
UCHWAŁA NR XIX/  131    /2012 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia 28 maja  2012 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mchy na lata  2012 – 2020 

 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. 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 (Dz. U. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) Rada Miejska  w Książu Wlkp. uchwala co 

następuje: 

 

 § 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Mchy na lata 2012 – 2020, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                           w Książu Wlkp.  

                                                                                                    /-/  Paweł Walkowiak 
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WSTĘP 

Podstawą rozwoju miejscowości Mchy jest dokument „Plan Odnowy 

Miejscowości Mchy”, który określa misje, cele i kierunki działania wraz  

z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2012 – 2020. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów 

odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. 

Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy 

aplikowaniu o środki finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”. 

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii 

Europejskiej. Zgodnie z założeniami reformy polityki wobec obszarów 

wiejskich od roku 2007, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane 

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady Wspólnoty 

Europejskiej 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. 

1 sierpnia 2006 roku Rada Ministrów przyjęła projekt PROW 2007-2013. 

11 sierpnia PROW 2007-2013 został przekazany do Komisji Europejskiej, 

celem rozpoczęcia procesu uzgodnień, w szczególności zapisów dotyczących 

działań PROW 2007-2013. W dniu 24 lipca 2007 roku na posiedzeniu Komitetu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej PROW 2007-2013 został 

zaakceptowany. Instrumenty PROW 2007-2013 podzielono na osie, których 

realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów: 

 poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie 

restrukturyzacji, rozwoju i innowacji; 

 poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie 

gospodarowania gruntami; 

 poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania 

różnicowania działalności gospodarczej. 

Jednym z działań w ramach PROW 2007-2013 jest działanie „Odnowa  

i rozwój wsi”. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach 

wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców 

wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Przyczyni się do rozwoju tożsamości 

społeczności wiejskiej, a także do zachowania dziedzictwa kulturowego  

i specyfiki obszarów wiejskich. 
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Niniejszy plan jest planem otwartym stwarzającym możliwość aktualizacji  

w zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, 

że mogą być dopisywane nowe zadania, a także to, że może zmienić się 

kolejność ich realizacji w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy 

UE. 
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I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 

 

1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

 

Miejscowość Mchy położona jest w województwie wielkopolskim, 

administracyjnie wieś wchodzi w skład gminy Książ Wielkopolski znajdującej 

się w powiecie śremskim. Mchy położone są około 22 km na południowy -

wschód od Śremu i około 5 km od Książa Wielkopolskiego.  

Według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego wieś znajduje 

się w mezoregionie Kotlina Śremska (315.64) wchodzącym w skład 

makroregionu Pradolina Warciańsko-Obrzańska (315.6). 

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do 

województwa poznańskiego.  
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2. HISTORIA 

 

W 1258 r. wieś pierwszy raz wspomniana została w dokumentach pod 

nazwą Mchi. W XV w., wśród kilku działów majątku, część trafiła do 

Mchowskich, a od 1448 r. do Sapińskich. Rodzina ta wielce zasłużona dla wsi 

podejmowała próby lokacji miejskiej. W latach 1458 i 1510 Mchy wspomniane 

zostały jako miasto.  Sapińscy władali majątkiem do 1624 roku.  

Innym znaczącym rodem posiadającym Mchy w latach 1707 – 1854 byli 

Bieńkowscy. W tym czasie Mchy podobnie jak okoliczne majątki wchodzą  

w skład klucza mchowskiego, który w 1907 roku  kupuje hrabia Mielżyński  

z Pawłowic i w tej rodzinie pozostają do II wojny światowej. 

Miejscowość jest siedzibą Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marcina 

Biskupa. Parafia wzmiankowana jest w 1403 roku, kiedy to powstał pierwszy 

drewniany kościół, którego zbudowali  Doliwowie  Obecny kościół parafialny 

wzniesiony został w latach 1575-1616 z fundacji Stanisława Sapińskiego, 

właściciela wsi Mchy. 

W strukturze kościoła rzymskokatolickiego parafia należy do metropolii 

poznańskiej, archidiecezji poznańskiej, dekanatu boreckiego. 

 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Marcina_Biskupa_w_Mchach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Marcina_Biskupa_w_Mchach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metropolia_pozna%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metropolia_pozna%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_pozna%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dekanat_borecki
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II. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE 

MIEJSCOWOŚCI 

 

1. POWIERZCHNIA UŻYTKÓW 

 

Zestawienie powierzchni użytków w miejscowości Mchy 

Typ użytkowania ha 

Grunty orne 998,5500 

Użytki zielone 164,2400 

Lasy 725,0044 

Pozostałe użytkowanie 42,7200 

Wody 16,4873 

Nieużytki 5,4601 

Inne (drogi, rowy, komunikacja kolejowa) 41,7364 

Razem 1 994,1982 

 

2. LUDNOŚĆ 

 

Gminę Książ Wlkp. zamieszkuje 8625 mieszkańców. Miejscowość Mchy 

jest zamieszkiwana przez 688 mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.). 

 

 

Liczba ludności miejscowości Mchy 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

688 337 351 

 

Liczba ludności gminy Książ Wlkp. 

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

8625 4310 4315 
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3. OŚWIATA 

 

Na terenie Mchów funkcjonuje Zespół Szkół im. ks. abpa Antoniego 

Baraniaka, w którego skład wchodzi: 

 

 szkoła podstawowa 
 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

„0” 22 1 

I 13 1 

II 14 1 

III 13 1 

IV 24 1 

V 16 1 

VI 25 1 

Razem 127 7 

 

 gimnazjum 
 

Klasa Liczba uczniów Liczba oddziałów 

I 34 2 

II 42 2 

III 40 2 

Razem 116 6 

Stan liczbowy na rok szkolny 2012/13. 

 

W Zespole Szkół funkcjonuje także oddział przedszkolny, do którego 

uczęszcza 20 dzieci. W budynku szkoły znajduje się biblioteka szkolna. 

Placówka szkolna posiada salę gimnastyczną. 

 

4. DZIEDZICTWO KULTUROWE 

 

Do dziedzictwa kulturowego zalicza się niewątpliwie kościół parafialny 

pw. św. Marcina Biskupa wzniesiony na miejscu dawnego, drewnianego  

w latach 1575 - 1616 z fundacji Stanisława Sapińskiego. Konsekrowany został  

9 listopada 1657 roku przez biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego. 

Jest to kościół późnorenesansowy, orientowany, otynkowany ok. roku 

1900. Zbudowany w układzie jednonawowym z nawą dwuprzęsłową. Przy 

nawie od strony zachodniej stoi kwadratowa wieża z kruchtą w przyziemiu. Od 

południowej kruchta z I poł. XIX wieku, od północnej nowsza zakrystia.  
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Kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa 

 

Wewnątrz sklepienia z dekoracją stiukową pochodzą z pocz. XVII wieku. 

W łuku tęczowym znajduje się kartusz z literami HP AD 1616. Chór muzyczny 

datowany jest na I poł. XIX wieku, o balustradzie wybrzuszonej, wspartej na 

czterech kolumienkach. Ołtarz główny późnoneoklasycystyczny z I poł. XIX 

wieku z krucyfiksem rokokowym oraz rzeźbami św. Wojciecha i św. Stanisława 

z Piotrowinem. Dwa boczne ołtarze z rzeźbami świętych i obrazami św. Anny 

Samotrzeciej z poł. XVIII wieku i Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz św. Józefa 

i Trzech króli w zwieńczeniach. W pobliżu prezbiterium stoi późnorenesansowy 

nagrobek Stanisława Sapińskiego i jego żony Katarzyny z ok. 1600 r.  

W kruchcie znajduje się epitafium Ludwika i Heleny Karśnickich (XIX/XX 

wiek), w zakrystii epitafium ks. Ignacego Liwskiego. Dach kościoła 

dwuspadowy, kryty dachówką. Na wieży kościoła hełm barokowy z herbami: 

Nowina Sapińskich i inicjały MS oraz herb Sulima z inicjałami MP, na 

chorągiewce data 1616. Wewnątrz wieży renesansowy dzwon z datą 1624  

i herbem Nowina. Brama cmentarza przykościelnego pochodzi z I poł. XIX w. 

W zwieńczeniu bramy umieszczona jest płyta epitafijna Sebastiana 

Bieńkowskiego, podstolego gnieźnieńskiego. Z parafii Mchy pochodzi  
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ks. Arcybiskup Antoni Baraniak, urodzony w Sebastianowie dnia 1 stycznia 

1904r. Ochrzczony został w kościele parafialnym 10 stycznia 1904 r. To 

wydarzenie upamiętnia pamiątkowa tablica z 1977 roku zawieszona wewnątrz 

kościoła. 

Bogaty wystrój dopełniają neorenesansowe witraże ze św. Marcinem  

i Madonną Sykstyńską wg obrazu Rafaela z 1907 roku. Do kościoła prowadzi 

trójdzielna brama z połowy XIX wieku, w środkowym półkolistym zwieńczeniu 

znajduje się tablica epitafijna Sebastiana Bieńkowskiego (zm. 1837 r.) 

podstolego gnieźnieńskiego i dziedzica wsi.  

Poza kościołem prawnie chronionymi zabytkami wsi jest również 

plebania z I poł. XIX w. oraz ogrodzenie kościoła. 

 Ponadto na południowym krańcu wsi znajduje się kolejny zabytek - 

zespół palacowy, składający się z pałacu z XVIII w., z kolumnowym 

portykiem, w okrągłym salonie znajduje się dekoracja stiukowa autorstwa 

Michała Ceptowicza z 1792 roku, parku krajobrazowego o pow. 4,24 ha  

z XVIII wieku, a w nim: staw o pow. 1,43 ha, dąb szypułkowy (obwód 405 cm), 

platan klonolistny (obwód 320 cm), buk czerwony (obwód 310 cm), jesion 

wyniosły (obwód 307 cm), spichrza z 1809 roku. 

Pałac klasycystyczny zbudowany został wg projektu ówczesnego właściciela 

Świętosława Sebastiana Bieńkowskiego herbu Korwin.  

 

 
Pałac w Mchach 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Portyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Salon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stiuk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_%28geografia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_szypu%C5%82kowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Platan_klonolistny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion_wynios%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jesion_wynios%C5%82y
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Wśród kilku zachowanych starych budynków wyróżnia się ładny budynek 

dawnego Banku Ludowego założonego w 1897 r., który powstał z inicjatywy  

ks. Jarosza w 1904 r. 

Na terenie wsi Mchy zachowało się wiele obiektów małej architektury 

sakralnej tj. świątków przydrożnych. Są one zarówno symbolem wiary, a także 

częścią historii tej miejscowości. Przy drodze wjazdowej do Mchów od strony 

Książa Wielkopolskiego po lewej stronie znajduje się drewniany krzyż.  

W miejscu tym krzyż stał w latach poprzedzających II wojnę światową. We 

wrześniu 1939 roku świątek został zniszczony przez wojsko niemieckie. 

Ponownie krzyż znalazł się tutaj w roku 1981. Obecnie stojący krzyż 

poświęcony został 14 września 2002 roku przez ówczesnego proboszcza  

ks. kan. Jerzego Kaczmarka.  

W centralnej części wsi znajduje się figura św. Antoniego Padewskiego. 

Ufundowana została w 1958 roku przez Antoniego Genderkę jako wotum 

wdzięczności za szczęśliwy powrót z wygnania w czasie II wojny światowej. Na 

postumencie świątka znajduje się tablica z  inskrypcją „ŚWIĘTY ANTONI 

UPROŚ NAM BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE 1958. FUND. A.G.”.  

 

 
Figura św. Antoniego Padewskiego  

 

Kierując się dalej w głąb wsi natrafiamy na figurę św. Wawrzyńca. 

Wizerunek świętego znajdował się tutaj już przed II wojną światową. 

Ufundowany został w celu ochrony Mchów przed pożarami. Po wybuchu II 
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wojny światowej figura św. Wawrzyńca wraz znajdującą się pod nią 

płaskorzeźbą z wizerunkiem św. Jana Nepomucena zostały zniszczone przez 

wojska niemieckie. W 1945 roku kapliczka została odbudowana. 

Przeprowadzone w ubiegłych latach badania konserwatorskie wykazały, że oba 

wizerunki świętych wykonane zostały w poznańskiej pracowni braci 

Pralińskich. Obie figury poddane zostały odpowiednim zabiegom 

konserwatorskim. W obecnej kapliczce znajdują się ich kopie wykonane przez 

Piotra Szymkowiaka.  

 

 
Figura św. Wawrzyńca i płaskorzeźba z wizerunkiem św. Jana Nepomucena 

 

Przy wjeździe na teren mchowskiego pałacu ustawiona jest figura  

św. Józefa. Historia tego świątka związana jest kapliczką Matki Boskiej  

z Dzieciątkiem Jezus znajdującej się przy drodze prowadzącej z Mchów do 

miejscowości Ługi. Obie zostały ufundowane przez hrabiostwo Mielżyńskich. 

W czasie II wojny światowej, zimą 1942 roku  młodzież z organizacji 

Hitlerjugend zniszczyła figurę świętego Józefa. Okupanci nie oszczędzili 

również kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Niemcy wrzucili figurę 

do pobliskiego stawu. Kapliczka odbudowana została w 1945 roku, a figura św. 

Józefa dopiero w 1991 roku. W 2003 roku oryginalną figurę Matki Boskiej  

z Dzieciątkiem Jezus  poddano konserwacji i zabezpieczono, a do kapliczki 

wstawiono jej wierną kopię.  
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Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus 

 

 
Figura św. Józefa 

 

Rozważając temat mchowskich świątków należy jeszcze wspomnieć  

o grocie Matki Boskiej z Lourdes, która znajduje się przy kościele pw. św. 

Marcina Biskupa. Powstała ona w latach 50-tych XX wieku. 
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5. INFRASTRUKTURA 

 

Układ drogowy Mchów ma zadanie zabezpieczać potrzeby transportowe 

miejscowości, zapewniając powiązania regionalne. Wyposażenie wsi  

w infrastrukturę drogową przedstawia się następująco: 

 droga powiatowa, 

 drogi gminne.  

We wsi znajduje się skrzyżowanie z drogami powiatowymi: 

 nr 4082 do Dolska przez Ługi i Ostrowieczno; 

 nr 4084 do Charłub przez Sebastianowo; 

 nr 4086 do Chwałkowa Kościelnego; 

 nr 4087 z Brzóstowni do granicy powiatu śremskiego. 

 

Wieś jest w pełni zwodociągowana. Istniejące ujęcie wody posiada 

rezerwy, zdolne do zaspokojenia potrzeb wsi w zakresie dostawy wody. Brakuje 

natomiast kanalizacji sanitarnej. 

Przez wieś przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia. W 2005 roku Gmina 

Książ Wlkp. wyposażona została w sieć gazową o długości 35,672 km należącej 

do Spółki Gen- Gaz Energia Poznań. Zbudowano sieć rozdzielczą średniego 

ciśnienia w miejscowościach Chwałkowo Kościelne, Książ Wlkp., Mchy, 

Brzóstownia i Kiełczynek. 

 

6. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

 

Mieszkańcy Mchów są osobami o dużej aktywności społecznej. Z ich 

inicjatywy realizowanych jest wiele przedsięwzięć. Z troską odnoszą się do 

spraw wsi i są zaangażowani w życie miejscowości. Wspierają swoimi pracami 

wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w głównej mierze przez parafię. 

Wymienić należy, w tym miejscu przede wszystkim remonty kościoła,  wycinkę 

drzew na cmentarzu, budowę ogrodzenia cmentarza. Aktywność mieszkańców 

Mchów widoczna jest również podczas wszelkich uroczystości np. Bożego 

Ciała, kiedy to wiele osób uczestniczy w porządkowaniu wsi oraz dekorowaniu 

jej w ramach przygotowań do procesji. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dolsk
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ugi_%28powiat_%C5%9Bremski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrowieczno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Char%C5%82ub
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastianowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chwa%C5%82kowo_Ko%C5%9Bcielne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brz%C3%B3stownia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_%C5%9Bremski
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Przy parafii działa wiele grup: Rada Parafialna, Rada Ekonomiczna, 

Bractwo św. Marcina, Wspólnoty Żywego Różańca, liczna służba liturgiczna, 

chórek dziecięcy. 

Społeczność lokalna chętnie uczestniczy w festynach i wieczorkach 

tanecznych.  

Istotną rolę we wsi odgrywa Rada Sołecka. Ponadto przy Zespole Szkół  

im. Ks. Abpa Antoniego Baraniaka aktywnie działa Rada Rodziców.  

W Mchach funkcjonuje również Ochotnicza Straż Pożarna, w której skład 

wchodzi 33 druhów oraz grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednostka 

powstała w 1921 r. Jak głosi wieść straż powstała na skutek potrzeby ochrony 

mienia. Straż w Mchach nie była zbyt bogata w usprzętowienie. Całe 

wyposażenie to: pompa ręczna obsługiwana przez 4 osoby, beczkowóz konny, 

beczka 2000 l, którą napełniano wiadrami. Sprzęt gaśniczy składowany był  

w szopie (wiacie) na środku podwórza, aby możliwie jak najszybciej 

wprowadzić go do akcji.  

W roku 1975 jednostka wzbogaciła się o wóz bojowy marki ŻUK  

z kompletnym wyposażeniem. W kwietniu 1998 roku OSP Mchy wzbogaciła się 

o samochód bojowy marki Star 266, otrzymany od KP PSP w Śremie.  

W czerwcu 2005 roku jednostka otrzymała samochód marki Star 244 GBM  

z jednostki OSP Książ Wlkp., a użytkowany do tej pory Star 266 typ: GBM 

2/8 przekazany został do OSP Włościejewice. 

Miejscowa jednostka bierze czynnie udział w akcjach ratowniczo –  

gaśniczych. Ponadto uczestniczy w: rajdach młodzieżowych drużyn 

pożarniczych, zawodach na szczeblu: gminy, powiatu, województwa 

wielkopolskiego, zabezpieczeniu imprez masowych, w obchodach 

rocznicowych, świętach kościelnych, strażackich i państwowych. 
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III. ANALIZA  SWOT  MIEJSCOWOŚCI  MCHY 

 

Analiza SWOT umożliwia zdefiniowanie mocnych i słabych stron 

miejscowości oraz czynników stanowiących szanse i zagrożenia. Zebranie tych 

czynników i określenie wagi ich wpływu na rozwój miejscowości pozwala 

wyznaczyć strategiczne kierunki rozwoju miejscowości, określić tempo tego 

rozwoju oraz eliminowanie czynników utrudniających ten rozwój. 

 

Mocne strony Słabe strony 

 Parafia pw. św. Marcina Biskupa 

w Mchach będąca ośrodkiem 

łączącym lokalną społeczność, 

 dobrze prosperujące  gospodarstwa 

rolne, 

 funkcjonowanie Zespołu Szkół  

im. Ks. Abp. Antoniego 

Baraniaka, 

 przychodnia lekarza rodzinnego 

zaspokajająca podstawowe 

potrzeby mieszkańców z zakresu 

ochrony zdrowia, 

 brak przemysłu 

zanieczyszczającego środowisko 

naturalne, 

 aktywność społeczności lokalnej. 

 ograniczony dostęp do kultury  

i różnych form rozrywki, 

 problemy z odprowadzaniem 

ścieków, 

 niedostateczna promocja wsi, 

 brak ścieżek rowerowych  

i spacerowych, 

 brak miejsca do aktywnego 

wypoczynku. 

 

Szanse Zagrożenia 

 wykorzystanie możliwości 

wsparcia zewnętrznego, 

 sprzyjająca polityka regionalna,  

w tym skierowana na rozwój 

obszarów wiejskich, ze strony 

rządu i władz wojewódzkich, 

 trend osiedlania się na terenach 

wiejskich,  

 niszczenie zabytkowego kościoła 

pw. św. Marcina Biskupa oraz 

jego otoczenia z powodu braku 

środków pozwalających na jego 

renowację, 

 trudności w pozyskaniu środków  

z źródeł zewnętrznych, 

 brak stabilności w polityce 
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 rozwój usług, 

 rosnące zapotrzebowanie na 

produkty i rozwój rolnictwa 

ekologicznego, 

 rozwój infrastruktury technicznej. 

wspierania rozwoju obszarów 

wiejskich  

i gospodarki rolnej, 

 wzrost bezrobocia, 

 niska opłacalność produkcji 

rolniczej, 

 migracja ludzi młodych, 

 niskie wydatki na inwestycje  

w infrastrukturę, 

 wzrost zanieczyszczenia oraz 

zagrożeń dla środowiska 

naturalnego. 
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IV. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  

W MIEJSCOWOŚCI MCHY 

 

 

Plan odnowy miejscowości Mchy został stworzony po to, aby umożliwić 

realizację wielu działań ze strefy społeczno-kulturalnej życia mieszkańców. Jest 

efektem konsultacji społecznych, powstał na podstawie wytycznych środowiska 

lokalnego. Mając na uwadze punkty zawarte w analizie SWOT, określono klika 

najpilniejszych zadań, do realizacji w najbliższych latach. 

 

Nazwa projektu Termin 

realizacji 

projektu 

Szacunkowy 

koszt 

Źródła 

finansowania 

Spodziewane efekty 

Rewaloryzacja 

elewacji kościoła 

wraz z osuszeniem 

murów 

obwodowych i 

rewitalizacja 

ogrodzenia 

przykościelnego 

zabytkowego 

kościoła w 

Mchach 

2013 rok 535 100 zł Środki 

własne 

parafii, 

Fundusze 

unijne 

Rewaloryzacja 

elewacji kościoła 

wraz z osuszeniem 

murów obwodowych 

i rewitalizacja 

ogrodzenia 

przykościelnego 

zabytkowego 

kościoła w Mchach, 

co przyczyni się do 

zachowania 

dziedzictwa 

kulturowego oraz 

budowania 

tożsamości lokalnej 

z uwagi na 

szczególne 

znaczenie kościoła 

na wsi. 
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Remont boiska 

szkolnego – I etap 

2012 rok 22 000 zł Fundusz 

sołecki 

Poszerzenie dostępu 

do aktywnego 

spędzania czasu dla 

lokalnej 

społeczności.  

Wymiana 

instalacji 

elektrycznej w 

kościele  

2013 rok 35 000 zł Środki 

własne 

parafii, 

Środki gminy 

Uchronienie obiektu 

przed 

niebezpieczeństwami 

wynikającymi z 

użytkowania 

wadliwej instalacji. 

Budowa 

ogrodzenia wokół 

cmentarza 

parafialnego 

Lata 

2012 - 

2016 

40 000 zł Środki 

własne parafii 

Zabezpieczenie 

obiektu oraz 

poprawa jego 

walorów 

estetycznych. 

Organizacja 

imprez 

okolicznościowych 

Lata 

2012 - 

2020 

5 000 zł Środki 

własne 

sołectwa 

Integracja 

społeczeństwa. 

Remont boiska 

szkolnego –II etap 

2013 rok 20 000 zł Fundusz 

sołecki 

Poszerzenie dostępu 

do aktywnego 

spędzania czasu dla 

lokalnej 

społeczności.  

Utwardzenie  

ścieżek na 

cmentarzu 

parafialnym 

2014 rok 20 000 zł Środki 

własne parafii 

Wzrost użyteczności 

obiektu będącego 

ważnym miejscem 

dla społeczności 

lokalnej. 

Remont boiska 

szkolnego –III 

etap 

2014 rok 20 000 zł Fundusz 

sołecki 

Poszerzenie dostępu 

do aktywnego 

spędzania czasu dla 

lokalnej 

społeczności. 
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Budowa parkingu 

przy cmentarzu 

parafialnym 

2017 rok 30 000 zł Środki 

własne parafii 

Poprawa dostępu do 

obiektu.  

Rewitalizacja 

placu 

przykościelnego 

oraz bramy 

głównej 

ogrodzenia 

zabytkowego 

kościoła w 

Mchach 

Lata 

2017 – 

2018 

380 000 zł Środki 

własne 

parafii, 

Fundusze 

unijne 

Rewitalizacja placu 

przykościelnego oraz 

bramy głównej 

ogrodzenia 

zabytkowego 

kościoła w Mchach, 

co przyczyni się do 

zachowania 

dziedzictwa 

kulturowego oraz 

budowania 

tożsamości lokalnej 

z uwagi na 

szczególne 

znaczenie Kościoła 

na wsi. 
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V. OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW  

O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA 

POTRZEB MIESZKAŃCÓW 

 

Obiektem o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców Mchów jest kościół parafialny pw. św. Marcina Biskupa. Pełni on 

istotną rolę dla społeczności lokalnej tworzącej miejscową wspólnotę parafialną, 

którą cechuje głęboka religijność. Świadczy, o tym odsetek parafian 

uczestniczących w niedzielnej Mszy Św., który w 2011 roku wyniósł około  

67 %, podczas gdy dla kraju wskaźnik ten wynosi niespełna 40 %.  

Rewaloryzacja parafialnego kościoła w Mchach, poza wspomnianymi 

wyżej powodami wynika również z jego znaczącej wartości historycznej. Jest on 

bowiem wraz z otoczeniem ważnym obiektem zabytkowym. W 2016 roku 

obchodzone będzie jego 400 –lecie, co jeszcze bardziej motywuje lokalną 

społeczność do podejmowania działań mających na celu odnowę wizerunku 

kościoła i jego otoczenia.  

Na przestrzeni ostatnich lat zrobiono już bardzo wiele, aby cel ten 

osiągnąć. Wykonano remont: wieży, napędu dzwonów, zegarów i ich 

mechanizmów. Ponadto pokryto cały dach nową dachówką oraz 

wyremontowano więźbę dachową. Rozpoczęte zostały również prace mające na 

celu osuszenie murów kościelnych. 

Realizacja zadań związanych z obszarem religijno - społeczno –

kulturalnym w ramach Planu Odnowy Miejscowości Mchy przyczyni się do 

polepszenia wizerunku miejscowości i podniesienia poziomu jakości życia 

lokalnej społeczności, a w szczególności pozwoli na: 

 zachowanie dziedzictwa kulturowego, 

 poprawę estetyki miejscowości oraz wzrost jej walorów turystycznych,  

 poprawę warunków spędzania wolnego czasu oraz aktywnego 

wypoczynku, 

 wzrost integracji mieszkańców, 

 poprawę warunków życia, 

 zwiększenie możliwości rozwojowych wsi, 

 rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 

 zaspokojenie potrzeb społecznych. 
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PODSUMOWANIE 

 

Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości Mchy rozpocznie się uchwałą 

Rady Miejskiej w Książ Wlkp. zatwierdzającą opracowany Plan Odnowy 

Miejscowości. W ciągu najbliższych lat Plan zakłada realizację kilku zadań oraz 

określa oczekiwany kierunek w rozwoju miejscowości, a także priorytety i cele 

główne do których należy dążyć, aby poprawić komfort życia mieszkańców. Na 

pierwszy miejsce wysuwa się projekt rewaloryzacji elewacji kościoła wraz  

z osuszeniem murów obwodowych i rewitalizacja ogrodzenia przykościelnego. 

Wykonanie tego zadania znacznie poprawi walory estetyczne i turystyczne 

miejscowości oraz pozwoli na zachowanie dziedzictwa kulturowego.  

Realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych spowoduje poprawę 

atrakcyjności miejscowości oraz stworzy lepsze warunki do jej dalszego 

rozwoju. 

Opisane w Planie Odnowy Miejscowości Mchy zadania powinny 

skutkować poprawą jakości życia mieszkańców. 

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                           w Książu Wlkp.  

                                                                                                    /-/  Paweł Walkowiak 
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  XIX/131/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 maja 2012 r.  

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW 2007-

2013), Osi Priorytetowej 3 – „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej”, działania 3.4. „Odnowa i rozwój wsi”, parafie mogą starać się o uzyskanie 

dofinansowania na określone w programie inwestycje w miejscowościach poniżej 5 tys. 

mieszkańców. 

         Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. 

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 warunkiem niezbędnym do aplikowania przez parafie o środki finansowe w 

ramach PROW 2007 – 2013 jest przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości, przyjęcie 

dokumentu przez mieszkańców miejscowości, której Plan dotyczy, a następnie podjęcie przez 

Radę Miejską uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości. 

 W celu możliwości wnioskowania o dofinansowanie w ramach w/w programu na 

realizację planowanego zadania „Rewaloryzacja elewacji kościoła wraz z osuszeniem murów 

obwodowych i rewitalizacja ogrodzenia przykościelnego zabytkowego kościoła w Mchach”, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

                                                                                     Burmistrz 

                                                                          /-/ Teofil Marciniak 

 


