Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1068
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Karta zgłoszenia propozycji projektu
do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na 2016 rok

1. Tytuł projektu (wniosek może dotyczyć tylko jednego projektu).
Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego przy zabytkowym drewnianym kościele św.
Mikołaja w Wierzenicy
2. Miejsce realizacji projektu (miejscowość, ulica).
Wierzenica Plac Augusta Cieszkowskiego
działki wg portalu Geopoz 302116_5.0017.21 oraz 302116_5.0017.20 ,
3. Opis projektu (należy przedstawić opis projektu, koniecznych do wykonania prac oraz
spodziewanych efektów po ich zakończeniu).

Stworzenie skweru /założenie parkowo-wypoczynkowe/ wraz z miejscami
parkingowymi dla mieszkańców i turystów w centrum wsi przed zabytkowym
kościołem św. Mikołaja.
Ładnie położony na wzgórzu plac jest obecnie niezagospodarowany. To jedno z
najważniejszych miejsc historyczno - turystycznych w Gminie Swarzędz jest
zaniedbane.
Prace miałyby polegać na wybrukowaniu lipowej alei dojazdowej wraz miejscami
parkingowymi, wytyczeniu ścieżek spacerowych, nasadzeniu zieleni, założeniu
stylowego oświetlenia, postawieniu ławek, koszy i innej drobnej architektury.
Odwodnienie drogi i przystanków autobusowych oraz wybudowanie chodnika.
Wszelkie prace w swoim stylu i charakterze miałyby nawiązywać do najlepszych
tradycji, stąd wykorzystanie naturalnych materiałów /kamień, drewno/.
Byłaby to piękna wizytówka dla Gminy Swarzędz, która jest gospodarzem tego
miejsca.
4. Uzasadnienie (należy wskazać cel realizacji projektu, jego charakter - ogólnogminny lub lokalny,
jakiego problemu dotyczy i jakie rozwiązania proponuje, a tak że uzasadnić konieczno ść zrealizowania
właśnie tej propozycji oraz wykazać jego znaczenie dla mieszka ńców).

Wierzenica to wieś o ponad 850-letniej historii, leżąca na Szlaku Piastowskim, który
jest jednym z najważniejszych szlaków turystycznych w Polsce. Ponadto przez wieś
przebiegają ostatnio wytyczone: Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy
Zielonka oraz Szlak Cysterski. O atrakcyjności tego miejsca świadczy fakt, że to

właśnie w Wierzenicy miał powstać Wielkopolski Park Etnograficzny /ostatecznie
skansen zlokalizowano w niedalekich Dziekanowicach/.
Wieś może poszczycić się jednym z najstarszych kościołów drewnianych w
Wielkopolsce. Niezwykłej klasy zabytki znajdujące się w świątyni przyciągają
turystów z całej Polski. Czołowym to tzw. Drzwi Lenartowicza /wybitny poeta i
rzeźbiarz/ uważane za najważniejsze dzieło polskiej rzeźby romantycznej
/wypożyczane nawet na wystawę do Muzeum Narodowego w Krakowie/. Piękne
barokowe wyposażenie kościoła, w całości staraniem parafii odrestaurowane na
przestrzeni ostatnich lat, jest powodem zachwytu osób odwiedzających to miejsce.
Ale jest jeszcze inny powód, z racji którego Wierzenica jest ważnym punktem na
mapie nie tylko gminy, ale i Polski. Tutaj bowiem w podziemiach kościoła spoczywa
August Cieszkowski – wybitny wielkopolanin, Polak i europejczyk. Pięknie odnowiona
krypta grobowa jest miejscem oddania hołdu i czci m.in. przez naukowy świat nie
tylko Poznania /Uniwersytet Przyrodniczy, PTPN, Uniwersytet Jagielloński/. W
zeszłym 2014 roku parafia wraz z sołectwem zorganizowała obchody 200-lecia
urodzin, o zasięgu ogólnopolskim. Obecny był nawet przedstawiciel Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej.
Do Wierzenicy regularnie zaglądają wycieczki i indywidualni turyści. Z racji dużego
ruchu ks. proboszcz Przemysław Kompf podjął decyzję o wybudowaniu wiaty z
sanitariatami. Powstał też punkt gdzie można nabyć wydawnictwa turystyczno historyczne związane z Wierzenicką Ziemią. Koszt 220 tysięcy złotych został w
całości pokryty z funduszy parafii i prywatnych sponsorów.
Należy też wspomnieć o nieprzeciętnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych.
Wzgórza, jary, dolina rzeki Głównej, pomnikowe drzewa, rozległe aleje śródpolne.
Nie dziwi zatem, że tereny te wzbudzały zachwyt wielu sławnych ludzi. Zygmunt
Krasiński, jeden z trzech wielkich wieszczów narodowych, pisał „Śni mi się
Wierzenica teraz, jak Nicea dawniej – wyrywam się ku niej- wyciągam ramiona – gdy
odjeżdżać będę, wezmę choć trochę piasku na pamiątkę”. Takim pięknym miejscem
jest Aleja Filozofów – piękna śródleśna ścieżka z wiatą turystyczną, stworzona przez
Lasy Państwowe. Powstanie tu także „Las Nowożeńców i Drzew
Okolicznościowych”. Każdy kto chce upamiętnić jakieś ważne wydarzenie w swoim
życiu może posadzić z tej okazji drzewo. Sadzący otrzymuje certyfikat, a ‘swoje
drzewo’ może oglądać na stronie internetowej nadleśnictwa.
Dziś Wierzenica jest doceniana także przez mieszkańców Miasta i Gminy Swarzędz.
Liczne osoby przyjeżdżają tu aby wypocząć, pospacerować, spędzić czas z dziećmi
na tutejszym cichym, spokojnym, ukrytym wśród zieleni placu zabaw. To znakomite
miejsce dla uprawiania nordic walking, biegów, a nawet kolarstwa szosowego.
Co więcej, wiele młodych ludzi wybiera to miejsce, aby zawrzeć związek małżeński.
Tylko w obecnym 2015 roku jest to ponad 40 par! Duża ilość sesji fotograficznych
potwierdza urok tej miejscowości.
W zeszłym 2014 roku plac w centrum wsi przed kościołem został skomunalizowany i
przejęty przez gminę. W chwili obecnej nie jest to ładne miejsce. Stara pętla
autobusowa i wielki słup energetyczny z transformatorem stanowią duży zgrzyt w
krajobrazie. Przeprowadzenie zamierzonych prac podniosłoby rangę i atrakcyjność
Wierzenicy. Stworzenie skweru z wytyczonymi ścieżkami, nasadzeniami zieleni,
ławkami i stylowym oświetleniem oraz miejscami parkingowymi byłby piękną
wizytówką dla Gminy Swarzędz, która jest gospodarzem tego miejsca.

5. Kontakt do wnioskodawcy:(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Maciej Dominikowski /sołtys wsi Wierzenica/
ul. Lisia 1
62-006 Wierzenica
tel. 510 031 938
wierzenica@wp.pl
6. Szacunkowy koszt projektu (proszę uwzględnić wszystkie składowe projektu oraz ich
szacunkowy koszt)

1/ opracowanie koncepcji 10 000 PLN
2/ projekt budowlano-wykonawczy 70 000 PLN
3/ wykonawstwo 900 000 PLN
6. Dodatkowe załączniki
1/ plan sytuacyjny działek
2/ fotografie stanu istniejącego
3/ fotografie atrakcji Wierzenicy
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. z 2002r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do: przeprowadzenia konsultacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego Gminy Swarzędz w tym zamieszczenie przesłanego formularza
zgłoszeniowego
na stronie www.swarzedz.pl/bogs

Spis załączników:
1/ plan sytuacyjny działek
2/ fotografie stanu istniejącego
3/ fotografie atrakcji Wierzenicy

