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W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komitetu Rewitalizacji oraz 2 przedstawicieli Wydziału 

Promocji i Rozwoju (zgodnie z listą obecności). 

 

W pierwszej kolejności poruszono kwestie organizacyjne. Ustalono stałe daty spotkań Komitetu 

 – będzie to zawsze pierwszy poniedziałek miesiąca.  

Ustalono również tematykę kolejnych spotkań: 

1/ Funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego – spotkanie z Izabelą Adamczak z Biura Ds. Uzależnień, wizja 

lokalna Klubu – zadanie priorytetowe; 

2/ Rewitalizacja Placu Metziga oraz Nowego Rynku – plan rozmów z mieszkańcami, etapowanie 

3/ Spotkanie z p. Kamilą Mulczyńską – dyrektorką MZBK, w sprawie remontu kamienic miejskich 

4/ Leszczyńskie Centrum Nauki 

5/ Bezpieczeństwo na Starym Mieście – spotkanie ze Strażą Miejską 

 

Następnie przedstawicielka Wydziału Promocji i Rozwoju przedstawiła projekt zaktualizowanych 

przedsięwzięć w Gminnym Programie Rewitalizacji. Omówiono poszczególne projekty w GPRze i 

wyjaśniono te, które nie były jasne. 

Stwierdzono, że niezwykle ważne jest kontynuowanie projektu Świetlicy Podwórkowej. Podkreślano, 

że konieczne jest wskazanie dalszego wsparcia dla dzieci korzystających ze świetlicy. Naczelnik WPiR 

powiedziała, że tak właśnie się dzieje – prowadzące świetlice Stowarzyszenie krokus prowadzi również 

poradnie psychologiczną dla dzieci, mogącą stanowić kontynuację pracy terapeutycznej. 

W przypadku działki przy ul. Towarowej krótko rozmawiano na temat trudności w rozmowach z PKP. 

W przypadku przedsięwzięcia realizowanego przez Alternatywę podkreślano, że konieczne jest 

dotarcie w szczególności do dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. 

W przypadku przedsięwzięcia „Obywatelska starówka” pan Michał Biegajski zaproponował inicjatywę 

pod nazwą „Przewodnik z przymrużeniem oka” – instytucję miejskiego przewodnika, która będzie 

oprowadzał po centrum Leszna, w sposób niesztampowy pokazywał ciekawe, nieodkryte oblicze 

Starego Miasta. Na wniosek p. Biegajskiego projekt ten został umieszczony w zaktualizowanym 

dokumencie, w fiszce „Pozytywna kampania świadomościowa Nakręć się na centrum”. 

Omawiając przedsięwzięcie Leszczyńskiego Centrum Nauki zwrócono uwagę na bardzo wysoki koszt 

funkcjonowania LCNu. Naczelnik WPiR wyjaśniła, że związane jest to z wysokim kosztem wynajmu 

urządzeń, które miałyby funkcjonować w nowym centrum. Zastanawiano się również, czy jest 

możliwość nawiązania współpracy z warszawskim Kopernikiem i stworzenie oddziału w Lesznie. 

Miałoby to zmniejszyć koszty działania. Nawrocka poinformowała, że podjęto próbę takiego kontaktu, 

niestety bezskutecznie. 



W przypadku projektu Cura Domestica (jedno z przedsięwzięć Obywatelskiej Starówki) pojawiły się 

głosy, że przedsięwzięcie to powinno realizować któreś z leszczyńskich NGO. Problem stanowi brak 

rzeczywiście, aktywnie działających organizacji pozarządowych, które mogłyby zostać realizatorem 

projektu. Uznano więc, że można zmienić model funkcjonowania Cury – organizować wydarzenia dla 

większej ilości osób (bo jest na to zapotrzebowanie), ale przenieść na uczestników odpowiedzialność 

za rzeczy potrzebne do warsztatów, np. druty, potrzebne artykuły spożywcze.  

Omawiając przedsięwzięcie „Remonty budynków mieszkalnych” Komitet stwierdził, że niezbędne jest 

spotkanie z dyrektorką MZBK. 

W przypadku projektu „Wsparcie biznesu na obszarze rewitalizacji” Przewodniczący podkreślił, że  

punkty otrzymane w konkursie za ulokowanie działalności na obszarze rewitalizacji nie mają wpływu 

na ogólny bilans i  nie mają znaczenia w ogólnej sumie punktów.  

Na wniosek p. Adamczaka postanowiono nie używać w zaktualizowanym dokumencie sformułowania 

„starówka”, które jest niepoprawne. W związku z tym słowo zastąpiono hasłem „stare miasto”. 

Długo dyskutowano na temat fiszki odnośnie przestrzeni dla młodzieży. Na kolejne spotkanie WPiR 

spróbuje zorganizować spotkanie w Klubie Młodzieżowy. 

Na koniec spotkania ustalono, że każdy z członków Komitetu wybierze priorytetowe dla niego zadania 

rewitalizacyjne z GPRu, a po zagregowaniu odpowiedzi przez WPiR zostaną wyznaczone priorytetowe 

kierunki całego Komitetu. 

Kolejne spotkanie zaplanowano na 6 grudnia. 

 

  


