
Projekty małe 
PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE JAKO MAŁE (10.000,01-200.000,00 zł): 

NUMER: 2 
Nazwa projektu: ZATORZE W ZGODZIE Z PRZYRODĄ – rekreacja sportowa na łonie natury. 
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: Budowa boiska na ul. Bojanowskiego, Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na 
ul. Siewnej, prace ogrodnicze na placu Obrońców Warszawy  

OPIS: Projekt zakłada budowę boiska osiedlowego ze sztuczną nawierzchnią i piłko-chwytami 
na ulicy Bojanowskiego. Przy boisku będzie postawione 6 ławek i 2 kosze na śmieci. Na terenie 
działki 535/2 przy ulicy Siewnej planowane jest umieszczenie urządzeń siłowni zewnętrznej do 
użytku mieszkańców, którzy wytypowali właściwe ich zdaniem urządzenia. Plac Obrońców 
Warszawy dzięki nasadzeniom nowych, odpowiednio dobranych roślin i krzewów ozdobnych 
ma stać się miejscem spacerów i być ozdobą dzielnicy. Projekt budowlany boiska wraz z 
nadzorem technicznym zostanie wykonany nieodpłatnie. Szczegóły w załącznikach. 

UZASADNIENIE: Rozwijające się miasto coraz bardziej w kierunku swoich końcowych granic 
potrzebuje infrastruktury rekreacyjnej dla swoich mieszkańców. Powstające nowe osiedla 
młodych rozwijających się rodzin poszukują dzielnic do osiedlenia, gdzie stwarzane są dla nich 
miejsca rekreacji i odpoczynku. Budżet Obywatelski daje możliwości takich inwestycji po 
konsultacjach z mieszkańcami. W ten sposób rozwijają się osiedlowe wspólnoty, które dalej 
będą organizować sobie czas wolny. Tereny zielone takie jak np. Plac Obrońców Warszawy 
wymagają inwestycji, które zmienią dotychczasowy smutny obraz zaniedbanej zieleni. 
Powstanie mini park na miarę nowotworzonych miejsc w ramach Zielonego Leszna. 

NUMER: 3 
Nazwa projektu: PARK NA RYNKU 
Szacunkowy koszt: 197.240,00 zł 
Status: ODRZUCONY 

LOKALIZACJA: Płyta Rynku w Lesznie 
 
OPIS: Projekt zakłada powstanie parku na Starym Rynku. Składa się na niego zakup mini 
parku linowego – takiego jaki do zeszłego roku funkcjonował i był oblegany przez dzieci oraz 
60 drzew w donicach, które staną po północnej stronie rynku. 

UZASADNIENIE: Płyta Rynku wymaga gruntownej modernizacji, jednak miasto Leszno nie 
otrzymało po raz kolejny dotacji na jej remont. W tym roku ukończony zostanie remont 
elewacji Ratusza. W związku z tym konieczna jest poprawa estetyki jego otoczenia. W tym celu 
proponujemy rozmieszczenie na północnej części placu 60 drzew w donicach. Dla spójności 
wizerunku będą podobne i w takich samych donicach jak te rozstawione na ul. Leszczyńskich, 
Słowiańskiej i Wolności. Rozstaw donic to ok 4 m, więc nie utrudni ruchu pojazdów służb np. 
Policji, czy Straży Pożarnej. Wysokość drzewek z donicą 250-300 cm, żeby nie przysłoniły 



widoku na Ratusz. W 2019 r. podczas pokazu mody zorganizowanego właśnie w tym miejscu 
były już rozstawione takie donice i efekt wizualny był rewelacyjny. W naszym zabetonowanym 
centrum musimy walczyć o każde miejsce zieleni. Po remoncie płyty Rynku donice będzie 
można postawić na innych ulicach miasta, więc mimo tymczasowości inwestycji, nic się nie 
zmarnuje. Dodatkową korzyścią jest możliwość sprawdzenia, jak zielona architektura może 
zmienić estetykę tego miejsca. Dopełnieniem naszego parku jest postawienie mini parku 
linowego dla dzieci od 3 roku życia. Na dzień dzisiejszy, dzieci nie mają zbyt wiele możliwości 
aktywnego spędzania wolnego czasu na obszarze Starego Miasta. Jeżeli stworzymy 
ogólnodostępne miejsce na Rynku, dzieci chętniej będą tam przebywać, co z kolei przełoży się 
na ilość rodzin pojawiających się na nim. Rodzice spokojnie mogą sobie wypić kawę w jednym 
z lokali/ogródków lub spacerować po ulicach handlowych, a dzieci w tym czasie bawią się. W 
ostatnich dwóch latach dzieci mogły skorzystać z małpiego gaju (mini park linowy), co spotkało 
się z pozytywnym odbiorem u osób przebywających na rynku. W zasadzie, w okresie letnim, 
park linowy był oblegany przez dzieci. Dlatego warto inwestować w zakup tego typu urządzeń 
poszerzając zakres atrakcji dla dzieci. To nie tylko daje dzieciom możliwość aktywnie spędzać 
wolny czas na świeżym powietrzu ale również może w większym stopniu integrować 
mieszkańców. Pomysł jest już sprawdzony, wystarczy go zrealizować. Projekt ten wpisuje się 
w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027, gdzie podczas konsultacji 
społecznych, mieszkańcy zwrócili uwagę na niewielką liczbę placów zabaw w Śródmieściu oraz 
brak zieleni. To powoduje, że dzieci spędzają swój wolny czas błąkając się po ulicach miasta, 
co rodzi ryzyko nabywania niekoniecznie dobrych wzorców zachowań. 

NUMER: 5 
Nazwa projektu: TOR ROWEROWY (PUMPTRACK) I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PARKU 
REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO - RYNEK ZABOROWSKI 
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: Rynek Zaborowski (dz. 255/4) - Działka znajdująca się w południowej części 
Rynku Zaborowskieg 

OPIS: TOR ROWEROWY (PUMPTRACK) I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA są częścią składową 
przedsięwzięcia pod nazwą Park Rekreacyjno-Wypoczynkowy Rynek Zaborowski. Etap 
pierwszy obecnie realizowany obejmował stworzenie profesjonalnej dokumentacji 
technicznej wraz z kosztorysem oraz wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych i 
monitoringu terenu. Rowerowy plac zabaw typu pumptrack jest torem w całości wykonanym 
z modułowych elementów. Tego typu obiekt może stanowić samodzielną formę aktywności 
lub współtworzyć kompleks sportowy. Pumptrack składa się z muld, zakrętów profilowanych 
oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, aby umożliwić rozpędzenie i utrzymywanie 
prędkości bez pedałowania. Przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, obiekt 
pozwala na obycie z rowerem, rozwija koordynację ruchową oraz poprawia zmysł równowagi. 
Pumptrack kompozytowy PC2 jest rozbudowaną wersją najmniejszego pumptracku i składa 
się z band 180 stopni oraz pompek rozpędowych. Pumptrack ten dzięki swojej niewielkiej 
budowie idealnie nadaje się na mały plac. Obiekt przeznaczony jest dla osób początkujących 
oraz już doświadczonych użytkowników. Z pumptracków mogą korzystać rowerzyści, rolkarze, 
deskarze jak i osoby jeżdżące na hulajnogach. Siłownia zewnętrzna wyposażona w następujące 
urządzenia: narciarz biegowy (orbitrek), wioślarz, twister umożliwi aktywizację ruchową 



dorosłym i starszej młodzieży. Park Rynek Zaborowski jest tworzony z myślą o wszystkich 
mieszkańcach miasta. Uważamy, że nieodzownym elementem każdego parku jest co najmniej 
toaleta przenośna ogólnodostępna. 

UZASADNIENIE: Aktualny wygląd centralnego placu osiedla Zaborowo wymaga rewitalizacji. 
Na terenie osiedla brak parku miejskiego, który zaspokajałby potrzeby różnych grup 
wiekowych, gdyż istnieje tylko plac zabaw dla dzieci. Stworzenie estetycznego obszaru o 
różnorodnym przeznaczeniu dla szerokiego spektrum mieszkańców osiedla. Integracja wielu 
środowisk w jednym miejscu sprzyja rozwojowi więzi społecznych i aktywizuje społeczności 
lokalne. Nowoczesne i niebanalne urządzenia rekreacyjne dla młodzieży przyczynią się do 
zainteresowania aktywnym spędzaniem czasu wolnego. 
Projekt umożliwia wspólne spędzanie czasu wolnego rodziców z dziećmi i młodzieżą. 

NUMER: 6 
Nazwa projektu: Kontener Love 
Szacunkowy koszt: 199.700,00 zł 
Status: ODRZUCONY 

LOKALIZACJA: Tereny zieleni przy ulicy Generała Józefa Kustronia 

OPIS: Kontenerowe Love to projekt dla wszystkich mieszkańców miasta Leszna i okolic. Projekt 
ma na celu promowanie kultury, muzyki oraz szeroko pojętej sztuki. W ramach jego realizacji 
będą przeprowadzane liczne koncerty, wydarzenia muzyczne oraz kulturowe. Idea środowiska 
artystycznego w Lesznie - miejsce, w którym można spędzić aktywnie czas, biorąc udział w 
różnego rodzaju warsztatach, koncertach muzycznych, wystawach malarskich czy 
wydarzeniach artystycznych. Jest to też miejsce rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu. 
Dla naszych gości mamy przygotowany ciekawy program oraz liczne występy, podczas których 
mieszkańcy Leszna będą mogli poszerzać swoje horyzonty kulturowe. Czekać na nich będzie 
piaszczysta plaża w centrum miasta, z wygodną strefą relaksu. Całość uzupełni otaczająca 
teren roślinność. 

UZASADNIENIE: Głównym celem realizacji projektu jest promowanie kultury oraz szeroko 
pojętej sztuki. W ramach jego realizacji będą przeprowadzane liczne koncerty, wydarzenia 
muzyczne oraz kulturowe. Planowane będą koncerty charytatywne. Bardzo dużą uwagę 
poświęcać będziemy na promocję lokalnych artystów, którzy dzięki zrealizowaniu projektu 
będą mogli na żywo występować oraz prezentować mieszkańcom Leszna swoją twórczość, 
zapraszać bliskich, przyjaciół oraz znajomych. Na terenie "Kontener Love" będzie szerzona idea 
wspólnego szacunku, tolerancji i przyjaźni do drugiej osoby. W związku z tym, uruchomione 
zostaną liczne debaty, konferencje oraz dyskusje. 

 NUMER: 7 
Nazwa projektu: POPRAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO MIASTA I MIESZKAŃCÓW! Wsparcie w 
zakupie nowoczesnego sprzętu do ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Lesznie-Gronowie. 
Szacunkowy koszt: 199.000,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 



LOKALIZACJA: OSP Leszno-Gronowo, ul. Gronowska 56 

OPIS: Kolejny raz próbujemy swoich sił w Budżecie Obywatelskim. Mamy nadzieję, że dzięki 
Państwa pomocy, wspólnymi siłami i głosami uda się doposażyć Naszą jednostkę w narzędzia 
niezbędne w pracy strażaka. Projekt zakłada zakup sprzętu, który na co dzień będzie pomagał 
w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Pozyskane wyposażenie z pewnością przyczyni 
się do poprawy bezpieczeństwa Naszego miasta, a także pozwoli na szybsze i sprawniejsze 
działanie podczas nagłych zdarzeń, do których jesteśmy dysponowani. Czym jednak jest sprzęt 
bez ludzi, którzy go obsługują? Dlatego też, aby poprawić komfort strażaków podczas działań, 
planujemy zakupić środki ochrony indywidualnej, tj. nowoczesne ubrania ochronne, które bez 
wątpienia przyczynią się do poprawy jakości pracy i samego bezpieczeństwa ratowników. W 
związku z wartością, jaką posiada sprzęt, który chcielibyśmy zakupić, na co dzień będzie 
znajdował się on na wyposażeniu OSP Leszno-Gronowo. Osoby, które z niego korzystają muszą 
zapoznać się z zasadami jego użytkowania, a także przejść specjalistyczne szkolenia. Podczas 
publicznych festynów szkolnych i przedszkolnych, a także "drzwi otwartych" Naszej strażnicy, 
prezentujemy działanie sprzętu, z którego korzystamy. Ponadto każdy chętny mieszkaniec 
Leszna i okolic będzie mógł zapoznać się z osprzętem, a także poznać zasady jego działania i 
zobaczyć na własnej skórze jak to wygląda z perspektywy ratownika. 

UZASADNIENIE: Bez wątpienia pod względem mieszkaniowym i komunikacyjnym Nasze 
miasto bardzo szybko się rozwija. Powstają nowe domy, mieszkania, drogi, przybywa 
mieszkańców, czy też osób przyjezdnych. W samym tylko Gronowie mieszka obecnie około 
6000 mieszkańców. Aby zapewnić bezpieczeństwo ludzi zamieszkujących i przebywających w 
Lesznie, mając na uwadze istnienie PSP i niejednokrotnie wspierając ich działania, chcemy 
zakupić sprzęt, który ma na celu ochronę i ratowanie ludzkiego życia, zdrowia i mienia. 
Druhowie niosą pomoc przy różnego rodzaju zdarzeniach, tj. pożary, wypadki czy miejscowe 
zagrożenia. Usuwamy skutki klęsk żywiołowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
zabezpieczamy imprezy masowe na terenie Naszego miasta, czy też ostatnimi czasy 
wspieramy miejskie ośrodki w walce ze skutkami wirusa SARS-CoV-2. Strażacy dbają również 
o organizacje warsztatów z prewencji przeciwpożarowej, organizują szkolenia z zakresu 
pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży, a także wszystkich mieszkańców. Powyższe cele 
realizowane są przez nasze Druhny i Druhów nie tylko podczas działań ratowniczo-gaśniczych, 
ale także na co dzień, uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach, w celu podnoszenia swoich 
kwalifikacji i zdobywaniu nowych umiejętności. Zakup sprzętu, który chcemy pozyskać dzięki 
wsparciu Mieszkańców przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa Naszego miasta, a także 
podniesie komfort pracy strażaków. Każdy z nas jest gotowy przez 24 godziny na dobę, 
każdego dnia nieść pomoc w celu ratowania zagrożonego ludzkiego życia, zdrowia, czy mienia. 
W roku 2018, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta Leszna zakupiliśmy nowoczesny 
samochód ratowniczo-gaśniczy, który chcemy doposażyć, dzięki wsparciu Mieszkańców 
Naszego miasta. Zakup nowoczesnego sprzętu do ratowania osób uwięzionych w pojazdach 
podczas wypadków komunikacyjnych pozwoli na sprawniejsze dotarcie do osoby 
poszkodowanej, a tym samym szybsze udzielenie pierwszej pomocy. Konstrukcje 
samochodów tworzonych w dzisiejszym świecie są coraz wytrzymalsze, co ma bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo podróżujących, jednak tym samym podczas wypadku wymagają 
użycia nowoczesnego sprzętu, o większej sile, która stawi czoła użytym materiałom. Bez 
wątpienia jest to sprzęt, który biorąc pod uwagę bliskość nowo wybudowanej drogi 
ekspresowej S5 będzie stanowił solidne wsparcie podczas działania przy usuwaniu skutków 



wypadków drogowych. Ponad połowa planowanej kwoty zostanie przeznaczona na zakup 
sprzętu ratownictwa technicznego. Zakup kamery termowizyjnej pozwoli Ochotnikom z 
Gronowa realizować większy zakres działań ratowniczo-gaśniczych. Pozwala to również na 
poszerzanie wiedzy Druhów, która w dziedzinie pożarnictwa nie może stać w miejscu. Dzięki 
kamerze jesteśmy w stanie dotrzeć do źródła pożaru w sprawniejszy sposób, a tym samym 
spróbować zmniejszyć jego skutki. Planowany zakup nowoczesnych ubrań specjalnych pozwoli 
podnieść komfort pracy strażaków, a tym samym jakość prowadzonych działań. 
Bezpieczeństwo strażaka w myśl dewizy "Żywy ratownik, to dobry ratownik" powinno być 
najwyższym priorytetem nie tylko dla nas, ale także dla mieszkańców Naszego miasta.   

NUMER: 9 
Nazwa projektu: „Bezpiecznie i kreatywnie dla całej rodziny”- modernizacja terenów 
wokół Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie "Baśniowa Kraina" 
Szacunkowy koszt: 175.000,00 zł 
Status: ODRZUCONY 

LOKALIZACJA: Tadeusza Rejtana 1, Teren przy Szkole Podstawowej nr 13 

OPIS: 1. Wymiana 17 sztuk ławek, które znajdują się na terenie placu zabaw. Aktualny stopień 
zniszczenia uniemożliwia komfortowe korzystanie, a nowe zachęcą do częstszego korzystania 
z placu. 2. Budowa smart placu, czyli tzw. gier chodnikowych. Zakładamy kupno czterech gier 
dydaktycznych, dwóch na betonie i dwóch na trawie. Ich wielkość oraz tematyka pozwoli na 
zabawę nie tylko dzieciom, ale co najważniejsze włączy całe rodzinie. 3. Wymiana zniszczonych 
płyt betonowych znajdujących się przy parkingu na kostkę brukową o powierzchni 650 m2. 
Położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki do budynku placówki oraz 
z placu zabaw do budynku o powierzchni 350 m2. Poprawi to bezpieczeństwo dzieci i ich 
rodzin. 

UZASADNIENIE: Wymiana ławek na terenie placu zabaw sprawi, że stanie się on nie tylko 
miejscem zabaw, ale i odpoczynku dla całych rodzin. Będzie chętnie odwiedzany nie tylko 
przez naszych podopiecznych, również przez osoby z zewnątrz. Smart plac zaktywizuje dzieci 
oraz ich rodziny do twórczego spędzania czasu. Gry zapewniają większą koncentrację oraz 
motywację do bardziej intensywnego uczenia się. Połączymy dwie funkcje dydaktyczną z 
aktywnością ruchową. Renowacja terenu wokół budynku przedszkola podniesie między 
innymi estetyczne walory miasta, ponieważ placówka jest położona w ścisłym jego centrum. 
Wymiana chodników w znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo przebywających tam osób. 
W chwili ścieżki prowadzące do budynku są dziurawe i popękane, co powoduje 
niebezpieczeństwo częstszych upadków. Przedszkole i jego teren znajduje się w strefie 
rewitalizacji, a proponowane przez nas rozwiązania wpłyną pozytywnie na otoczenie. Nasza 
propozycja ma służyć nie tylko naszym podopiecznym, ma być miejscem otwartym i 
integrować całe rodziny z naszego miasta. Ma rozwijać sprawność ruchową, dużą motorykę u 
dzieci, jednak przede wszystkim ma łączyć i integrować rodziny. Dla dzieci to szczególny czas - 
czas wspólnie spędzonych chwil w gronie najbliższych i my dzięki wprowadzonym zmianom 
chcemy im to zapewnić. 



NUMER: 10 
Nazwa projektu: Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki na DW 309. 
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: Al. Konstytucji 3 Maja / ul. Geodetów, Al. Konstytucji 3 Maja / ul. Rejtana, Al. 
Konstytucji 3 Maja / ul. Okrężna, Al. Konstytucji 3 Maja / ul. Kiepury, Al. Konstytucji 3 Maja / 
ul. 55 Pułku Piechoty, Al. Konstytucji 3 Maja / Al. Jana Pawła II, Al. Konstytucji 3 Maja / ul. 
Kąkolewska, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego / ul. Mickiewicza. 

OPIS: Głównym założeniem projektu jest wyposażenie sygnalizacji świetlnych w sekundniki w 
obrębie miasta Leszna na drodze wojewódzkiej nr 309, która krzyżuje się z ulicami: Geodetów, 
Rejtana, Okrężną, Kiepury, 55 Pułku Piechoty, Jana Pawła II, Kąkolewska i Mickiewicza i jest 
jedną z główniejszych dróg w Lesznie. Sekundniki to urządzenia, montowane przy sygnalizacji 
świetlnej, które pokazują kierowcom czas do zmiany świateł. Takie rozwiązania stosowane są 
od wielu lat w Europie . Działają również w Polsce np. we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie 
oraz innych miastach. W Lesznie obecnie zamontowane są na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II z 
ul. Norwida. Wielu kierowców je chwali, gdyż poprawiają bezpieczeństwo jak również 
przepustowość skrzyżowania. 

UZASADNIENIE: Składany projekt poprawi płynność ruchu i bezpieczeństwo oraz komfort 
jazdy. Przyczyni się też do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin, gdyż 
pozwala wcześniej podjąć decyzję o zatrzymaniu pojazdu lub przygotowaniu do ruszenia oraz 
pozwala uniknąć nadmiernego przyspieszania lub hamowania między kolejnymi 
skrzyżowaniami. 

NUMER: 11 
Nazwa projektu: Nowe miejsca parkingowe na ul. Ludwika Zamenhofa 
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: ul. Ludwika Zamenhofa 

OPIS: Projekt zakłada budowę 45 nowych miejsc postojowych w tym miejsca dla osób z 
niepełnosprawnością w okolicy, gdzie występuje ich niedobór. 

UZASADNIENIE: Budowa nowych miejsc postojowych znacznie poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców okolicy jak i dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły. W znaczący sposób 
zostanie rozwiązany brak możliwości parkowania samochodów jak i dostępność miejsc dla 
osób odwiedzających szkołę. Poprzez uporządkowanie infrastruktury drogowej zostanie 
również znacznie poprawiona atrakcyjność tej części miasta Leszna.  

NUMER: 13 
Nazwa projektu: „Bezpiecznie i kreatywnie dla całej rodziny”- modernizacja terenów 
wokół Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie „Baśniowa Kraina” 



Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: Przedszkole Miejskie nr 20, ul. Karasia 11 

OPIS: 1.Wymiana 17 sztuk ławek- ławki znajdują się na terenie placu zabaw, aktualny stopień 
zniszczenia uniemożliwia komfortowe korzystanie z nich. Pojawienie się nowych ławek zachęci 
społeczność lokalną do korzystania z placu.  

2. Budowa smart placu, czyli tzw. gier chodnikowych. Przewidziane jest stworzenie 4 gier, 
dwóch na betonie i dwóch na trawie. Będą to gry dydaktyczne. Gdy skierowane będą do dzieci 
młodszych jak i starszych. Ich wielkość oraz tematyka pozwoli na zabawę całej rodzinie.  

3. Wymiana płyt betonowych znajdujących się przy parkingu na kostkę brukową o powierzchni 
650 m2. Położenie nowych chodników na ścieżkach prowadzących od furtki do budynku 
placówki oraz z placu zabaw do budynku o powierzchni 350 m2. 

UZASADNIENIE: Wymian ławek na terenie placu zabaw sprawi, że plac stanie się nie tylko 
miejscem zabaw, ale i odpoczynku. Będzie chętnie odwiedzany przez całe rodziny, również te 
niezwiązane z placówką. 
Smart plac zaktywizuje dzieci, które nauczą się jak twórczo spędzać czas, będą rozwijały 
zainteresowania otoczeniem. Gry zapewnią większą koncentrację oraz motywację do bardziej 
intensywnego uczenia się. Połączona zostanie funkcja dydaktyczna z aktywnością ruchową. 
Renowacja terenu wokół budynku przedszkola podniesie między innymi estetyczne walory 
miasta, ponieważ placówka jest położona w ścisłym jego centrum. Wymiana chodników w 
znaczący sposób podniesie bezpieczeństwo dzieci, ponieważ ścieżki prowadzące do budynku 
są dziurawe, upadają na nich nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. 

NUMER: 14 
Nazwa projektu: Strefa relaksu i wypoczynku dla dzieci ze Śródmieścia przy SP2 
Szacunkowy koszt: 200.000,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: Teren w obrębie Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gabriela Narutowicza 57 

OPIS: Projekt polega na zagospodarowaniu zniszczonego (dziurawego) boiska asfaltowego 
przy SP2. Chcielibyśmy, aby w tym miejscu powstał zacieniony obszar wypoczynku i relaksu z 
powierzchnią zieloną. planujemy przeniesieni do tej strefy placu zabaw z betonowego 
podwórka. 

UZASADNIENIE: Obecne asfaltowe boisko stanowi niebezpieczeństwo dla użytkowników. Cały 
teren przeznaczony na sport i rekreację należący do szkoły jest nasłoneczniony - brakuje 
naturalnego zacienienia, a betonowe powierzchnie mocno się nagrzewają. Z tego obszaru 
będą mogli korzystać uczniowie naszej szkoły i mieszkańcy Leszna.  



NUMER: 15 
Nazwa projektu: SEKUNDNIKI NA SKRZYŻOWANIACH - ciąg komunikacyjny DK12, 
skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego 
Szacunkowy koszt: 199.400,00 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: Al. Jana Pawła II / Al. Konstytucji 3 Maja, Al. Jana Pawła II / ul. 
Grunwaldzka, Al. Jana Pawła II / ul. Dąbrowskiego, Al. Jana Pawła II / ul. Leszczyńskich, Al. 
Krasińskiego / ul. Marcinkowskiego 

OPIS: Instalacja sekundników na ruchliwych skrzyżowaniach w obrębie miasta Leszna DK12 
(zbieg z ul. Leszczyńskich, skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Dąbrowskiego, ul. Grunwaldzką, 
Al. Konstytucji 3 Maja), Al. Zygmunta Krasińskiego (skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego). 
Konieczny zakup sekundników wraz z niezbędnym okablowaniem i urządzeniami 
peryferyjnymi niezbędnymi do integracji z istniejącym sterowaniem oświetleniem na 
skrzyżowaniach. Dodatkowo kosztem jest robocizna instalacji i sterowania urządzeniami. 

UZASADNIENIE: Głównym celem projektu jest poprawa płynności ruchu wzdłuż DK12 w 
obrębie miasta. Wielu mieszkańców dojeżdża codziennie do szkoły, przedszkola, pracy. 
Instalacja sekundników w znacznym stopniu poprawi jakość komunikacji. Od lat rozwiązanie 
to potwierdza swoją skuteczność i zasadność na jednym ze skrzyżowań. Projekt adresowany 
jest do każdego mieszkańca Leszna w wieku od 0-100 lat (i więcej), który ceni sobie płynną i 
bezpieczną komunikację. Pierwszy projekt w historii BO, z którego skorzysta KAŻDY z nas! 

NUMER: 16 
Nazwa projektu: DARMOWY SERWIS ROWERÓW W KAŻDEJ DZIELNICY - zakup i montaż 
samoobsługowych stacji naprawy rowerów 
Szacunkowy koszt: 185.101,47 zł 
Status: PRZYJĘTY 

LOKALIZACJA: ul. Słowiańska, al. 21 Października, Al. Jana Pawła II, Al. J. Słowackiego, ul. 
Mickiewicza, ul. Gronowska, ul. Juranda, ul. Osiecka, ul. Droga Świętego Jakuba, Rondo 
Roszarnia, ul. Jana Kiepury, ul. Tadeusza Rejtana, Al. Konstytucji 3 Maja, ul. Okrężna, ul. 
Usługowa, ul. Górowska, ul. Lipowa, ul. Grunwaldzka, ul. Łanowa, ul. Wolińska, ul. Okrzei, ul. 
Wilkowicka. 

OPIS: Każdemu rowerzyście mogą się przydarzyć nagłe, losowe kłopoty techniczne podczas 
podróży jednośladem, lecz mało kto posiada przy sobie podstawowe narzędzia do wykonania 
naprawy. W sytuacjach awaryjnych zmotoryzowani radzą sobie w takich sytuacjach dużo 
łatwiej niż rowerzyści. Rozwiązaniem jest zakup i montaż samoobsługowych stacji naprawy 
rowerów Ibombo w każdej dzielnicy miasta – znanych już leszczyńskim rowerzystom. Stacja 
posiada zabezpieczenia antykradzieżowe i wandaloodporne. Została wyposażona w ręczną 
pompkę powietrza z adapterem na zawory auto, presta i dunlop oraz manometrem oraz 
komplet narzędzi - wkrętak płaski, wkrętak krzyżowy, klucz imbusowy 2-8 mm, klub TORX 9-
40, klucz płaski 8x10, 13x15 mm, klucz nastawny, 3 łyżki do opon. Dodatkowo konstrukcja 
stacji pozwala na umieszczenie roweru na wsporniku w celu dokonywania napraw czy 
przeglądu roweru z możliwością ruchów korbą. Każde stacja może posiadać ramkę do 



wymiennej treści reklamowej, w której będą umieszczone informacje skierowane do 
rowerzystów. Dla ułatwienia na froncie każdego urządzenia może znajdować się QR Code 
umożliwiający skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw 
usterek rowerowych. 

UZASADNIENIE: Każdemu rowerzyście mogą się przydarzyć nagłe, losowe kłopoty techniczne 
podczas podróży jednośladem, lecz mało kto posiada przy sobie podstawowe narzędzia do 
wykonania naprawy. W sytuacjach awaryjnych zmotoryzowani radzą sobie w takich sytuacjach 
dużo łatwiej niż rowerzyści. Rozwiązaniem jest zakup i montaż samoobsługowych stacji 
naprawy rowerów Ibombo w każdej dzielnicy miasta – znanych już leszczyńskim rowerzystom. 

 


