
Skrócone opisy projektów nadesłane przez wnioskodawców:

Projekty główne:

Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz - sąsiedztwo Rynku)

Celem projektu jest przebudowa i rewitalizacja budynku dawnej remizy strażackiej przy ul. 
Bramkowej na cele instytucji kultury pod nazwą Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Obiekt 
znajduje się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Swarzędz, a główne wejście do 
muzeum zlokalizowane mogłoby być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która znajduje się w 
ewidencji zabytków. Realizacja tego pomysłu powinna być powiązana z 380. rocznicą nadania praw 
miejskich.

Budowa uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie (SP nr 5)

Projekt zakłada budowę pierwszego w Swarzędzu boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie. 
Będzie służyło licznej grupie dzieci uprawiającej tę dyscyplinę sportu. Ponadto, dzięki zastosowaniu 
uniwersalnej nawierzchni, będzie służyło lokalnej społeczności, chcącej aktywnie spędzać czas. 
Aktualnie dostępność istniejących boisk na terenie SP nr 5 jest ograniczona, gdyż są one przez 
większość czasu zajmowane przez kluby sportowe. Boisko zbudowane zostanie w miejscu 
zniszczonych obiektów wymagających kapitalnego remontu.

Park rowerowy ze znakami drogowymi (Zalasewo)

1/ bezpieczne szkolenie swoich umiejętności przez dzieci i młodzież w jeździe na rowerze,

2/ forma edukacyjna dla dzieci poprzez naukę znaków drogowych (możliwość prowadzenia w tym 
miejscu prelekcji i szkoleń dla dzieci np. przez policjantów),

3/ nauka prawidłowego i bezpiecznego poruszania się na ścieżkach rowerowych, gdzie będzie 
możliwość zdawania przez młodzież egzaminu na kartę rowerową,

4/ park będzie zachęcał do aktywnego spędzenia czasu przez dzieci i młodzież,

5/ zwolenników jazdy na rowerze przybywa i warto edukować od najmłodszych lat, 

6/ dla aktywnego spędzenia czasu z dziećmi proponujemy dla rodziców siłownię zewnętrzną,

7/ wzdłuż parku wydzielony zostałby wybieg dla psów,

8/ na terenie parku powstaną również ławki do odpoczynku,

9/ cały projekt znajdowałby się na działce o pow. 1 ha,

10/ postawienie w tym miejscu zewnętrznego punktu napraw rowerów, 

11/ miejsce dla młodzieży i dorosłych do aktywnego spędzenia czasu,

12/ możliwość pozyskania funduszy unijnych na budowę ścieżek,

13/ możliwość rozbudowywania tego miejsca etapowo,



14/ projekt o charakterze ogólno gminnym służący wszystkim mieszkańcom Swarzędza.

Projekty lokalne:

Rozwój sportu w Gruszczynie (Gruszczyn)

Projekt zakłada: remont aktualnych pomieszczeń, rozbudowa i dobudowa nowych pomieszczeń 
szatni i gospodarczych. 

Naprawa chodnika na ul. Wilkońskich (Swarzędz)

W końcu bezpieczna droga do przychodni.

Modernizacja bieżni sportowej - tartanowej (SP nr 5)

Nowa bieżnia sportowa to nowe możliwości rozwoju sprawności fizycznej i zdrowia naszych dzieci.

Zwiększenie liczby miejsc postojowych (SP nr 5)

Projekt zakłada zwiększenie liczby dostępnych miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 5 na 
ul. prof. Bronisława Geremka w Swarzędzu. Problem z dostępnością wolnego miejsca do 
zaparkowania przy „5-tce” znany jest każdemu, kto związany jest lub którego dziecko uczęszcza do 
Szkoły Podstawowej nr 5. Próba wspólnego podjęcia decyzji o przebudowie parkingu przy szkole 
podstawowej nr 5 daje szansę na rozwiązanie istniejącego „od zawsze” problemu z zaparkowaniem 
samochodu przy szkole.

3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie 

1/ strefy będą zachęcały do aktywnego spędzenia czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych,

2/ możliwość wykorzystania urządzeń przez nauczycieli wychowania fizycznego,

3/ uporządkowanie zieleni w okolicy tych miejsc,

4/ postawienie wyposażenia rekreacyjnego (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),

5/ brak miejsc rekreacyjno-sportowych przy szybkiej urbanizacji okolicznych terenów,

6/ poprawa jakości zdrowia i życia mieszkańców,

7/ duży problem, jakim jest pogarszający się stan zdrowia wśród dzieci, młodzieży jak i osób 
dorosłych. 

Przygotowanie dokumentacji do budowy ciągu komunikacyjnego (Swarzędz)

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na ciąg komunikacyjny pomiędzy 
„Manhatanem” a os. Zygmunta III Wazy biegnący wzdłuż os. Dąbrowszczaków. W dokumentacji 
projektowej należy umieścić drogę pomiędzy „Manhatanem” a os. Zygmunta III Wazy. Z obu stron 
drogi muszą być przygotowane i wyznaczone miejsca parkingowe utwardzone np. kostkę brukową.

Rozwój sportu w Kobylnicy 



Projekt zakłada: rozbiórkę trybun i powiększenie boiska, opłotowanie boiska (barierkami), 
postawienie piłkochwytów, ławki rezerwowych, a w części rekreacyjnej stworzenie placu 
piknikowego, rekreacyjnego, mini place zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej. 

Spacerem po Uzarzewie 

Chodnik w Uzarzewie to długo oczekiwana inwestycja pozwalająca mieszkańcom na spokojny relaks 
w pięknie położonej wsi.

Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, 
możliwość integracji społeczności lokalnej, poprzez organizację koncertów, imprez kulturalnych, 
pikników i biesiad przy ognisku, zachęcenie do aktywności fizycznej oraz spędzanie wolnego czasu z 
całymi rodzinami i innymi mieszkańcami Kobylnicy. 

Wielofunkcyjny rodzinny park gier i zabaw (Gruszczyn)

Celem projektu jest rewitalizacja terenów rekreacyjnych i zieleni  przylegających do przepompowni 
ścieków w Gruszczynie na osiedlu Muzyków. Odgrodzenie wyznaczonego parku rekreacyjnego od ulic
i montaż monitoringu, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a także uzupełnienie infrastruktury o 
nowe zabawki, tory minigolfa, zjeżdżalni wraz ze ścianką wspinaczkową, wyznaczenie pola na 
ognisko, postawienie stolika szachowego oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z 
piłkochwytami. 

Projekty dodatkowe:

Siłownia zewnętrzna (Sokolniki)

Siłownia zewnętrzna będzie miejscem do wspólnych ćwiczeń i integracji mieszkańców oraz do 
wspólnej zabawy na wolnym powietrzu.

Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)

Opracowanie koncepcji zagospodarowania i projektu technicznego głównej ulicy we wsi Wierzenica. 
Rewitalizacja centrum wsi podniesie atrakcyjność i estetykę Wierzenicy jako historycznego miejsca, 
gdzie znajduje się drewniany kościół św. Mikołaja, najstarszy zabytek gminy Swarzędz, krypta 
grobowa rodu Cieszkowskich, dwór, zabytkowy dom podcieniowy, Aleja Filozofów. Wierzenica 
posiada niezmieniony układ urbanistyczny od XIX wieku i jest niewątpliwie miejscem, o które należy 
zadbać, ponieważ stanowi wizytówkę gminy, z racji dużego ruchu turystycznego. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)

Bezpieczeństwo mieszkańców Paczkowa, a w tym szczególnie dzieci jest najważniejsze. 

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego)

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (od ul. Kórnickiej do os. Cegielskiego) wraz z elementami tzw. 
małej architektury będzie pierwszym krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu 
atrakcyjności ścieżki dla jej użytkowników. Codziennie spotkać można tam tłumy biegaczy, 



rowerzystów czy spacerowiczów korzystających z uroków tego pięknego miejsca. Wspólnie możemy 
uczynić ścieżkę jeszcze bardziej bezpieczną, jeszcze bardziej atrakcyjną i jeszcze bardziej 
funkcjonalną. 

Bezpieczne przejście pod wiaduktem w Bogucinie (Bogucin)

Brak nadesłanego skróconego opisu projektu.


