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

przedstawicieli samorządu gminnego i odpowiednich organów Urzędu Gminy.  

Założenia realizacji Planu powstawały również przy udziale przedstawicieli środowisk 

naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz środowisk zainteresowanych 

rozwojem kultury w gminie Międzychód. Przedstawicieli przedsiębiorców i środowisk 

szkolnych. Dokument był dyskutowany podczas Zebrań Wiejskich sołectwa Gorzyń i 

przyjęty Uchwałą Zebrania Wiejskiego wsi Gorzyń z dnia 29 kwietnia 2013 r. Dokument był 
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następnie przedmiotem dyskusji podczas komisji Rady Miejskiej i zatwierdzony Uchwałą 

Rady Miejskiej z dnia 8 maja 2013r.  

Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń w Gminie Międzychód określa cele i zadania 

sołectwa Gorzyń na lata 2013 – 2020 i zbiega się z okresem programowania środków z Unii 

Europejskiej. Obejmuje swym zasięgiem miejscowość Gorzyń - 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 z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł.  
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Rozdział 1.  

Charakterystyka miejscowości Gorzyń 

1.1 PODSTAWOWE DANE O MIEJSCOWOŚCI 

Miejscowość Gorzyń to jedno 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. Wieś sołecka, 

Gorzyń, położona jest 4 km na pd. od Międzychodu na skrzyżowaniu dróg lokalnych z drogą 

krajową nr 24 (Skwierzyna - Poznań), między wsch. brzegiem j. Gorzyńskiego a linią 

kolejową. W okolicy kilka innych akwenów. Na terenie sołectwa znajduje się Rolnicze 

Gospodarstwo Doświadczalne poznańskiego UP w dzierżawie, Zakład Doświadczalno 

Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin, Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt. 

 

Rysunek 1. Gmina Międzychód 
Źródło: UM i G Międzychód 
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Powierzchnia miejscowości Gorzyń wynosi 916 ha. Sołectwo Gorzyń zaliczane jest do 

średnich sołectw w Gminie Międzychód. Powierzchnia ogólna Gminy Międzychód wynosi 

30 724 ha (30,72 km
2
), co stanowi 41,7 % powierzchni powiatu międzychodzkiego i 1,0 % 

powierzchni województwa wielkopolskiego. Pod względem powierzchni ogólnej gmina 

Międzychód jest gminą dużą i zajmuje 8 miejsce w województwie wielkopolskim. Jest 

największą gminą w powiecie międzychodzkim.  

  Liczbę mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2012 r. oraz średnią gęstość zaludnienia 

przedstawia tabela Nr 1. 

 

 

Tabela 1 Liczba ludności i średnia gęstość zaludnienia 

 Liczba mieszkańców Powierzchnia w km
2 

Liczba mieszkańców na 1 km
2 

Gorzyń 327 9,28 35,24 

Źródło: Dane UM i G w Międzychodzie 

 

1.2 HISTORIA MIEJSCOWOŚCI 

Gorzyń - wieś sołecka, niegdyś dworska, położona 4 km na pd. od Międzychodu na 

skrzyżowaniu dróg lokalnych z drogą krajową nr 24 (Skwierzyna - Poznań), obok nieczynnej 

linii Zbąszyń - Międzychód. Na terenie sołectwa znajduje się Rolniczy Zakład Doświadczalny 

poznańskiej AR z folwarkiem doświadczalnym (Kaucja). 

Miejscowość wspomniana została po raz pierwszy w 1415 r. jako Gorzin, w 1424 r. – Gorzen, 

1429 r. – Gorzenya, 1437 r. – Gorzeny, 1462 r. – Gorzen, 1564, 1846, 1908 – Gorzyn. W 

SGKP – Górzyn. Nazwa o charakterze topograficznym pochodzi od wyrazu góra. Mimo 

zapisu z 1658 r. w kronice kościoła ew. w M-dzie – Gorschin, w 1701 r – Görschin, a także 

Gorsin na portrecie z 1659 – wersja niemiecka tej nazwy nie powstała. 

Niegdyś własność rycerska. Pierwszym znanym właścicielem wsi był Mikołajczyli Nikiel z 

Gorzynia, Gorzyński, znany od 1415 r. Wyniósł się stąd przed 1448 r. Jego synami byli Jan i 

Marcin z Gorzynia, z którymi w 1424 r. toczył spór. W l. 1424-27 Mikołaj toczył też spór z 

Olbrachtem z Gorzynia, Gorzeńskim, który w 1437 r. pisał się już z Międzychodu. Był on po 

ojcu herbu Przosna, po matce – Bogoria, co raczej wyklucza jego tożsamość z Olbrachtem 

Kwileckim (1399-1400). Nie wiadomo też, co go łączyło z Olbrachtem, wójtem w 
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Międzychodzie, wspomnianym wraz z żoną Grzymką w 1408 r. W 1427 r. szlachectwo 

Olbrachta naganił Dobrogost z Kolna. W l. 1426-37 występuje syn Olbrachta – Czema.  

W 1429 r. pełnomocnik podkom. kaliskiego Dobrogosta z Szamotuł przedłożył dokument 

nabycia [litera resignatoria] trzecich części m. Kamionna, wsi Skrzydlewo i Gorzynia, zaś 

woźny pozwał wszystkich, którzy by rościli sobie prawo bliższości do tych dóbr, a ponieważ 

nikt nie stanął przed sądem, przeto są nadał dokumentowi stałą moc. Szamotulscy tych dóbr 

jednak nie otrzymali, zaś właścicielami Gorzynia stali się Kamieńscy z Kamionnej. Już w 

1434 r. Jan z Kamionnej, Kamieński zapisał żonie Jadwidze po 100 grzywien posagu i wiana 

na dwóch częściach swoich dóbr w Kamionnej, Skrzydlewie i Gorzyniu. 

W 1440 r. dziedzicem w Gorzyniu był Mikołaj Kamieński († po 1448 r.), brat Andrzeja, który 

w 1443 r. pisał się z Gorzynia i Skrzydlewa, obaj byli synami Dobrogosta i Wichny. 

Potomkami jednego z nich byli bracia Jan, Stanisław i Marcin. W 1472 r. dokonali oni 

podziału dóbr po ojcu i matce w ten sposób, iż Stanisław zatrzymał Skrzydlewo, zaś Jan i 

Marcin – Gorzyń., którym natychmiast podzielili się po połowie. Wspomniany w 1443 r. Jan 

Gorzeński może być więc tożsamy z Janem Kamieńskim, Gorzeńskiem, występującym od 

1467 r. jako pleban w Kamionnej († 1476). Połowę jego części musiał odziedziczyć Stanisław 

Skrzydlewski, Gorzeński, skoro w 1477 r. zapisał on swej żonie Małgorzacie po 100 

grzywien posagu i wiana m. in. na czwartej części Gorzynia. W 1577 r. płatnikiem poboru z 

Gorzynia był Wojciech Gorzyński. W 1580 r. przy poborze wspomniano trzy dziedziny w 

Gorzynie: Jana Gorzyńskiego (3 półłany, 4 zagrodników, 2 komorników), wdowy (po 

Wojciechu?) Gorzyńskiej (4 półłany, 2 zagr., 1 komornik, pasterz z 45 owcami, 2 kwarty roli, 

młyn) oraz Macieja Gorzyńskiego (2 półłany, 1 zagr. wolny). W 1591 r. stroną w podziale 

boru był Łukasz Gorzeński. 

Tradycja przekazuje, że wśród nabytków Krzysztofa Unruga w 1597 r. miał być również 

Gorzyń, ale to raczej niemożliwe, by wieś ta już wtedy wchodziła w skład dóbr 

międzychodzkich. Nie obejmował jej też układ podziałowy z 1627 r. Dziedzicem Gorzynia 

tytułował się już jednak syn Krzysztofa, Jerzy Unrug († 1652) a następnie wdowa po nim – 

Elżbieta z Rottenburgów (1617-1539). Kolejnym właściciel wsi był ich syn Aleksander 

Unrug (1637-68), założyciel tzw. linii bukowieckiej, zw. też polską. Na skutek nieznanych 

bliżej transakcji wieś przeszła następnie w posiadanie międzychodzkiej linii tego rodu, gdyż 

w 1701 r. gospodarzem Gorzynia był starosta Bogusław von Unrug (1661-1725). Odtąd wieś 

dzieliła losy dóbr międzychodzkich. Przed 1837 r. majątek Gorzyń nabył baron von Harlem. 

Jego testament pochodzi z 1853 r. Później dobra te przeszły na potomków jego brata. Już w 

1840 r. jednym z beneficjantów kościoła w Międzychodzie była pani von Willich, z domy 
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von Harlem (bratanica barona?). Na przełomie XIX/XX w. właścicielem Gorzynia był dr 

praw Kurt Willich, landrat powiatu, wnuk brata barona. Jego żoną była Gertruda von Willich, 

z domu baronowa [Freiin] von Rotenhan. Po przedwczesnej śmierci męża przejęła ona 

gospodarkę majątkiem. Ostatnim właścicielem majątku był Siegismund von Willich, który 

zginął w styczniu 1945 r. w szeregach międzychodzkiego Volksturmu. 

Wieś z założenia dworska, położona jest między wsch. brzegiem j. Gorzyńskiego a linią 

kolejową. W okolicy kilka innych akwenów. Majątek ten piękne ma nader położenie, zdobią 

wzgórki lasem okryte, jezioro w nim, a na nim wyspa malowniczo zarosła – podaje autor 

opisu z 1846 r.. Położenie pagórkowate z pięknym parkiem – potwierdza SGKP. Założenie 

parkowo - dworskie powstało w pn. części wsi. W niewielkim parku, nad jeziorem, znajduje 

się neoklasycystyczny pałac zbudowany w końcu XIX w. Jego fronton zdobi portyk wsparty 

na czterech jońskich kolumnach. Od pd. przylega do pałacu zespół budynków gospodarczych 

wzniesionych w części z kamienia polnego w poł. XIX w. Wśród nich stodoła kamienna. Przy 

dworze kilka okazałych drzew, m. in. świerki o obw. do 400 cm, platan o obw. 480 cm. Od 

kilkudziesięciu lat gorzyński majątek stanowi Rolniczy Zakład Doświadczalny poznańskiej 

AR. Podlegają mu gospodarstwa w Gorzycku i Muchocinie, łącznie ok. 1500 ha, na których 

prowadzi się doświadczenia z zakresu produkcji roślinnej, hodowli zwierząt oraz rybactwa. 

Pałac jest siedzibą RZD, natomiast obok, w liczącym 330 lat budynku dworskim, mieściła się 

bursa studencka. 24.11.1984 r. gwałtowny huragan zniszczył dach i piętro budynku oraz 

uszkodził parter. Dom trzeba było rozebrać do fundamentów. 

 

Zdjęcie  1 Pałac w Gorzyniu 

Źródło: UM i G Międzychód) 
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Przed 1920 r. był to wyłącznie okręg dworski. Sama wieś zawsze była nieduża. W 1508 r. 

wiardunki wojenne objęły 9 łanów i młyn, w 1563 r. pobór podatków z 5 łanów, młyna i 

karczmy, w 1564 r. – dziesięcina z 8 łanów, w 1580 r. pobór objął łącznie 9 półłanów, 2 

kwarty roli, 7 zagrodników, w tym 1 wolny, 3 komorników, pasterza i młynarza. W 1871 r. 

majątek obejmował 3584 mórg (915 ha), w 1890 r. – 915 ha, 1908 r. – 932,3. Spisano tu 

wtedy 55 gospodarstw domowych. 

Najstarsze domy, tzw. czworaki z pocz. XIX w., znajdują się przy drodze do Międzychodu. 

W 1837 r. wykazano tu 18 dymów, w 1871 r. – 22 domy, w l. 1885-1905 – 21. W 1945 r. na 

skutek działań wojennych zniszczone zostały 3 domy. Dziś (1982 r.) wieś obejmuje 31 

zabudowań. W 1837 r. mieszkało tu 256 dusz, w 1871 r. – 300, ale w 1885 r. – tylko 281, a w 

1905 r. – 286. Dzisiejsza wieś jest nieco większa, w 1970 r. liczyła 377 mieszkańców, w 1978 

r. – 368, w 1988 r.– 390, w 003 r. – 363. Katolicy byli tu w XIX w. w mniejszości. W 1871 r. 

stanowili 15,3%, w 1885 r. – 21,3%, w 1905 r. – 40,0% mieszkańców. Wszyscy ewangelicy 

byli Niemcami, Polacy w liczbie 93 stanowili w 1905 r. 32,5% mieszkańców. W 1785 r. z 

inicjatywy Unruhów uruchomiono tu szkołę ewangelicka, w której uczyły się też dzieci kat. 

Jednakże w 1871 r. we wsi mieszkało jeszcze 18 analfabetów. W 1896 r. rodzice dzieci 

katolickich, śląc petycje do abpa F. Stablewskiego, wzięli udział w akcji protestacyjnej 

przeciwko nauczaniu religii w j. niemieckim. Szkoła polska rozpoczęła działalność jeszcze w 

latach 40. W latach 70. była punktem filialnym ZSG w Międzychodzie. W 1948 r. powstało 

tu przedszkole. 

Młyn powstał tu przed 1477 r., w 1591 r. wspomniany pod n. młyn Gorzenski. Na niem. 

mapach z końca XVIII w. – Gurzyner, Gorzicke, Gurozky. Na mapie z 1836 r. już 

Heinrichsmühle, jednakże w opisie z 1846 – Gorzyn mł. W SGKP – Gorzyński Młyn 

(Gorzeński), niem. Heinrichsmühle. Zapewne już po 1920 r. spolszczono to na Henrykowo, 

pod ta nazwą gajówka w końcu lat 40., jak też na mapie topograficznej z 1950 r. Na 

późniejszych mapach miejsce nie oznakowane. Ok. 1970 r. ludność nazywała to miejsce 

Gorzyń-Młyn. W 1477 r. czwarta część młyna należała do Stanisława Skrzydlewskiego. W 

1580 r. własność wdowy Gorzyńskiej. W XIX w. młyn nadal należał do majątku w Gorzyniu. 

W latach 1508-1580 był tu młyn o jednym kole, w 1563 r. nazwany korzecznikiem (od 

korca), czyli mały. Na mapie z okresu międzywojennego między osadą młyńską a brzegiem 

jeziora znajdują się 4 różnej wielkości stawy. Sam młyn występuje jeszcze na mapie 

wojskowej z 1936 wg stanu z 1933 r., a także na współczesnej jej mapie niem. Później 

gajówka. Śladem młyna pozostaje staw młyński, Młynisko, ciągnący się na pd. od osady.  
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W  1837-1905 był tu tylko 1 dom, w którym w 1837 r. mieszkało 6 osób, w 1871 r. – 18, 

1885 r. – 8, 1905 r. – 6. Jak informuje Orędownik nr 2/1989, dawny młyn nie ma gospodarza.  

Karczma wspomniana w 1563 r. W kwietniu 1701 r., starosta Bogusław Unrug rozpoczął 

budowę młyna słodowego [Mals-Mühle zu Gorschin]. Pod koniec XIX w. znajdowały się tu 

dwie gorzelnie. Oprócz młyna słodowego był tu jeszcze wodny młyn spożywczy, zw. 

Gorzyńskim (Gorzeńskim) Młynem. W 1974 r. na wysokiej skarpie brzegowej j-ra 

Gorzyńskiego, w pobliżu skrzyżowania dróg zbudowano stylowy gościniec wielkopolski 

„Ostęp”. 

Pod koniec XIX w. przez wieś przechodził gościniec do Wronek i Międzyrzecza. Sprzeczne 

są informacje na temat początków stacji pocztowej. Tzw. poczthalterya wspomniana w 1846 

jako odrębny przysiółek obejmowała 2 domy i 9 osób. Źródło to podaje, iż poczta z 

Kamionnej została przeniesiona do Gorzynia, zaś w odniesieniu do tej wsi informuje, iż tu 

jest stacja poczty konnej która odwozi do Skwierzyny, Międzychodu, Pniew i Sierakowa. 

Jednakże już na mapach pocztowych z lat 1849-51 stacja pocztowa znajdowała się w 

Kamionnej. W latach 80. XIX w. był w Gorzyniu urząd pocztowy trzeciej klasy, poczta 

osobowa z Poznania przez G. do Międzyrzecza, poczta listowa do Lewic. Poczta osobowa 

straciła na znaczeniu po uruchomieniu w 1908 r. linii kolejowej. Pozostał jednak urząd 

pocztowy z telegrafem. 

Gdy 27.07.1658 r. do Międzychodu przybyła armia cesarska w sile 10 000 ludzi pod 

dowództwem marszałka polnego Montecuculi’ego i rozłożyła się w okolicznych wsiach. 

Wojska te miały posiłkować Polskę w wojnie ze Szwedami. Jak zanotowano w kronice 

kościoła ewangelickiego w Międzychodzie, dnia 30 lipca odbyło się na polu pod G. 

zgromadzenie wszystkich pułków, gdzie z okazji koronacji cesarza rzymskiego [Leopolda I] 

oddano generalska salwę z 24armat [ein General-Schießen samt 24 Stücken hethan worden]. 

Folwark doświadczalny AR, leżący 2,5 km na pd.-zach. od Gorzynia, występuje na mapach 

pod n. Kaucja, choć miejscowość taka nie figuruje w żadnym powojennym wykazie 

urzędowym. Jeszcze w XIX w. był to tzw. Kozi Folwark. Nazwa bliżej nieokreślonego 

miejsca Kozia, niedaleko granicy Nowego Gorzycka, wspomniana została już w 1591 r. 

Niewątpliwie w tym miejscu, lub w sąsiedztwie wzniesiony został folwark, w 1846 r. 

nazwany Kozi fol. Jeszcze w 1890 r. – Kozia Vw., ale w 1908 r. już Höhenvorwerk, czyli 

«wysoki folwark» albo «górski folwark», jakby nawiązywał do pol. etymologii n. Gorzyń. 

Pochodzenie n. Kaucja, utworzonej zapewne po 1920 r. nie jest znane. Widnieje ona na mapie 

z 1975 r., ale także w PMS-96; na innych mapach – bezimienne gospodarstwo doświadczalne. 
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Jednakże w Schematyzmie z 1985 r. – Koza Folwark.  W XIX w. folwark należał do majątku 

rycerskiego w Gorzyniu. W l. 1837-1905 był tu też tylko 1 dom. W 1837 r. mieszkało w nim 

11 osób, w 1885 r. – 7, w 1905 r. – 11. (opracowane na podstawie: "Monografia Międzychodu" Jerzy 

Zysnarski, lipiec 2005) 
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1.3 STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI 

Wieś Gorzyń położona jest przy drodze krajowej nr 24 ( Poznań-Gorzów) i drodze 

wojewódzkiej nr 160 (Miedzichowo-Drezdenko). Główna zabudowa domków 

jednorodzinnych i bloków mieszkalnych usytuowana jest wzdłuż wewnętrznej drogi gminnej, 

przyozdobionej aleją lipowo-klonową. Budynki mieszkalne budowane w latach 50-tych XX 

wieku, natomiast bloki mieszkalne wybudowane w latach 70-tych XX wieku.  

Na terenie naszej wsi funkcjonują dwa Zakłady Doświadczalne Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu oraz Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w dzierżawie. 

W Gorzyniu prosperują dwie restauracje („Zajazd Monika” i „Gościniec Ostęp”), które 

posiadają bazę noclegową. Od listopada 2012 funkcjonuje również na terenie naszej wsi 

stacja paliw Shell. 

Działające dwa sklepy ogólno spożywcze zaopatrują mieszkańców w podstawowe artykuły 

potrzebne do codziennego funkcjonowania. 

Wyróżnikiem przestrzeni Gorzynia jest zabytkowy neoklasycystyczny pałac zbudowany w 

końcu XIX w. Jego fronton zdobi portyk wsparty na czterech jońskich kolumnach. W pobliżu 

pałacu   jezioro  pięknie  położone między wzgórkami lasem okrytymi a na nim wyspa. 

Brzeg jeziora od strony pół-wsch. łączy się z parkiem, który stanowi część turystycznego 

czarnego szlaku. 

Południową stronę wsi otaczają lasy, które rozciągają się aż po granice sąsiednich 

powiatów. Lasy bogate w grzyby przyciągają wiele osób w poszukiwaniu borowików, 

podgrzybków, kurek itp. Lasy to również miejsce spacerów i wycieczek rowerowych.  

W delcie drogi gminnej stoi zabytkowa pompa, która jest pewnego rodzaju wizytówką 

Gorzynia, jak i symbolem przemijających pokoleń ponieważ pamięta czasy panowania 

rodziny von Willich. 
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Zdjęcie  2 Zabytkowa pompa 

Źródło: UM i G Międzychód 

 

 

Zdjęcie  3 Zabytkowa pompa 

Źródło: UM i G Międzychód 
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Rozdział 2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 

miejscowości 
 

2.1 ZASOBY PRZYRODNICZE 

 

Klimat 

Pod względem klimatycznym Międzychód i jego okolice, odpowiadają warunkom panującym 

na Nizinie Wielkopolskiej. W zaproponowanym przez Wosia (1994) podziale Polski na 

regiony klimatyczne, badany obszar należy do regionu Dolnej Warty (ryc.4). Większość 

granic klimatycznych tego regionu jest wyrażona stosunkowo słabo. Oznacza to, że stosunki 

makroklimatyczne tego regionu wykazują znaczne powiązania i podobieństwo do panujących 

w sąsiednich regionach klimatycznych (Woś 1994). 

 

Temperatura   

Średnia temperatura roczna powietrza na obszarze Niziny Wielkopolskiej kształtuje się w 

przedziale od 7,5 do 8,4°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec – średnia miesięczna 

temperatura wynosi ok. 18°C (tab.1). Natomiast najzimniejszym miesiącem jest styczeń, w 

którym średnia miesięczna temperatura wynosi ok. –2°C (tab.2). 

 

Tabela 1. Najwyższe, dobowe maksymalne temperatury z lat 1951 – 1996  

temp. 

oC 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

13,4 17,6 24,0 29,9 31,8 34,4 38,2 37,0 34,6 27,9 19,9 15,0 38,2 

Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 

 

Tabela 2. Najniższe, dobowe minimalne temperatury z lat 1951 – 1996 

temp. 

oC 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

13,4 17,6 24,0 29,9 31,8 34,4 38,2 37,0 34,6 27,9 19,9 15,0 38,2 

Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 
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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 (tab. 3-4) 

 

Tabela 3. Przymrozki wiosenne  

Przymrozki 

Wiosenne 

200 cm n.p.g.* 5 cm n.p.g.* 

Średnie Ostatnie Średnie Ostatnie 

Poniżej 0oC 26 IV 12 V 12 V 2 VI 

Powyżej -2 oC 10 IV 12 V 30 IV 23 V 

* Objaśnienia: n.p.g.– nad poziomem gleby 

Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 

 

 

Tabela 4. Przymrozki jesienne (Woś 1994, 1995, 1999). 

Przymrozki 

Jesienne 

200 cm n.p.g.* 5 cm n.p.g.* 

Średnie Ostatnie Średnie Ostatnie 

Poniżej 0 oC 20 X 1 X 2 X 14 IX 

Powyżej -2 oC 14 XI 3 X 18 X 27 IX 

* Objaśnienia: n.p.g.– nad poziomem gleby 

Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 

 

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.5). 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 (tab.6). 

 

Tabela 5. Rozkład opadów w ciągu pór roku w latach 1951 – 1980 [w mm]. 

Opady 
Wiosna 

III – V 

Lato 

IV–VIII 

Jesień 

IX – XI 

Zima 

XII – II 

Półrocze 

letnie 

V – IX 

Półrocze 

zimowe 

X – IV 

Okres 

wegetacji 

IV – IX 

Rok 

I – XII 

 117 189 121 93 326 194 324 520 

Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 

 

Tabela 6. Opady maksymalne i minimalne w poszczególnych miesiącach z lat 1881 – 1930 [w mm]. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Max 85 62 82 87 131 119 195 114 98 115 65 97 706 

Min  9 3 8 2 7 6 9 14 12 3 3 8 334 

Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 
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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 (tab.7 – 8). 

 

 

Tabela 7. Rozkład wiatrów w zależności od kierunków w latach 1951 – 1965  

 N NE E SE S SW W NW Cisza 

% 6,6 8 11,7 9,7 9,5 15,4 17,9 11,4 9,8 
Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 

 

Tabela 8. Średnie prędkości wiatrów w latach 1951 – 1965 

m/s 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

4,6 4,5 4,8 4,1 4,1 3,8 3,8 3,6 3,7 3,5 4,1 4,3 4,1 

Źródło: Woś 1994, 1995, 1999. 

 

 

Geologia i geomorfologia 

 

Na terenie Gminy Międzychód jak i na terenie wsi Gorzyń znajdują się głównie gleby 

bielicowe, rdzawe i gleby brunatne wyługowane (Koźmiński 1995). Według klas 

przydatności rolniczej gleby należą do kompleksów: żytniego – bardzo dobrego i żytniego 

dobrego z przewagą IIIb, IVa i V klasy.  

 

 

2.2 DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

Na terenie wsi Gorzyń znajduje się neoklasycystyczny pałac zbudowany w końcu XIX w. 

Jego fronton zdobi portyk wsparty na czterech jońskich kolumnach. Od pd. przylega do 

pałacu zespół budynków gospodarczych wzniesionych w części z kamienia polnego w poł. 

XIX w. W pobliżu pojedyncze zabudowania pochodzące z końca XIX wieku i początków XX 

wieku. Zabytkowa pompa z początków XXw. zdobi wjazd do centrum wsi. Prócz tego na 

terenie wsi, znajduje się również budynek Stacji Kolejowej z początku XXw.  

Obiektem kultu religijnego jest figura Matki Boskiej znajdująca na placu we wschodniej 

części wsi. Plac i figura zastały wybudowane przez mieszkańców w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku. 
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Zdjęcie  4 Pałac w Gorzyniu 

     Źródło: UM i G Międzychód 

 

 

2.3 OBIEKTY I TERENY 

 

Dla wsi Gorzyń 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. 

Tereny zielone we wsi Gorzyń to przede wszystkim piękna aleja lipowo - klonowa 

biegnąca przez całą wieś, na początku, której stoją dwa potężne dęby. Tereny zielone 

obejmują również obszary położone nad jeziorem Gorzyńskim.  

W lipcu 2012 roku zostały oddane do użytku mieszkańcom tereny rekreacyjne, turystyczne 

i sportowe wraz ze świetlicą wiejską, dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, Oś IV Leader w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
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Zdjęcie  5 Aleja dębowa 

Źródło: UM i G Międzychód 

 

Zdjęcie  6 Jezioro Gorzyńskie 

Źródło: UM i G Międzychód 
 

W Gorzyniu ma początek pieszy czarny szlak (PTTK „międzychodzkie”): Gorzyń (0 km) 

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

(12,7) zadowoli gusta nawet najbardziej wybrednych piechurów, ponieważ prowadzi przez 

bardzo zróżnicowany  krajobrazowo teren. Rozpoczyna się on w Gorzyniu, później biegnie 

przez pola, łąki i lasy, przecina strumienie, punktem kulminacyjnym szlaku jest Królewska 

Góra skąd można podziwiać krajobraz okolic Dormowa, szlak kończy się ponownie w 

Gorzyniu. 

Przez Gorzyń biegnie również Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1 
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2.4 Infrastruktura społeczna 

 

Służba zdrowia  

Wieś Gorzyń obsługiwana jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Międzychodzie (szpital) oraz przychodnie lekarza rodzinnego.  

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Policja, Straż Pożarna 

Bezpieczeństwo publiczne na terenie wsi zapewnia w Powiatowa Komenda Policji w 

Międzychodzie, położona na granicach miasta w odległości 6km od wsi Gorzyń. 

W zakresie pożarnictwa bezpieczeństwo zapewnia Komenda Powiatowa Straży Pożarnych 

zlokalizowana w Międzychodzie. 

 

Kultura 

Na terenie Gorzynia na dzień dzisiejszy nie ma żadnej placówki kultury. Natomiast na 

terenie pobliskiego miasta i jednocześnie stolicy Gminy – w Międzychodzie, istnieje Dom 

Kultury. W Domu Kultury funkcjonują sekcje taneczne, Studio Piosenki, chór „Lutnia”, 

zespół ludowy, orkiestra dęta, sekcja plastyczna, przy Domu Kultury swą działalność 

prowadzi także Uniwersytet Trzeciego Wieku. Prócz tego Dom Kultury utrzymuje również 

kino - z regularnym repertuarem; projekcje odbywają się w odnowionej Sali. Dom Kultury 

jest także organizatorem wielu imprez i koncertów plenerowych – cyklicznych i przy różnych 

okazjach.  

Kolejną placówką kultury na terenie Gminy jest Biblioteka Publiczna im. J.D. Janockiego 

z Oddziałem Muzealnym. Biblioteka zajmuje parter budynku, w którym funkcjonuje także 

Dom Kultury. Posiada osobną salę na czytelnię, osobne sale wypożyczalni dla dzieci i dla 

dorosłych. Biblioteka prowadzi także placówki filialne w miejscowościach wiejskich Gminy.  

W Międzychodzie znajduje się także Muzeum Regionalne, które stanowi formalnie 

Oddział Muzealny Biblioteki. Muzeum zajmuje zabytkowy budynek, odnowiony w ostatnich 

latach. W Muzeum znajdują się ekspozycje etnograficzna, ekspozycja poświęcona Powstaniu 

Wielkopolskiemu oraz sale wystaw czasowych. Prócz swej statutowej działalności Muzeum 

organizuje ciekawe koncerty, wystawy, prelekcje, a także przygotowuje publikacje 

poświęcone regionowi. 
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Oświata 

We wsi Gorzyń nie ma przedszkola ani szkoły. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 

uczęszczają do Zespołu Przedszkolno – Szkolnego w sąsiedniej wsi Kamionna. 

Dzieci w wieku szkolnym również  uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Międzychodzie i Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie – placówek oddalonych od 

poszczególnych zabudowań wsi o ok.  4 km. Młodzież może pobierać naukę w jednej z 

czterech szkół średnich - o różnym profilu zlokalizowanych na terenie Międzychodu.  

2.5 Infrastruktura techniczna 

 

Infrastruktura techniczna 

Na terenie całej wsi istnieje stara sieć wodociągowa, która podlega wymianie. Wieś nie 

posiada gazu ziemnego, natomiast posiada infrastrukturę sanitarną. Wieś jest w pełni 

zelektryfikowana, wyposażona jest w sieć energetyczną. 

Wieś prawie w całości posiada utwardzone drogi. Brakuje jeszcze chodników przy drodze 

wojewódzkiej i przy drodze gminnej, które ułatwiłyby poruszanie się mieszkańców i 

zapewniłyby większe bezpieczeństwo.  

 

Zaopatrzenie w wodę 

Wieś jest wyposażona w sieć wodociągowa, zasilana w wodę ze studni głębinowej należącej 

do Miejskiej Spółki Komunalnej AQUALIFT Sp. z o o w Międzychodzie. 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

Wieś jest  w 100 % skanalizowana.  

 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zgkim.miedzychod.org%2F&ei=DDfxUJPXMsf54QTKtIBg&usg=AFQjCNEinBoYvZAzfF9eBqzENIRdCCNefw&sig2=TVI2ZJTlvbcjGX-SjhhXwQ&bvm=bv.1357700187,d.Yms
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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 

Na terenie wsi znajdują się przystanki autobusowe. Dwa przystanki przy drodze krajowej 

nr.24 i dwa przystanki  przy drodze wojewódzkiej nr.160. Mieszkańcy posiadają pełen dostęp 

do komunikacji PKS. Do głównego dworca PKS jest ok. 5 km od granicy wsi. 

Przez wieś przechodzi asfaltowa szosa – jest to fragment drogi krajowej 24, fragment drogi 

wojewódzkiej 160.  

Drogi wewnętrzne  

- gminna posiada nawierzchnie asfaltową na długości ok. 200m, pozostała część drogi o 

odcinku ok. 300m posiada nawierzchnię z płyt betonowych . 

Brak infrastruktury drogowej na dwóch drogach bitych gruntowych stanowiących dojazd do 

drogi gminnej. 

Odległość do Międzychodu ok. 4 km, do Poznania 80 km, do Gorzowa 68 km. 

 

Telekomunikacja i Internet 

Wieś Gorzyń posiada dostęp do sieci TPSA oraz do internetu przewodowego i 

bezprzewodowego, nie ma kłopotów z dostępnością wszystkich operatorów sieci 

komórkowych.  

  

 

2.6 GOSPODARKA I ROLNICTWO 

 

Sołectwo Gorzyń jest miejscowością, w której swe siedziby mają trzy zakłady typowo 

rolnicze są nimi:  

 Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w dzierżawie,  

 Zakład Doświadczalno Dydaktyczny Uprawy Roli i Roślin,   

 Zakład Doświadczalny Żywienia Zwierząt. 

Dwie placówki gastronomiczne na terenie sołectwa zapewniają przejezdnym wykwintne 

posiłki jak również bazę noclegową: 

 Zajazd „Monika”, 

 „Gościniec Ostęp”. 
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Zakłady usługowo handlowe to dwa sklepy ogólno spożywcze, warsztat mechaniki 

pojazdowej i zakład lakiernictwa pojazdowego oraz stacja paliw Shell. 

. 

 

Zdjęcie  7 „Gościniec Ostęp” 

    Źródło: UM i G Międzychód 

 

 

2.7 KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

 

Wśród mieszkańców wsi Gorzyń dominują ludzie w średnim wieku, z wykształceniem 

podstawowym i zawodowym, jest też wysoki odsetek młodej części mieszkańców z 

wykształceniem średnim.  Dużą część mieszkańców stanowią emeryci i renciści. 

Mieszkańcy w wieku średnim utrzymują się z pracy  głównie w Zakładzie Mebli 

Tapicerowanych Christianapol w Łowyniu - 8km od Gorzynia, Przedsiębiorstwie 

Budowlanym – Paech w Międzychodzie - 5km od Gorzynia. Ze względu na dużą ilość firm 

na terenie gminy i samo zatrudniających się osób nie występuje na terenie sołectwa na 

masową skalę problem bezrobocia.  

Na terenie wsi oprócz Rady Sołeckiej funkcjonuje również Stowarzyszenie „Gorzyń 600”. 

Założone zostało w lipcu 2012 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest przygotowanie 

uroczystości obchodów 600-lecia istnienia Gorzynia, które przypada w 2015 roku.  
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W następującej tabeli dokonano analizy zasobów miejscowości Gorzyń położonej 

w Gminie Międzychód. Jej wyniki przedstawiono w tabeli nr 2. 

Tabela 2 Analiza zasobów miejscowości GORZYŃ 

  

Jak jest teraz? 

 

Jak będzie po odnowie? 

 

1. Co wyróżnia? 

- Gorzyń położony jest w atrakcyjnym 

krajobrazowo, przyrodniczo, a także 

turystycznie miejscu (nad jeziorem, w pobliżu 

lasów bogatych w owoce runa leśnego, szlak 

turystyczny i trasa rowerowa), co stwarza szanse 

na rozwój wsi pod kątem przyrodniczo 

krajoznawczym. 

 

- wieś posiada dobrą infrastrukturę oraz  

zabudowę - kanalizacja, wodociąg, oświetlenie  

 

- wieś posiada świetlicę wiejską oraz tereny 

rekreacyjne, turystyczne i sportowe oraz plac 

zabaw, które znajdują się przy świetlicy 

wiejskiej. Miejsce to stanowi doskonałe zaplecze 

dla zagospodarowywania czasu wolnego dzieci i 

młodzieży, rozwoju, kulturalnego i fizycznego 

mieszkańców wsi, jak również turystów 

 

- brak instytucji spełniających funkcje  

kulturalne dla dzieci i młodzieży. 

 

- brak na terenie wsi kółek zainteresowań dla 

dzieci i młodzieży co pozwoliło by na lepsze 

zagospodarowanie czasu wolnego naszym 

mieszkańcom. 

 

- duża odległość do szkół dla dzieci i młodzieży  

 

Świetlica wiejska,  zaplecze rekreacyjno - sportowe, 

miejsca zabaw dla dzieci będą systematycznie 

doposażane i rozbudowywane aby w jak największym 

stopniu zabezpieczyć rozwój kulturalny i rekreacyjno – 

sportowy naszym mieszkańcom i gościom. Przestrzeń 

wokół będzie uzupełniona zielenią i  małą architekturą. 

 

Powstaną kółka zainteresowań, które przyczynią się do 

dalszego rozwoju naszych mieszkańców. 

 

Odbywać się będą imprezy plenerowe, które wpłyną na 

poprawę relacji międzyludzkich i będą ogniwem w 

budowaniu solidarności  więzi społecznej.  

 

Inwestycje te będą prowadzone etapami ze środków 

gminnych przy udziale Rady Sołeckiej jako ciała 

doradczego i mobilizującego mieszkańców . 

 

2. Jakie pełni 

funkcje? 

Funkcje mieszkaniowe: większość mieszkańców 

zatrudniona jest poza miejscem zamieszkania  w 

Gorzyniu tylko mieszka – posiada swój dom. 

 

Funkcje przemysłowe: ze względu na specyfikę 

wsi Gorzyń te funkcje odgrywają znikomą rolę. 

 

 Funkcje rolnicze: część mieszkańców pracuje w 

Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym i w 

Zakładach Doświadczalnych , które ściśle 

związane są z pracą w rolnictwie. 

Funkcje sołectwa nie ulegną zmianie, jednak 

poszerzone zostaną o funkcje rekreacyjne poprzez 

rozbudowę zaplecza rekreacyjnego, sportowego,  

 

Rozwinięta będzie także funkcja oświatowo- kulturalna 

poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży godziwych i 

atrakcyjnych warunków spędzania wolnego czasu i 

edukacji oraz sportów 

 

3. Kim są 

mieszkańcy? 

Społeczeństwo o dostatecznym i dobrym 

poziomie materialnym – co uwidacznia się po 

stanie domostw i zagród;  

 

Mieszkańcy to ludność miejscowa oraz nieliczna 

grupa osób będąca na stałe związana z 

Międzychodem, którzy Gorzyń traktują jak 

swoje nowe miejsce zamieszkania i 

wypoczynku. 

 

Zapewnione zostaną dzieciom i młodzieży właściwe 

warunki rozwoju i spędzania wolnego czasu.  

Zwiększone będą możliwości edukacji, zajęć 

kulturalnych, rekreacyjnych sportowych dla dzieci i 

młodzieży z terenu wsi, a także zaktywizowani zostaną 

mieszkańcy do wspólnego działania w tym kierunku 

poprzez danie im właściwej bazy lokalowej i terenu. 

 

Organizowane będą akcje na rzecz wsi oraz  

przygotowywane wspólnie z Gminą projekty dotyczące 

organizacji form spędzania wolnego czasu, opieki nad 

dziećmi i młodzieżą; organizowane będą imprezy 

gminne (sportowych, kulturalnych, rozrywkowych)  na 

terenie sołectwa. 

4. Co daje 

utrzymanie? 

- Świadczenia emerytalne i rentowe 

- Praca zarobkowa 

- Działalność na własny rachunek 

- Zasiłki dla bezrobotnych (w najmniejszym 

stopniu)  

 

Stopa bezrobocia jest równa ze średnią gminną. 

Poprawa infrastruktury wsi przyczyni się do dalszego 

wzrostu atrakcyjności lokalizacji zakładów pracy, a co 

za tym idzie możliwości wzrostu zatrudnienia. 
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Jak jest teraz? 

 

Jak będzie po odnowie? 

 

Zatrudnienie głównie w poza miejscowych 

zakładach produkcyjnych i usługowych;  
5. Jak jest 

zorganizowana? 

Na terenie sołectwa działają: 

Rada sołecka 

Liga Sołecka 

Stowarzyszenie „Gorzyń 600” 

 

 

Współdziałanie organizacji dla dobra i odnowy 

sołectwa, które będą współtworzyć programy rozwoju 

dzieci i młodzieży zmierzających do zapewniania im 

właściwych sposobów spędzania czasu wolnego  

Wspólne organizowanie imprez rekreacyjnych 

Wspólne organizowanie życia kulturalnego 

Wspólne prace na rzecz poprawy wyglądu i estetyki 

naszej wsi 

6. Co proponuje 

dzieciom i 

młodzieży? 

Na terenie sołectwa działa: 

- Liga Sołecka 

- Stowarzyszenie „Gorzyń 600” 

 

Dzieci i młodzież będą mogły w większym stopniu 

korzystać terenów rekreacyjnych, turystycznych i 

sportowych, co wpłynie na ich rozwój. 

7. Z kim 

rozwiązuje 

problemy? 

Sołtys 

Burmistrz 

Rada sołecka 

Rada Gminy 

Współpraca pomiędzy organizacjami układa się 

pomyślnie. 

Położony będzie większy nacisk na aktywność 

mieszkańców, aby rozbudzić ich zainteresowanie wsią 

oraz wprowadzone będą konsultacje ze społeczeństwem 

w istotnych sprawach związanych z sołectwem 

 

Stworzone zostaną organizacje sportowe i młodzieżowe 

(m.in. drużyna piłkarska, harcerska) oraz wiejskie np. 

koła gospodyń na terenie wsi – tak by wspólnie tworzyć 

ofertę kulturalno-edukacyjną dla dzieci i młodzieży. 

8 Jakie obyczaje 

i tradycje 

pielęgnuje i 

rozwija? 

Kultywowanie tradycji religijnych.   

 

Następuje szybki zanik wszelkich tradycji 

świeckich – ludowych 

Dobre zaplecze i baza lokalowa da możliwości rozwoju 

działalności zespołów amatorskich (śpiewaczych, 

tanecznych i innych)  

 

Szeroko zakrojona animacja życia kulturalno-

społecznego w Gorzyniu poprzez wspólne akcje  

kulturalne i sportowe z gminnymi placówkami kultury 

(dom kultury, muzeum, biblioteka, organizacje 

sportowe i inne)  

9. Jaki ma 

wygląd? 

Wygląd wsi jest dobry –  domy i ich obejścia 

zadbane na miarę możliwości finansowych 

mieszkańców, istnieją obszary zaniedbane to 

tereny stanowiące obrzeża wsi  

 

W najgorszym stanie znajdują się obiekty 

użyteczności publicznej. 

 

Drogi gminne są w kiepskim stanie i wymagają 

przebudowy i uzbrojenia w sieć kanalizacji 

deszczownianej. 

 

Brakuje chodników, przy drogach gminnych i 

wojewódzkich. 

 

Obejścia uporządkowane. Domy zadbane a ich elewacje 

wzajemnie ze sobą współgrają - wygląd wsi jest bardzo 

estetyczny 

 

Współpraca wszelkich instytucji gminnych w celu 

poprawy sytuacji obiektów publicznych, terenów 

rekreacyjnych i sportowych 

 

Odnowa przestrzeni publicznej w m. Gorzyń – poprzez 

wspólne akcje na rzecz zieleni w tych miejscach. 

Sadzenie krzewów i drzew przy terenach rekreacyjnych 

i sportowych. Porządkowanie terenów zielonych. 

Przebudowa dróg gminnych i wyposażenie ich w 

kanalizację deszczownianą. 

Budowa chodników przy drogach celem bezpiecznego 

poruszania się mieszkańców i turystów. 

 

10 Jakie są 

mieszkania i 

obejścia? 

- W większości zabudowę stanowią bloki   

mieszkalne,  

- zabudowa jednorodzinna,  

- budynki mieszkalne tzw. czworaki, 

- budynki mieszkalne dwu rodzinne. 

 

Budynki mieszkalne w stanie dobrym i bardzo 

dobrym,  

- ciągły wzrost estetyki całej wsi lub utrzymanie na 

dotychczasowym poziomie wyglądu obejść. 

- zagospodarowane zostaną tereny zieleni zarządzane 

przez miasto; 

- estetyczne obejścia i ogródki 

- nasadzone zostaną krzewy i drzewa przy obiektach 

użyteczności publicznej 

11. Jaki jest stan 

otoczenia i 

środowiska 

naturalnego? 

Wieś leży na skrzyżowaniu drogi krajowej z 

drogami lokalnymi. Otoczona w większej części 

lasami, parkiem nad jeziorem Gorzyńskim 

zaliczanym do I-szej klasy czystości 

umiejscowionego w malowniczym, 

pagórkowatym, pokrytym lasami terenie.  

 

Wieś jest skanalizowana.  

 

Wieś, czysta, zielona bez dzikich wysypisk śmieci, z 

właściwą gospodarką odpadami, z zadbanymi terenami 

rekreacyjnymi. 

 

Wymieniona sieć wodociągowa zabezpieczająca 

mieszkańców w zdrową wodę. 

 

 

Prowadzone będą: 
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Jak jest teraz? 

 

Jak będzie po odnowie? 

Potrzeba wymiany starej azbestowej głównej 

sieci wodociągowej.  

 

Zaniedbany i zarośnięty park dworski i plaża nad 

J. Gorzyńskim. 

 

- akcje uświadamiające, porządkowe  

 

- inwestycje związane z rewitalizacją terenów zieleni 

(park dworski, plaża) i  ochroną środowiska. 

 

12. Jakie jest 

rolnictwo? 

We wsi  występuje rolnictwo dydaktyczno- 

badawcze na bazie trzech zakładów:  

Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego, 

Zakładu Doświadczalno Dydaktycznego Uprawy 

Roli i Roślin, Zakładu Doświadczalnego 

Żywienia Zwierząt wszystkie instytucje podległe 

są Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu. 

Brak rolników indywidualnych. 

 

Mieszkańcy posiadają ogródki działkowe na 

których, w okresie wiosenno letnim po pracy 

spędzają  czas wolny i odpoczywają po szarej 

codzienności.  

  

Współpraca z tymi zakładami  dla dobra mieszkańców i 

wsi.(pomoc w realizacji przedsięwzięć podejmowanych 

przez mieszkańców) 

 

Stworzyć możliwość mieszkańcom wsi na uzbrojenie 

swoich ogródków działkowych w media typu : 

instalacja elektryczna, sieć wodociągowa, sieć 

kanalizacyjna co umożliwi im stworzenie prywatnych 

miejsc wypoczynku i rekreacji dla ich własnego dobra i 

oderwania się od szarej codzienności.  

 

13. Jakie są 

powiązania 

komunikacyjne? 

Wieś leży przy drodze krajowej nr 24 i drodze 

wojewódzkiej nr.160 ; dobre połączenie 

komunikacyjne do Poznania, Gorzowa, 

Międzyrzecza, Świebodzina, Słubic, 

Międzychodu,  

 

Brak profilowania utwardzonych dróg 

gruntowych na terenie wsi  

 

Powstaną drogi i ulice wiejskie o dobrej nawierzchni z 

instalacją deszczownianą a postępujące zniszczenia 

istniejących nawierzchni asfaltowych zostaną 

naprawione. 

 

 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie
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Rozdział 3.  

Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

3.1 ANALIZA SWOT 

W rozdziale trzecim Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń przeprowadzono analizę SWOT. 

Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron Sołectwa oraz przeanalizowanie 

szans i zagrożeń wynikających z otoczenia pozwoli na sformułowanie celów.  
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SILNE STRONY SŁABE STRONY 

Położenie: 

 w znanym turystycznie regionie - Gmina Międzychód i okolica 

rozpoznawalna przez turystów (Kraina Stu Jezior i Puszcza 

Notecka); 

 w pobliżu atrakcji turystycznych (gotycki kościół w Kamionnie, 

Rezerwat „Dolina Kamionki”,  Ośrodek Edukacji Przyrodniczej 

w Chalinie, Centrum Edekacji Regionalnej i Przyrodniczej w 

Mniszkach plaże nad jeziorami –Gorzyń, Prusim, miasto 

Międzychód, , a także inne ośrodki i atrakcje turystyczne);  

 w pobliżu szlaków turystycznych pieszych, miejsce dogodne do 

przeprowadzenia szlaków rowerowych; 

 w pobliżu miejsc noclegowych (Zajazd „Monika”, „Gościniec 

Ostęp”, ośrodki turystyczne Mierzyn, Sieraków, ośrodki i 

pensjonaty Villa Toscania, Dormowo, hotel w Międzychodzie, i 

inne oraz kwatery agroturystyczne); 

 w pobliżu dużych ośrodków miejskich  (Poznań 80 km, Gorzów 

Wlkp. 68 km, Berlin 180 km) i głównego traktu komunikacyjnego 

(Poznań - Gorzów – Szczecin - droga nr 24, autostrada A2 – 40 

km); 

Walory wsi: 

 atrakcyjna najbliższa okolica (w pobliżu Jezioro Gorzyńskie, 

Jezioro Leśne, Jezioro Gorzyckie ,ogromne kompleksy leśne i 

parkowe , z zabytkowymi czerwonymi bukami,  duża 

różnorodność występującego ptactwa, ciekawa roślinność); 

neoklasycystyczny pałac zbudowany w końcu XIX w. Jego fronton 

zdobi portyk wsparty na czterech jońskich kolumnach. Od pd. 

przylega do pałacu zespół budynków gospodarczych 

wzniesionych w części z kamienia polnego w poł. XIX w 

 możliwości dalszej adaptacji istniejących obiektów i otoczenia 

nad jeziorem Gorzyńskim i w centrum wsi, 

 szlaki turystyczne piesze i rowerowe duża powierzchnia lasów w 

najbliższej okolicy 

 czyste środowisko naturalne mimo istniejących zakładów 

przemysłowych. 

 dostęp do imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców 

sołectwa i mieszkańców Gminy organizowanych na terenie 

Międzychodu. 

Łatwy dostęp do szkolnictwa 

 zorganizowane dowozy do szkół i przedszkola. 

Istniejąca podstawowa infrastruktura techniczna: 

 sołectwo jest zwodociągowanie, skanalizowane, większość dróg 

utwardzona,  

 sołectwo posiada sieć energetyczną i częściowe oświetlenie 

uliczne,  

 pełna dostępność telekomunikacyjna 

 

 Brak alternatyw aktywizacji 

zwłaszcza dzieci i młodzieży 

pozbawionej popołudniami 

możliwości korzystania z 

propozycji miejskich – ze względu 

na odległość,  

 Brak placówek kulturalnych ( filia 

biblioteki)  

 Słabo wyposażony plac zabaw dla 

dzieci 

 Słabo rozwinięta baza turystyczna 

mimo dużych atrakcji w pobliżu  

 Zaniedbane szlaki turystyczne i 

trasy rowerowe  

 Zbyt słabo wykorzystane 

możliwości rozwoju i turystyki i 

rekreacji 

 Stara instalacja wodociągowa 

 Brak kanalizacji deszczowej przy 

drogach gminnych 

 Brak chodnika przy drodze 

wojewódzkiej nr.160, który 

połączyłby wieś Gorzyń z wsią 

Wielowieś i zarazem stworzyłby 

bezpieczne warunki dla poruszania 

się mieszkańców, turystów 

 Bardzo małe zainteresowanie 

mieszkańców wsi  sprawami 

lokalnymi.  

 Niska aktywność społeczna 

mieszkańców. 

 

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 – 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 

 Brak propozycji kulturalnych, 

spędzania wolnego czasu dla dzieci i 

młodzieży – powodować będzie 

osłabienie możliwości 

wychowawczych, w konsekwencji 

przyniesie problemy  degradacji 

kulturalnej i społecznej młodych 

mieszkańców Gorzynia 

 Słabe wykorzystanie świetlicy, 

zaplecza rekreacyjno-sportowego i 

turystycznego osłabi możliwości 

rozwoju kulturalnego   na terenie 

wsi i pozbawi mieszkańców szansy 



28 

 Poszerzanie rynku pracy  

 Zainteresowanie partnerów zachodnich walorami 

turystycznymi i gospodarczymi gminy 

 Poprawa estetyki sołectwa 

 Promocja walorów sołectwa 

 Dokształcanie społeczeństwa - szkolenia i kursy 

 

na odbudowę solidarności i 

aktywności społecznej . 

 Brak środków finansowych 

 Nie wykorzystanie możliwości 

rozwoju turystyki i rekreacji 

 Migracja młodzieży do dużych 

miast i poza granice kraju 

 Niebezpieczeństwo niepełnego 

wykorzystania szans jakie dają 

środki Unii Europejskiej 

 Niekontrolowane zanieczyszczania 

środowiska odpadami – dzikie 

wysypiska śmieci 

 

 

3.2 CEL OGÓLNY I CELE STRATEGICZNE PLANU ODNOWY 

 

Cel Planu Odnowy  Miejscowości Gorzyń na lata 2014 – 2020 i strategia jego osiągnięcia są zgodne 

z priorytetami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód i określony został 

następująco:  

Celem ogólnym Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń 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 ogólnego odbywać się będzie poprzez osiąganie celów strategicznych, 

zdefiniowanych w odpowiedzi na zmiany zachodzące w gospodarce oraz wniosków wynikających 

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

także co ważne definiowanych przez mieszkańców wsi Gorzyń. 

    W świetle powyższego sformułowano podstawowe cele strategiczne Planu Odnowy 

Miejscowości Gorzyń: 

 Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej i 

turystycznej. 

 Wzrost poziomu usług społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców wsi. 

 Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa, w działaniach na rzecz odnowy wsi. 

 Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej. 

 Rewitalizacja terenów zielonych na terenie sołectwa we współpracy z 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (park dworski, plaża, tereny rekreacyjno 

- sportowe). Tworzenie ścieżek edukacyjnych. 

 

Cel strategiczny 1.  Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury rekreacyjno - 

sportowej i turystycznej 
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Działania:  

 Doposażanie obiektu rekreacyjno – sportowego.  

 Budowa bieżni, skoczni, miejsca do rzutu kulą. 

 Budowa siłowni plenerowej na terenie obiektu rekreacyjno sportowego 

 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 

 Wyposażenie placu zabaw w nowe elementy. 

 Budowa wiaty biesiadnej.  

 Zagospodarowanie plaży  nad jeziorem Gorzyńskim. 

 Oznaczenie szlaków i ścieżek turystycznych.  

 Odnowienie i wytyczenie nowych ścieżek spacerowych w parku otaczającym jezioro 

Gorzyńskie.  

 

Cel strategiczny 2.  Wzrost poziomu usług społecznych i edukacyjnych dla mieszkańców 

wsi 

Działania: 

 dobrze funkcjonująca świetlica wiejska, 

 tworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych terenów rekreacyjno – sportowych, 

 budowa bezpiecznego, wyposażonego w atestowane urządzenia zabawowe placu 

zabaw dla dzieci, 

 poprawa estetyki i nowe zagospodarowane terenów wokół budynków użyteczności 

publicznej. 

 

 

Cel strategiczny  3. Wspieranie inicjatyw mieszkańców sołectwa, w działaniach na rzecz 

odnowy wsi. 

Działania: 

 inicjowanie wspólnych działań na rzecz odnowy wsi, 

 stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi, zwłaszcza dla dzieci i 

młodzieży, 

 powołanie nowych organizacji społecznych, 

 motywowanie do utrzymania wysokiej estetyki wyglądu wsi, 

 promocja walorów przyrodniczo - turystycznych sołectwa Gorzyń.  

 

Cel strategiczny 4.  Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej 
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 Działania:   

 przebudowa drogi gminnej i dróg gruntowych na terenie wsi Gorzyń wraz z 

kanalizacją deszczową. 

 budowa chodników (przy drodze wojewódzkiej nr160, drodze gminnej i przy 

przebudowanych drogach gruntowych), 

 budowa brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa, 

 budowa głównych przyłączy kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i    

energetycznej dla działek rekreacyjnych , ogródków. 

 

Cel strategiczny 5. Rewitalizacja terenów zielonych na terenie sołectwa we współpracy z 

Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (park dworski, plaża, tereny rekreacyjno-

sportowe). Tworzenie ścieżek edukacyjnych. 

 Współpraca z UP Poznań na rzecz rewitalizacji parku i plaży. 

 Odtworzenie ścieżek spacerowych w parku nad jeziorem. 

 Wyeksponowanie okazałych drzew i pomników przyrody na terenie parku. 

  Zagospodarowanie terenu plaży i odtworzenie jej dawnego wyglądu. 

 Budowa boiska do piłki plażowej. 

 Stworzenie ścieżek naukowo - dydaktycznych przy współpracy kadry naukowej 

UP Poznań   
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Rozdział 4.  

Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących 

społeczność lokalną 

 

Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń opiera się w głównej mierze na wykorzystaniu 

istniejących walorów przyrodniczych i na polepszeniu infrastruktury turystyczno - sportowej 

sołectwa. Głównym celem jest doposażenie istniejących terenów rekreacyjnych i sportowych 

w elementy architektury rekreacyjno-sportowej, które przyczynią się do większej aktywności 

mieszkańców wsi w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji a zarazem spowodują odbudowę 

więzi społecznych a co za tym idzie zwiększą aktywność społeczności wiejskiej i podniosą 

atrakcyjność naszej wsi w oczach turystów.  

Rewitalizacja terenów zieleni pozwoli na uatrakcyjnienie naszej miejscowości pod 

względem turystycznym, dydaktycznym a w mieszkańcach wsi obudzi poczucie gospodarza 

dbającego o swoje mienie. 

 Powstające obiekty rekreacyjno-sportowe są alternatywą dla mieszkańców wsi i 

propozycją spędzania wolnego czasu. Rozwój infrastruktury rekreacyjno – sportowej jest 

także głównym, zgłaszanym przez mieszkańców postem.  

Pomimo już istniejącego  poziomu infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, 

wodociąg, większość dróg utwardzonych, chodniki i oświetlenie uliczne) we wsi konieczne 

jest dalsze inwestowanie,  co dodatkowo przyczyni się do podniesienia estetyki wsi.  

 

Plan Odnowy Miejscowości uwzględnia również działania inwestycyjne i remontowe na 

terenie całego sołectwa. Ważnym elementem będą także działania społeczne. 

 

Wieś od kilku lat zaczyna prężnie się rozwijać. 

By kontynuować ten proces należy nadal inwestować w infrastrukturę turystyczną, 

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

sołectwa, w związku z tym w latach 2014-2020 zaplanowano główne działania w 

dziedzinach:  

 infrastruktura rekreacyjno - sportowa i turystyczna, 

 infrastruktura społeczna, kulturalna i edukacyjna, 

 inicjatywa społeczna, 

 infrastruktura techniczna. 

 infrastruktura przyrodnicza. 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy planowanych zadań inwestycyjnych. 

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

Gorzyń do roku 2020 wyniesie  2 107 000,00 zł.  

Planowane zadania wpisane są w Wieloletnią Prognozę Finansową oraz w Plan Rozwoju 

Lokalnego Gminy Międzychód 2014 - 2020. Gmina Międzychód wystąpi o dofinansowanie 

niektórych inwestycji ze środków unijnych. 

 

Tabela 3  Szacunkowy harmonogram finansowy planowanych zadań do roku 2020 

Lp. Zadanie 

Planowany 

okres 

realizacji 

Koszt w zł Źródło finansowania 

I 

Urządzanie terenów rekreacyjnych, turystycznych, 

sportowych i świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Gorzyń 

2014-2020                  352 000 
 

 

1 Dopasażenie świetlicy  2014-2018 24 000 
 

 

- Zakup sprzętu audio 2014 2 500 
Fundusz Sołecki lub 

 

- Zakup stołów i ławek 2014-2015 5 000 
Fundusz Sołecki lub 

 

- Zakup krzeseł 2014-2015 3 000 
Fundusz Sołecki lub 

 

- Zakup zmywarki do naczyń 2015 2 000 
Fundusz Sołecki lub 

 

- Zakup namiotów imprezowych 2014-2016 5 000 
Fundusz Sołecki lub 

 

-  Zakup patelni elektrycznej 2015 3 500 
Fundusz Sołecki lub 

 

- 
Zakup gier panszowych, sprzętu sportowego do gier 

zespołowych 
2014-2017 3 000 

Fundusz Sołecki lub 
 

2. 
Powiększenie sali tanecznej Świetlicy Wiejskiej wraz 

z budową zaplecza kuchennego 
2018-2019 50 000 

Budżet Gminy 

Międzychód/ 
 

3. 
Doposażenie istniejącego kompleksu rekreacyjno - 

sportowego 
2013-2020 188 000  

- Montaż ogrodzenia dla boiska wielofunkcyjnego 2013 26 000 
Wielkopolska Odnowa 
Wsi / Budżet Gminy 

- Wykonanie bieżni o dł.100 m 2014-2015 10 000  

- Wykonanie skoczni  

 

2014-2015 
7 000  

- 
Wybudowanie wiaty biesiadnej z miejscem do 

grillowania na potrzeby mieszkańców i turystów 
      2013-2015 28 000  

- Wykonanie siłowni plenerowej       2014-2016 30 000  

- 
zakup i montaż  atestowanych elementów na placu 

zabaw dla dzieci. 
      2014-2018 17 000 

Budżet Gminy 

Międzychód/ 
PROW 2007-2013 OŚ 

IV 

- 
Wybudowanie oświetlenia na terenie obiektu 

rekreacyjno - sportowego 
2014-2016 70 000  
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Lp. Zadanie 

Planowany 

okres 

realizacji 

Koszt w zł Źródło finansowania 

4. Zagospodarowanie terenu 2014-2020 90 000  

- 
utworzenie miejsca rekreacyjnego (miejsce na ognisko, 

ławki zieleń wysoka)  
2014-2016 5 000  

- 
tablice informacyjne promujące szlaki piesze Krainy 

100 Jezior 
2014-2015 3 000 

Budżet Gminy 

Międzychód/ 

PROW 2007-2013 OŚ 
IV 

- 
Wyprofilowanie, utwardzenie drogi dojazdowej i 

wykonanie chodnika . 
2014-2017 36 000 

Budżet Gminy 

Międzychód/ 

PROW 2007-2013 OŚ 
IV 

- 

Nasadzenia drzew i krzewów, zagospodarowanie i 

upiększenie zielenią skarp przy obiekcie rekreacyjno-

sportowym 

2014-2016 6 000 

Budżet Gminy 

Międzychód/ 
PROW 2007-2013 OŚ 

IV 

- 
Utwardzenie, wyprofilowanie drogi dojazdowej do 

świetlicy wiejskiej oraz wytyczenie strefy chodnika 
2014-2015 15 000  

- 

Wykupienie gruntu od UP Poznań w celu wytyczenia 

drogi wyjazdowej z obiektu rekreacyjno -sportowego w 

kier. drogi wojewódzkiej nr 160.  

2014-2016 25 000  

II 
Rewitalizacja parku dworskiego i plazy przy 

jeziorze Gorzyńskim 
2014-2018 400 000  

III 
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 160 

od strony wschodniej 
2014 85 000 

Budżet Gminy 

Międzychód 

IV 
Budowa chodnika łączącego Gorzyń i Wielowieś 

przy drodze wojewódzkiej nr 160 
2014-2016 200 000  

V 

Budowa głównych przyłączy kanalizacji sanitarnej, 

wodociągowej i energetycznej dla działek 

rekreacyjnych. 

2016 150 000 
Budżet Gminy 

Międzychód 

VI 
Przebudowa głównej azbestowej instalacji 

wodociągowej na terenie wsi  
2017 150 000 

Budżet Gminy 

Międzychód 

VII 
Budowa chodnika przy drodze gminnej po stronie 

południowej 
2016 45 000 

Budżet Gminy 

Międzychód 

VII 
Budowa 2 punktów świetlnych przy drodze 

prowadzącej do obiektu rekreacyjno sportowego. 
2015 40 000  

VIII 
Przygotowanie i przeprowadzenie obchodów 

600 lecia istnienia wsi Gorzyń 
2015 25 000  

IX 

Przebudowa drogi gruntowej o dł.100m wraz z 

odprowadzeniem wody deszczowej, biegnącej w 

kierunku   działki Pana Kramera. 

- wyprofilowanie, okrawężnikowanie i utwardzenie  

drogi 

- budowa chodnika na długości 750 m 

2015-2016 60 000  

X 

Budowa i oznaczenie szlaków pieszych i rowerowych 

na terenie sołectwa. Odnowienie ścieżek 

spacerowych w parku przylegającym do Jeziora 

Gorzyńskiego 

2014-2018 40 000  

XI 
Położenie nakładki asfaltowej na całości drogi 

gminnej , przebudowa miejsc parkingowych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej 

2018 450 000  

XII 
Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów 

zielonych i miejsc rekreacji 
2014 – 2020 35 000  

XIII Organizacja imprez kulturalnych 2014 – 2020 40 000  

XIV Promocja regionu sołectwa 20014– 2020 35 000  

     

     

Łączna kwota 2.107. 000  
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4.1 INFRASTRUKTURA REKREACYJNO – SPORTOWA i TURYSTYCZNA.                                                 

Głównym działaniem inwestycyjnym w zakresie infrastruktury rekreacyjno – sportowej i 

turystycznej jest doposażenie istniejących terenów rekreacyjnych i sportowych w elementy 

architektury rekreacyjno-sportowej ( bieżnia, skocznia, siłownia plenerowa, plac zabaw, wiata 

biesiadna, które przyczynią się do zwiększenia aktywności mieszkańców  w dziedzinie 

kultury fizycznej i rekreacji a zarazem spowodują odbudowę więzi społecznych a co za tym 

idzie pobudzą aktywność społeczności wiejskiej i podniosą atrakcyjność naszej wsi w oczach 

turystów. Pozwoli to na tworzenie w okresie letnim większej ilości imprez plenerowych o 

charakterze sportowym a to z kolei przyczyni się do stopniowego wzrostu zainteresowania 

naszą miejscowością i będzie miało pozytywny wpływ na promocje naszego regionu. Budowa 

ścieżek spacerowych na terenie parku, który okala Jezioro Gorzyńskie, odbudowa szlaków 

turystycznych pieszych i rowerowych, prace pielęgnacyjne na miejscowej plaży i 

zagospodarowanie terenu do niej przyległego poprawi estetykę i podniesie walory turystyczne 

tych miejsc oraz wpłynie na poprawę wypoczynku  mieszkańców jak i również osób 

odwiedzających naszą wieś. Budowa ścieżek naukowo dydaktycznych na terenie parku 

opisujących jego faunę i florę będzie stanowić ogromna bazę dydaktyczną dla uczniów szkól 

podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Natomiast dla studentów UP Poznań będzie 

ogromnym ośrodkiem badawczym i narzędziem do powstawania tematów prac magisterskich 

w szerokim tego słowa znaczeniu. 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 Gorzyń.  
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Zdjęcie 8 Festyn Letni. I Turniej o Złotą Pyrę  

Źródło: Dane Sołectwa Gorzyń 
 

 

Zdjęcie 9 Festyn Letni. I Turniej o Złotą Pyrę  

Źródło: Dane Sołectwa Gorzyń 
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Zdjęcie 10 Festyn Letni. Uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej  

Źródło: Dane Sołectwa Gorzyń 
 

 

4.2 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I EDUKACYJNA 

 

Głównym założeniem Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń, w zakresie ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej jest budowa Świetlicy Wiejskiej przy obiekcie rekreacyjno-

sportowym. pełniącej funkcje wiejskiego centrum kultury . 

 

Głównym celem realizacji tego zadania będzie „Podniesienie standardu usług kulturalnych 

i społecznych świadczonych na terenie wsi Gorzyń poprzez: wykorzystanie Świetlicy 

Wiejskiej  (sala ze sceną o pow.120m
2
 , sala gier [stół do tenisa, bilard, gry planszowe],  

 kuchnia, magazynek, zadaszenie na zewnątrz świetlicy na potrzeby imprez na świeżym 

powietrzu). 

Udostępnienie zbudowanych pomieszczeń na potrzeby realizacji wspólnych 

przedsięwzięć mieszkańców wsi, takich jak działalność świetlicowa dla dzieci i 

młodzieży, prace i działania gospodyń wiejskich, prace skierowane na tworzenie imprez 

kulturalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowanie różnych kursów dla 

mieszkańców ( kurs tańca, aerobiku ), tworzenie grup artystycznych (tanecznych, 
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muzycznych, teatralnych wśród dzieci i młodzieży), organizowanie wiejskich zabaw 

okolicznościowych, zebrania wiejskie, a także inne formy aktywności społeczno – 

kulturalnej”. 

 

Tak sformułowane cele będą mogły zostać zrealizowane dzięki posiadanej Świetlicy 

wiejskiej, otoczonej zapleczem rekreacyjno- sportowym. Zrealizowanie  operacji przyczyni 

się do integracji środowiska wiejskiego, będzie to pierwsza placówka tego typu w Sołectwie 

Gorzyń  zaspokajająca potrzeby mieszkańców wsi. Dodatkowo - istniejąca bryła 

architektoniczna budynku wraz z uporządkowanym  terenem wokół wpłynie na odnowę 

centrum wsi i zwiększy jej atrakcyjność.  

 Konieczne jest także utworzenie ogólnodostępnej kafejki internetowej, w której każdy z 

mieszkańców będzie miał możliwość za darmo skorzystać z Internetu. 

Kolejnymi działaniami w tym zakresie będzie budowa bezpiecznego, wyposażonego w 

atestowane urządzenia zabawowe placu zabaw dla dzieci na terenie przyległym do Świetlicy 

Wiejskiej.  

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

wokół budynków użyteczności publicznej, terenu rekreacyjno - sportowego. 

 

 

4.3 INICJATYWA SPOŁECZNA 

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

głównych celów Planu Odnowy Miejscowości będzie inicjowanie wspólnych działań na rzecz 

odnowy wsi. Pierwszym ruchem społecznym na rzecz odnowy wsi było uporządkowanie 

plaży i terenu do niej przyległego (zbudowanie ławek, wycinka dziko rosnących krzewów, 

odnowienie schodów prowadzących do plaży, postawienie parasoli plażowych, rozpoczęcie 

budowy boiska do piłki plazowej). 
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Zdjęcie  11, 12 Plaża 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 

 

 

 

 

                                                

 

 

                             
 

 

 

Zdjęcie  13.14,15.16 Zejście na plaże, parasole plażowe 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 
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Zdjęcie  17, 18, 19 Coroczne wiosenne porządki na terenie plaży 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 

 

 

 

 

Druga znaczącą inicjatywą społeczną było odrestaurowanie zabytkowej pompy i stworzenie 

terenu zieleni wokół niej. Od trzech lat każdego roku na terenie naszego Sołectwa 

organizujemy festyny letnie, wieczorki dla emerytów i rencistów co w znaczącym stopniu 

poprawiło rozwój kulturalny mieszkańców i wpłynęło na zacieśnianie się więzi społecznych. 
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Zdjęcie  20,21 Festyn letni 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 
 

              

Zdjęcie  22,23 Wieczorek dla emerytów i rencistów 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 
 

Koniecznym wydaje się też stworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców wsi, zwłaszcza dla 

dzieci i młodzieży oraz powołanie nowych organizacji społecznych. 

W okresach zimowych, gdy Gorzyń pokryty jest szatą zimową organizujemy kuligi dla 

mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. 
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Zdjęcie  24,25, 26,27, 28, 29 Kulig 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 
 

Od lipca 2009 roku funkcjonuje strona internetowa Sołectwa Gorzyń, do której utworzenia w 

znacznym stopniu przyczyniła się młodzież szkół średnich. 

 

 

http://www.gorzyn.miedzychod.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gorzyn.miedzychod.pl/
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Zdjęcie  30 Strona internetowa 

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 

 

 

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. 

       

Zdjęcie  31 Drużyny seniorów i juniorów Gminnej Ligi Sołeckiej  

Źródło: Dane UMiG w Międzychodzie 

Przy współpracy Międzychodzkiego Domu Kultury z Rada Sołecką planowane jest 

stworzenie kalendarza imprez kulturalnych i sportowych sołectwa Gorzyń. Duży nacisk 

nałożony będzie na poprawę estetyki wsi, zarówno w zakresie indywidualnych obejść jak i 

terenów i budynków użyteczności publicznej. Społeczność Gorzynia 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. 

4.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Wieś posiada wysoki poziomu infrastruktury technicznej (kanalizacja sanitarna, wodociąg, 

większość dróg utwardzonych, chodnik i oświetlenie uliczne). Plan odnowy miejscowości 

zakłada dalsze inwestowanie w tym zakresie.. W najbliższych latach planowana jest budowa 

dróg wraz z instalacją deszczownianą. Budowa chodników, budowa głównych przyłączy 

kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i energetycznej dla działek rekreacyjnych, 

ogródków oraz budowa brakującego oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa. 
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4.5 INFRASTRUKTURA PRZYRODNICZA 

Głównym celem i zadaniem na kolejne lata jest rewitalizacja parku dworskiego i plaży nad 

jeziorem Gorzyńskim. Hasłem tego przedsięwzięcia jest : „Przywrócenie dawnego blasku tym 

miejscom”. Przy współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Gminy Międzychód i 

mieszkańców wsi.  

Bazując na wiedzy kadry  naukowej UP Poznań i doświadczeniu pracowników Urzędu 

Gminy w pozyskiwaniu funduszy na rewitalizację terenów zielonych zostaną przeprowadzone 

działania dzięki, którym:  

- powstaną ścieżki spacerowe,  

- powstaną ścieżki dydaktyczne, które będą stanowiły ciekawą atrakcję dla turystów a dla 

młodzieży szkolnej będzie to skarbnica wiedzy na temat flory i fauny znajdującej się na 

terenie parku.  

- studenci  na tak potężnym zapleczu badawczym będą mogli realizować wiele różnorodnych 

tematów  prac magisterskich.  

- mieszkańcy i turyści przez cały rok będą mogli korzystać z atrakcji przyrodniczych i 

rekreacyjnych, 

- zostanie zagospodarowana plaża i teren do niej przyległy. 

Działania, które zostaną podjęte przy tak wielkiej współpracy i szerokim zrozumieniu tematu 

mają spowodować, że w przyszłości powstanie interesujący teren rekreacyjno-turystyczny w 

naszej gminie. 
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Zarządzanie Planem Odnowy Miejscowości 

4.6 SYSTEM WDRAŻANIA PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 

GORZYŃ 2013 - 2020 

Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń 2013-2020 stanowi lokalny komponent 

Wielkopolskiej Odnowy Wsi na lata 2013-2020. 

Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Planu Odnowy Miejscowości 

Gorzyń 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 Gorzyń. 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 Gorzyń 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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4.7 SPOSOBY MONITOROWANIA I RAPORTOWANIA ORAZ OCENY 

PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GORZYŃ 2013 - 2020. 

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 Gorzyń odpowiedzialny będzie 

Burmistrz Międzychodu, Zastępca Burmistrza, oraz Skarbnik 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 Gorzyń. Elementy systemu raportowania: 

 Przedmiot raportowania,  

 Narzędzia raportowania,  

 Okresy sprawozdawcze. 

 

W Gminie Międzychód Burmistrz wyznaczy osobę odpowiedzialną za raportowanie 

wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń. 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 Gorzyń.  

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 Gorzyń 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 
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wyników z prowadzonych badań ewaluacyjnych. Wnioski i rekomendacje wypływające z 

oceny Planu powinny być przedmiotem analizy i podjęcia działań zmierzających do poprawy 

obecnego stanu. 

 

5.3. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GORZYŃ 

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Międzychodzie wyznaczona została osoba  odpowiedzialna 

za działanie informacyjne i promocję Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń 2013 - 2020. 

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. 

Pożądana będzie obecność mediów w trakcie realizacji poszczególnych zadań.  

Informacje o stanie wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń będą przekazywane 

opinii publicznej podczas otwartych Sesji Rady Miejskiej Międzychodu. 

Na stronie internetowej Gminy Międzychód  zamieszczane będą informacje o aktualnym 

stanie wdrażania Planu.   
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Podsumowanie 

Prezentowany Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń 2013 - 2020 powstał z inicjatywy 

mieszkańców sołectwa Gorzyń przy współpracy Samorządu Terytorialnego – Gminy 

Międzychód, przedsiębiorców, pracowników kultury, pracowników naukowych Uniwersytetu 

Przyrodniczego z Poznania zaangażowanych w akcje unowocześniania wsi i bezpośrednio w 

pomoc w rozwoju wsi Gorzyń (udział w różnych przedsięwzięciach promujących zamierzenia 

mieszkańców).  

Realizacja założeń i projektów Planu Odnowy Miejscowości Gorzyń jest zgodna z 

założeniami Programem Wielkopolska Odnowa Wsi na lata 2013-2020 i Wieloletnią 

Prognozą Finansową Gminy Międzychód na lata 2013–2020, 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 Gorzyń, 

analizy możliwości rozwojowych wynika, iż istniejące zróżnicowane, walory przyrodnicze i 

bliskość miasta są bardzo atrakcyjne dla rozwoju turystyki i stanowią istotny czynnik wzrostu 

konkurencyjności regionu. Jednak w dalszym ciągu potrzebna jest rozbudowa powstałej 

infrastruktury rekreacyjno-sportowej, która wpłynie na dalszy rozwoju miejscowości Gorzyń. 

Niezbędne jest, więc przeprowadzenie intensywnych działań na rzecz poprawy stanu 

zaplecza, rekreacyjnego i kulturowego. Potrzeby te zostaną uwzględnione w Planie Rozwoju 

Lokalnego Gminy 2013 - 2020. W tym kontekście szczególna uwaga została zwrócona na 

takie programowanie działań, aby służyły one zachowaniu równowagi środowiskowej, 

ekonomicznej i społecznej.  

 

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

miejscowości Gorzyń będą realizować zasady polityki równych szans, poprzez uwzględnianie 

w procesie ich realizacji interesów grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji: 

dzieci i młodzieży środowisk wiejskich, 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.  
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W końcowym efekcie Plan ma doprowadzić do nadania  wsi Gorzyń nowoczesnego, 

wielofunkcyjnego charakteru, stworzyć na bazie powstających obiektów infrastruktury 

turystycznej, sportowej, edukacyjnej, społecznej i kulturalnej możliwości rozwoju 

wielokierunkowego.  
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