BUDŻET OBYWATELSKI 2016 MIASTA LESZNA – ZADANIA ODRZUCONE
Nazwa zadania

Boisko do koszykówki

Plac zabaw i siłownia
"pod chmurką"

Uzasadnienie

Lokalizacja

Boisko SP3 w Lesznie pokryte jest w chwili obecnej
płytkami chodnikowymi, w bardzo złym stanie
technicznym. Szkoła nie posiada dobrego zaplecza
sportowego, realizacja lekcji WF na świeżym powietrzu
możliwa jest wprawdzie dla uczniów klas IV-VI na Orliku
przy „Ćwiczni” niemniej by tam się dostać dzieci pokonują
niebezpieczne przejście dla pieszych przy Al. Jana Pawła
II i ul. Obrońców Lwowa. Realizacja projektu umożliwi Boisko szkolne
uczniom szkoły aktywne spędzać czas podczas przerw w
Szkoły
szkole a ponadto w sprzyjających warunkach Podstawowej nr
atmosferycznych
prowadzenie
na
boisku
lekcji 3 w Lesznie Pl.
wychowania fizycznego. Realizacja projektu wpłynie
Metziga 14
pozytywnie zarówno na rozwój fizyczny dzieci jak
również ich bezpieczeństwo. Warto wspomnieć iż Szkoła
Podstawowa nr 3 jest szkołą z koszykarskimi tradycjami i
koszykarskim potencjałem. Zadanie przewiduje boisko do
koszykówki o wymiarach 28m/15m o nawierzchni
poliuretanowej. Brak projektu, jedynie przedstawiony
szkic roboczy.
Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym
najmłodsi mieszkańcy tej części miasta mogliby miło i
bezpiecznie spędzać czas na świeżym powietrzu. Powili to
zachęcić dzieci i rodziców do odejścia od telewizora czy
komputera i spędzenia czasu aktywnie. "Siłownia pod
Skateplaza
chmurką" pozwoli zadowolić stale rosnącą grupę
(Zatorze)
entuzjastów fitness. Takich miejsc na Zatorzu niestety
brakuje a teren Skateplazy wydaje się być najlepszym i
najbardziej dostępnym terenem na tego typu
przedsięwzięcia.

Szacunkowy
koszt wg
Powód odrzucenia
wnioskodawc wniosku przez Komisję
ów

Wniosek nie spełnił
wymaganych podpisów,
140 000,00 zł
20 pełnoletnich osób
zameldowanych w
Mieście Lesznie

140 000,00 zł

Wniosek wycofany
przez pełnomocnika
zgłaszających

Mini boisko do gry w
piłkę nożną

Jesteśmy Społecznym Stowarzyszeniem Turystyczno
Sportowym "Przyjaciel Przedszkolaka", które powstało i
działa przy Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie. Naszym
celem jest planowanie i zorganizowanie życia sportowego
przedszkolaków w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe placówki oświatowej oraz poszukiwanie środków
materialnych, celem rozwoju fizycznego i ruchowego
przedszkolaków poprzez m.in. korzystanie z urządzeń
sportowych. W roku szkolnym 2015/2016 Przedszkole
przystąpi do nadania nazwy "Sportowa Kraina".
Nawiązaliśmy współpracę między innymi z Football
Academy Leszno, dzięki czemu przedszkolacy odkrywać
będą w sobie pasje piłkarskie. Chcieliśmy, aby dzieci mogły
doskonalić swoje umiejętności na minii boisku do gry w piłkę
nożną pod okiem profesjonalnego trenera. Rosnę zdrowo na
Przedszkole
sportowo to projekt przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat,
Miejskie nr 18 w
który kładzie nacisk na rozwój fizyczny oraz umysłowy
Lesznie
najmłodszych mieszkańców Leszna. Głównym założeniem
jest zmodernizowanie placu zabaw oraz wybudowanie
nowego mini boiska dla dzieci w wieku przedszkolnym, na
terenie Przedszkola Miejskiego nr 18 przy ul. Włodarczaka.
Powierzchnia placu zabaw wynosi 3,805 m2. Dzięki
projektowi powstanie bezpieczny teren sportowy, ze sprzętem
sprawnościowym i torami przeszkód. Uzupełnieniem będzie
nowe mini boisko do piłki nożnej o powierzchni 150 m2,
pokryte
odpowiednią
bezpieczną
nawierzchnią.
Zainstalowane zostaną także mini bramki do piłki nożnej. Na
terenie ogrodu przedszkola znajduje się 7 drewnianych
zestawów ogrodniczych, które po przeglądzie i dokonaniu
niezbędnych napraw będą nadal służyły dzieciom. Z
odnowionego placu zabaw będą korzystały dzieci
uczęszczające do przedszkola, których jest ok. 150.

40 000,00 zł

Wniosek nie spełnił
wymaganych podpisów,
20 pełnoletnich osób
zameldowanych w
Mieście Lesznie

Na przestrzeni 2015 roku w Lesznie powstało wiele
tematycznych murali. Jako ludzie promujący postawy
patriotyczne chcielibyśmy dołożyć do istniejących już
murali, ściany pomalowane w kierunku ściśle historycznopatriotycznym. Chcemy upamiętnić bitwę Powstania
Wielkopolskiego - Bitwę pod Wiatrakami, która bardzo
głośno wpisuje się w historię naszego regionu w latach
1918-1919. Chcemy również oddać hołd żołnierzom
Podziemia Niepodległościowego, o którym poszerzamy
wiedzę w naszym mieście Lesznie.

Kamienice
(ściany) należące
do Miasta
Leszna, dokładna
lokalizacja do
ustalenia – w tym
na ścianie
Gimnazjum nr 1
im Powstańców
Wielkopolskich

28 000,00 zł

Jako mieszkanka Leszna jestem świadkiem zwiększonego
Zatorze
zainteresowania przemieszczania się w obrębie Miasta na
(Skateplaza),
rowerach, hulajnogach i pojazdach wymagających
Rynek, ul.
regularnej konserwacji. Niejednokrotnie niespodziewana
"Stacja naprawy
Estkowskiego
awaria pojazdu zmusza osoby w różnym wieku do
rowerów IBOMBO PRS
(park),
rezygnacji z dalszej lub całkowitej jazdy (koszt napraw).
- LV2"
Cmentarz (od
Umiejscowienie stacji w różnych miejscach Leszna
strony ul.
pozwoli na przejazd, a podczas pompowania, regulowania,
Niemieckiej,
napraw nawiążą się bliskie kontakty między mieszkańcami
Park Tysiąclecia)
Leszna, którzy zawsze są chętni do pomocy.

39 341,55 zł

Patriotyczne murale o
tematyce Powstania
Wielkopolskiego wraz
Żołnierzy Wyklętych

Wniosek nie spełnił
wymaganych podpisów,
20 pełnoletnich osób
zameldowanych w
Mieście Lesznie

Wniosek wpłynął po
terminie.

