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SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I SKRÓTÓW 

Cel strategiczny cel, jaki gmina chce osiągnąć w perspektywie czasowej niniejszego dokumentu; 

BDL 
Bank Danych Lokalnych – źródło internetowe prowadzone przez Główny Urząd 
Statystyczny 

Gmina Gmina Międzychód 

JST jednostka samorządu terytorialnego 

MSP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

NFOSIGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Polityka branżowa 
opis działań kierunkowych i zasad postępowania w określonej dziedzinie, które 
posłużą do realizacji celów 

Program 
zbiór działań (ew. projektów) wskazujący przedmiot podejmowanych działań, 
jednostkę organizacyjna odpowiedzialna za ich wykonanie i nadzór oraz wskaźniki 
oceny stopnia osiągnięcia wyznaczonych celów 

TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne 

Ustawa o finansach 
publicznych 

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 13 
listopada 2003 r. 

o dochodach jednostek 
samorządu 

terytorialnego 

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115 z późniejszymi zmianami) 

WFOSIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Wizja gminy wyobrażenie przyszłego, pożądanego stanu JST 

WPF wieloletnia prognoza finansowa – zgodna z ustawą o finansach publicznych 

Wskaźnik narzędzie pomiaru osiągnięcia celu lub realizacji programów, projektów i zadań 

Zadanie 
podstawowa jednostka realizacyjna służąca osiąganiu wyznaczonych celów, 
wskazująca przedmiot zadania, osobę odpowiedzialna za wykonanie i nadzór, 
harmonogram realizacji, koszt realizacji i źródła finansowania 

Zasady 
wartości i przesłanki określające politykę branżowa, będące podstawa 
do wyznaczania kierunków podejmowanych w ramach jej działań 

Zrównoważony rozwój 

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje integracja działań 
ekonomicznych, społecznych oraz przyrodniczych w celu utrzymania trwałości jego 
rezultatów oraz możliwości zaspokajania potrzeb poszczególnych społeczności 
współczesnego i przyszłych pokoleń 

 



 

 
 

 

 

 

 

1. WSTĘP 
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1.1. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII GMINY 
MIĘDZYCHÓD 

Strategia Gminy Międzychód opierać się będzie na szeregu konkretnych celów, których 

osiągnięcie będzie prowadzić do wymaganego efektu. Cele te łącznie będą składać się na 

uzupełniający się plan rozwoju Gminy. Na przyszłość niebagatelny wpływ ma szczegółowe 

planowanie oraz przestrzeganie i realizowanie wytycznych zaprezentowanych w niniejszym 

dokumencie. Jasne cele, które są efektem pracy wielu zaangażowanych ludzi pozwalają na jak 

najdoskonalszą realizację założeń. Tworzenie strategii, wdrażanie z dokładnym określeniem 

warunków na jakich mają się odbywać poszczególne zadania oraz zaangażowanie ludzi do 

tworzenia wspólnego dobra sprawi, że gmina stanie się jeszcze lepszym środowiskiem dla jej 

mieszkańców. 

Każda z gmin jest inna. Strategia, z uwagi na swoją specyfikę, przygotowywana jest ze 

szczególną starannością, uwypuklając największe regionalne wartości wyróżniające daną 

gminę spośród innych. Uniwersalny model strategii nie jest dobrym rozwiązaniem dla 

niedużego obszaru, w którym dynamika zmian jest bardzo widoczna. 

W związku z powyższym dobra strategia powinna zawierać następujące cechy: 

• unikalność - musi być specyficzna dla danego środowiska,  

• rzetelność - musi być oparta o opinię społeczną, aby miała realne wsparcie; jednocześnie 

powinna być też „wbudowana” w otoczenie (krajowe i unijne),  

• użyteczność - musi przetwarzać dalekosiężne cele w konkretne zadania wykonywane 

w ramach kolejnych budżetów,  

• aktualność - musi być okresowo weryfikowana.  

 

Istotnym pytaniem, na które trzeba sobie odpowiedzieć tworząc strategie jest zawsze, jaki 

przyjąć horyzont czasowy? W niniejszej strategii przyjęto perspektywę do roku 2023.  
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Najważniejszym pytaniem pozostaje zatem: 

 

 

Dlaczego warto posiadać strategię rozwoju? Strategia jest dokumentem nakreślającym główne 

cele i kierunki przyszłego rozwoju gminy, uwzględniającym potrzeby społeczności lokalnej. 

Strategia winna być realizowana poprzez przygotowanie nowych i modyfikowanie już 

prowadzonych działań na terenie gminy. Działania te porządkuje się w programy 

odpowiadające celom strategicznym.  

1.2. METODYKA PRAC NAD STRATEGIĄ 

Przy tworzeniu niniejszego dokumentu postanowiono posłużyć się metodą partycypacyjno-

ekspercką. W części partycypacyjnej postanowiono poprosić o udział w pracach mieszkańców 

skupionych w już istniejących organizacjach i zrzeszeniach (lista zaproszonych organizacji 

znajduje się w załączniku 4, ponadto zapytano mieszkańców o zdanie poprzez Rady Sołeckie. 

Oczywiście ważną rolę odegrali radni Gminy. Wykorzystano także wiedzę i doświadczenie 

pracowników Urzędu Gminy. Głównym autorem wskazań kierunków rozwoju są zatem 

mieszkańcy. Rola ekspercka, pełniona przez firmę Remedis SA polegała na porządkowaniu 

zadań i celów wskazanych przez uczestników procesu, uzupełnienie tychże po na 

zintegrowanej analizie sytuacji Gminy, porównaniu uzyskanej w ten sposób strategii do 

innych, obowiązujących dokumentów (własnych Gminy, sąsiadów, innych dokumentów 

(powiatowych, wojewódzkich, krajowych i unijnych) dotyczących Miasta i Gminy Międzychód. 

Po wstępnym przygotowaniu strategii dokument był ponownie poddany szerokim 

konsultacjom społecznym, tak, aby finalnie przygotowana strategia była szeroko akceptowaną 

wizją rozwoju Gminy. 

Tworząc zamierzenia strategii kierowano się następującymi przesłankami: 

• władze lokalne chcą pełnić rolę aktywnego inspiratora i koordynatora działań 

w gminie, 

• współpraca różnych środowisk lokalnych może przynieść wiele dodatkowych korzyści 

niemożliwych do osiągnięcia indywidualnie, 
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• gmina chce być otwarta na kontakty zewnętrzne widząc w nich źródło rozwoju 

i innowacji, 

• poprawa jakości życia mieszkańców całej gminy związana jest z poprawą sytuacji 

gospodarczej. 

 

Prace nad strategią składały się z następujących elementów: 

I. Określenie stanu aktualnego: 

Diagnoza obejmuje przegląd najważniejszych elementów struktury społeczno-

gospodarczej gminy. Szczególny nacisk położono na omówienie następujących 

zagadnień: 

• sytuacji demograficznej i społecznej, 

• stanu infrastruktury technicznej, w szczególności spraw infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej i gazowniczej, kanalizacji, gospodarki 

wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, infrastruktury drogowej, 

• stanu infrastruktury społecznej, w szczególności bazy materialnej 

oświaty i wychowania, zagadnień pomocy społecznej, służby zdrowia, 

kultury oraz sportu i rekreacji, 

• sytuacji gospodarczej, 

• problematyki przestrzennej i mieszkaniowej. 

II. Określenie potencjału rozwojowego. 

III. Zagregowana analiza możliwości rozwoju Miasta i Gminy Międzychód. 

IV. Wizja Rozwoju. 

V. Określenie Programów Strategii Miasta i Gminy. 

VI. Koordynacja strategii z innymi dokumentami strategicznymi. 

VII. Określenie zasad monitorowania i aktualizacji strategii. 

VIII. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Gminy projektu Strategii. 

W oparciu o powyższą metodę wyznaczone zostały kierunki rozwoju Gminy. Przygotowana 

Strategia Rozwoju Gminy Międzychód obejmuje perspektywę do roku 2023. Na poziomie 

szczegółowym zadanie to przejęte jest przez dokumenty operacyjne. 

Oprócz wiedzy i doświadczenia zespołu pracującego nad tworzeniem strategii kierowano się 

zasadą wykorzystania dotychczasowych prac i propozycji zgłaszanych w Gminie. Innymi 

źródłami informacji były dokumenty strategiczne jednostek nadrzędnych: 
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I. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020. 

II. Wielkopolska 2020 – Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa 

Wielkopolskiego do 2020. 

oraz dokumenty Gminy Międzychód: 

I. Plan Rozwoju Lokalnego 2015-2020. 

II. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Międzychód na okres 2009-

2012 z perspektywą na 2013-2016. 

III. Plan Gospodarki Odpadami. 

IV. Plan Odnowy Miejscowości Głażewo 2015-2020. 

V. Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń 2013-2020. 

VI. Plan Odnowy Miejscowości Kamionna 2011-2018. 

VII. Plan Odnowy Miejscowości Lewice 2011-2018. 

VIII. Plan Odnowy Miejscowości Łowyń 2011-2018. 

IX. Plan Odnowy Miejscowości Mniszki 2011-2018. 

X. Plan Odnowy Miejscowości Muchocin 2011-2018. 

XI. Plan Odnowy Miejscowości Gorzycko Stare 2015 – 2020. 

XII. Plan Odnowy Miejscowości Zatom Stary 2015 – 2020. 

XIII. Plan Odnowy Miejscowości Krzyżkówko 2015 – 2020. 

XIV. Plan Odnowy Miejscowości Skrzydlewo 2015 – 2020. 

XV. Plan Odnowy Miejscowości Zatom Nowy 2015 – 2020. 

XVI. XVI. Plan Odnowy Miejscowości Radgoszcz 2015 – 2020. 

Ponadto korzystano ze stron internetowych podmiotów mieszczących się na terenie Gminy 

i danych statystycznych. Podczas spotkań związanych z pracą nad strategią zbierano 

informacje od przedstawicieli różnych środowisk Gminy, które następnie wykorzystano 

podczas przygotowywania niniejszego opracowania. 

1.3. MIEJSCE DOKUMENTU WŚRÓD DOKUMENTÓW 
STRATEGICZNYCH  

Schematycznie miejsce Strategii pośród innych podstawowych dokumentów dotyczących 

rozwoju jest następujące: 
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„Strategia Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023” jest centralnym dokumentem 

strategicznym Gminy. Jednak nie funkcjonuje samodzielnie. Immanentnymi składnikami 

strategii są strategie branżowe – np. „Strategia rozwiązywania problemów społecznych” czy 

też plany zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowym dokumentem operacyjnym, służącym realizacji strategii jest obowiązująca 

wieloletnia prognoza finansowa (WPF), uchwalana corocznie przez Radę Miejską. WPF 

pozwala na śledzenie postępów w realizacji strategii. 

Ze względu na naturalną potrzebę tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym dla 

różnych obszarów aktywności przyjęto zasadę otwartości niniejszego dokumentu. Zmiany, 

uzupełnienia i modyfikacje polegać będą mogły zarówno na poprawianiu wprost dokumentu 

bazowego, jak i na dołączaniu innych dokumentów, jako uzupełnień strategii. 

Ogólnie dokumenty dotyczące rozwoju strategicznego gminy podzielić można na dwa obszary: 

Dokumenty kierunkowe: 

STRATEGIA – dokument nadrzędny względem innych aktów prawa miejscowego, 

POLITYKI BRANŻOWE – opisy działań kierunkowych i zasad postępowania, szczegółowe dla 

poszczególnych branż (np. Plan Zagospodarowania Przestrzennego). 

STRATEGIA 
ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGODOKUMENTY 

STARTEGICZNE 
KRAJOWE I 

UNIJNE
STRATEGIA ROZWOJU 

POWIATU 
MIĘDZYCHODZKIEGO

WPF

BUDŻET
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Dokumenty realizacyjne: 

PLANY/PROGRAMY – zespoły projektów i zadań w określonej branży; mogą zawierać montaż 

finansowy, 

PROJEKTY – zespoły powiązanych zadań realizowanych na podstawie harmonogramów, 

ze wskazanymi źródłami finansowania i wskaźnikami osiągania celów, 

ZADANIA – podstawowe jednostki realizacyjne, wskazujące: przedmiot zadania, osoby 

odpowiedzialne za wykonanie i osoby nadzorujące, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji 

zadania, sposoby realizacji, kwoty środków finansowych przeznaczonych na zadanie, sposób 

odbioru poprawności wykonania zadania, wskaźniki oceny osiągania celów. 

Ponadto należy zwrócić uwagę, że oprócz dokumentów wewnętrznych – stworzonych 

wewnątrz jednostki samorządowej (lub dla niej obligatoryjnych, mimo innego pochodzenia) – 

istnieć mogą inne, zewnętrzne dokumenty dotyczące strategii, które JST chce akceptować, 

mimo iż nie są obowiązujące od strony formalnej. 

 

 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MIĘDZYCHÓD MA CHARAKTER OTWARTY 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO 
GOSPODARCZEJ GMINY MIĘDZYCHÓD 
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2.1. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

2.1.1.  RYS HISTORYCZNY 

Znaleziska w Muchocinie i Radgoszczy pochodzące sprzed 8000 tys. lat p.n.e. to najstarsze 

ślady pobytu człowieka w okolicach Międzychodu. W rejonie Mierzyna, z kolei, natrafiono na 

pozostałości sprzed 2000 lat p.n.e. Odkryto szczątki osady oraz cmentarzyska. W czasach 

wczesnośredniowiecznych tereny dzisiejszego Międzychodu znajdowały się na skraju 

terytorium Polan. Odnaleziono grodziska pod Gorzyckiem, Muchocinem, Bielskiem i Kolnem. 

Świadczy to stosunkowo znacznym zaludnieniu tych terenów. Pomiędzy rzeką Wartą 

i jeziorem była zlokalizowana osada rzemieślniczo-handlowa. Było to więc dobre miejsce 

obronne przy szlakach handlowych: wodnym i lądowym. W XIV wieku na tych terenach swoją 

działalność osadniczą prowadzili cystersi z klasztoru w Zemsku koło Bledzewa.  

Międzychód w dokumentach pisanych pojawił się dopiero w roku 1378. Jednakże odnalezione 

liczne grodziska z IX i X wieku w pobliżu dzisiejszego miasta świadczą o gęstym zaludnieniu 

tych terenów już we wczesnym średniowieczu. Niestety nie zachowały się informacje kiedy 

Międzychód otrzymał prawa miejskie. Wiadomo natomiast, że już w 1400 roku był miastem. 

Nazwa oznacza „przejście między wodami” i w ciągu wieków była zapisywana w różnoraki 

sposób: Meczichod, Myedzichod a nawet 

Birnbaum (grusza).  

Pierwszymi właścicielami miejscowości byli 

Grzymalici z Iwna, a wśród nich starosta 

Domarat. Od połowy XV wieku miasto 

stanowiło już własność rodu Ostrorogów 

a później również Skórów-Obornickich 

z Gaju.    

W XVI wieku pobierano w Międzychodzie 

myto za przejazd przez most nad Wartą oraz 

cło od płynących w dół rzeki statków. Pod 

koniec XVI wieku  Jan Ostroróg założył tzw. nowe miasto, którego centrum znajdowało się na 

obecnym placu Kościuszki. Pod koniec XVI wieku właścicielem Międzychodu (na prawie 200 

lat) został pochodzący ze Szwabii ród Unrugów. W trakcie ich panowania miasto bardzo się 

rozwinęło (zbudowano między innymi zamek w okolicy dzisiejszej ulicy Zamkowej, powstała 

Ilustracja 1 Położenie gminy na planie powiatu 
(źródło: http://pl.wikipedia.org/) 
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również gmina ewangelicka – jedna z pierwszych w Wielkopolsce). Przyczynili się również do 

znacznego zniemczenia Międzychodu i okolic sprowadzając licznych osadników z Niemiec. 

Należy pamiętać, że już wcześniej, dzięki niedaleko leżącej Brandenburgii osiedlało się w tych 

rejonach wielu Niemców.  

W swych dziejach miasto przeżywało wiele kataklizmów. Niektóre związane były z wojnami 

szwedzkimi. Wiele spustoszeń powodowały przemarsze licznych wojsk: Stefana Czarneckiego, 

armii cesarskiej wraz z marszałkiem Montecuculim czy króla szwedzkiego Gustawa XII a także 

w późniejszych latach wojsk polskich, saskich, rosyjskich i napoleońskich. Mieszkańcy 

Międzychodu cierpieli nie tylko z powodu konfliktów zbrojnych. W 1626 roku wybuchła 

pierwsza epidemia dżumy. W 1656 roku – kolejna – na, którą zmarło 35% mieszkańców. 

Dżuma uderzyła również w roku 1709 zabierając życie 1600 osobom. Z kolej w latach 1852 

i 1866 w mieście panowała epidemia cholery. Nie przetrwało jej ponad 500 osób. Z powodu 

drewnianej zabudowy miasta mieszkańcy musieli liczyć się z wieloma niszczycielskimi 

pożarami. Pierwszy, o którym wiemy, wybuchł w 1505 roku i całkowicie strawił miasto. 

Kolejne pożary to lata 1631, 1668, 1692, 1712 i 1736 – kiedy spłonął trzeci kolejny ratusz wraz 

z dokumentami. Właściciel miasta Krzysztof Unruh w 1671, w miejscu pogorzeliska, zbudował 

nowe miasto – dzisiejszy Plac Kościuszki wraz z przyległymi ulicami. Bliskość rzeki wiązała się 

z licznymi powodziami, które regularnie nawiedzały miasto. W 1698 roku woda podmyła domy 

tak, że się zawaliły a ruch uliczny musiał odbywać się na łodziach. Kolejne wielkie powodzie to 

lata 1709, 1736, 1888, 1889 i 1924.  

W trakcie II rozbioru Polski w 1793 roku Międzychód przydzielono Prusom. W 1815 roku 

Międzychód został stolicą powiatu obejmującego jeszcze cztery miasta: Skwierzynę, Bledzew, 

Kamionnę i Sieraków.  

W XVII i XVIII wieku zaczęło się tutaj rozwijać sukiennictwo. Stało się ono dominującym 

zajęciem miejscowej ludności aż do połowy XIX wieku. W mieście wybudowano młyn 

z foluszem i farbiarnie. Od połowy XVIII wieku nastąpił stopniowy rozwój miasta. Liczba 

mieszkańców stale wzrastała. W 1888 roku zbudowano pierwszą linię kolejową do 

Międzyrzecza, w 1899 roku gazownię a w 1904 roku przetwórnię owocowo-warzywną. Na 

przełomie XIX i XX wieku miasto stało się węzłem kolejowym (połączenia z Szamotułami, 

Poznaniem, Zbąszyniem i Skwierzyną) a także niewielkim ośrodkiem przemysłowym. 

Międzychód wrócił do Polski dopiero 17 stycznia 1920 roku na mocy Traktatu Wersalskiego. 

Granica państwowa znajdowała się za Muchocinem i Gorzyniem (6 km na zachód od 
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Międzychodu). W okresie międzywojennym Międzychód stał się popularną miejscowością 

wypoczynkową, do której z Poznania kursowały specjalne pociągi wycieczkowe. Ożywienie 

gospodarcze Międzychodu i okolic nastąpiło w latach 1924 – 1929 z powodu konieczności 

wycięcia wielu tysięcy hektarów lasów sosnowych zniszczonych przez sówkę chojnówkę.  

4 września 1939 roku miasto zajęli hitlerowcy. Wielu mieszkańców zostało wysiedlonych, 

część osadzono w więzieniach i obozach, wielu zginęło. Wolność miastu przyniosły 27 stycznia 

1945 roku oddziały 1 Armii Pancernej gen. Michaiła Katukowa. 1  

Historia gminy Międzychód to także historia miejscowości wchodzących obecnie w jej skład. 

• Wieś Kamionna – osadnictwo rozpoczęło się na tych 

terenach już w okresie kultury łużyckiej (ok. XIV wiek 

p.n.e.). Wieś powstała jako osada nad rozlewiskiem 

niewielkiej rzeczki  Kamionki. Kiedy właścicielami 

miejscowości byli przedstawiciele rodu Nałęczów 

nadano pierwszy herb miejscowości. Od 1261 roku 

ziemie te nadano zakonowi Cystersów w Bledzewie. 

Kamionna była miastem do 1876 roku, a prawa miejskie 

utraciła po kolejnym pożarze. Już wcześniej poważnie 

ucierpiało po przemarszach wojsk rosyjskich i pruskich. Największy rozkwit przeżywało 

w II połowie XVI wieku. Na tych terenach rozwijało się osadnictwo olęderskie. W czasie 

Powstania Wielkopolskiego Kamionna była bardzo ważnym punktem strategicznym dla 

obu stron.2  

• Wieś Gorzyń – niegdyś własność rycerska. Pierwszym znanym właścicielem był Nikiel 

z Gorzynia. Następnie ziemie te przeszły na własność Kamieńskich z Kamionny. W 1701 

roku właścicielami byli von Unrugowie. W pierwszej połowie XIX wieku włości nabył 

baron von Harlem. Ostatnim właścicielem tych ziem był Siegismund von Willich, który 

zginął w styczniu 1945 roku w szeregach międzychodzkiego Volksturmu. W parku nad 

jeziorem znajduje się neoklasycystyczny pałac z końca XIX wieku.3  

• Wieś Lewice – pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1398 roku, pierwszy 

znany właściciel to Mikołaj Ptaszkowski z rodu Borków, który ufundował drewniany 

kościół. Lewice bardzo często zmieniały właścicieli. Były wśród nich rody 

                                                      
1
 http://miedzychod.pl/historia.html 

2
 Plan Odnowy Miejscowości Kamionna 2011-2018 

3
 Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń 2013-2020 

Ilustracja 2 Herb Kamionny 
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Sierakowskich, Rozbickich, Schoneichów czy Haza-Radliz. W średniowieczu przez 

miejscowość przechodził główny trakt lubuski – z Poznania do Międzyrzecza 

i Frankfurtu. W latach 1458-1580 Lewice określane były jako miasto. Okres potopu 

szwedzkiego i lat po nim, to powolny upadek wsi oraz jej stopniowe wyludnianie. Pod 

koniec XIX wieku we wsi działała szkoła proboszczowska, agentura pocztowa oraz 

biblioteka. Na początku XX wieku powstało ogromne żwirowisko we wschodnie części 

wsi, a w okresie powojennym drugie w zachodniej części. Żwir był tutaj wydobywany 

aż do końca lat 70 XX wieku. Lewice zostały włączone do gminy Międzychód w 1999 

roku.4 

• Wieś Głażewo – w historycznych dokumentach po raz pierwszy wspomniano o niej 

w 1236 roku. W 1448 roku wieś podzielona była na dużą zwaną Głażewo Major i małą 

zwaną Głażewo Minor. Pierwszym właścicielem był Teodoryk z Głażewa. Podczas 

„potopu szwedzkiego” spalony został folwark.5 

• Wieś Łowyń – założona w 1407 roku przez biskupa poznańskiego Wojciecha 

Jastrzębca. Jedna z większych wsi w kluczu pszczewskim. Pierwotna nazwa wsi to 

Louenie. W czasie potopu szwedzkiego została splądrowana i wyludniona. Znajduje się 

tu neobarokowy kościół p.w. Wniebowzięcia NMP z 1927 roku.6 

• Wieś Mniszki – to dawny folwark. Nazwa wsi nawiązuje do czasów gdy właścicielem 

Mnichów – wsi sąsiedniej, do początku XV wieku był klasztor w Paradyżu. W końcu 

XVIII wieku folwark był własnością Wita Modesta Pomorskiego. W latach 1809-1812 

majątek dzierżawił Franciszek Ksawery Alkiewicz. Następnie był w posiadaniu jednej 

z gałęzi rodziny Unruhów.7 

• Wieś Muchocin – ślady osadnictwa na tym terenie sięgają paleolitu, skąd pochodzą 

znalezione narzędzia krzemienne. Niedaleko wsi znajduje się wczesnośredniowieczne 

grodzisko zwane „Zbójecką Górą”. Najwcześniejsze informacje o wsi sięgają korzeniami 

1378 roku kiedy to kasztelan starogrodzki Mikołaj z Bytynia, herbu Łodzia wszedł 

w posiadanie tych terenów. Wieś ma charakter podworski. W 1713 roku odbył się tu 

proces Margarethe Schabbelowej oskarżonej przez miejscowego sołtysa o czary. W XIX 

wieku czynna była kopalnia węgla brunatnego.8 

                                                      
4
 Plan Odnowy Miejscowości Lewice 2011-2018 

5
 Plan Odnowy Miejscowości Głażewo 2015-2020 

6
 Plan Odnowy Miejscowości Łowyń 2011-2018 

7
 Plan Odnowy Miejscowości Mniszki 2011-2018 

8
 Plan Odnowy Miejscowości Muchocin 2011-2018 
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• Wieś Dormowo – od 1469 roku stanowiło własność szlachecką, a od 1508 roku była 

własnością biskupów poznańskich. 

• Wieś Drzewce – założona w 1724 roku na nieużytkach Puszczy Noteckiej jako wieś 

olęderska. W czasie II wojny światowej hitlerowcy urządzili tu miejsce kaźni. Szacuje 

się, że zamordowano i spalono tutaj około 600 osób. 

• Wieś Mierzyn – osada olęderska wymieniana w dokumentach od 1615 roku. Na jej 

terenie odkryto ślady z końca epoki brązu oraz z okresu rzymskiego. 

Więcej ciekawych informacji na temat historii gminy, a także wiele legend związanych 

z historią Międzychodu i okolic można znaleźć na stronach internetowych Urzędy Gminy.  

2.1.2. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA I SIEĆ OSADNICZA 

Gmina Międzychód położona jest na terenie województwa wielkopolskiego (do 1998 roku 

w województwie gorzowskim). Jest to gmina miejsko-wiejska. Znajduje się w zachodniej części 

powiatu międzychodzkiego.  Graniczy od północy z Gminą Drezdenko (woj. lubuskie), od 

wschodu z gminami Sieraków, Kwilcz i Lwówek (woj. wielkopolskie), od południa z gminą 

Miedzichowo (woj. wielkopolskie), a od zachodu z gminami Pszczew, Przytoczna i Skwierzyna 

(woj. lubuskie). Gmina Międzychód jest największą z 4 gmin powiatu międzychodzkiego 

i jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego (8 co do wielkości). Zajmuje powierzchnię 

307,04 km2 (30.704 ha) co stanowi 41,7% powierzchni powiatu i 1,0% powierzchni 

województwa. Gmina wyróżnia się w Wielkopolsce bardzo dużym kompleksem terenów 

leśnych, gdyż ponad połowa obszaru gminy to lasy i grunty leśne (16.191ha w 2014 roku). Jest 

to piąty wynik w województwie wielkopolskim pod względem powierzchni lasów. Użytki rolne 

obejmują obszar 11.627 ha, co stanowi 37,9% powierzchni ogólnej gminy. Natomiast wody 

zajmują około 4,2% powierzchni. 

W 2014 roku Gmina Międzychód zamieszkana była przez 18.609 osób, co czyni ją pierwszą  

gminą pod względem ludności w powiecie (50,12% ludności powiatu). W jej obszarze znajduje 

się 41 miejscowości podzielonych na 26 sołectw. Siedzibą Gminy i zarazem największą 

miejscowością jest Międzychód. Leży on 85 km na zachód od Poznania i 60 km na wschód od 

Gorzowa Wielkopolskiego, w centralnej części gminy, na lewym brzegu Warty i nad Jeziorem 

Miejskim. 
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Ilustracja 3 Gmina na planie województwa wielkopolskiego 
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Sieć osadniczą Gminy Międzychód tworzy 41 miejscowości położonych na obszarze 26 

sołectw. Przedstawia je poniższa tabela.  

TABELA 1 SIEĆ OSADNICZA W GMINIE MIĘDZYCHÓD (ROK 2014) 
LP. SOŁECTWO/MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW % OGÓŁU GMINY 

 Gmina Międzychód 18.321  

1 Międzychód 10.495 57,28 

2 Bielsko 1.604 8,75 

3 Dormowo 120 0,65 

4 Drzewce 53 0,29 

5 Dzięcielin 264 1,27 

6 Głażewo 431 2,35 

7 Gorzycko Stare 137 0,74 

8 Gorzyń 328 1,79 

9 Gralewo 135 0,73 

10 Kaliska 5 0,03 

11 Kamień 5 0,03 

12 Kamionna 471 2,57 

13 Kamionna Folwark 25 0,13 

14 Kamionna Wiktorowo 13 0,07 

15 Kaplin 149 0,81 

16 Kolno 360 1,96 

17 Krzyżkówko 56 0,30 

18 Lewice 195 1,06 

19 Łowyń 744 4,06 

20 Mierzyn 204 1,11 

21 Mierzynek 2 0,01 

22 Mnichy 174 0,94 

23 Mniszki 57 0,31 

24 Mokrzec 94 0,51 

25 Muchocin 296 1,61 

26 Muchocinek 8 0,04 

27 Piłka 236 1,27 

28 Popowo 30 0,16 

29 Przedlesie 152 0,82 

30 Puszcza 23 0,12 

31 Radgoszcz 380 2,07 

32 Skrzydlewo 114 0,62 

33 Sowia Góra 23 0,12 

34 Tuczępy 116 0,63 

35 Wielowieś 341 1,86 

36 Zamyślin 36 0,19 

37 Zatom Nowy 90 0,49 

38 Zatom Stary 290 1,58 

39 Zielona Chojna 3 0,02 

40 Zwierzyniec 40 0,21 

41 Żmijowiec 22 0,12 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Międzychód 
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Ilustracja 4 Mapa gminy Międzychód 
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Sieć osadniczą gminy (poza Międzychodem) tworzą głównie miejscowości małe (150 – 300 

mieszkańców) i bardzo małe (do 150 mieszkańców): 

• Wsie duże (ponad 500 mieszkańców) – Bielsko i Łowyń, 

• Wsie średnie (300 – 500 mieszkańców) – Głażewo, Gorzyń, Kamionna, Kolno, 

Radgoszcz, Wielowieś, 

• Wsie małe (150 – 300 mieszkańców) – Dzięcielin, Lewice, Mierzyn, Mnichy, Muchocin, 

Piłka, Przedlesie, Zatom Stary,  

• Wsie bardzo małe (do 150 mieszkańców) – Dormowo, Drzewce, Gorzycko Stare, 

Gralewo, Kaliska, Kamień, Kamionna Folwark, Kamionna Wiktorowo, Kaplin, 

Krzyżkówko, Mierzynek, Mniszki, Mokrzec, Muchocinek, Zatom Nowy, Popowo, 

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

Zwierzyniec i Żmijowiec.  

Miasto Międzychód pełni funkcję administracyjna, oświatową, kulturalną, gospodarczą 

(handel, produkcja, usługi społeczne) i komunikacyjną. Pozostałe wiejskie miejscowości 

spełniają rolę gospodarczą (rolnictwo, leśnictwo, handel, usługi produkcyjne), rekreacyjno-

sportową, komunikacyjną i oświatowo-kulturalną.     

2.1.3. ZASOBY NATURALNE I WARUNKI PRZYRODNICZE GMINY 

Według podziału fizyczno – geograficznego opracowanego przez Jerzego Kondrackiego9 Gmina 

Międzychód leży w obrębie prowincji Niż Środkowo - Polski, podprowincji Pojezierze 

Południowo - Bałtyckie, na pograniczu trzech makroregionów Pojezierza Wielkopolskiego 

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

(Kotlina Gorzowska) oraz Pojezierza Lubuskiego (Bruzda Zbąszyńska).  

Region ten został ukształtowany przez działanie lądolodu skandynawskiego, którego potężna 

masa ustąpiła wskutek ocieplenia klimatu około 12.000 lat temu. Formy polodowcowe na 

terenie gminy są nadzwyczajnie zróżnicowane. Pasmo wzgórz o wysokości przekraczającej 110 

m n.p.m. przebiega w części południowej. Znajdują się tam: 

• Królewska Góra (koło Dormowa) – 116 m n.p.m., 

• Bezimienny szczyt najwyższy w gminie (koło Głażewa) – 119 m n.p.m., 

                                                      
9
 Kondracki J. 2013: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
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• Kozie Góry (koło Kamionny) – 112 m n.p.m. 

W dolinie Warty, w północno-zachodniej części gminy, koło Mierzyna teren opada i osiąga 

swoje minimum – 30 m n.p.m. Przez środek gminy, w ogólnym kierunku równoleżnikowym, 

przepływa rzeka Warta – największa rzeka Wielkopolski. Płynie ona odcinkiem około 20 

kilometrów i przedziela gminę Międzychód na dwa, różne pod względem krajobrazowym, 

obszary. Część północna czyli wielki rejon międzyrzecza warciańsko-noteckiego, pokryty jest 

piaszczystymi wydmami. Znajdują się tutaj liczne jeziora rynnowe o charakterystycznym 

wydłużonym kształcie. Prawie cały obszar porośnięty jest lasami sosnowymi, należącymi do 

Puszczy Noteckiej. W części południowej mieszczą się wzgórza moreny czołowej oraz liczne 

jeziora. Od południa do Warty wpływają trzy niewielkie rzeczki spływające ze wzgórz 

morenowych: Kamionka i Dormowska Samica i Bielina – w dolnym biegu łączące kilka jezior. 

Strugi te płynące głębokimi dolinami przykładają się do dużego urozmaicenia krajobrazu.  

Integralnym elementem obszarów krajobrazu polodowcowego są jeziora. Na terenie na gminy 

Międzychód znajdziemy 52 różnej wielkości jeziora. Wszystkie razem zajmują powierzchnię 

712 ha. Większość z nich leży w południowej części, często otoczona wzgórzami i lasami, 

stanowiąc bardzo malownicze akweny. Największym jest jezioro Gorzyńskie o powierzchni 

prawie 80 ha, najgłębszym zaś jezioro Tuczno o głębokości 40 m. W części północnej gminy 

jezior jest mniej i są one płytsze – ich głębokość nie przekracza 10 m.10  

TABELA 2 JEZIORA W GMINIE MIĘDZYCHÓD 

LP. NAZWA 
POWIERZCHNIA 

[ha] 
NAJBLIŻSZA MIEJSCOWOŚĆ 

1 Długie 4,56 Międzychód 

2 Bielicz (Białacz, Bielisz) 15,40 Bielsko, Aleksandrowo 

3 Bielskie 79,13 Bielsko 

4 Dalemin 1,50 Kamionna 

5 Dormowskie (Duże Dormowskie) 27,40 Dormowo 

6 Gertruda 24,00 Gorzycko 

7 Głęboczek 10,40 Mierzynek 

8 Głębokie 10,60 Dormowo 

9 Głębokie 7,50 Muchocin 

10 Gorzelec 3,10 Bielsko 

11 Gorzyckie (Wiejskie) 19,00 Gorzycko 

12 Gorzyńskie 79,60 Gorzyń 

13 Jesioniowek 2,00 Łowyń 

14 Karpnik 2,30 Kolno 

                                                      
10
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15 Kludno 4,50 Kolno 

16 Koleńskie 46,70 Kolno 

17 Kuchenne 6,47 Międzychód 

18 Lubiwiec 40,20 Kolno 

19 Lowyńskie 24,90 Łowyń 

20 Małe 2,50 Dormowo 

21 Meszyn (Wielka Meszyna, 
Mieszyn) 

1,50 Muchocin 

22 Miejskie (Kuchenne) 39,84 Międzychód 

23 Mierzyńskie 47,80 Mierzyn 

24 Młyńskie 34,40 Kaplin 

25 Ogrodowe 1,30 Bielsko 

26 Piaskowe 13,70 Zatom Nowy 

27 Płytkie 9,50 Dormowo 

28 Proboszczowe (Proboszczowskie) 15,00 Dzięcielin 

29 Radgoskie (Radgoszcz) 46,10 Radgoszcz 

30 Soleckie 4,00 Dzięcielin 

31 Soleckie 8,50 Zielona Chojna 

32 
Duży Szeken (Szekań Duży, 

Wielkie Szeken) 
11,80 Mokrzec, Zwierzyniec 

33 Szekań Mały (Mały Szeken) 5,60 Mokrzec 

34 Szenińskie 19,70 Radgoszcz 

35 Środkowe 7,20 Zatom Nowy 

36 Środkowe 5,00 Gorzyń 

37 Tuczno 50,50 Gorzycko 

38 Wielkie 53,50 Gorzycko 

39 Muchocińskie (Winnogórskie) 64,00 Gorzycko 

40 Zdręczno 1,50 Kamionna 

41 Zrucim 4,60 Kamionna (Wiktorowo) 

42 b/n 1,75 Dormowo Kolonia 

43 b/n 1,20 Głażewo 

44 b/n 2,50 Gorzyń 

45 b/n 4,00 Kamionna (Skrzydlewo) 

46 b/n 4,00 Mierzyn 

47 b/n 2,50 Muchocin 

48 b/n 2,00 Muchocin 

49 b/n 2,00 Popowo 

50 b/n 3,50 Skrzydlewo 

51 b/n 2,50 Zatom Stary 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Jeziora są naturalnym siedliskiem wielu gatunków ptaków – sokoła wędrownego, bociana 

czarnego, czapli siwej, żurawia czy łabędzi. 
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Duże obszary lasów, urozmaicona rzeźba terenu, jeziora, sprawiają, że około 50% procent 

powierzchni gminy objęte jest różnymi formami ochrony przyrody. Znajdują się tu dwa 

rezerwaty przyrody: 

• Rezerwat przyrody „Kolno Międzychodzkie” – utworzony w 1959 roku, zajmuje 

powierzchnię 14,8 ha, znaleźć tu można stary las liściasty z wiekowymi (około 500 lat) 

dębami o obwodach do 710 cm. Jest on miniaturą lasów Puszczy Białowieskiej. 

Położony jest na półwyspie jeziora Koleńskiego w sąsiedztwie jeziora Kludno. Rośnie tu 

las olszowy i grądowy (dęby, jesiony, jawory, buki, graby, wiązy i inne gatunki), 

• Rezerwat przyrody „Dolina Kamionki” – wchodzi on w skład Pszczewskiego Parku 

Krajobrazowego. Rezerwat powstał w 2004 roku i zajmuje powierzchnię 59,0 ha. Leży 

w dolinie rzeczki, o stromych zboczach porośniętych urozmaiconymi lasami. 

Do wschodnich granic gminy Międzychód przylega Sierakowski Park Krajobrazowy – 

największy park krajobrazowy w Wielkopolsce – kraina jezior, wzgórz i lasów. 

Na terenie gminy Międzychód znaleźć możemy 238 pomników przyrody. Głównie są to 

wiekowe drzewa charakteryzujące się dużymi rozmiarami oraz jeden głaz narzutowy. 

Wyróżnia się tu szczególnie około pięćsetletni dąb o obwodzie pnia 750 cm – rośnie przy 

wschodnim skraju Lewic. Również w parku dworskim w Gorzyniu rośnie kilka drzew – 

pomników przyrody. Są to między innymi buki, jesiony i platany.  

 
Ilustracja 5 Dąb na terenie rezerwatu „Kolno Międzychodzkie (źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki) 
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Tereny w okolicach Bielska i Kolna stanowią obszar Natura 2000 pod nazwą Ostoja 

Międzychodzko-Sierakowska. Północna i zachodnia część gminy to bory Puszczy Noteckiej oraz 

okolice Dormowa i Łowynia, stanowią Międzychodzki Obszar Chronionego Krajobrazu.11    

 
Ilustracja 6 Rezerwat przyrody „Dolina Kamionki” (źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki) 

Użytki rolne stanowią prawie 38% powierzchni gminy. Największą powierzchnię zajmują 

grunty orne. 

TABELA 3 POWIERZCHNIA GEODEZYJNA GRUNTÓW W GMINIE MIĘDZYCHÓD (2014) 

LP.  POWIERZCHNIA [ha] 

 Obszar gminy 30.704 

1 Użytki rolne razem 11.627 

2 Użytki rolne – grunty orne 9.537 

3 Użytki rolne – sady  0 

4 Użytki rolne – łąki trwałe 1.503 

5 Użytki rolne – pastwiska trwałe 438 

6 Lasy i grunty leśne 16.191 

7  Pozostałe grunty 2.886 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Strukturę jakości gruntów według klas bonitacji przedstawia tabela 4. 

TABELA 4 KLASY BONITACYJNE GLEB W GMINIE 

KLASA 
BONITACYJNA 

UDZIAŁ W POWIERZCHNI 
GRUNTÓW ORNYCH [%] 

IIIa 4 

IIIb 6 

IVa 18 

IVb 17 

V 27 

VI 4 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Międzychód - aktualizacja 
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Można zauważyć, że przeważają gleby o słabej bonitacji, co nie sprzyja rozwojowi rolnictwa. 

Na obszarze gminy znajdują się eksploatowane złoża surowców  

• Złoże Wiktorowo pole A i pole B – kruszywo naturalne (eksploatowane), 

• Złoże Międzychód – gaz ziemny (eksploatowane), 

• Złoże Wielowieś S – kruszywa naturalne (rozpoznane szczegółowo), 

• Złoże Wiktorowo pole C – kruszywa naturalne (rozpoznane szczegółowo), 

• Złoże Lubiatów I – ropa naftowa i gaz ziemny (eksploatowane okresowo). 

2.1.4. WALORY KULTUROWE GMINY 

W Gminie Międzychód bardzo dobre  warunki do wypoczynku znajdą tu zarówno amatorzy 

turystyki pobytowej zainteresowani np. zbieraniem owoców lasu jak również zwolennicy 

turystyki wędrownej, na których czekają ciekawe zabytki oraz szlaki pieszej, rowerowej, 

wodnej i konnej wędrówki.  

Na terenie Gminy znajduje się wiele zabytków budownictwa, architektury sakralnej i świeckiej. 

Do rejestru zabytków wpisane są między innymi następujące obiekty (stan na 31 grudnia 

2012 r.): 

• Gorzyń: 

- dwór z XIX wieku, 

 
               Ilustracja 7 Dwór w Gorzyniu (źródło: http://polskaniezwykla.pl/) 
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• Kamionna: 

- kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia NMP z 1499 roku, 

 
           Ilustracja 8 Kościół w Kamionnie (źródło: http://pl.wikipedia.org/) 

• Kolno: 

- park pałacowy z przełomu XIX i XX wieku, 

- przepompownia, 

• Lewice: 

- kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja z II połowy XIX wieku, 

 
Ilustracja 9 Kościół w Lewicach (źródło: http://www.miedzychod.mserwer.pl/) 
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• Łowyń: 

- kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z lat 1924-1927, 

- cmentarz kościelny, 

 
Ilustracja 10 Kościół w Łowyniu (źródło: http://www.polskaniezwykla.pl/) 

• Mierzynek, 

- drewniany spichrz (przeniesiony został do skansenu w Gorzowie Wielkopolskim), 

• Międzychód: 

- kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z XVI-XVII wieku, 

- zespół dawnego kościoła ewangelickiego (kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi  

z 1838 roku, cmentarz z XVII wieku i ogrodzenie z XVII-XIX wieku), 

- zespół stacji kolejowej (m. in. dworzec kolejowy, magazyn i szalet z 1888 roku), 

- szkoła przy ulicy Iczka 3 z 1903 roku, 

- budynek UMiG przy ulicy Piłsudskiego 2 z 1880 roku, 

- budynek Miejskiej kasy oszczędności – obecnie muzeum przy ulicy  17 Stycznia 100 

z 1904 roku, 
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Ilustracja 11 Kościół pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie (źródło: 

http://www.polskaniezwykla.pl/) 
 

 
Ilustracja 12 Zespół stacji kolejowej w Międzychodzie (źródło: http://commons.wikimedia.org/) 

• Mnichy: 

- zespół dworski – dwór z XVII wieku, rządcówka z XIX wieku, gorzelnia z 1874 roku 

i park dworski z II połowy XIX wieku, 

• Mniszki: 

- zespół dworski i folwarczny – dwór z 1890 roku, willa z 1910 roku, park z XIX wieku i 

folwark z budynkami z lat 1863-1915, 

Ponadto gmina jest znanym w skali całego regionu ośrodkiem wypoczynkowym. Turyści mają 

do dyspozycji ok. 1000 ogólnodostępnych miejsc noclegowych o bardzo zróżnicowanym 

standardzie i cenach. W ciekawych miejscach, nad jeziorami i w lasach usytuowane są ośrodki 
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wypoczynkowe, campingi i pola namiotowe oraz liczne kwatery agroturystyczne. Z punktu 

widzenia walorów naturalnych gmina jest zaliczana do najatrakcyjniejszych w  Wielkopolsce. 

Wszystko oczywiście dzięki wysokim walorom przyrodniczym nadwarciańskiego obrzeża 

Puszczy Noteckiej i krajobrazowi z dużą liczbą jezior i rzeką Wartą. 

Przez gminę przebiegają regionalne i ponadregionalne szlaki piesze i rowerowe: 

• Szlaki piesze: 

- żółty: ze Starego Osieczna przez Międzychód, Kamionne do Wierzbna (68,6 km), 

- czerwony: z Międzychodu przez Rezerwat Kolno Międzychodzkie i dolinę Kamionki, aż 

do Lewic (23,9 km), 

- niebieski: ze Zbąszynia przez Międzychód, Sieraków do Kobusza i Miałów (59,6 km), 

- czarny: z Rezerwatu „Dęby Koleńskie” przez Międzychód, „Matecznik Błota” do 

Sierakowa (44,8 km), 

- czarny: z Gorzynia przez „Królewską Górę” do Gorzynia (12,7 km). 

• Szlaki rowerowe: 

- Nadwarciański Szlak Rowerowy – szlak liczący 382 kilometry, prowadzący wzdłuż 

całego wielkopolskiego odcinka rzeki Warty, 

- Szlak Stu Jezior – powstał w 1999 roku, o długości 110,8 kilometrów, prowadzi 

z Poznania przez Szamotuły do Międzychodu, 

- Szlak Powstań Narodowych 1769-1919 – otwarty w 2010 roku, składają się na niego 

trzy pętle (międzychodzka, sierakowska, kwilecka), 

- wielkopolski odcinek Lubuskiej Drogi Świętego Jakuba, 

- leśna  rowerowa trasa turystyczna Śladami Radusza – składa się z dwóch szlaków 

historyczno-krajoznawczych, biegnących przez Puszczę Notecką. 

2.2. SFERA SPOŁECZNA 

2.2.1. DEMOGRAFIA 

W gminie Międzychód można zauważyć powolny odpływ ludzi z miasta i wzrost liczby 

mieszkańców terenów wiejskich. W 2014 roku gminę zamieszkiwało 18.609 mieszkańców, 

w tym 9.426 kobiet oraz 9.183 mężczyzn. Kobiety mają nieznaczną przewagę liczebną nad 

mężczyznami (50,66%). Należy więc stwierdzić, że podział wg płci jest niezwykle równomierny, 

nie tylko w roku 2014 ale także na przestrzeni wielu lat.  
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Wykres 1 Stosunek liczby mężczyzn i kobiet 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Szczegółowe dane przedstawia tabela 5. 

TABELA 5 LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY MIĘDZYCHÓD W LATACH 2002-2014 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Gęstość zaludnienia w gminie Międzychód utrzymuje się na stałym poziomie, co widać na 

poniższym wykresie, który nie wykazuje nadmiernej dynamiki. Według informacji z Banku 

Danych Lokalnych gęstość zaludnienia w 2014 roku wynosiła 61 osób na kilometr kwadratowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUKTURA 
WG PŁCI 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 18.291 18.283 18.309 18.356 18.408 18.612 18.625 18.663 18.652 18.609 

Mężczyźni 9.032 9.042 9.061 9.066 9.067 9.201 9.206 9.214 9.193 9.183 

Mężczyźni 
[%] 

49,37 49,45 49,56 49,38 49,25 49,43 49,42 49,37 49,28 49,34 

Kobiety 9.259 9.241 9.248 9.290 9.341 9.411 9.419 9.449 9.459 9.426 

Kobiety [%] 50,63 50,55 50,44 50,62 50,75 50,57 50,58 50,63 50,72 50,66 
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Wykres 2 Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km2 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 
Gęstość zaludnienia gminy na tle powiatu i województwa przedstawia tabela 6. 

TABELA 6 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA GMINY NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA 
LUDNOŚĆ NA 1 km2 

2012 2013 2014 

Województwo wielkopolskie 116 116 116 

Powiat międzychodzki 50 50 50 

Gmina Międzychód 61 61 61 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na wykresie 3 doskonale widać, że od wielu lat utrzymuje się nadwyżka wymeldowań z terenu 

gminy w stosunku do zameldowań. Od wielu lat przeważa ujemne saldo migracyjne.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59,5

60

60,5

61

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

gęstość zaludnienia



 

35 
 

Wykres 3 Migracje mieszkańców Gminy Międzychód 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Saldo migracji wewnętrznych czyli różnica między liczbą osób, które zameldowały się, 

w danym roku, na terenie gminy a liczbą osób, które wymeldowały się z terenu gminy, ma 

bardzo istotny wpływ na wysokość populacji danego obszaru. Można stwierdzić, że emigrują 

najczęściej osoby młode. Przenoszą się one zazwyczaj do większych miast w celu poszukiwania 

nowej, lepszej, dobrze płatnej pracy, a także w celu dalszej edukacji. Z punktu widzenia 

dalszego rozwoju gminy migracja taka jest zjawiskiem niekorzystnym. Niestety trzeba założyć, 

że te migracje stać będą za mniejszą ilością zakładanych rodzin, a co za tym idzie mniejszą 

dzietnością. Tym samym proces starzenia się społeczeństwa gminy będzie się wzmacniał.   
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Wykres 4 Saldo migracji mieszkańców Gminy Międzychód 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Struktura ludności według wieku jest bardzo nierównomierna z uwagi na kolejne niże i wyże 

demograficzne. Zauważalny jest spadek umieralności oraz rodności w Gminie. Jednak drugi 

wskaźnik w ostatnich latach jest wyższy niż pierwszy. Odnotowane liczba urodzeń żywych na 

terenie Gminy w roku 2014 to 183, natomiast zgonów - 142. Przyrost naturalny jest dodatni 

i wynosi 38. 

TABELA 7 URODZENIA ŻYWE, ZGONY I PRZYROST NATURALNY W GMINIE MIĘDZYCHÓD 

 
OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Urodzenia 
żywe 

200 199 183 112 101 86 88 98 97 

Zgony 167 184 142 92 107 73 75 77 72 

Przyrost 
naturalny 

33 15 38 20 -6 13 13 21 25 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Struktura wiekowa ludności Gminy Międzychód prezentuje się w następujący sposób: 
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TABELA 8 LICZBA OSÓB W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM, PRODUKCYJNYM I 
POPRODUKCYJNYM 

WIEK 
OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Przedprodukcyjny 3.608 3.523 1.859 1.808 1.749 1.715 

Produkcyjny 11.918 11.788 6.386 6.339 5.532 5.449 

Poprodukcyjny 3.126 3.298 948 1.036 2.178 2.262 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Możemy zauważyć w ostatnich latach spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 

systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Te informacje oraz fakt, że 

w przyszłości grupa osób w wieku poprodukcyjnym będzie licznie zasilana przez grono osób 

znajdujących się aktualnie w wieku produkcyjnym, świadczy o tym, że prognozy 

demograficzne dla Gminy Międzychód wyglądają mało korzystnie. Z pewnością powyższe 

tendencje będą wymagały przystosowania usług społecznych do potrzeb seniorów. 

Wykres 5 % udział grup mieszkańców Gminy Międzychód 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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2.2.2. RYNEK PRACY 

2.2.2.1 BEZROBOCIE 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Międzychodzie na dzień 31 grudnia 2014 roku 

w Gminie Międzychód pozostawało zarejestrowanych 548 bezrobotnych, w tym 261 osób 

długotrwale bezrobotnych. Należy dodać, że poziom bezrobocia odnotowany w statystykach 

instytucji rynku pracy może być różny od rzeczywistej liczby informującej o osobach 

pozostających bez pracy. 

Wykres 6 Bezrobotni rejestrowani na obszarze Gminy w latach 2011-2014 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Powyższy wykres pokazuje jak zmieniała się struktura bezrobocia pomiędzy kobietami 

a mężczyznami na przestrzeni ostatnich czterech lat. W 2014 roku więcej było bezrobotnych 

kobiet (336) niż mężczyzn (212). Bardzo pozytywny jest fakt, że bezrobocie w Gminie na 

przestrzeni ostatnich lat spadło, a liczba mieszkańców pozostała na podobnym poziomie.  

Stopa bezrobocia w powiecie międzychodzkim w latach 2012-2014, w stosunku do 

województwa była nieznacznie wyższa a w stosunku do bezrobocia w kraju była nieznacznie 

niższa. W ostatnim roku bezrobocie w powiecie wyraźnie spadło i na 31 grudnia 2014 roku 

wynosiło 8,4%.  
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TABELA 9 STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE, WOJEWÓDZTWIE I KRAJU W LATACH 2012-2014 

ROK 
STOPA BEZROBOCIA 

W POWIECIE 
MIĘDZYCHODZKIM 

STOPA BEZROBOCIA 
W WOJEWÓDZTWIE 

WIELKOPOLSKIM 

STOPA BEZROBOCIA 
W POLSCE 

2014 8,4% 7,8% 11,5% 

2013 12,0% 9,6% 13,4% 

2012 11,7% 9,8% 13,4% 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

2.2.3. UCZESTNICTWO W KULTURZE 

Poniżej przedstawiony jest plan ważniejszych imprez kulturalnych i sportowych 

organizowanych na terenie Gminy Międzychód. 

TABELA 10 PLAN WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH W GMINIE 
MIĘDZYCHÓD 

PLAN WAŻNIEJSZYCH IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

STYCZEŃ 
• Finał WOŚP, 

• Wielkopolski Przegląd Zespołów 
Kolędniczych i Jasełkowych. 

LUTY 
• „Katapulta – Przegląd Talentów 

Wszelakich”. 

MARZEC 
• „Wielkanoc w Mniszkach”, 

• Powiatowy Konkurs Recytatorski 
„Wierszydełka”. 

KWIECIEŃ 
• Powiatowy Festiwal Przedszkolaków, 

• Ogólnopolski Turniej Koszykówki 
Chłopców o Puchar Krainy Stu Jezior. 

MAJ • „Rodzinna Aktywna Majówka”. 

CZERWIEC 

• Dni Miasta – „Wakacje z Pompą”, 

• Integracyjny Festyn Rodzinny, 

• Dzień Dziecka z CAK, 

• „Bieg Świętojański”, 

• „Wielkopolskie Spotkania Artystyczne 
UTW”, 

• „Grand Prix Wielkopolski i Polski w 
Streetballu”, 

• Gala Sejmiku Kultury. 

LIPIEC 
• „Róbszum Festiwal”, 

• „Szanty w Krainie Stu Jezior”, 
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SIERPIEŃ 

• „Parada Lokomotyw w 
Miedzychodzie”, 

• Festyn Rycerski w Zatomiu Starym, 

• „Święto Matki Boskiej Zielnej” w 
Mniszkach, 

• Biegi masowe „Międzychodzka 
Dziesiątka z Pompą”, 

• Piknik Rybacki w Radgoszczy, 

• Zawody w Pływaniu 
Długodystansowym na jeziorze 
Mierzyńskim – Grand Prix Wielkopolski. 

WRZESIEŃ 

• „Święto Podgrzybka”, 

• „Jarmark w Dolinie Kamionki” w 
Kamionnie, 

• „Wielkie Smażenie Powideł” w 
Mniszkach. 

PAŹDZIERNIK • Gala Sztuk Walki MMA. 

LISTOPAD 

• „Kiermasz Rogali”, 

• Ogólnopolski Turniej Tańca 
Towarzyskiego, 

• Gala Przedsiębiorców. 

GRUDZIEŃ 
• Kiermasz Świąteczny, 

• „Marsz Powstańczy” ku pamięci 
Powstania Wielkopolskiego. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

2.2.4. MIESZKALNICTWO 

Zasoby mieszkaniowe, czyli ogół mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych znajdujących się 

w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do zasobów mieszkaniowych nie zalicza się 

obiektów zbiorowego zamieszkania (tj. hoteli pracowniczych, domów studenckich, burs 

i internatów, domów pomocy społecznej), pomieszczeń prowizorycznych oraz obiektów 

ruchomych (tzn. barakowozów, wagonów kolejowych, barek i statków). W Gminie 

Międzychód zasoby mieszkaniowe kształtują się w następujący sposób: 

TABELA 11 ZASOBY MIESZKANIOWE GMINY W 2013 ROKU 

ROK 
LICZBA 

MIESZKAŃ 
KOMUNALNYCH 

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA 

MIESZKAŃ [m2] 

PRZECIĘTNA 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 1 
MIESZKANIA [m2] 

2013 624 31.359 50,25 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie Gminy znajduje się 6.355 mieszkań, które składają się na około 3.069 budynków 

mieszkalnych. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w 2013 roku wynosiła 77,2 m2. 
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TABELA 12 STRUKTURA MIESZKAŃ W GMINIE W LATACH 2011-2013 

ROK 
LICZBA 

MIESZKAŃ  
LICZBA 

IZB 

POWIERZCHNIA 
UŻYTKOWA 

MIESZKAŃ [m2] 

PRZECIĘTNA 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 1 
MIESZKANIA [m2] 

PRZECIĘTNA 
POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 
MIESZKANIA NA 1 

OSOBĘ [m2] 

2013 6.355 24.987 490.774 77,2 26,3 

2012 6.291 24.682 482.264 76,7 25,8 

2011 6.214 24.345 473.495 76,2 25,4 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Dodatki mieszkaniowe, czyli forma pomocy świadczona przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 

wypłacane są gospodarstwom domowym, które ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, 

nie są w stanie pokrywać kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. 

TABELA 13 DODATKI MIESZKANIOWE PRZYZNANE PRZEZ GOPS W LATACH 2010-2013 

ROK 

LICZBA 
PRZYZNANYCH 

DODATKÓW 
MIESZKANIOWYCH 

WARTOŚĆ 
PRZYZNANYCH 

DODATKÓW 
MIESZKANIOWYCH [zł] 

2013 2.599 527.275 

2012 2.304 468.392 

2011 2.275 419.326 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

2.3. SFERA GOSPODARCZA 

2.3.1. ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

W Gminie Międzychód użytki rolne zajmują łącznie powierzchnię 11.627 ha, z czego 9.537 ha 

to grunty orne. Według powszechnego spisu rolnego z 2010 na obszarze gminy znajduje się 

558  gospodarstw rolnych.  

TABELA 14 LICZBA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE MIĘDZYCHÓD 

DZIAŁKI GOSPODARSTWA ROLNE 

OGÓŁEM 
DO 1 ha 

WŁĄCZNIE 
1-5 ha 5-10 ha POWYŻEJ 10 ha 

558 47 165 90 256 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (Powszechny Spis Rolny 2010)  

Gospodarstwa o areale do 10 ha stanowią około 54% ogólnej ilości gospodarstw. Prawie 46% 

gospodarstw stanowią te o areale powyżej 10 ha. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 

w gminie to około 23 ha. 
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TABELA 15 ŚREDNIA POWIERZCHNIA GOSPODARSTW ROLNYCH W GMINIE 

DZIAŁKI GOSPODARSTWA ROLNE 

OGÓŁEM 
DO 1 ha 

WŁĄCZNIE 
1-5 ha 5-10 ha POWYŻEJ 10 ha 

12.462,76 67,14 648,75 760,61 10.986,26 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (Powszechny Spis Rolny 2010) 

Strukturę najważniejszych upraw na terenie gminy przedstawia tabela 17. 

TABELA 16 STRUKTURA PRODUKCJI ROLNEJ  

RODZAJ UPRAW 
POWIERZCHNIA 

UPRAW [ha] 

Ogółem 8.335,53 

Zboża ogółem 6.874,70 

Kukurydza na ziarno 285,21 

Ziemniaki 106,34 

Uprawy przemysłowe 733,88 

Rzepak i rzepik 73,30 

Warzywa gruntowe 61,88 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (Powszechny Spis Rolny 2010) 

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

zbożowe, a ziarna zbóż przeznaczane są przede wszystkim na cele konsumpcyjne. Część 

uzyskiwanych plonów jest wykorzystywana jako pasze. Także produkcja zwierzęca ma 

bezpośredni wpływ na rodzaj upraw (oprócz jakości gleb). Dominującym kierunkiem produkcji 

zwierzęcej na terenie gminy jest tucz trzody chlewnej, w mniejszej skali hodowla bydła 

i drobiu. 

Poza gospodarstwami indywidualnymi w Gminie gospodarują także dwie Rolnicze Spółdzielnie 

Produkcyjne oraz Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne w Gorzyniu, należące do 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Według IUNG Puławy ogólny wskaźnik rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej w gminie wynosi 55,1 pkt. (powiat międzychodzki 56,9 pkt., 

województwo wielkopolskie 63,4 pkt.) i oznacza mało korzystne warunki przyrodnicze do 

produkcji rolnej. Główną przyczyną są grunty klas marginalnych – niskourodzajnych (V i VI 

klasa) stanowiących 54,4 % ogólnej powierzchni gruntów ornych. 

Ogólna ilość stosowanych nawozów mineralnych w Gminie Międzychód jest wyższa niż 

średnia dla Polski, ale niższa niż średnia dla województwa wielkopolskiego i średnia dla 

powiatu międzychodzkiego. Sytuacja wygląda podobnie, jeśli chodzi o nawozy wapniowe. 

Zużywa się ich w gminie mniej niż średnio w Polsce, w województwie i w powiecie. 
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TABELA 17 ZUŻYCIE NAWOZÓW MINERALNYCH I WAPNIOWYCH W ROKU 2010 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA 
ZUŻYCIE NAWOZÓW NA 1 ha 
UŻYTKÓW ROLNYCH [kg/ha] 

MINERALNE WAPNIOWE 

POLSKA 114,6 38,2 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 150,6 44,4 

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 165,3 39,6 

GMINA MIĘDZYCHÓD 139,9 27,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS (Powszechny Spis Rolny 2010) 

Gospodarka leśna jest poza bezpośrednim wpływem władz gminnych. Jak wspominano, tereny 

leśne zajmują ponad połowę obszaru Gminy (16.191ha w 2014 roku). Drzewostan stanowią 

w większości jednolite lasy sosnowe w wieku ok. 70 lat12. To oznacza w najbliższych latach 

istotne pozyskanie drewna. Według szacunków Nadleśnictwa Międzychód do roku 2040 

rocznie będzie się pozyskiwać z terenu Puszczy Noteckiej 4,9 do 6 mln m3 drewna rocznie.  

TABELA 18 PROGNOZOWANE ŚREDNIOROCZNE POZYSKANIE DREWNA Z PUSZCZY NOTECKIEJ 
DO ROKU 2040 

LATA 
MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA NA 10 LAT GRUBIZNY 

NETTO ( W TYS. M3) Z CAŁEJ PUSZCZY 

RĘBNE PRZEDRĘBNE RAZEM 

2011-2020 2.514,4 2.405,3 4.919,7 

2021-2030 3.711,1 2.425,1 6.136,2 

2031-2040 4.041,5 2.349,4 6.390,9 

2041 3.853,9 2.256,3 6.110,2 
Źródło: Nadleśnictwo Międzychód 

W tym Nadleśnictwo Międzychód planuje w latach 2015 – 2024 pozyskać ok.  1,43 mln. m3, 

czyli rocznie ok. 143 tys. m3. Tak duży wyrąb będzie miał oczywisty wpływ na gospodarkę 

gminy.  

2.3.2. PRZEDSIĘBIORSTWA 

W Gminie Międzychód liczba funkcjonujących podmiotów gospodarczych systematycznie 

rośnie. Działają one głównie w takich sekcjach, jak: handel i usługi w zakresie napraw (596), 

budownictwo (274), przetwórstwo przemysłowe (178), transport i gospodarka magazynowa 

(121),. 

 

 

                                                      
12

 Wikipedia, Puszcza Notecka, październik 2015 
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TABELA 19 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE W LATACH 2011-2013 

ROK 
LICZBA PODMIOTÓW 

GOSPODARCZYCH 

LICZBA PODMIOTÓW 
W SEKTORZE 
PUBLICZNYM 

LICZBA PODMIOTÓW 
W SEKTORZE 
PRYWATNYM 

2014 2.049 147 1.902 

2013 2.029 147 1.882 

2012 2.026 146 1.880 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Szczegółowe dane przedstawia tabela 19. 

TABELA 20 PODMIOTY GOSPODARCZE W GMINIE W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH POLSKIEJ 
KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) W 2013 I 2014 ROKU 

SEKCJA 

2013 2014 

SEKTOR 
PUBLICZNY 

SEKTOR 
PRYWATNY 

SEKTOR 
PUBLICZNY 

SEKTOR 
PRYWATNY 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo (A) 

1 97 1 89 

Górnictwo i wydobywanie(B) 0 1 0 1 

Przetwórstwo przemysłowe (C) 2 177 2 178 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych (D) 

1 0 1 1 

Dostawa wody; gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz działalność 

związana z rekultywacją (E) 
1 11 1 10 

Budownictwo (F) 1 267 1 274 

Handel hurtowy i detaliczny: naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (G) 
0 599 0 596 

Transport i gospodarka magazynowa 
(H) 

0 114 0 121 

Działalność związana z 
zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (I) 
0 48 0 49 

Informacja i komunikacja (J) 0 24 0 26 

Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa (K) 

0 41 0 43 

Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości (L) 

75 87 75 91 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna (M) 

1 106 1 103 

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 

wspierająca (N) 
0 41 0 41 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne (O) 
11 8 11 8 

Edukacja (P) 45 30 45 29 
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Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
(Q) 

6 75 6 78 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją (R) 

3 33 3 31 

Pozostała działalność (S,T,U) 0 123 0 133 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Według danych Urzędu Miasta i Gminy Międzychód na koniec 2014 roku w rejestrze REGON 

było zarejestrowanych 2.049 podmiotów gospodarczych. 

Ważniejsze podmioty gospodarcze w Gminie Międzychód: 

• Międzychód NOWICKA Spółka Jawna Międzychód, 

• PAECH PREFABRYKACJA Sp. z o.o. Międzychód, 

• MARBOPUR Sp. z o.o. S.K.A. – przetwórstwo tworzyw sztucznych, 

• ABC Czepczyński, 

• PPHU SCHED-POL sp. j. 

• P.P.H. „Baser-Polska” Sp. z o.o. 

• Piotr Gnoiński Usługi Ogólnobudowlane, 

• „MPEC” Międzychodzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

• Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o., 

• Green Energia Polska sp. z o.o. 

• Sol-Fish, 

• ZUO „Clean City”, 

• ZPHU "Prefa - Met" J. Kadziszewski Międzychód, 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie, 

• DOMAT Łowyń, 

• Zakład Produkcji Odzieży „MARKUN”, 

• Zakład Drogowy Jerzy Górny, 

• Nadleśnictwo Międzychód. 

W celu intensyfikacji działań służących rozwojowi przedsiębiorczości w dniu 2 września 2015 

roku Rada Miejska Międzychodu podjęła uchwałę w sprawie „Międzychodzkiego Parku 

Technologicznego Gorzyń wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości”. Przedsięwzięcie jest 

dedykowane dla udzielenia wsparcia dla rolnictwa, przemysłu rolno–spożywczego, 

drzewnego, ochrony środowiska poprzez: 

• ofertę inwestycyjną w formie wydzielonych nieruchomości gruntowych, 
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• usługi badawcze i laboratoryjne, 

• pomoc w komercjalizacji działań technologicznych i wprowadzaniu innowacji na rynek, 

• wsparcie przedsiębiorstw rolnych w pozyskiwaniu środków na innowacje, 

• wynajem pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych i hal produkcyjnych, 

• usługi promocyjne i szkoleniowe, 

• badania np. na rzecz pszczelarstwa, ochrony środowiska. 

Merytoryczny obszar działalności planowanego przedsięwzięcia jest dopasowany do specyfiki 

Gminy. Lokalizację wybrano w najdogodniejszej lokalizacji, przy skrzyżowaniu drogi krajowej 

nr 24 z drogą wojewódzką nr 160. Dzięki temu planowany Park leży w odległości zaledwie 27 

km od drogi ekspresowej S3, 40 km od autostrady A2. Do Gorzowa jest stąd 58 km, do 

Poznania 80 km, a do granicy z Niemcami 95 km. Działka, na której planowana jest inwestycja 

ma powierzchnię blisko 92 ha.  

Przedsięwzięcie planowane jest w partnerstwie z: 

• Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (partner naukowy i właściciel 

nieruchomości), 

• Zakładem Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego – z siedzibą w Gorzyniu 

(partner naukowy), 

• przedsiębiorcami prywatnymi (podmioty korzystające z usług Parku, partnerzy 

finansowi), 

• Nadleśnictwem i firmami przemysłu drzewnego, 

• Firmami zajmującymi się ochroną środowiska i przetwórstwem rolnym. 
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2.4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

2.4.1. KOMUNIKACJA 

Sieć drogowo-uliczną w gminie Międzychód stanowią drogi:  

• Krajowa nr 24 Poznań – Gorzów, 

• Wojewódzkie: 

- nr 160 Drezdenko – Międzychód, 

- nr 182 Międzychód – Wronki, 

- nr 195 Zatom Nowy – prom – Zatom Stary, 

- nr 198 Radgoszcz – Kaplin – Mokrzec – Zatom Nowy – Sieraków, 

- nr 199 Skwierzyna – Wiejce – Międzychód, 

• Powiatowe: 19 odcinków dróg, 

• Gminne. 

Łączna długość dróg w gminie wynosi 224,1 kilometrów: 

• Krajowa: 10,7 km, 

Ilustracja 13 Orientacyjna lokalizacja planowanego „Międzychodzkiego Parku Technologicznego 
Gorzyń wraz z Inkubatorem Przedsiębiorczości” na terenie gminy Międzychód  

(mapa – Googlemaps) 
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• Wojewódzkie: 65,1 km, 

• Powiatowe: 80,1 km, 

• Gminne: 68,2 km. 

Komunikację publiczną zapewniają połączenia autobusowe oraz busami firm prywatnych. Brak 

jest połączeń kolejowych. Istniejące linie kolejowe mają zawieszone użytkowanie i oprócz 

odcinka linii od Międzychodu w kierunku zachodnim -  podlegają znacznej degradacji, 

podobnie obiekty dworców i przystanków kolejowych (dworzec w Międzychodzie, 

Międzychód - Letnisko, Gorzyń, Łowyń, Zatom Stary). Przeprowadzane są imprezy turystyki 

kolejowej, w tym duża impreza plenerowa - "Parada Lokomotyw" na dworcu 

w Międzychodzie.  

2.4.2. INFRASTRUKTURA WODNO-KANALIZACYJNA 

2.4.2.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie w 2014 roku wynosiła 143 km bez przyłączy. 

Liczba przyłączy  w 2013 roku wynosiła 2.504 sztuki. Pobór wody w 2013 roku kształtował się 

na poziomie 578,9 dam3. Woda dostarczana mieszkańcom do spożycia spełnia wszelkie 

wymogi sanitarne i ogólnie oceniana jest, jako dobra. Z sieci korzysta 93% mieszkańców. 

 TABELA 21 CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

ROK 

DŁUGOŚĆ 
CZYNNEJ SIECI 
ROZDZIELCZEJ 

[km] 

ILOŚĆ POŁĄCZEŃ 
PROWADZĄCYCH 
DO BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH 

[szt.] 

WODA 
DOSTARCZONA 

GOSPODARSTWOM 
DOMOWYM [dam

3
] 

LUDNOŚĆ 
KORZYSTAJĄCA Z 

SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 

LUDNOŚĆ 
KORZYSTAJĄCA Z 

SIECI 
WODOCIĄGOWEJ 

[%] 

2014 143,0 b.d b.d b.d 93,00 

2013 139,7 2.504 578,9 16.553 88,75 

2012 135,8 2.471 564,2 16.554 88,70 

2011 134,1 2.411 598,0 16.476 88,46 

2010 128,2 2.340 586,3 16.435 88,30 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Głównymi źródłami zaopatrzenia w wodę Gminy Międzychód są zasoby wód podziemnych, 

które czerpane są z sześciu ujęć zlokalizowanych w miejscowościach: Międzychód, Lewice, 

Łowyń, Głażewo, Radgoszcz, Kamionna. 
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TABELA 22 STACJE UZDATNIANIA WODY NA TERENIE GMINY MIĘDZYCHÓD 

LP. 
NAZWA STACJI 
UZDATNIANIA 

WODY 

ROCZNA PRODUKCJA 
WODY [m3] 

1. Ujęcie wody 
w Międzychodzie 

912.500 

2. Ujęcie wody 
w Lewicach 

16.629 

3. Ujęcie wody w 
Łowyniu 

65.372 

4. Ujęcie wody w 
Głażewie 

80.442 

5. Ujęcie wody 
w Radgoszczy 

67.999 

6. Ujęcie wody 
w Kamionnie 

29.456 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Międzychód, Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Międzychód - aktualizacja 

Na terenie gminy znajduje się również 13 ujęć wód powierzchniowych (z licznych jezior). 

Mieszkańcy, z odpowiednimi pozwoleniami, nawadniają dzięki nim  pola oraz stawy.  

Średnie roczne zużycie wody na jednego mieszkańca wynosi 31,0 m3. Na przestrzeni ostatnich 

lat wartość ta ulega nieznacznym wahaniom. 

2.4.2.2 SIEĆ KANALIZACYJNA 

Sieć kanalizacyjna ma długość 89,2 km i jest dostępna dla  prawie 73% mieszkańców gminy 

(2013 rok) przy średniej dla województwa 64,6% i 62,7% dla powiatu. 

TABELA 23 SIEĆ KANALIZACYJNA W GMINIE MIĘDZYCHÓD 

ROK 

DŁUGOŚĆ 
CZYNNEJ SIECI 

KANALIZACYJNEJ 
[km] 

ILOŚĆ POŁĄCZEŃ 
PROWADZĄCYCH 
DO BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH 

[szt.] 

ŚCIEKI 
ODPROWADZONE 

[dam
3
] 

LUDNOŚĆ 
KORZYSTAJĄCA 

Z SIECI 
KANALIZACYJNEJ 

LUDNOŚĆ 
KORZYSTAJĄCA 

Z SIECI 
KANALIZACYJNEJ 

[%] 

2013 89,2 1.736 563 13.507 72,42 

2012 89,2 1.720 566 13.525 72,46 

2011 89,2 1.682 884 13.437 72,14 

2010 74,8 1.596 762 13.324 71,59 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie miasta Międzychód do kanalizacji podłączonych jest 95% gospodarstw domowych. 

Na terenach wiejskich sieć znajduje się w miejscowościach: Bielsko, Muchocin, Radgoszcz, 

Gorzyń, Wielowieś, Kamionna, Dzięcielin, Głażewo, Łowyń.  Ścieki sanitarne w pozostałych 

miejscowościach gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych (szamba). Na terenie gminy 
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funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, o przepustowości 6.000 m3/d, 

w Międzychodzie: 

2.4.3. GOSPODARKA ODPADAMI 

Na terenie gminy składowisko odpadów znajduje się w miejscowości Mnichy. Wywozem 

zajmuje się Zakład Utylizacji Odpadów „Clean City”. Na terenie zakładu znajduje się sortownia, 

która umożliwia segregację i podział odpadów komunalnych i surowców wtórnych na 

strumienie, przyczyniając się do zmniejszenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych. 

TABELA 24 ZMIESZANE ODPADY ZEBRANE W CIĄGU ROKU13 

ROK 

ILOŚĆ 
ODPADÓW 

ZEBRANYCH W 
CIĄGU ROKU 

[t] 

ILOŚĆ 
ODPADÓW 

ZEBRANYCH NA 
1 MIESZKAŃCA 

[kg] 

ILOŚĆ 
ODPADÓW 

ZEBRANYCH Z 
GOSPODARSTW 
DOMOWYCH [t] 

2013 4.126,05 221,1 2.938,88 

2012 4.779,33 256,5 3.104,10 

2011 4.970,41 266,7 3.263,50 

2010 4.874,45 262,0 3.232,01 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie gminy znajdują się ponadto dwa nieczynne składowiska odpadów. Jedno, już 

zrekultywowane, w Łowyniu oraz drugie w miejscowości Wiktorowo – poddawane 

rekultywacji. 

W gminie Międzychód prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych, 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz baterii, przeterminowanych leków i odzieży. 

2.4.4. INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA I GAZOWA 

2.4.4.1 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

Gmina Międzychód jest całkowicie zelektryfikowana. Na jej terenie znajduje się stacja 

transformatorowa GPZ Międzychód, zasilana liniami wysokiego napięcia 110 kV z relacji 

Zielomyśl-Sieraków. Przez gminę przebiega także linia wysokiego napięcia 400 kV relacji 

Krajnik-Plewiska. Obiekty z obszaru gminy zasilane są także poprzez linie 15 kV połączone 

z innymi rozdzielniami-stacjami 110/15kV, np. GPZ Drezdenka, GPZ Zielomyśl. 

                                                      
13

 Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów zebranych selektywnie 
i wyselekcjonowanych z frakcji suchej 
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W związku z tym, że Ustawa Prawo Energetyczne obliguje do zwiększenia udziału energii ze 

źródeł odnawialnych podłączono do sieci biogazownie w Mnichach oraz w Łowyniu.  

Ponadto Gmina Międzychód znajduje się w strefie korzystnej dla lokalizowania siłowni 

wiatrowych. W tej chwili na jej terenie nie ma żadnej elektrowni wiatrowej, jednak wskazane 

są w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego potencjalne miejsca ich 

lokalizacji.14 

2.4.4.2 SIEĆ GAZOWA 

Stacja redukcyjno-pomiarowa Io zasilająca gminę w gaz mieści się w miejscowości Gorzyń 

i posiada maksymalną przepustowość 6.000 m3/h. Źródłem zasilania jest magistrala gazowa 

wysokiego ciśnienia relacji Odolanów – Police, od której prowadzi odgałęzienie do miasta 

i gminy Międzychód gazociągiem średniego ciśnienia. Długość sieci gazowej w gminie w 2010 

roku wynosiła w 57,6 km.  Na obszarach, które nie są podłączone do sieci wykorzystywane są 

butle z gazem propan-butan. 

TABELA 25 SIEĆ GAZOWA W GMINIE MIĘDZYCHÓD 

ROK 
ODBIORCY 

GAZU [gosp] 
ZUŻYCIE 

GAZU[m3] 

LUDNOŚĆ 
KORZYSTAJĄCA 

Z SIECI 
GAZOWEJ 

LUDNOŚĆ 
KORZYSTAJĄCA 

Z SIECI 
GAZOWEJ [%] 

2013 3.574 1.476,40 10.370 55,59 

2012 4.055 1.473,80 11.518 61,72 

2011 3.589 1.577,40 10.599 56,91 

2010 3.606 1.713,60 10.798 58,02 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Podsumowując, wykres 7 przedstawia liczbę ludności korzystającą z urządzeń sieciowych 

w gminie Międzychód.   

                                                      
14

 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód 2014-2020 
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Wykres 7 Ludność korzystająca z instalacji w latach 2011-2013 w % 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

2.4.5. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 

Gmina Międzychód należy do gmin o dobrze rozwiniętej sieci telefonicznej. W dziedzinie 

telefonii komórkowej dostępne są usługi głównych operatorów rynku (Plus, T-Mobile, Orange, 

Play). 

Sprawnie funkcjonujące połączenia telefoniczne i ich powszechna dostępność są znaczącymi 

czynnikami rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Są czynnikiem stymulującym gminną 

ofertę inwestycyjną, jak również podnoszą poziom standardu życia mieszkańców. 

2.5. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

2.5.1. EDUKACJA 

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie i rozwój bazy 

materialnej szkół i placówek oświatowych. Odpowiedzialność ta dotyczy wymiaru 

ekonomicznego oraz rozciąga się również na sferę zobowiązań wobec społeczności Gminy 

w zakresie tworzenia systemu edukacyjnego, który młodzieży stworzy szanse osobistego 

rozwoju, a środowisku zapewni cywilizacyjny awans. Gmina Międzychód dąży do tworzenia 

takich warunków funkcjonowania szkół i placówek oświatowo–wychowawczych, które 
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zapewniają powszechność, celowość oraz wysoka jakość systemu edukacyjnego. Aktualnie 

funkcjonująca sieć szkół i przedszkoli zapewnia optymalne warunki do realizacji zadań 

oświatowych w Gminie. Obiekty oświatowe, ich wyposażenie (np. pracownie komputerowe, 

sale gimnastyczne), a także odpowiednie kwalifikacje nauczycieli są przedmiotem dokładnej 

analizy władz Gminy. Wyraźnie widać także podejmowane działania wychowawcze, 

ukierunkowane na kształtowanie pożądanych społecznie postaw i właściwy rozwój 

osobowości młodego pokolenia. Strategia rozwoju systemu edukacji oparta została na próbie 

budowania demograficznego ładu w środowisku lokalnym poprzez dialog rodziców, 

nauczycieli i władz Gminy, podejmowanie prawidłowych decyzji dotyczących bazy materialnej, 

służącej kształceniu, opiece i wychowaniu oraz racjonalnego wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na ten cel. W imieniu organu prowadzącego sieć gminnych 

placówek oświatowych nadzoruje i obsługuje Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej 

Oświaty w Międzychodzie. 

Placówki oświatowe znajdujące się na terenie gminy: 

• Przedszkole w Łowyniu, 

• Przedszkole „Bajka” w Bielsku, 

• Przedszkole nr 1 im. Miłośników Przyrody w Międzychodzie, 

• Przedszkole nr 2 z Oddziałem Integracyjnym im. Czesława Janczarskiego 

w Międzychodzie, 

• Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Międzychodzie, 

• Przedszkole nr 4 im. Kubusia Puchatka w Międzychodzie, 

• Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, 

• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie, 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Międzychodzie, 

• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łowyniu, 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich w Kamionnie, 

• Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie, 

• Gimnazjum nr 2 w Międzychodzie, 

• Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Międzychodzie, 

• Zespół Szkół nr 1 w Międzychodzie, 

• Zespół Szkół nr 2 w Międzychodzie, 
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• Zespół Szkół nr 3 w Międzychodzie. 

Ponadto w gminie działa dwuoddziałowy Żłobek Miejski oraz jeden żłobek prywatny. Młodzież 

z gminy może kształcić się w Międzychodzie w szkołach ponadgimnazjalnych: Liceum 

Ogólnokształcącym oraz trzech Zespołach Szkół. Na terenie gminy funkcjonuje również 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, które 

są placówkami o zasięgu powiatowym. 

TABELA 26 LICZBA DZIECI W ŻŁOBKACH 

ROK 
ŻŁOBEK 
MIEJSKI 

ŻŁOBEK 
PRYWATNY 

2014 41 40 

2013 33 25 

2012 25 25 

2011 25 0 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy Międzychód GUS 

TABELA 27 LICZBA DZIECI W PRZEDSZKOLACH 

ROK PRZEDSZKOLA 

2014 626 

2013 630 

2012 574 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Wykres 8 Liczba uczniów w latach 2006-2013 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Szczegółowe dane przedstawia tabela 27: 

TABELA 28 LICZBA UCZNIÓW W GMINIE MIĘDZYCHÓD W LATACH 2006-2013 

ROK 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SUMA 
2013 PLACÓWKA 

SZKOŁA 
PODSTAWOWA 

1.439 1.367 1.289 1.236 1.188 1.151 1.129 1.143 

3.023 
GIMNAZJUM 837 801 805 758 740 735 734 683 

SZKOŁY 
PONADGIMNZJALNE 

I POLICEALNE 
b.d. b.d. b.d. b.d. 1.197 1.243 1.163 1.197 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Prognozy demograficzne wskazują na ogólną tendencję zmniejszania się liczby uczniów, tak 

w szkołach podstawowych, jak również w gimnazjach. Trend ten ma charakter stały, zgodny 

z ogólnymi trendami demograficznymi w Polsce.  

2.5.2.  SPORT 

W gminie funkcjonuje Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji Sp. z o.o. 

Administruje on miejskimi obiektami sportowymi oraz bazą Ośrodka Mierzyn – Ustronie. Bazę 

sportową tworzą obiekty: 

• Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Dworcowej w Międzychodzie – spełnia 

najwyższe międzynarodowe standardy, została oddana do użytku w 2000 roku, 

• Obiekty sportowe przy ulicy Langowicza – sala gimnastyczna, dwie płyty piłkarskie, 

boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (boisko piłkarskie akredytowane przez 

UEFA na Euro2012), trybuny, bieżnia tartanowa, skocznia w dal i do trójskoku, rzutnia 

do kuli, 

• Dwa boiska Orlik 2012 w Międzychodzie, 

• Boiska wielofunkcyjne w Łowyniu, Kamionnie, Gorzyniu i na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego Mierzyn-Ustronie. 

Na terenie gminy działa wiele organizacji i klubów sportowych: 

• Miejski Ludowy Klub Sportowy „Warta” – klub piłki nożnej, jeden z najstarszych 

w Wielkopolsce, 

• Międzychodzki Klub Sportowy „Sokół” Marbo – klub piłki koszykowej, 

• Klub Sportowy „Jeziorak” – klub tenisa stołowego, 

• Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Łowyń – klub piłki nożnej, 
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• Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”, 

• Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan Sekcja Karate Tradycyjnego, 

• Szkolny Związek Sportowy „Powiatu Międzychodzkiego”, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Mikst” Międzychód, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Feniks”, 

• Uczniowski Klub Sportowy „Wilki”, 

• Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Skorpion”, 

• MMA Devil Sporty Walki, 

• Międzychodzkie Towarzystwo Turystyki i Sportów Wodnych, 

• Klub Tenisa Stołowego „Junior”. 

MOSTiR jest organizatorem licznych cyklicznych imprez sportowych.15  

Społecznym ciałem doradczym w zakresie rozwoju sportu jest Rada Sportu, która funkcjonuje 

od roku 2007. Rada pełni rolę opiniotwórczą i doradczą, inicjuje działania w zakresie kultury 

fizycznej, wspomaga tworzenie programów imprez sportowych i rekreacyjnych. 

2.5.3. KULTURA 

Ważną rolę w krzewieniu kultury na terenie gminy pełni Centrum Animacji Kultury 

w Międzychodzie (dawniej Dom Kultury). W jej skład wchodzi także Centrum Turystyki 

Rowerowej w Mierzynie. CAK jest instytucją, udostępniającą różnego rodzaju wydarzenia 

kulturalne, zajmującą się działalnością kulturalną i edukacyjną, a przy tym mającą w swoich 

zadaniach rozwijanie twórczości artystycznej mieszkańców miasta. Jest to miejsce spotkań 

wielu osób w celu wysłuchania  ciekawych prelekcji, młodzież rozwija swoje pasje  muzyczne 

i taneczne, a dzieci uczestniczą w zajęciach plastycznych i teatralnych.16 Przy CAK działa wiele 

zespołów oraz sekcji zainteresowań m. in.: 

• Orkiestra Dęta Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego, 

• Chór Mieszany „Lutnia”, 

• Animatorzy – Wolontariusze, 

• Studio Piosenki, 

• Taniec ludowy – Tańcowiacy, 

                                                      
15

 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Międzychód 2014-2020 
16

 http://www.cakmiedzychod.pl/index.php/cak/koncepcja-cak 
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• Mała akademia gitary, 

• Sekcja perkusji, 

• Kreatywka, 

• Sekcja teatralna, 

• Sekcja plastyczna, 

• Formacja Hip-Hop, 

• Taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, 

• Sekcja fotograficzno-filmowa, 

• Studio Mikrofon Scena, 

• Sekcja Brydżowa. 

Przy Centrum Animacji Kultury od 2007 roku funkcjonuje Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, aktywizujące seniorów z terenu Gminy. Stowarzyszenie prowadzi działalność 

naukową, popularno-naukową, kulturalną, krajoznawczą i rekreacyjną. 

Na terenie Międzychodu, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ma siedzibę Koło 

Międzychodzkich Plastyków. W budynku Starostwa Powiatowego swą siedzibę ma 

Stowarzyszenie Artystyczne „Drzewce 2002” . Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie 

i rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowanych sztukami 

plastycznymi, głównie malarstwem.    

Aktywność mieszkańców Gminy przejawia się również poprzez korzystanie z materiałów  

Biblioteki Publicznej w im. Jana Daniela Janockiego w Międzychodzie, jej filii (4) i punktów 

bibliotecznych (6).  

Mieszkańcy mogą korzystać ze zbiorów Muzeum Regionalnego. Obecnie od 2004 r. jest to 

oddział Biblioteki Publicznej w Międzychodzie i ma siedzibę w ponad stuletnim, zabytkowym 

budynku dawnego magistratu miejskiego. Istnieje od 8 listopada 1976 r. W latach 1974-76 

zgromadzono pokaźny zbiór eksponatów, który stanowił zalążek zbiorów Muzeum, które 

początkowo przechowywane były w pomieszczeniach miejscowego Zespołu Szkół 

Zawodowych. Wśród zebranych muzealiów szczególnie dużo było narzędzi i przedmiotów 

codziennego użytku z terenów Puszczy Noteckiej oraz Pojezierza Międzychodzko-

Sierakowskiego. Stały się one podstawą utworzenia działu etnograficznego, największego 

w międzychodzkim muzeum, mieszczącego swe zbiory w czterech salach tematycznych, 
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poświęconych: gospodarstwu domowemu, włókiennictwu wiejskiemu, rolnictwu i kowalstwu 

oraz rybołówstwu. Placówka od początku swego istnienia gromadzi także wszelkie inne zabytki 

kultury materialnej i duchowej - pamiątki przeszłości Ziemi Międzychodzkiej: znaleziska 

archeologiczne, militaria, starodruki, rękopisy, lokalną prasę i fotografie w drugim z działów - 

historycznym. Są to w głównej mierze eksponaty związane z  Powstaniem Wielkopolskim, 

którego tradycjom poświęcona jest stała ekspozycja. Oprócz stałych wystaw etnograficznych 

i historycznych Muzeum Regionalne w Międzychodzie w oparciu o własne zbiory jak i we 

współpracy z instytucjami o podobnym charakterze, a także z organizacjami społecznymi, 

artystami oraz z lokalnymi i regionalnymi środowiskami twórczymi i naukowymi organizuje 

wystawy czasowe, które eksponowane są w trzech salach.17
 

Siedzibę w budynku muzealnym znalazła także Regionalna Informacja Turystyczna, 

funkcjonująca, co roku od maja do końca września. Dzięki temu wiele osób chcących poznać 

okolice Międzychodu, a także szukających wielu informacji np.: o noclegach, restauracjach, 

agroturystyce, planie miasta, ulicach, zasobach przyrodniczych, ośrodkach wypoczynkowych 

i inne, może zgłaszać się do tego punktu.18 W 2014 roku z Biblioteką połączono Centrum 

Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, które prowadzi szeroką działalność 

popularyzatorską w zakresie edukacji regionalnej i przyrodniczej w oparciu o zasoby doliny 

Kamionki, będącej częścią Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Szczególnym 

zainteresowaniem cieszą się "Warsztaty ginących zawodów", a także duża impreza cykliczna 

"Wielkie smażenie powideł w Mniszkach". Wraz z Muzeum Regionalnym te trzy jednostki mają 

wspólną administrację.  

W czerwcu 2004 roku powołano Sejmik Kultury, będący dla władz Gminy ciałem doradczym 

i opiniotwórczym. Sejmik pełni ważną rolę dla integracji środowisk kultury Miasta i Gminy 

Międzychód. Wspiera inicjatywy kulturalne. Jest inicjatorem corocznych Gali, podczas których 

wręczane są wyróżnienia w dziedzinach: Twórca Kultury, Działacz Kultury i Mecenas Kultury. 

TABELA 29 PLACÓWKI KULTURALNE W GMINIE 

ROK 
BIBLIOTEKI I 

FILIE 
PRACOWNICY KSIĘGOZBIÓR 

CZYTELNICY W 
CIĄGU ROKU 

WYPOŻYCZENIA 
KSIĘGOZBIORU 
NA ZEWNĄTRZ 

2013 5 13 56.185 3.016 48.911 

2012 5 13 56.430 2.998 51.334 

                                                      
17

 http://www.biblioteka-miedzychod.info/historia.htm 
18

 http://www.biblioteka-miedzychod.info/historia.htm 
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2011 5 13 56.503 3.252 53.516 

2010 5 13 57.473 3.310 50.829 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

2.5.4. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 

2.5.4.1 OCHRONA ZDROWIA 

Mieszkańcy gminy mogą korzystać z następujących przychodni lekarskich: 

• NZOZ Przychodnia „Pul-Med.” Międzychód, 

• Przychodnia Lekarska „Provita” s.c. Międzychód, 

• Niepubliczny Profilaktyczno-Leczniczy ZOZ „Medica” Międzychód-Bielsko, 

• Przychodnia POZ w Szpitalu Powiatowym w Międzychodzie, 

• Mart Medica. Specjalistyczna Praktyka Urologiczna. 

a także z przychodni specjalistycznych SPZOZ Międzychód.  

Ponadto w Międzychodzie znajduje się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

Podmiotem tworzącym szpital jest Rada Powiatu Międzychodzkiego. Placówka posiada siedem 

oddziałów: 

• Szpitalny Oddział Ratunkowy, 

• Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

• Chorób Wewnętrznych, 

• Chirurgiczny Ogólny, 

• Ginekologiczno-położniczo-neonatologiczny z Blokiem Porodowym, 

• Pediatryczny, 

• Reumatologiczny. 

Można również skorzystać z pielęgniarskiej domowej opieki długoterminowej. Na terenie 

gminy funkcjonuje osiem aptek. 

TABELA 30 LICZBA LUDNOŚCI PRZYPADAJĄCA NA 1 APTEKĘ 

ROK LICZBA APTEK 
LICZBA LUDNOŚCI 

PRZYPADAJĄCA NA 1 
APTEKĘ 

2013 7 2.644 

2012 7 2.666 

2011 7 2.660 

2010 7 2658 

2015 8 2326 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, obliczenia własne 
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2.5.4.2 POMOC SPOŁECZNA 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie 

są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia 

im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej 

jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań 

zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

W ramach instytucji samorządowych zajmujących się problematyką społeczną działa Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Międzychodzie. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy 

o pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych, m.in. koordynuje rozwiązania problemów 

społecznych w Gminie. Jego oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Międzychód, 

którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej. W wykonywaniu zadań 

Ośrodek Pomocy Społecznej współdziała z różnymi podmiotami, m.in. z organami 

wykonawczymi gminy i sołectw, innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, służbą zdrowia, 

policją, kuratorami sądowymi oraz instytucjami zajmującymi się pomocą społeczną. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie zawiera w swoich strukturach: 

• Środowiskowy Dom Samopomocy – jest to ośrodek wsparcia dla niepełnosprawnych 

i osób przewlekle psychicznie chorych. Realizowane są tu programy terapeutyczne 

i rehabilitacyjne, organizowane są imprezy o charakterze integracyjnym, 

•  Klub Seniora „Wrzos” działający w Międzychodzie, 

• Klub Seniora „Złoty Wiek” działający w Międzychodzie, 

• Klub Seniora „Millenium” działający w Kamionnie – wszystkie kluby seniora mają na 

celu integrację osób starszych z lokalną społecznością, zagospodarowanie czasu 

wolnego, zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez ich aktywizację społeczną, 

• Dział Świadczeń Rodzinnych, 

• Dział Funduszu Alimentacyjnego, 

• Klub Integracji Społecznej – cele klubu to przede wszystkim reintegracja społeczna czyli 

przygotowanie członków do pełnienia ról społecznych, aktywności w społeczności 

lokalnej i środowisku lokalnym. Innym celem jest reintegracja zawodowa czyli 

przygotowanie pracowników do zaistnienia na rynku pracy. Klub organizuje również 

imprezy o charakterze społeczno-kulturalnym.  
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TABELA 31 WYKAZ GOSPODARSTW DOMOWYCH I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

ROK 

GOSPODARSTWA DOMOWE 
KORZYSTAJĄCE ZE 

ŚRODOWISKOWEJ POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

OSOBY W GOSPODARSTWIE, 
KTÓRE KORZYSTAJĄ ZE 

ŚRODOWISKOWEJ POMOCY 
SPOŁECZNEJ 

2013 485 1.221 

2012 437 1.129 

2011 412 1.124 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Gospodarstwom domowym, które ze względu na swoją trudną sytuację ekonomiczną nie są 

w stanie pokrywać całości kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania, wypłacane są 

dodatki mieszkaniowe. Jest to forma pomocy świadczona przez Gminę, a realizowana przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. W latach 2011-2013 najczęściej udzielanymi mieszkańcom Gminy 

formami wsparcia były pomoc finansowa i rzeczowa, głównie w postaci zasiłków celowych 

i w naturze, zasiłków stałych, okresowych oraz posiłku. Liczba gospodarstw domowych 

korzystająca z pomocy społecznej ma tendencje zwyżkową. 

2.5.5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym również zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej 

i przeciwpowodziowej, reguluje ustawa o samorządzie gminnym, która traktuje powyższe jako 

zadania własne Gminy. 

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy 

i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które w realizacji 

swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Straż Miejską, 

która podejmuje działania porządkowe i kontrolne. 

Swój wkład w poprawę efektywności działania ww. służb mają władze Gminy, które wspierają  

remizy OSP.  

Celem zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej co 

roku w budżecie Gminy zapewnia się środki finansowe z przeznaczeniem na utrzymanie 

jednostek OSP i zapewnienie ich gotowości bojowej, zakupy sprzętu przeciwpożarowego, 

wyszkolenie i prowadzenie remontów baz lokalowych. Jednostki OSP Kamionna i Łowyń, 
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wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dodatkowo dotowane są z 

budżetu Państwa.  

W Międzychodzie znajduje się Komenda Powiatowa Policji oraz Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej.  

W 2013 roku na terenie powiatu międzychodzkiego, wykryto 754 przestępstwa o różnym 

charakterze. Wskaźnik wykrywalności sprawców wynosił 87,9%. 

TABELA 32 STATYSTYKA PRZESTĘPSTW NA TERENIE POWIATU MIĘDZYCHODZKIEGO 

 2012 2013 

PRZESTĘPSTWA OGÓŁEM 951 754 

PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE KRYMINALNYM 519 384 

PRZESTĘPSTWA O CHARAKTERZE GOSPODARCZYM 171 170 

PRZESTĘPSTWA DROGOWE 214 171 

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU 25 19 

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO MIENIU 384 365 

WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI SPRAWCÓW 
PRZESTĘPSTW – OGÓŁEM [%] 

88,6 87,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

2.6. MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GMINY 

Finanse nie są jedynym, ale na pewno najważniejszym orężem Gminy służącym osiąganiu jej 

celów. Obszar ten jest z jednej strony mocno regulowany przepisami, z drugiej strony podlega 

bardzo silnej kontroli społecznej. Budżet samorządowy charakteryzuje się też dużą 

bezwładnością. Oznacza to, że zarówno błędne decyzje nie muszą być zauważane 

bezzwłocznie, ale też skutki decyzji korygujących wymagają czasem wielu lat na okazanie 

efektów w bieżącej działalności. Zwłaszcza w takim okresie, w jakim żyjemy od kilku lat 

i pozostanie nam jeszcze działać następnych lata kilka, kiedy mamy dostęp do środków 

bezzwrotnych pod warunkiem posiadania tzw. udziału własnego świadome kierowanie 

środków w obszary dające największą skuteczność wymaga wiele trudu ze strony władz 

samorządowych. Wymaga ciągłej rozwagi w podejmowaniu decyzji przez władzę stanowiącą –

Radę i wykonawczą – Burmistrza. Tylko w ten sposób można zapewnić wieloletnią równowagę 

finansów samorządowych. 

Zarządzanie finansami jest szczególnie złożone w gminie takiej jak Międzychód, złożonej 

zarówno z miasta jak i terenów wiejskich. Przyglądając się sprawozdaniu realizacji budżetu  
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w 2014 roku można stwierdzić bezpieczne planowanie. Dochody wykonano z pewną nadwyżką 

(101,15%), a na wydatkach zaoszczędzono (95,56%). O dobrym i realistycznym planowaniu 

świadczy w znaczącym stopniu wykonanie dochodów majątkowych (99,4%). Zmniejszono 

zadłużenie budżetu, co jest bardzo dobrym przygotowaniem do wykorzystania środków 

bezzwrotnych w aktualnym okresie programowania UE.  

W 2015 roku gmina Międzychód włączyła się w ogólnopolski trend wydzielania z budżetów 

gminy tzw. Budżetów obywatelskich, czyli części budżetu, o której obywatele decydują 

bezpośrednio. 

Uchwała budżetowa na 2015 rok planuje dochody w wysokości 56.694.402,50 PLN, w tym 

dochody bieżące 55.834.402,50 PLN, a dochody majątkowe  860.000 PLN. Natomiast 

planowana łączna kwota wydatków budżetowych to: 56.114.402,50 PLN. Planowana 

nadwyżka budżetowa w wysokości 580.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej 

podjętych zobowiązań. 

Oprócz uchwały budżetowej plany finansowe Gminy określa uchwała o Wieloletnim Planie 

Finansowym pokazującym projekcje budżetowe w okresie (co najmniej) zapadalności 

aktualnych zobowiązań Gminy. Zarówno dokumenty planistyczne jak i sprawozdania 

z realizacji budżetu są opiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.  

Bieżące dokumenty są dostępne na stronie BIP Gminy Międzychód pod adresem: 

http://www.biuletyn.net/nt-

bin/start.asp?podmiot=miedzychod/&strona=14&typ=podmenu&typmenu=14&menu=147&i

d=147&str=1 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANALIZA STRATEGICZNA GMINY  
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3.1. BILANS STRATEGICZNY GMINY MIĘDZYCHÓD 

W celu sformułowania Strategii Rozwoju Gminy Międzychód dokonano bilansu strategicznego 

Gminy. Bilans strategiczny polega na systematycznej, wielokryterialnej analizie podmiotu. 

Podstawą prac były dwa dokumenty: 

I. Ustawa o samorządzie gminnym określająca zadania własne gminy; 

II. Agenda 21 określająca zasady zrównoważonego rozwoju. 

W oparciu o te dwa źródła określono listę czynników sukcesu podzielonych na trzy grupy. 

Następnie w ramach każdej grupy określono wagi poszczególnych czynników (sumujące się 

do 100%) i oceniono każdy z czynników w skali 1-3 (1 – czynnik na słabym stopniu rozwoju, 2 – 

średnim, 3 – dobrze rozwinięty). Wartość wynikająca z iloczynu wagi i oceny dała wynik 

poszczególnych cech. 

3.1.1. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

W tabeli 33 przedstawiono bilans w obszarze „rozwoju społeczności lokalnej”. 

TABELA 33 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

I Rozwój społeczności lokalnej waga ocena wartość 

I/1 ludność 10% 2 0,20 

I/2 bezrobocie (miejsca pracy) 10% 2 0,20 

I/3 
edukacja (dostosowanie do potrzeb 

aktualnych i przyszłych) 
15% 3 0,45 

I/4 ochrona zdrowia i opieka społeczna 10% 2 0,20 

I/5 budżet 10% 2 0,20 

I/6 współpraca z otoczeniem 13% 3 0,39 

I/7 kultura 10% 3 0,30 

I/8 sport i rekreacja 15% 3 0,45 
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I Rozwój społeczności lokalnej waga ocena wartość 

I/9 bezpieczeństwo publiczne 7% 3 0,21 

Źródło: Analiza Remedis SA 

Omówienie cech analizowanych w bilansie: 

I/1 ludność – w sposób zagregowany określono sytuację ludnościową, 

I/2 bezrobocie (miejsca pracy) – określono stan bezrobocia, 

I/3 edukacja – oceniono stan i dostosowanie systemu edukacji w Gminie Międzychód do 

potrzeb aktualnych i przyszłych, 

I/4 ochrona zdrowia i opieka społeczna – oceniono stan opieki zdrowotnej i społecznej, 

I/5 budżet – w sposób zagregowany oceniono zarówno wielkość budżetu jak i jego możliwości, 

I/6 współpraca z otoczeniem – oceniono zarówno współpracę wewnętrzną – z sąsiednimi 

gminami, w ramach powiatu jak i województwa, a także zewnętrzną – w ramach Unii 

Europejskiej, 

I/7 kultura – oceniono zaplecze kulturalne, 

I/8 sport i rekreacja – oceniono istniejące zaplecze sportowo-rekreacyjne, 

I/9 bezpieczeństwo publiczne – oceniono bezpieczeństwo mieszkańców, we wszelkim zakresie 

– uznano bezpieczeństwo pożarowe, publiczne a także zagrożenia katastrofami. 

Dla określenia pozycji strategicznej Gminy Międzychód w obszarze rozwoju społeczności 

lokalnej zestawiono cechy wg rosnącej wartości i przedstawiono na wykresie 9. 
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Wykres 9 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju społeczności lokalnej 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

Powyższy wykres pokazuje, że największymi atutami Gminy Międzychód są jest wysoki poziom 

edukacji oraz rozwijająca się dzięki położeniu gminy rekreacja i sport. 

3.1.2. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA 

Tabelaryczne zestawienie cech, ich wag, oceny i wartości w tym obszarze prezentuje tabela 

34. 

TABELA 34 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA 

II Stan środowiska waga ocena wartość 

II/1 położenie gminy 15% 3 0,45 

II/2 lasy/tereny zielone 19% 3 0,57 

II/3 kruszywa/kopaliny 10% 3 0,30 

II/4 zasoby wodne 16% 3 0,48 
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0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45
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II Stan środowiska waga ocena wartość 

II/5 zagospodarowanie przestrzenne 10% 3 0,30 

II/6 gleby (bonitacja) 10% 2 0,20 

II/7 atmosfera 10% 3 0,30 

II/8 obszary zagrożone 10% 3 0,30 

Źródło: Analiza Remedis SA 

Omówienie pozycji: 

II/1 położenie, lokalizacja Gminy ma istotne znaczenie dla możliwości rozwojowych, 

II/2 lasy/tereny zielone – Gmina Międzychód jest zalesiona w około 52% (lesistość Polski 2013 

– 29,4%).  

II/3 kruszywa/kopaliny – oceniono poziom ilości kopalin w Gminie, 

II/5 zasoby wodne – Gmina posiada bardzo duże zasoby wodne, 

II/6 zagospodarowanie przestrzenne, oceniono stan formalny (uchwalone plany itp.), 

II/7 gleby (bonitacja) – Gmina Międzychód ma gleby niskiej jakości, 

II/8 atmosfera – brak źródeł zanieczyszczeń powoduje bardzo dobry stan atmosfery, 

II/9 obszary zagrożone – położenie Gminy jest pod tym względem dobre. 

Podobnie jak w poprzednim obszarze dokonano sortowania cech i zaprezentowano je 

w postaci wykresu. 
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Wykres 10 Bilans strategiczny w obszarze stanu środowiska 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

Wykres ilustruje, iż Gmina Międzychód ma doskonały potencjał w zakresie położenia oraz 

zasobów wodnych oraz lasów. 

3.1.3. BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Zestawienie cech bilansu zgodnie z przyjętą metodyką zawiera tabela 35. 

TABELA 35 BILANS STRATEGICZNY W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

III Rozwój gospodarczy waga ocena wartość 

 infrastruktura    

III/1 mieszkalnictwo 5% 2 0,10 

III/2 sieć komunikacyjna 9% 1 0,09 

III/3 komunikacja publiczna 9% 1 0,09 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60
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III Rozwój gospodarczy waga ocena wartość 

III/4 sieć wodociągowa 10% 3 0,30 

III/5 sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami 10% 2 0,20 

III/6 sieć energetyczna 5% 3 0,15 

 ekonomia    

III/7 usługi i przetwórstwo 12% 1 0,12 

III/8 turystyka i rekreacja 15% 2 0,30 

III/9 handel, transport i magazynowanie 10% 2 0,20 

III/10 budownictwo 5% 2 0,10 

III/11 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 10% 2 0,20 

Źródło: Analiza Remedis SA 

Omówienie opisanych cech: 

III/1 mieszkalnictwo – zgodnie ze specyfiką gmin wiejskich ma niewielkie znaczenie, 

III/2 sieć komunikacyjna – w Gminie Międzychód stan sieci oceniono jako wymagający, 

poprawy w szczególności połączenia lokalne pomiędzy niektórymi miejscowościami, 

III/3 komunikacja publiczna – połączenia pomiędzy miejscowościami są dobre, problemy 

pojawiają się w przypadku mniejszych miejscowości, 

III/4 sieć wodociągowa – Gmina jest prawie w pełni zwodociągowana, 

III/5 sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami – stan skanalizowania jest w ponad 70%, 

III/6 sieć energetyczna – w gminach wiejskich energetyka nie jest kluczowym wyzwaniem, 

III/7 usługi i przetwórstwo – poziom rozwoju jest średni, 

III/8 turystyka – poziom rozwoju jest wysoki, 

III/9 handel, transport i magazynowanie - cecha w sposób zagregowany, rozwój handlu 

detalicznego należy ocenić jako zadowalający, natomiast magazynowanie i transport 

traktowane jako zaplecze dla rozwoju gospodarczego jest dobrze rozwinięte, 

III/10 budownictwo – poziom rozwoju budownictwa, 

III/11 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – poziom rozwoju rolnictwa jest średni. 
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Prezentacja cech i ich wartości na wykresie 11 pokazuje, że atutem Gminy jest prawie pełne jej 

zwodociągowanie oraz rozwój usług związanych z handlem, transportem i magazynowaniem. 

Podstawą do dalszego rozwoju jest jednak poprawienie stanu sieci komunikacyjnej 

i usprawnienie komunikacji publicznej.   

Wykres 11 Bilans strategiczny w obszarze rozwoju gospodarczego 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

3.2. ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO GMINY 
MIĘDZYCHÓD 

Dokonując bilansu strategicznego oceniono stan aktualny Gminy Międzychód. W celu 

określenia możliwości rozwojowych dokonano analizy potencjału rozwojowego dla 

poszczególnych cech w sposób następujący: 
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Do każdej cechy dołączono kolumnę z opisaną „możliwością zmiany” danej cechy w skali: 0 – 

brak możliwości zmiany, 1 – niewielka możliwość zmiany, 2 – duża możliwość zmiany. 

Niektóre cechy, dla których nie ma możliwości zmiany (wartość 0) pominięto w analizie.  

Ponadto wprowadzono drugą zmienną, którą jest możliwość finansowania rozwoju spoza 

budżetu Gminy. W przypadku tej zmiennej wartość 1 – oznacza niewielkie możliwości, 2 – 

pewne możliwości i 3 – duże możliwości zewnętrznego finansowania niekomercyjnego. Brane 

były pod uwagę takie formy pozyskania środków jak: środki z Unii Europejskiej, partnerstwo 

publiczno – prywatne i możliwość pozyskania inwestorów. Wskaźnik potencjału rozwojowego 

poszczególnych gmin określa wzór: 

Wpr = Wc x Mz x Mf 

gdzie: 

Wpr – wskaźnik potencjału rozwojowego, 

Wc – waga cechy (z bilansu strategicznego), 

Mz – możliwości zmian, 

Mf – możliwości finansowania. 

3.2.1. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ 

Tabelaryczne zestawienie prezentuje tabela 36: 

TABELA 36 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

I Rozwój społeczności lokalnej waga Wpr 

I/1 ludność 5% 0,00 

I/2 bezrobocie (miejsca pracy) 10% 0,40 

I/3 
edukacja (dostosowanie do potrzeb 

aktualnych i przyszłych) 
15% 2,70 

I/4 ochrona zdrowia i opieka społeczna 10% 0,80 
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I Rozwój społeczności lokalnej waga Wpr 

I/5 budżet 10% 0,80 

I/6 współpraca z otoczeniem 13% 3,51 

I/7 kultura 10% 1,80 

I/8 sport i rekreacja 15% 4,05 

I/9 bezpieczeństwo publiczne 7% 0,84 

Źródło: Analiza Remedis SA 

Omówienie poszczególnych cech znajduje się pod tabelą 33. Aby pokazać największe 

możliwości zaprezentowano potencjał w postaci wykresu 12. Wykres prezentuje wyraźnie, 

że największy potencjał rozwojowy Gminy Międzychód zawarty jest w możliwości oparcia się 

współpracę z otoczeniem i rekreację. 

Wykres 12 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności 
lokalnej 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

0,40
2,70

0,80

0,80

3,51
1,80

4,05

0,84

  miejsca pracy

  edukacja (dostosowanie do
potrzeb aktualnych i
przyszłych)

  ochrona zdrowia i opieka
społeczna

  budżet

  współpraca z otoczeniem

  kultura

sport i rekreacja

  bezpieczeństwo publiczne



 

74 
 

3.2.2. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE STANU ŚRODOWISKA  

Ze względu na niewielką zależność od aktywnych działań w tym obszarze oceniono tylko kilka 

cech. Analizę przedstawiono w tabeli 37.  

TABELA 37 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE STANU 
ŚRODOWISKA 

II Stan środowiska waga Wpr 

II/2 lasy/tereny zielone 19% 1,71 

II/3 kruszywa/kopaliny 10% 0,60 

II/4 zasoby wodne 16% 1,44 

II/5 zagospodarowanie przestrzenne 10% 1,20 

II/6 gleby (bonitacja) 10% 0,80 

II/7 atmosfera 10% 0,60 

II/8 obszary zagrożone 10% 0,60 

Źródło: Analiza Remedis SA 

Omówienie cech znajduje się pod tabelą 34. 

Podobnie zaprezentowano potencjał obszaru na wykresie 13. 
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Wykres 13 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w obszarze rozwoju społeczności 
lokalnej 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

Największy potencjał rozwojowy Gminy Międzychód w obszarze środowiskowym tkwi 

w odpowiednim wykorzystaniu potencjału przyrodniczego (lasy, jeziora). 

3.2.3. POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO 

Rozwój gospodarczy jest najważniejszym dla wzrostu dobrobytu mieszkańców. Zarówno 

bezpośredni skutek (spadek bezrobocia) jak i pośredni (wzrost wpływów z podatków) 

powoduje, że rozwój tego obszaru ma zwielokrotniony wpływ na rozwój Gminy. Prezentacje 

potencjału rozwojowego zawarto w tabeli 38. 

TABELA 38 BILANS STRATEGICZNY – POTENCJAŁ ROZWOJOWY W OBSZARZE ROZWOJU 
GOSPODARCZEGO 

III Rozwój gospodarczy waga Wpr 

 infrastruktura   

III/1 mieszkalnictwo 5% 0,20 

III/2 sieć komunikacyjna 9% 0,09 
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III Rozwój gospodarczy waga Wpr 

III/3 komunikacja publiczna 9% 0,09 

III/4 sieć wodociągowa 10% 0,30 

III/5 sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami 10% 0,20 

III/6 sieć energetyczna 5% 0,30 

 ekonomia   

III/7 usługi i przetwórstwo 12% 0,72 

III/8 turystyka i rekreacja 15% 0,60 

III/9 handel, transport i magazynowanie 10% 1,20 

III/10 budownictwo 5% 0,20 

III/11 rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 10% 0,40 

Źródło: Analiza Remedis SA 

Omówienie cech znajduje się pod tabelą 35. Graficzna prezentacja potencjału rozwojowego 

zaprezentowana została na wykresie 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

Wykres 14 Bilans strategiczny – potencjał rozwojowy w zakresie rozwoju gospodarczego 

 
Źródło: Analiza Remedis SA 

Wykres pokazuje, że największy potencjał rozwojowy Gminy Międzychód to rozwój usług 

związanych z handlem, transportem i magazynowaniem oraz usług i przetwórstwa (w tym 

związanych z przemysłem drzewnym). 
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4.1. ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY 
MIĘDZYCHÓD 

Zrównoważony rozwój ma służyć mieszkańcom. Oznacza to, że władze gminy nie mogą dążyć 

do realizacji dowolnych celów cząstkowych, ale jedynie takich, które są z zgodne z celami 

strategicznymi. 

Zrównoważenie rozwoju oznacza (zgodnie z Agendą 21), iż dokonując alokacji środków 

budżetowych, w tym inwestycyjnych i dokonując wyboru kierunków rozwoju powinno dążyć 

się do równoważenia celów: społecznych, ekologicznych i rozwoju przestrzennego. 

W warunkach samorządu granice między tymi obszarami są bardzo często nieostre. Należy 

więc wyodrębnić działania pod kątem głównych kierunków strategicznych, tj.: niwelowania 

słabych stron (aspekt społeczny) oraz służących długookresowemu rozwojowi (np. inwestycje 

wnoszące nową jakość w życie społeczno-gospodarcze, służące budowaniu silnej gospodarczo 

jednostki samorządowej – wzmacniającej akcent gospodarczy). 

Zasady budowania pozycji konkurencyjnej i rozwoju społecznego gminy: 

1. Zasada selektywnego tworzenia korzyści zewnętrznych w powiązaniu z polityką 

koncentracji na wybranych dziedzinach rozwoju to taki dobór inwestycji, które dają 

efekt mnożnikowy: nie tylko dochodowy, ale także zatrudnienia i demograficzny, 

2. Zasada budowy przewagi konkurencyjnej dla nowych sektorów – przewidywanie 

kierunków rozwoju gospodarki; wykorzystanie nowoczesnych sektorów gospodarki. 

3. Zasada równoważenia rozwoju – niwelowania słabych i wzmacniania silnych stron 

gminy – w praktyce oznaczająca konieczność równoważenia interesów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych, 

4. Zasada ochrony wartości przyrody i kultury jako środowiska życia mieszkańców, 

5. Zasada uspołeczniania procesów podejmowania decyzji – poprzez prowadzenie 

szerokich konsultacji ze społecznością lokalną dotyczących obecnego i przyszłego 

funkcjonowania gminy, 

6. Zasada przejrzystości i jawności, przy powszechnym dostępie do informacji, 

7. Zasada koncentracji środków, 

8. Zasada subsydiarności – oddawania zadań do wykonania podmiotom 

gwarantującym ich wykonanie w sposób rzetelny i ekonomiczny, 
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9. Zasada przystępności – prowadzenia własnej polityki informacyjnej zrozumiałej dla 

społeczności lokalnej. 

Przy pracach nad niniejszą strategią  wzięto pod uwagę specyfikę gminy, jaką jest Międzychód. 

Niemniej wymienione wyżej zasady zostały wykorzystane przy budowie niniejszej Strategii, 

aby działania ukierunkowane na dalszy rozwój społeczny i budowanie mocnej pozycji 

konkurencyjnej gminy w regionie były spójne i przynosiły trwałe efekty.  

4.2. ANALIZA SWOT/TOWS GMINY MIĘDZYCHÓD 

4.2.1. ANALIZA SWOT GMINY MIĘDZYCHÓD NA PODSTAWIE 

PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Analiza SWOT (jakościowa) została sporządzona na podstawie informacji uzyskanych od 

uczestników konsultacji społecznych. Respondenci wypełnili protokoły (załączniki nr 6 i 7 – 

szablony) wyrażających ich opinie dotyczące sytuacji w Gminie Międzychód. W tabeli 39 

zamieszczono zestawienie silnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń. 

TABELA 39 ANALIZA SWOT GMINY MIĘDZYCHÓD (JAKOŚCIOWA) 
Mocne strony Słabe strony 

• Dobrze rozwinięta 
infrastruktura dająca 
możliwości rozwoju inwestycji 
gospodarczych, 

• Walory turystyczno-
przyrodnicze gminy, 

• Położenie gminy sprzyjające 
rozwojowi turystyki, 

• Dobrze rozwinięta 
infrastruktura wodno-
kanalizacyjna, 

• Dobrze rozwinięta 
infrastruktura społeczna,  

• Sieć placówek edukacyjnych, 
przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, 

• Dobrze zrewitalizowane i 
utrzymane tereny zielone w 
mieście i w większości 
obszarów wiejskich 

• Emigracja młodzieży do dużych 
ośrodków miejskich i zagranicę, 

• Niedoinwestowana infrastruktura 
turystyczna (Mierzyn), 

• Niedostateczna liczba miejsc pracy, 

• Mała aktywność społeczna młodzieży, 

• Duża odległość od wielkich aglomeracji 
miejskich, 

• Znaczna część gminy objęta ochroną 
przyrody, 

• Brak połączeń kolejowych i dobrych 
połączeń komunikacyjnych, 

• Niedostateczna infrastruktura drogowa 
na terenach wiejskich, 

• Brak stałych więzi społecznych co 
wpływa hamująco na budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, 

• Niedostosowany profil kształcenia do 
potrzeb rynku pracy, 
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Szanse Zagrożenia 

• Bardzo dobre warunki do 
rozwoju infrastruktury usług 
turystycznych, 

• Tworzenie terenów 
inwestycyjnych przy głównych 
ciągach komunikacyjnych, 

• Rozwój usług związanych z 
przemysłem drzewnym, 

• Bardzo dobre warunki do 
rozwoju turystyki zdrowotnej, 

• Możliwości rozwoju rolnictwa 
na potrzeby Zakładu 
Przetwórstwa Spożywczego, 

• Stabilna sytuacja finansowa 
gminy dająca możliwości 
rozwoju i inwestowania 
w zasoby gminne. 

• Emigracja ludzi młodych do miast 
i zagranicę, 

• Mała aktywność w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych, 

• Pogarszający się stan dróg lokalnych 
i krajowych, 

• Zmniejszająca się ilość specjalistów 
w zawodach technicznych, 

• Brak jasnej wizji rozwoju gminy. 

Źródło: opracowanie Remedis S.A. na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Na terenie gminy Międzychód należy wyznaczyć tereny inwestycyjne między innymi pod 

logistykę i przemysł nie szkodzący środowisku. Rozwijająca się sieć komunikacyjna może pomóc 

w poszukiwaniach inwestorów. Realizacja tego celu wymaga konsekwentnego wzmacniania 

dotychczasowych działań. Ponadto, aby wzmocnić możliwości finansowe realizacji 

przedsięwzięć należy szukać możliwości wsparcia dla budżetu poprzez środki zewnętrzne. 

Oczywiście wśród zewnętrznych najważniejszą opcją jest maksymalne wykorzystanie środków 

bezzwrotnych, głównie z UE (warto zwrócić uwagę także na tzw. fundusze norweskie, oraz 

środki krajowe, zwłaszcza w obszarze infrastruktury technicznej). Trzeba też poszukiwać 

możliwości realizacji wybranych zadań w inny sposób, np. w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego tworząc możliwości działania przedsiębiorstw innowacyjnych w oparciu 

o wieloletnią działalność naukową ośrodka doświadczalnego Uniwerstytu Przyrodniczego 

(w formie synergii B+R). 

Międzychód ma sporo wyzwań wewnętrznych, związanych główne z dwoma osiami 

problemowymi. Pierwsza z nich to dbałość o rozwój infrastruktury, w tym zwłaszcza 

kanalizacyjnej i melioracyjnej oraz komunikacyjnej – zarówno w zakresie dróg jak i Internetu 

szerokopasmowego. Druga z nich to sfera infrastruktury społecznej – głównie aktywizacja 

społeczna mieszkańców oraz dostarczanie usług dla tych, którzy nie mogą w łatwy 

sposób  korzystać z oferty miasta, czyli mieszkańcom słabiej skomunikowanych sołectw, 

rodzinom z dziećmi i osobom w podeszłym wieku.  
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Warto przy tym podkreślić, że poprawa stanu infrastruktury zarówno technicznej jak 

i społecznej będzie silnym czynnikiem wzrostu. Dobra infrastruktura jest istotnym czynnikiem 

ograniczającym emigrację z Gminy.  

4.2.2. ANALIZA SWOT GMINY MIĘDZYCHÓD (ILOŚCIOWA) 

Ze względu na charakter gminy a zwłaszcza jej gospodarki powinno się wyodrębnić obszary 

dające największy efekt rozwojowy. Taka analiza pociąga za sobą poważne wyzwania 

w obszarze metodycznym, zwłaszcza przy analityce o charakterze ilościowym. W pierwszym 

kroku tej analizy w oparciu o wcześniej dokonany bilans strategiczny zestawiono analizę SWOT 

Gminy Międzychód. 

TABELA 40 ANALIZA SWOT GMINY MIĘDZYCHÓD 
Mocne strony Słabe strony 

• Edukacja, 

• Sport i rekreacja, 

• Lasy/tereny zielone, 

• Usługi związane z rolnictwem, 
leśnictwem, 

• Zasoby wodne, 

• Sieć wodociągowa, 

• Turystyka i rekreacja. 

• Gleby (bonitacja), 

• Sieć komunikacyjna, 

• Komunikacja publiczna. 

Szanse Zagrożenia 

• Współpraca z otoczeniem, 

• Sport i rekreacja, 

• Usługi i przetwórstwo, 

• Lasy/tereny zielone, 

• Zasoby wodne, 

• Turystyka i rekreacja, 

• Handel, transport i 
magazynowanie. 

• Ludność, 

• Bezrobocie, 

• Sieć komunikacyjna, 

• Komunikacja publiczna. 

Źródło: opracowanie Remedis S.A. na podstawie materiałów Gminy 

Dla celów analizy przedstawionej powyżej zastosowaną zintegrowaną metodykę analizy 

SWOT-TOWS opracowaną w Remedis S.A. Opiera się o zmodyfikowany, klasyczny podział na 

obszary wewnątrz i na zewnątrz analizowanego podmiotu na obszar statyczny – silne i słabe 

strony – i dynamiczny – możliwości i zagrożenia. W analizie do oceny wartościowej 

wykorzystano zarówno informacje od uczestników procesu prac nad strategią jak i ocenę 

ekspercką. Tabela zamieszczona powyżej obejmuje SWOT w ujęciu jakościowym. Dodatkowo 

w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne wyższego rzędu (głównie Strategię Rozwoju 

Kraju 2020) przyjęto, że nie nastąpią żadne gwałtowne zmiany makrogospodarcze, istotne 
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zmiany polityki rolnej bądź podatkowej, które miałyby fundamentalny wpływ na sytuację 

gminy.  

 

Analizy SWOT /TOWS – służąco badania relacji pomiędzy atutami i słabościami gminy, 

a szansami i zagrożeniami mogącymi pojawić się w otoczeniu głównie w celu dokonania 

wyboru najwłaściwszego wariantu strategii. Analiza SWOT służy ocenie sił i słabości gminy 

w kontekście możliwości i zagrożeń – jest więc spojrzeniem „od sytuacji dzisiejszej w przyszłą”, 

natomiast TOWS jest analizą możliwości i zagrożeń przyszłości w kontekście silnych i słabych 

stron gminy. Analiza SWOT /TOWS, po uprzednim zdefiniowaniu listy czynników oraz ich 

ocenie opiera się na następujących zasadach: 

I Badaniu podlegają relacje pomiędzy silnymi i słabymi stronami a możliwościami 

i zagrożeniami, przy czym: 

1. W analizie SWOT istnienie interakcji stwierdza się odpowiadając na następujące pytania: 

a) czy zdefiniowane silne strony pozwolą wykorzystać możliwości, które mogą się zdarzyć? 

b) czy zidentyfikowane słabości nie pozwolą na wykorzystanie pojawiających się 

możliwości? 

c) czy zidentyfikowane silne strony pozwolą na przezwyciężenie możliwych zagrożeń? 

d) czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływania potencjalnych zagrożeń? 

2. W analizie TOWS występowanie relacji określa się odpowiadając na pytania: 

a) czy zagrożenia osłabią zidentyfikowane silne strony? 

b) czy możliwości spotęgują posiadane silne strony? 

c) czy zagrożenia spotęgują występujące słabości? 

d) czy potencjalne możliwości pozwolą przezwyciężyć istniejące słabe strony? 

II Dla każdego z wyspecyfikowanych powyżej pytań buduje się odpowiednią tablicę, 

za pomocą której bada się relacje pomiędzy parami czynników, przypisując istniejącemu 

silnemu powiązaniu cyfrą „2”, słabej „1”, nieistniejącej „0”; 

III Otrzymane sumy powiązań (poziome i pionowe) podlegają przemnożeniu przez wartość 

odpowiedniego czynnika, określonego w bilansie strategicznym, tworząc poziome 

i pionowe wartości interakcji a ich suma łączną wartość interakcji.  

IV Zestawienie wartości interakcji dla poszczególnych par czynników stanowi wskazówkę do 

wyboru najkorzystniejszego wariantu strategii. Różne warianty strategii różnią się 

metodyką ich wdrażania, dostosowaną do ich charakteru, określoną dwoma 

podstawowymi czynnikami: 
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1.Wielkością potrzebnych środków na realizację strategii (i /lub poziomem ryzyka 

finansowego budżetu), 

2.Intensywnością zmian (zakres programów, harmonogram przedsięwzięć itp.). 

 

Na wykresie 15 przedstawiono zintegrowaną analizę SWOT w ujęciu ilościowym dla Gminy 

Międzychód (pełne macierze zawarte są w rozdziale załączniki na końcu dokumentu). 

 Wykres 15 SWOT Gminy Międzychód 

  
Źródło: analiza Remedis S.A. 

Zgodnie z przyjętą metodyką dokonano analizy TOWS, przedstawionej na wykresie 16 (pełne 

macierze zawarte są w rozdziale załączniki na końcu dokumentu). 
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Wykres 16 TOWS Gminy Międzychód 

 
Źródło: Analiza Remedis S.A. 

Zgodnie z przyjętą metodyką i dla zredukowania efektu nieproporcjonalności wag przy 

prowadzeniu analizy SWOT opracowano także zestawieniową analizę SWOT + TOWS. Jej wynik 

prezentuje wykres 17. 

Wykres 17 SWOT/TOWS Gminy Międzychód 

 
Źródło: Analiza Remedis S.A.  
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To sugeruje wybór strategii agresywnej, zwanej też „maksi-maksi”. Należy wykorzystywać 

pojawiające się szanse przy pomocy posiadanych silnych stron. Druga w kolejności relacja 

to powiązanie między silnymi stronami a zagrożeniami. Taka sytuacja wskazuje, że wsparciem 

dla strategii agresywnej winna być strategia przygotowawczo-ofensywna (zwana też strategią 

„mini-maksi”). To oznacza w pierwszej fazie minimalizację słabych stron, a następnie 

na ofensywnym wykorzystaniu szans pojawiających się w otoczeniu. 

 

Sprowadzając powyższe uogólnione omówienie wyników analizy SWOT-TOWS strategia Gminy 

Międzychód powinna skoncentrować się na wykorzystaniu szans: 

- dalszemu rozwojowi usług (handel, transport, magazynowanie) i produkcji wykorzystując 

bardzo dobre położenie gminy i dobrą sieć komunikacyjną. Dotyczy to zwłaszcza południwych 

terenów Gminy, nie objętychrestrykcyjnymi zapisami o ochronie zasobów przyrody. 

- rozwojowi rolnictwa i leśnictwa  wraz z przemysłem drzewnym, w oparciu o potencjał 

Puszczy Noteckiej i spodziewanych działań w zakresie odnowy drzewostanu, w szerokim 

rozumieniu, nie tylko jako produkcji towarowej, ale tworzenia miejsc pracy przyjaznych 

producentomi  osobom zaangażowanym w produkcję, w rozwój otoczenia rolnictwa 

i leśnictwa. Przez  otoczenie rozumieć należy z jednej strony część związaną z produkcją 

(obsługa, skup, przetwórstwo itp.), a z drugiej strony z otoczeniem społecznym (kulturą, 

rekreacją, nauczaniem itp.). Działania te mają tworzyć spójną, przyjazną infrastrukturę 

sprzyjającą rozwojowi rolnictwa i ludzi w nim zatrudnionych. Ważnym działaniem winno być 

rozwijanie obszaru Badań i Rozwoju (B+R) we współpracy z poznańskim Uniwersytetem 

Przyrodniczym, od lat obecnym na terenie Gminy.  

Elementem służącym rozwojowi jest współpraca z otoczeniem, bowiem pojedyncza gmina, 

nawet tak duża jak Międzychód, jest zbyt mała, aby sprostać wyzwaniom XXI wieku. Warto 

zwrócić uwagę na rozwój turystyki i rekreacji, które to działania z jednej strony mogą 

przysporzyć źródeł dochodu podmiotom zaangażowanym w tę branżę, a z drugiej strony 

służyć mieszkańcom Gminy. 

W ramach strategii przygotowawczo-ofensywnej warto zająć się redukcją pojawiających się 

zagrożeń. Zagadnienie dobrej komunikacji, zarówna w zakresie dróg jak i komunikacji 

publicznej winny być przedmiotem troski władz gminnych. Należy uporządkować kanalizację 

w Gminie, szczególnie na terenach wiejskich. Najciekawszym wyzwaniem zdaje się problem 

demografii. Niemniej warto pamiętać, że w skali pojedynczej gminy rozwiązaniem może być 

nie tylko rozwój wewnętrzny. Do gminy dającej dobre warunki życia będą przybywać nowi 
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mieszkańcy z zewnątrz. Taka migracja może pomóc w rozwiązywaniu problemów 

demograficznych. Dlatego należy przygotować możliwości osadnicze – np. poprzez uzbrojenie 

terenów i właściwe przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście 

migracji sprzyjać będą głównie pojawiające się miejsca pracy. 
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4.3. WIZJA ROZWOJU GMINY MIĘDZYCHÓD 

Określiwszy optymalną strategię dla Gminy Międzychód sformułowano wizje i pola rozwoju 

strategicznego Gminy. 

 

 

Realizacja wszystkich celów strategicznych powinna odbywać się w oparciu o ekologię, 

właściwe finanse oraz istniejącą bazę (zaplecze), a efektem powinien być wpływ na powstanie 

nowych miejsc pracy, spadek bezrobocia i rozwój społeczno-ekonomiczny Miasta i Gminy.  

Gmina Międzychód - atrakcyjna dla 
mieszkańców, inwestorów i turystów, 

o rozwiniętej przedsiębiorczości 
i czystym środowisku naturalnym 

Wzmocnienie 
potencjału 

gospodarczego

Poprawa stanu 
infrastruktury 

technicznej 
i społecznej 

Mądrzy, zdrowi, 
aktywni 

i bezpieczni 
mieszkańcy
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Szczególna rola samorządu terytorialnego została zarysowana przez Konstytucję 

Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 163, który stanowi, że samorząd terytorialny wykonuje 

zadania publiczne niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz 

publicznych. Podstawowym celem działania samorządu jest osiągniecie zrównoważonego 

rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Na podstawie 

analiz określono kierunki rozwoju, a następnie wyłoniono główne programy strategiczne. 

W skład programów wchodzą zarówno działania inwestycyjne jak i nie będące inwestycjami. 

W obszarach inwestycyjnych planowanie operacyjne zostanie zaprezentowane w kolejnych 

dokumentach Gminy o charakterze operacyjnym (przede wszystkim w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej). Poniżej przedstawiono karty programów strategicznych Gminy Międzychód. 

5.1. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „WZMOCNIENIE 
POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO” 

TABELA 41 CEL STRATEGICZNY 1  

CEL STRATEGICZNY 1 Wzmocnienie potencjału gospodarczego 

Program operacyjny 

1.1 

Stworzenie atrakcyjnych terenów  inwestycyjnych (Park 

Technologiczny) 

Działanie 1.1.1 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 

Opis Działania Uzbrojenie wszystkich terenów przeznaczonych pod inwestycje 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, środki unijne,  

Miernik oceny Liczba uzbrojonych działek 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.1.2 Uregulowanie sytuacji prawnej działek przeznaczonych pod 

inwestycje 

Opis Działania Rozwiązanie problemów związanych z sytuacją prawną terenów 

przeznaczonych pod inwestycje 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne 

Miernik oceny Liczba rozwiązanych problemów 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 
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Działanie 1.1.3 Zapewnienie sprawnego połączenia komunikacyjnego 

z terenami inwestycyjnymi 

Opis Działania Modernizacja i budowa dróg dojazdowych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, środki unijne, środki powiatowe 

Miernik oceny Długość wybudowanych i zmodernizowanych dróg 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.1.4 Stworzenie pakietu preferencyjnego dla przedsiębiorców 

i inwestorów 

Opis Działania 
Analiza i wykorzystanie aktualnych, pozostających w kompetencji 

samorządu możliwości działania  (obniżenie podatków, pomoc w 

załatwieniu formalności) 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne 

Miernik oceny Liczba pozyskanych inwestorów, rozpoczętych inwestycji 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.1.5 Promocja terenów inwestycyjnych 

Opis Działania Reklama w mediach, lobbing wśród przedsiębiorców 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne 

Miernik oceny Liczba pozyskanych przedsiębiorców, rozpoczętych inwestycji 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.1.6 Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Opis Działania Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne 

Miernik oceny wielkość terenu gminy objęta opracowanymi aktualnymi planami 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 
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Program operacyjny 

1.2 
Poprawa warunków do rozwoju produkcji i przetwórstwa 

Działanie 1.2.1 Wspieranie innowacyjnych technologii 

Opis Działania 
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego 

i organizacjami rolniczymi prowadzenie szkoleń i popularyzacja 

rozwoju rolnictwa i usług 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.2.2 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

Opis Działania Wspieranie, partnerstwo oraz współpraca z osobami 

zainteresowanymi przetwórstwem lokalnym 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba wytworzonych produktów 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.2.3 Wspieranie usług i przemysłu drzewnego 

Opis Działania 
Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, 

nadleśnictwem i organizacjami producenckimi. Prowadzenie 

szkoleń i popularyzacja rozwoju branży drzewnej. 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba nowych przedsiębiorstw, miejsc pracy 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

1.3 

Rozwój oferty oraz poprawa dostępności instrumentów wsparcia 

dla rozwoju ekologicznego rolnictwa oraz marketingu wysokiej 

jakości produktów żywnościowych 

Działanie 1.3.1 Propagowanie ekologicznych upraw rolnych z możliwością 

wystawiania płodów rolnych na imprezach okolicznościowych 

Opis Działania Promocja sprzedaży produktów rolnych podczas jarmarków, 

dożynek na terenie gminy, powiatu i poza jego granicami.  
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Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba producentów zdrowej żywności, ilość oferowanych 

produktów 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

1.4 
Wsparcie dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw 

Działanie 1.4.1 Stworzenie i wdrażanie programów pomocowych dla 

przedsiębiorców 

Opis Działania Wspieranie tworzenia programów pomocowych, informowanie 

przedsiębiorców 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba wdrożonych programów 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.4.2 Wspieranie organizacji bezpłatnych  szkoleń dla przedsiębiorców 

Opis Działania Udostępnienie lokali, informowanie przedsiębiorców o możliwych 

szkoleniach 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba zorganizowanych szkoleń 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.4.3 Wspieranie lokalnych porozumień rolników/przedsiębiorców 

Opis Działania Rozpoznanie i zaproszenie do współpracy działających organizacji 

rolniczych i przedsiębiorców 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne 

Miernik oceny Liczba spotkań, efekty współpracy 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.4.4 Wspieranie włączenia społecznego  
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Opis Działania Pomoc w otwieraniu działalności gospodarczej osobom 

zagrożonym wyłączeniem  społecznym 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, wojewódzkie, środki gminne 

Miernik oceny Spadek liczby osób bezrobotnych i zagrożonych wyłączeniem 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.4.5 Wspieranie przedsiębiorstw proinnowacyjnych 

Opis Działania 

Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla 

MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia, wspieranie 

tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 

rozwoju produktów i usług  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, wojewódzkie, środki gminne 

Miernik oceny Liczba przedsiębiorstw spełniających wymogi WRPO+ w tym 

zakresie 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.4.6 Organizowanie targów pracy dla  inwestorów 

Opis Działania Organizowanie targów pracy w celu rekrutacji pracowników 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, prywatne 

Miernik oceny Liczba zorganizowanych targów pracy 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 1.4.7 Stworzenie bazy międzychodzkich firm 

Opis Działania Stworzenie bazy firm z terenu gminy Międzychód, przygotowanie 

procedur, zebranie danych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, gminne 

Miernik oceny Stworzona baza 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Źródło: Analiza Remedis SA 
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5.2. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „POPRAWA STANU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ” 

TABELA 42 CEL STRATEGICZNY 2 

CEL STRATEGICZNY 2 Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

Program operacyjny 

2.1 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej 

Działanie 2.1.1 Budowa dróg gminnych 

Opis Działania 

Budowa dróg pomiędzy poszczególnymi miejscowościami oraz 
dróg zbiorczych o charakterze obwodnic, w tym kontynuacja 
budowy drogi zbiorczej – „obwodnicy” południowo-zachodniej 
(ul. Sadowa-Zagrodowa aż do mostu na Warcie) oraz budowa 
obwodnicy Łowynia 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba kilometrów wybudowanych dróg 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.1.2 Modernizacja dróg 

Opis Działania 

Naprawa i modernizacja istniejących odcinków drogowych, 
położenie nakładek bitumicznych na odcinki dróg o 
zdegradowanej nawierzchni, rozbudowa ścieżek rowerowych i 
traktów pieszo-rowerowych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba kilometrów zmodernizowanych dróg 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.1.3 Udrożnienie przepustów  oraz budowa i modernizacja rowów 
przydrożnych 

Opis Działania Przygotowanie planów i modernizacja infrastruktury  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba kilometrów zmodernizowanych i nowych rowów, liczba 
udrożnionych przepustów 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 
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Działanie 2.1.4 Opracowanie bardziej przejrzystego układu komunikacyjnego 

Opis Działania 

W oparciu o konsultacje społeczne, przy akceptacji wszystkich 
zarządców dróg stworzenie przejrzystego planu układu 
komunikacyjnego Międzychodu (ze względu na specyficzne 
położenie miasta) 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Stworzony nowy plan  

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

2.2 
Skanalizowanie Gminy  

Działanie 2.2.1 Dalsza rozbudowa systemu kanalizacyjnego gminy 

Opis Działania Rozbudowa kanalizacji 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.2.2 Modernizacja sieci wodociągowej 

Opis Działania Modernizacja niektórych odcinków sieci wodociągowej na terenie 
Gminy  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba kilometrów nowo wybudowanej sieci 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.2.3 Budowa przydomowych zbiorczych oczyszczalni ścieków 

Opis Działania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wynikających 
z planów skanalizowania gminy 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne, środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 

Miernik oceny Liczba nowych przydomowych oczyszczalni ścieków 

Termin realizacji 2015-2023 
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Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

2.3 
Wyposażenie placówek w niezbędną infrastrukturę sportową i 
rekreacyjną 

Działanie 2.3.1 Budowa i przebudowa obiektów sportowych 

Opis Działania 
Budowa i przebudowa boisk, przystosowanie boisk do gry w piłkę 
nożną, ręczną, koszykówkę, tenisa itp. z zapleczem, budowa Sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Liczba odbywających się zajęć 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.3.2 Wybudowanie siłowni na powietrzu 

Opis Działania Wybudowanie miejsc ze sprzętem do ćwiczeń oraz ich 
doposażenie w poszczególnych sołectwach 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Fundusz sołecki, środki własne, środki unijne 

Miernik oceny Ilość wybudowanych elementów infrastruktury, liczba osób 
korzystających z niej 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.3.3 Budowa szlaków rowerowych i pieszych 

Opis Działania Zaprojektowanie szlaków turystycznych i ich budowa, zwłaszcza w 
południowej części gminy, w powiązaniu z doliną Kamionki  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, krajowe, środki unijne 

Miernik oceny Ilość wybudowanych szlaków 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.3.4 Dostosowanie ośrodka w Mierzynie do potrzeb turystów 
i mieszkańców 

Opis Działania 
Modernizacja wjazdu, unowocześnienie ciągu gastronomicznego, 
odnowa plaży z pomostem, udostępnienie obiektu dla osób 
niepełnosprawnych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, środki unijne 
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Miernik oceny Zmodernizowany ośrodek,  

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.3.5 Budowa centrum turystyki i rehabilitacji zdrowotnej 

Opis Działania Centrum turystyki i rehabilitacji zdrowotnej zlokalizowane na 
terenach przy polu namiotowym OW w Mierzynie 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, krajowe, unijne, prywatne 

Miernik oceny Wybudowane centrum 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

2.4 
Zachowanie i ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Działanie 2.4.1 Rewitalizacja zabytkowych parków  

Opis Działania Poprawa zdrowotności drzewostanu, wykonanie nowych ścieżek, 
ławek, oświetlenia oraz obiektów małej architektury 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne 

Miernik oceny 
Liczba osób korzystających z parków, liczba kilometrów 
wybudowanych ścieżek, liczba postawionych ławek, liczba 
nowych obiektów małej architektury 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.4.2 Uporządkowanie stosunków wodnych 

Opis Działania 
Znalezienie finansowania, przygotowanie planów i projektów, 
poprawienie monitorowania w celu zapobiegania klęskom 
żywiołowym 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Stworzenie procedur wczesnego ostrzegania ludności, 
monitoringu 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.4.3 

Wzbogacenie oferty edukacji przyrodniczej i regionalnej CERiP 
Mniszki o ścieżki edukacyjne przez dolinę Kamionki, wraz z 
pozyskaniem obiektu na ekspozycję o ginących zawodach 
leśnych 
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Opis Działania Przygotowanie planów, zebranie środków, stworzenie projektów 
oferty, pozyskanie obiektu 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki własne, krajowe, unijne 

Miernik oceny Stworzone ścieżki edukacyjne, pozyskany obiekt 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

2.5 
Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych oraz wspieranie zarządzania energią 

Działanie 2.5.1 Rozwój fotowoltaiki, energii wiatrowej i pochodzącej z biomasy 

Opis Działania 
Rozpoznanie lokalnych możliwości, i źródeł finansowania, 
wspieranie działań edukacyjnych w zakresie programu, instalacje 
fotowoltaiczne na obiektach publicznych i prywatnych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny Liczba zrealizowanych działań edukacyjnych i liczba 
zrealizowanych projektów 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 2.5.2 Wspieranie inteligentnego zarządzania energią 

Opis Działania Modernizacja obiektów publicznych w celu zastosowania 
nowoczesnych rozwiązań 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny Liczba zrealizowanych projektów 

Termin realizacji 2015-2020 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

2.6 
Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej 

Działanie 2.6.1 Budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych 

Opis Działania Budowa nowego obiektu przedszkola nr 3 przy ulicy Gwardii 
Ludowej 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny Wybudowany obiekt 
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Termin realizacji 2015-2020 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Źródło: Analiza Remedis SA 

  



 

101 
 

5.3. PROGRAMY REALIZUJĄCE CEL „MĄDRZY, ZDROWI,  
AKTYWNI I BEZPIECZNI MIESZKAŃCY” 

TABELA 43 CEL STRATEGICZNY 3 

CEL STRATEGICZNY 3 MĄDRZY, ZDROWI, AKTYWNI I BEZPIECZNI MIESZKAŃCY 

Program operacyjny 

3.1 
Zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci  
i młodzieży 

Działanie 3.1.1 Organizowanie różnych form letniego wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży 

Opis Działania Przekazywanie środków, pomoc w organizacji imprez, konkursów 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki gminne, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba uczestników 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.1.2 Współpraca z klubami sportowymi, zrzeszającymi osoby 
uprawiające różne dyscypliny sportu 

Opis Działania 
Ciągła współpraca jednostek podległych Urzędowi Gminy  
z klubami działającymi i mogącymi działać na terenie Gminy, 
wspieranie klubów organizujących zajęcia sportowe 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba wydarzeń sportowych 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.1.3 Utworzenie kąpielisk nad jeziorami 

Opis Działania Utworzenie kąpielisk spełniających wszelkie kryteria formalne i 
umożliwiających bezpieczne korzystanie z plaż nad jeziorami 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba utworzonych kąpielisk 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

3.2 
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy 
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Działanie 3.2.1 Aktywne instytucje kultury 

Opis Działania 

Opracowanie programu działania instytucji kultury jako centrum 
kultury i rozrywki gdzie może funkcjonować: kino/klub filmowy, 
kawiarnia/pub, sala bilardowa; odbywają się tu wystawy, 
koncerty, kursy sztuki walki i samoobrony dla kobiet, aerobik, 
taniec, gry na instrumentach i warsztaty twórcze oraz różnorodne 
imprezy sezonowe; poszukiwanie partnerów do realizacji 
konkretnych działań; program uwzględnia dowozy 

Potencjalne źródło 

finansowania 

Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki prywatne, 
środki partnerów 
 

Miernik oceny Stopień realizacji programu 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.2.2 Kultywowanie i promocja tradycji 

Opis Działania 

Wspieranie wszelkich działań przypominających i utrwalających 
tradycje lokalne. Formy to np.: organizacja konkursów 
artystycznych o charakterze lokalnym, wspieranie tworzenia 
wystaw, zespołów kultywujących lokalną twórczość, poszukiwanie 
partnerów 

Potencjalne źródło 

finansowania 

Środki krajowe, środki unijne, budżet gminy, środki partnerów, w 
tym partnerów z miast partnerskich w celu wspólnego 
realizowania projektów 

Miernik oceny Liczba wydarzeń 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

3.3 
Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego 

Działanie 3.3.1 Zapewnienie nowoczesnej bazy i sprzętu dla OSP 

Opis Działania Zakup sprzętu specjalistycznego sprzętu, modernizacja bazy 
lokalowej OSP 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Wartość dostarczonego do OSP sprzętu, liczba zmodernizowanych 
obiektów 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.3.2 Stworzenie sieci monitoringu najbardziej niebezpiecznych miejsc 
w gminie 

Opis Działania Stworzenie planów, zakup sprzętu 
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Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Stworzona sieć monitoringu 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.3.3 Utworzenie „ogrzewalni” zimowej dla osób bezdomnych 

Opis Działania Pozyskanie lokalu, wyposażenie, prowadzenie „ogrzewalni” w 
okresach zimowych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Stworzona „ogrzewalnia” 

Termin realizacji 2016 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

3.4 
Poprawa jakości usług pomocy społecznej 

Działanie 3.4.1 Prowadzenie działań w celu likwidacji barier architektonicznych 

Opis Działania 
Pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez ograniczenie barier 
architektonicznych, stworzenie bazy miejsc z barierami i ich 
likwidacja 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Ilość zlikwidowanych barier 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.4.2 Kształtowanie i promocja aktywnych postaw na rzecz zdrowego  
i aktywnego stylu życia 

Opis Działania Zajęcia rekreacyjne, kulturalne, spotkania integracyjne, zawody 
sportowo-rekreacyjne 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba aktywnych uczestników 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.4.3 Utworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych 

Opis Działania Przygotowanie planów oraz określenie liczby osób wymagających 
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dziennej opieki ciągłej 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Opracowany plan działania, przystosowanie obiektów, 
uruchomienie placówki 

Termin realizacji 2015-2016 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.4.4 Promocja trzeźwości i walka z narkotykami wśród nastolatków 

Opis Działania Organizowanie spotkań z psychologami, pedagogami, lekarzami, 
autorytetami, działania propagujące trzeźwość wśród młodzieży 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba zorganizowanych spotkań, wydanych folderów 

Termin realizacji 2015-2016 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

3.5 
E-społeczeństwo 

Działanie 3.5.1 
Stworzenie programów doszkalających w zakresie obsługi 
nowoczesnych urządzeń, Internetu, walka z wykluczeniem 
społecznym 

Opis działania Zakup programów, przeszkolenie osób 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne 

Miernik oceny Liczba osób korzystających ze szkoleń 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.5.2 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 

Opis działania Upowszechnienie dostępu mieszkańców do usług elektronicznych 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki krajowe, środki unijne, budżet Gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba osób korzystających z komunikacji elektronicznej szkoleń 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.5.3 Zapewnienie dostępu do sieci szerokopasmowej na terenie 
Gminy 
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Opis działania Stworzenie projektu, znalezienie środków na budowę lokalnej 
sieci w oparciu o istniejące węzły  

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, krajowe, wojewódzkie, gminne, prywatne 

Miernik oceny Liczba osób korzystających z szerokopasmowego Internetu 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.5.4 Wspieranie rozwoju e-społeczeństwa 

Opis działania Wspieranie wprowadzania rozwiązań TIK dla e-administracji, 
e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, krajowe, powiatowe, unijne 

Miernik oceny Liczba prowadzonych projektów 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

3.6 
Działania prośrodowiskowe, w tym redukujące niską emisję  

Działanie 3.6.1 Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej 

Opis działania Przygotowanie wymaganych dokumentów do przeprowadzenia 
termomodernizacji budynków; wykonanie prac 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy 

Miernik oceny Liczba budynków objętych termomodernizacją, osiągnięte 
oszczędności energii 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.6.2 Promocja postaw ekologicznych  

Opis działania Szkolenia, warsztaty, inicjatywy społeczne, działania medialne 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki unijne, środki krajowe, budżet gminy, środki prywatne 

Miernik oceny Liczba podjętych kampanii informacyjnych, ilość zajęć 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny Promocja walorów przyrodniczo-turystycznych 
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3.7 

Działanie 3.7.1 Rozwój turystyki i agroturystyki 

Opis działania Działania medialne, w tym w mediach elektronicznych, szkolenia, 
stoiska promocyjne 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne 

Miernik oceny 
Ilość informacji wytworzonych/opublikowanych przez 
pracowników Urzędu Gminy, liczba szkoleń, ilość imprez, w 
których uczestniczyli przedstawiciele gminy imprezach 

Termin realizacji W sposób ciągły 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.7.2 Wytyczenie szlaków kulturowych 

Opis działania 

Wytyczenie szlaków tematycznych, promujących walory lokalne i 
regionalne np. kulinarne, historyczne (np. utworzenie: 
„Kulinarnego szlaku ryb słodkowodnych”, „Samochodowego 
Szlaku Śladami Olędrów”, „Samochodowego Szlaku Stu Jezior” o 
zasięgu regionalnym) 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne, środki unijne, krajowe, prywatne 

Miernik oceny Ilość wytyczonych szlaków 

Termin realizacji 2015-2023 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Program operacyjny 

3.8 
Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy 

Działanie 3.8.1 Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Gminnej Oświaty 

Opis działania Stworzenie zapytania ofertowego, wybór firmy, która opracuje 
strategię 

Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne 

Miernik oceny Opracowana Strategia 

Termin realizacji 2015-2016 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Działanie 3.8.2 Zaktualizowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 

Opis działania Stworzenie zapytania ofertowego, wybór firmy, która opracuje 
strategię 
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Potencjalne źródło 

finansowania 
Środki gminne 

Miernik oceny Opracowana Strategia 

Termin realizacji 2015-2016 

Koordynator Urząd Miasta i Gminy Międzychód 

Źródło: Analiza Remedis SA 

Warto dodać, że wymienione powyżej zadania nie są wartościowane ze względu na skutki dla 

jak największej części mieszkańców. Takie hierarchizowanie należy zrealizować każdorazowo 

decydując o przyznaniu środków na realizację w ramach kolejnego budżetu i kolejnego WPF-u. 

Niemniej w praktyce należy się spodziewać, że podstawowym czynnikiem priorytetyzującym 

zadania będzie możliwość pozyskania dofinansowania bezzwrotnego. To bowiem pozwoli 

na swoiste lewarowanie możliwości budżetowych i maksymalizacji wartościowej 

zrealizowanych na rzecz mieszkańców działań. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. STRATEGIA GMINY MIĘDZYCHÓD A INNE 
DOKUMENTY STRATEGICZNE 
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W niniejszym rozdziale dokonano prezentacji Strategii Rozwoju Gminy Międzychód w latach 

2015 – 2023 na tle innych dokumentów strategicznych – przede wszystkim Strategii Rozwoju 

Kraju 2020 i Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju 

Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020. Analiza wykazuje zbieżność strategii Gminy z dokumentami strategicznymi 

wyższego szczebla dotyczącymi Gminy. 

6.1. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020, 
DŁUGOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 
POLSKA 2030 

Ze względu na korzystną sytuację w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i społecznej 

w Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Międzychód nie poświęca tym zagadnieniom zbyt wiele 

uwagi. Natomiast wykazuje pełną zbieżność z dokumentami o charakterze krajowym, które 

wskazują konieczność zrównoważonego rozwoju rolnictwa i leśnictwa. Strategia rozwija 

tematykę nowoczesności w produkcji rolnej i rozwojowi przetwórstwa rolnego. Ponadto 

poświęca wiele uwagi zmianie pojęcia „wiejskości”, w tym w znacznej mierze konieczności 

uzupełnienia dotychczasowej produkcji rolnej innymi działaniami.  

6.2. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 2020 

Spójność dokumentów strategicznych Gminy wymaga połączenia celów Strategii 

z dokumentem nadrzędnym, jakim jest strategia województwa. Spójność ta realizowana jest 

na poziomie celów strategicznych obu dokumentów, które przekładają się dalej na konkretne 

zadania inwestycyjne. 

Strategia Rozwoju Gminy Międzychód poprzez wykonanie zaplanowanych programów 

rozwojowych, realizować będzie siedem generalnych celów rozwojowych wyznaczonych w 

Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego 2020 o nazwach: 

• Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej regionu, 

• Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, 

• Lepsze zarządzanie energią, 

• Zwiększenie spójności województwa, 
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• Wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu, 

• Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia, 

• Zwiększenie zasobów oraz wyrównanie potencjałów społecznych województwa. 

6.3. WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM 
OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 WRPO 2014+ 

Programy operacyjne Strategii Rozwoju Gminy Międzychód są zbieżne z priorytetami 

inwestycyjnymi wszystkich osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO+ o nazwach: 

• Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 

• Społeczeństwo informacyjne, 

• Energia, 

• Środowisko, 

• Transport, 

• Rynek pracy, 

• Włączenie społeczne, 

• Edukacja, 

• Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. 

6.4. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU 
MIĘDZYCHODZKIEGO 

Powiat Międzychodzki na chwilę obecną nie posiada aktualnych dokumentów strategicznych. 

Dopiero po ich opracowaniu i aktualizacji będzie można odnieść do nich założenia Strategii 

Rozwoju Gminy Międzychód na lata 2015-2023.  
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7. WDRAŻANIE STRATEGII 
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7.1. METODY ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA 
STRATEGII ROZWOJU GMINY MIĘDZYCHÓD 
NA LATA 2015-2023 

Strategia jest dokumentem planowania długookresowego, który stanowi podstawę 

do precyzowania rozwojowych przedsięwzięć społecznych i gospodarczych. Sądzić należy, 

że aktualizacja Strategii jeden raz w okresie czteroletniej kadencji władz samorządowych 

winna zapewnić jej wystarczające dostosowanie do zmieniającej się sytuacji społeczno-

gospodarczej Gminy. 

Zaprezentowane opracowanie zawiera zbiór celów strategicznych Gminy. Określenie „cel” 

określa zarówno pojedyncze działanie, wiele działań bądź wręcz odwołuje się do spójnego 

opracowania. 

W skali krótko i średniookresowej aktualizacje planów rozwojowych gminy zapewnia 

przygotowanie i doroczny przegląd budżetów i Wieloletnich Prognoz Finansowych. Monitoring 

i ewaluacja oprócz dokonania oceny stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii polega na 

wprowadzaniu modyfikacji zgodnie ze zmieniającymi się warunkami wpływającymi na rozwój 

społeczny i gospodarczy Gminy. 

Realizacja zadań odbywać się będzie poprzez uchwalanie i realizacje kolejnych budżetów 

w pozostałych obszarach cele opisane w Strategii winny stać się podstawą projektów 

realizowanych przez samorząd. 

Władze Gminy wypełniając strategię winny podejmować decyzje określające: rodzaj zadań 

i ich hierarchię, zakres finansowania, okres i kolejność realizacji zadań. Zarządzanie finansowe 

polega na wdrażaniu przyjętych przez Radę Gminy kolejnych budżetów i WPF-ów, 

analizujących aktualne możliwości inwestycyjne. Aktualne dokumenty (budżet i WPF) są 

dostępne każdorazowo na stronie BIP Międzychód. 

Bezpośrednim wskaźnikiem wykonania strategii będzie stopień realizacji zaplanowanych 

projektów. Poszczególne „cele” opisane w strategii posiadają określone mierniki oceny będące 

podstawa do budowania szczegółowych zasad oceny postępu prac nad programami. Sposób 

prezentacji osiągnięć w realizacji strategii to decyzja władz Gminy. Monitorowanie i ocena 

zarówno Strategii polegać winno na porównaniu osiągniętego stanu do założeń opisanych 
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w odpowiednich programach na podstawie analizy sprawozdań rzeczowych i finansowych 

jednostek organizacyjnych Gminy. 

Urząd Miasta i Gminy jako instytucja wdrażająca Strategię jest odpowiedzialny za: 

•  zbieranie i udostępnianie danych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji Strategii, 

•  zapewnienie spójności różnych dokumentów programowych. 

W przyjętej hierarchii dokumentów programowych podstawowa informacja pokazująca 

realizacje Strategii zawierają w sobie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy. 

Strategia Rozwoju Gminy Międzychód została opracowana przy założeniu, że jej sporządzenie 

przyczyni się do planowego zarządzania wymagającego okresowych weryfikacji luki pomiędzy 

stanem faktycznym i stanem pożądanym w Gminie. 

7.2. SPOSOBY INICJOWANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY 
SEKTOREM PUBLICZNYM, PRYWATNYM 
I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Do zadań Gminy należy współpraca i wspieranie wybranych przedsięwzięć organizacji 

pozarządowych działających na jego terenie. Sposób przygotowania i monitorowania strategii 

i innych dokumentów związanych z rozwojem Gminy gwarantuje włączenie organizacji 

pozarządowych i sektora prywatnego we współpracę z sektorem publicznym. Dodatkowo 

należy wspomnieć, że skład Rady Gminy będącej szeroka reprezentacją mieszkańców Gminy 

sprzyja łączeniu różnych środowisk w aktywności na rzecz Gminy. Bezpośrednio w zgłaszaniu 

i przy opracowywaniu zadań biorą czynny udział organizacje pozarządowe oraz społeczeństwo 

zarówno poprzez włączanie się bezpośrednie jak i poprzez swoich przedstawicieli w Radzie 

Gminy. 

Gmina inicjuje współprace z instytucjami sektora publicznego i lokalnymi przedsiębiorstwami 

sektora prywatnego poprzez organizowanie wspólnych spotkań dla przedstawicieli tych 

jednostek. 
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7.3. PUBLIC RELATIONS STRATEGII GMINY 
MIĘDZYCHÓD 

Istotną uwagę władze Gminy przykładają do przekazywania społeczności lokalnej rzeczowej 

i wyczerpującej informacji na temat realizacji Strategii. Public Relations, którego zadaniem jest 

upowszechnianie zamierzeń Strategii i dokumentów związanych pośród przyszłych 

beneficjentów (w tym zwłaszcza mieszkańców), jednostek podległych i innych podmiotów 

odbywa się poprzez trzy formy komunikacji: 

•  serwisy internetowe - będące szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji 

o aktualnych działaniach i stanowią dla opinii publicznej kompleksowe źródło 

informacji o założeniach i osiągnieciach strategii, 

•  współprace z mediami - działania wykorzystujące współpracę z prasą, radiem, 

telewizja o zasięgu lokalnym będą kluczowym elementem przy realizacji Strategii 

i dokumentów związanych, 

•  bezpośrednie działania informacyjno-promocyjne Burmistrza. 

Podstawowym celem działań związanych z Public Relations Strategii jest dotarcie do jak 

najszerszej grupy odbiorców końcowych działań podejmowanych w ramach Strategii, a więc 

do mieszkańców Gminy, przedsiębiorców lokalnych, organizacji społecznych. Informowanie 

społeczności lokalnej o realizacji Strategii Gminy odbywać się będzie w sposób pośredni – 

medialny, jak i bezpośredni – interaktywny. Pośrednio informacje zamieszczane będą 

w lokalnej prasie, na stronie internetowej Gminy, w materiałach i broszurach promocyjnych 

i informacyjnych. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ZAŁĄCZNIKI 
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1. Dokumenty strategiczne Gminy powiązane ze strategią rozwoju 

• Plan Rozwoju Lokalnego 2015-2020, 

• Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Międzychód na okres 2009-2012 z 

perspektywą na 2013-2016, 

• Plan Gospodarki Odpadami, 

• Plan Odnowy Miejscowości Głażewo 2015-2020, 

• Plan Odnowy Miejscowości Gorzyń 2013-2020, 

• Plan Odnowy Miejscowości Kamionna 2011-2018, 

• Plan Odnowy Miejscowości Lewice 2011-2018, 

• Plan Odnowy Miejscowości Łowyń 2011-2018, 

• Plan Odnowy Miejscowości Mniszki 2011-2018, 

• Plan Odnowy Miejscowości Muchocin 2011-2018, 

• Plan Odnowy Miejscowości Gorzycko Stare 2015 – 2020, 

• Plan Odnowy Miejscowości Zatom Stary 2015 – 2020, 

• Plan Odnowy Miejscowości Krzyżkówko 2015 – 2020, 

• Plan Odnowy Miejscowości Skrzydlewo 2015 – 2020, 

• Plan Odnowy Miejscowości Zatom Nowy 2015 – 2020, 

• Plan Odnowy Miejscowości Radgoszcz 2015 – 2020. 

 

Aktualne dokumenty strategiczne są dostępne na stronach internetowych Gminy. 
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2. Macierz analizy SWOT Gminy Międzychód 
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SW wartość 3,51 4,05 1,71 1,44 0,72 0,60 1,20   0,00 0,40 0,09 0,09   

Edukacja 2,70 1 1 0 0 1 1 1 13,50 2 2 0 0 10,80 

Sport i rekreacja 4,05 2 0 2 2 0 2 2 40,50 1 1 1 1 16,20 

Lasy/tereny zielone 1,71 1 2 0 2 1 2 2 17,10 1 1 1 1 6,84 

Zasoby wodne 1,44 2 2 1 0 2 2 2 15,84 1 1 1 1 5,76 

Sieć wodociągowa 0,30 1 1 1 1 1 1 1 2,10 1 0 0 0 0,30 

Turystyka i rekreacja 0,60 2 2 2 2 1 0 1 6,00 1 1 1 1 2,40 

                  95,04         42,30 

Gleby (bonitacja) 0,80 0 0 0 0 1 0 1 1,60 1 1 1 1 3,20 

Sieć komunikacyjna 0,09 2 1 1 1 2 2 2 0,99 1 1 0 2 0,36 

Komunikacja publiczna 0,09 2 1 1 1 1 2 1 0,81 1 1 1 0 0,27 

                  3,40         3,83 
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3. Macierz analizy TOWS Gminy Międzychód 
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OT wartość 0,90 0,60 0,00 0,40 0,60 0,90  0,00 0,30 0,10 0,20 0,30 
 

Kultura 1,20 1 1 0 0 0 1 3,60 1 1 1 0 2 6,00 

Sport i rekreacja 0,80 1 0 0 0 0 1 1,60 1 1 1 0 2 4,00 

Zagospodarowanie przestrzenne 0,80 0 0 0 1 1 1 2,40 1 1 1 1 1 4,00 

Sieć wodociągowa 0,60 0 1 0 1 0 1 1,80 1 1 0 1 1 2,40 

Handel, transport, magazynowanie 0,90 0 2 0 1 1 0 3,60 2 2 0 1 0 4,50 

Rolnictwo 0,80 0 2 0 2 1 2 5,60 2 2 0 1 0 4,00 

Współpraca z otoczeniem 1,20 2 1 0 0 1 2 7,20 2 2 1 1 2 9,60 

25,80 
 

34,50 

Ludność 0,00 2 2 0 0 0 2 0,00 0 2 0 0 2 0,00 

Bezrobocie 0,30 1 2 0 0 0 2 1,50 2 0 0 0 1 0,90 

Sieć kanalizacyjna i gospodarka odpadami 0,20 0 1 0 1 0 1 0,60 1 1 0 0 1 0,60 

         
2,10 

     
1,50 
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4. Lista organizacji zaproszonych do konsultacji Strategii 

• Radni Gminy Międzychód, 

• Sołtysi Gminy Międzychód, 

• Gminna Rada Seniorów, 

• Gminna Rada Organizacji Pożytku Publicznego. 

Zaproszenie do konsultacji zostało skierowane do ogółu mieszkańców poprzez: 

- zamieszczenie na stronie internetowej Gminy, 

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

Wzór ankiety składanej w ramach konsultacji został 

- kolportowany do sołectw,  

- wyłożony w UG Międzychód.  
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5. Skład Zespołu zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Międzychód: 

• Krzysztof Wolny – Burmistrz Międzychodu, 

• Rafał Ciszewicz – Zastępca Burmistrza Międzychodu, 

• Stefan Niedziółka – Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu, 

• Piotr Ciesielski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Miejskiej 

Międzychodu, 

• Ryszard Sulej – Przewodniczący Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej Międzychodu, 

• Wojciech Mamet – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady 

Miejskiej Międzychodu, 

• Anna Andrałojć – Skarbnik Gminy, 

• Mieczysław Stec – Sekretarz Gminy, 

• Tadeusz Wienke – Kierownik Referatu Promocji, 

• Wojciech Dyl – Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy i Gospodarki Komunalnej, 

• Joanna Prokopczuk – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, 

• Grażyna Flajszer – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 

• Agnieszka Leśniewska – Referat Promocji, 

• Sebastian Cejba – Referat Promocji, 

• Grażyna Marcinkowska – Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej 

Oświaty, 

• Teresa Wleklik – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 

• Wojciech Danielczak – Prezes Miejskiej Spółki Komunalnej Aqualift Sp. z o.o., 

• Szymon Prokopczuk – Prezes Międzychodzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., 

• Krzysztof Michalski – Prezes Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji 

w Międzychodzie, 

• Urszula Nowak – Dyrektor Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie, 

• Antoni Taczanowski – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzychodzie. 
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6. Zespół Remedis SA 

• Krzysztof Nowak – Prezes Zarządu 

• Krzysztof Mrowicki – Dyrektor 

• Marcin Wyszogrodzki – Dyrektor ds. Sektora Publicznego 

• Bartosz Baranowski – Specjalista ds. Sektora Publicznego 

• Natalia Lis – Specjalistka ds. Metodyki i Badań 
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7. Analiza SWOT – szablon 
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8. Cele, programy, działania – szablon 
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