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UCHWAŁA NR II/7/10
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/247/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 
2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielichowo na lata 2010-2017 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W Planie Odnowy Miejscowości Wielichowo na lata 2010-2017 stanowiącym załącznik do 
uchwały nr XXXVII/247/10 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wielichowo na lata 2010-2017 dodaje się rozdział 
6 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie 
oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2. 
Zatwierdza się wprowadzone zmiany 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Wielichowa 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie do Uchwały Nr II/7/10

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 6 grudnia 2010 r.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 Plan Odnowy miejscowości stanowiący załącznik do wniosku 
o przyznanie pomocy musi obowiązkowo zawierać element dotyczący opisu i charakterystyki 
obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających 
nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne dlatego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr II/7/10

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 6 grudnia 2010 r.

6 Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne. 

Wielichowo to niewielkie miasteczko. Zamieszkuje tu ok. 1700 mieszkańców. Mimo tego 
w Wielichowie można wyróżnić kilka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na położenie oraz 
cechy funkcjonalno-przestrzenne. Na szczególną uwagę zasługuje Centrum Kultury w Wielichowie, 
które realizuje zadania w dziedzinie kultury. Budynek zlokalizowany jest przy ul .Pocztowej. 
W Centrum Kultury aktywnie działa Chór „Wielisław", Ludowy Zespół Śpiewaczy „Wilkowianie", 
Koło PZW „Karaś", 9 Drużyna Harcerska im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie. To tutaj 
odbywają się różnego rodzaju imprezy takie jak: koncerty, wystawy, występy dzieci, spotkania 
członkiń Koła Gospodyń, spotkania emerytów, zebrania mieszkańców Wielichowa, sesje Rady 
Miejskiej Wielichowa. Jest to miejsce bardzo potrzebne dla zaspokajania potrzeb mieszkańców 
w zakresie kultury. Kolejne miejsce to teren na którym znajduje się Zespół Szkół im. Polskich 
Noblistów wraz z kompleksem boisk i miasteczkiem ruchu drogowego położony przy ul. 
Kościelnej. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum stanowią centrum edukacyjne naszej Gminy. 
Sąsiadująca ze szkołą hala sportowa oraz boiska są miejscem spotkań młodzieży i dorosłych 
mieszkańców miasta. Jest to miejsce bezpieczne. Szkoła i przylegający do niej teren objęty jest 
systemem monitoringu. Dla znacznej części obywateli najważniejszym miejscem w Wielichowie 
jest Kościół pw. Św. Marii Magdaleny . Kościół mieści się w centrum miasta przy ul. Szkolnej. 
Obiekt pochodzi z poł. XVIII w., wybudowany został głównie dzięki staraniom ówczesnych księży 
proboszczów Józefa Korytkowskiego i Władysława Walknowskiego. W latach 1934-37 ks. 
Proboszcz Ludwik Górski przebudował kościół poprzecznie do osi. Zbudowana została nowa nawa 
w kierunku południowym, a dawne prezbiterium stało się kaplicą św. Marii Magdaleny. W 1950 r. 
ks. Proboszcz Bolesław Filipowski przebudował dawną kruchtę pod wieżą na drugą kaplicę. 
Obecnie w ołtarzu głównym znajduje się figura Chrystusa Króla. Dawny ołtarz główny z końca 
XVII w. znajduje się w bocznej kaplicy. W jego polu głównym umieszczony jest obraz św. Marii 
Magdaleny, po bokach między kolumnami rzeźby św. Piotra i Pawła, a w zwieńczeniu obraz 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. W kaplicy bocznej umieszczono ołtarz z rzeźbą Matki Boskiej 
Wniebowziętej w otoczeniu aniołów, na sklepieniu znajduje się malowidło przedstawiające scenę 
Koronacji NMP. Kościół charakteryzuje się pięknymi witrażami autorstwa pięciu projektantów: 
Józefa Ośmina, Jana Piaseckiego, Wacława Piotrowskiego, Stanisława Powalisza oraz Jana 
Wałacha. Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków. Pełni on jedną z najważniejszych dla 
mieszkańców funkcji a mianowicie jednoczy ze sobą ludzi podczas odprawianych nabożeństw. 


