
Opisy zadań poddane pod głosowanie  

 

Zadanie nr 1  

Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (plac zabaw, ogródek 

fitness, boisko do gry w bule przy ulicy Holenderskiej)  

 Realizacja ww zadania tj. oświetlenie  pozwoli na bardziej efektywne 

wykorzystanie przez mieszkańców Leszna obiektów zabaw, rekreacji        

i sportu, a także poprawi znacząco bezpieczeństwo w tej części osiedla. 

Obiekty są stosunkowo nowe i cieszą się wielkim zainteresowaniem. 

Dzięki oświetleniu mieszkańcy będą mogli korzystać z nich bezpieczniej   

i o wiele godzin dłużej każdego dnia. Należy zaznaczyć, że plac zabaw 

został uznany za najpiękniejszy w mieście, a boisko do gry w bule zostało 

pobudowane z wielkim udziałem czynnika społecznego, a także we 

współpracy z samorządem i jednostkami Miasta Leszna.  

Zadanie nr 2  

Budowa placu zabaw i rekreacji „Leśna Kraina” – dzielnica Grzybowo  

 Celem zadania jest rozwój infrastruktury związanej z rekreacją                  

i aktywnością społeczną mieszkańców miasta Leszna poprzez budowę 

placu zabaw na osiedlu Grzybowo. Budowa placu zabaw ma na celu 

zapewnienie aktywnego, przyjemnego i bezpiecznego spędzania wolnego 

czasu przez dzieci i młodzież. Zagospodarowana w ten sposób działka 

stanie się miejscem spotkań nie tylko lokalnej społeczności ale 

wszystkich mieszkańców miasta Leszna, bowiem osiedle jest usytuowane 

w bliskim sąsiedztwie często uczęszczanej ścieżki rowerowej Leszno – 

Osieczna. To właśnie ten plac zabaw i rozrywki mógłby być 

„przystankiem” bądź celem wędrówek rowerowych i pieszych całych 

rodzin. Inwestycja ta umożliwi dzieciom korzystanie z bezpiecznego 

ruchu na świeżym powietrzu a ich rodzicom da możliwość spotkania się     

i wymiany doświadczeń. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że nowo 

powstałe Osiedle Grzybowo zamieszkałe jest przez młode rodziny            

z małymi dziećmi. Aktualnie nie ma tu zorganizowanego żadnego miejsca 

spotkań tak więc inwestycja ta z pewnością pozytywnie wpłynie na 

poprawę jakości życia mieszkańców osiedla.  

Zadanie nr 3  

Budowa bieżni i skoczni w dal przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz 

Gimnazjum nr 2  



 Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk szkół podstawowej, 

gimnazjum i ZSE oraz zdrowemu wychowaniu i propagowaniu kultury 

fizycznej chcemy uatrakcyjnić rekreację na świeżym powietrzu uczniom   

i mieszkańcom dzielnicy Podwale. Nadmieniamy, że w naszej dzielnicy 

aktualnie nie ma tego typu obiektów sportowych ogólnodostępnych. 

Zadanie nr 4  

Street Workout Park  

 Street Workout Park to obiekt sportowy, który w ciekawy sposób pozwala 

trenować nasze ciało. Dzięki realizacji tego projektu mieszkańcy miasta 

będą mogli praktykować sport bez potrzeby uczęszczania na drogie 

siłownie. Wystarczy odrobina chęci by działać na świeżym powietrzu. 

Dodatkową zaletą projektu na pewno jest to, że zwróci on uwagę 

młodszej społeczności, rozwinie w nich pasję i odciągnie od 

całodobowego siedzenia w domu przed komputerem. Obiekt                    

w przyszłości będzie mógł dawać ogromną promocję miasta przez 

organizowanie spotkań, warsztatów a także zawodów rangi krajowej i nie 

tylko. Leszno na pewno na tym zyska.  

Zadanie nr 5  

Podpórki dla cyklistów przy przejazdach rowerowych  

 Rower jest powszechnie używanym środkiem transportu; w mieście 

Lesznie jazda na rowerze jest coraz bardziej popularna, do czego 

przysłużyły się ostatnie inwestycje w infrastrukturę rowerową. Proces 

tworzenia kultury społeczności rowerzystów kreuje potrzebę 

dodatkowych udogodnień, które zachęcą do wyboru roweru jako środka 

lokomocji. Celem projektu jest stworzenie w Lesznie systemu specjalnych 

podpórek rowerowych, które umiejscowione byłyby przed przejazdami 

rowerowymi wyposażonymi w sygnalizację świetlną. Podpórki miałyby 

ułatwić rowerzyście czekanie na zmianę świateł – taka infrastruktura 

umożliwia podparcie się, bez konieczności zsiadania z roweru. Realizacja 

zadania szczególnie ułatwi podróż rowerzystom przewożącym dzieci       

w foteliku rowerowym, a także osobom starszym. 

Zadanie nr 6 

Stojaki rowerowe dla szkół i śródmieścia  

 Rower jest powszechnie używanym środkiem transportu; w mieście 

Lesznie jazda na rowerze jest coraz bardziej popularna, do czego 

przysłużyły się ostatnie inwestycje w infrastrukturę rowerową. Proces 



tworzenia kultury społeczności rowerzystów kreuje potrzebę 

dodatkowych udogodnień, które zachęcają, aby wybrać rower jako środek 

lokomocji. Stojaki rowerowe w kształcie odwróconej litery „U” 

umożliwiać będą wygodne oparcie i prawidłowe zapięcie roweru – 

przypięcie ramy oraz koła roweru. Obecnie, bardzo nieliczne stojaki 

rowerowe, nazywane często „wyrwikółkami”, pozwalają jedynie na 

przypięcie koła roweru co powoduje częste kradzieże. Możliwość 

bezpiecznego zaparkowania roweru, również wśród uczniów spowoduje 

chętne wybranie tego pojazdu jako środka transportu i przyczyni się do 

aktywizacji ruchu rowerowego w mieście, a także popularyzacji 

zdrowego trybu życia.  

Zadanie nr 7  

Samoobsługowe Stacje Naprawy Rowerów IBOMBO 

 Rower jest powszechnie używanym środkiem transportu; w mieście 

Lesznie jazda na rowerze jest coraz bardziej popularna, do czego 

przysłużyły się ostatnie inwestycje w infrastrukturę rowerową. Proces 

tworzenia kultury społeczności rowerzystów kreuje potrzebę 

dodatkowych udogodnień, które zachęcają, aby wybrać jazdę na 

rowerach. Nagłe, losowe kłopoty techniczne podczas jazdy na rowerze 

mogą pokrzyżować wiele planów. W razie awarii roweru nie zawsze 

mamy przy sobie podstawowe narzędzia do niewielkiej nawet ale 

koniecznej korekty. W takim przypadku pomocna będzie samoobsługowa 

stacja naprawcza.  

Zadanie nr 8  

Montaż windy i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych dzieci  

 Do przedszkola uczęszczają dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową. 

Zamontowanie w/w windy jest niezbędne ze względu na 

niepełnosprawność dzieci jak i dla ich bezpieczeństwa. Pokonanie dość 

wysokiego parteru i I piętra jest dużym wysiłkiem nie tylko dla dzieci ale 

także dla osoby dorosłej, często są to osoby starsze (dziadek, babcia) 

odbierające wnuki z przedszkola. Montaż windy w bardzo dużym stopniu 

poprawi bezpieczeństwo dzieci.  

Zadanie nr 9  

Powrót Atlasa  

 Postawienie pomnika sprawi, że mieszkańcy będą w bliższym kontakcie  

z kulturą i sztuką, której brakuje na leszczyńskich ulicach. Powrót Atlasa 



pozytywnie wpłynie na park na Placu oraz całą starówkę. Dzięki realizacji 

zadania, park może ponownie stać się miejscem spacerów mieszkańców 

oraz turystów. Idealnie wpisując się w program rewitalizacji miasta. 


