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1. Ankieta konsultacji społecznych

Strategia rozwoju Leszna: diagnoza potrzeb mieszkańców
Szanowni Państwo, 

Miasto przystąpiło do opracowania Strategii Rozwoju Leszna na lata 2023-2033. Jednym z elementów tego dokumentu jest diagnoza potrzeb
mieszkańców, charakterystyka ich problemów oraz opinia na temat kierunków rozwoju Leszna. 

Pragniemy zapewnić, że badanie jest anonimowe, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są jedynie w
celach badawczych.

Prosimy o uzupełnienie kwestionariusza do dnia 10 marca 2022 r. oraz zachęcamy do udostępniania i promowania go wśród innych
mieszkańców.

Z poważaniem

zespół Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Leszna

Czas trwania konsultacji

Data rozpoczęcia 10.02.2022 08:00 Data zakończenia 10.03.2022 23:59

Liczba ankiet

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło 780 uczestników.
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2. Wyniki ze względu na cechy głosujących

W jakich dziedzinach życia w ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważył/a Pan/i największą poprawę?
(maksymalnie 3 odpowiedzi)
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 1. Liczba głosów ze względu na Wiek

budownictwo mieszkaniowe 5% (18)

11% (39)

40% (142)

26% (93)

10% (34)

7% (26)

oferta kulturalna 5% (8)

14% (20)

34% (50)

27% (39)

14% (20)

6% (9)

oferta rekreacyjno-sportowa 7% (8)

18% (22)

42% (51)

20% (24)

8% (10)

4% (5)

system ochrony środowiska 13% (7)

21% (11)

29% (15)

10% (5)

10% (5)

17% (9)

dostępność komunikacyjna 13% (13)

16% (16)

35% (36)

21% (21)

10% (10)

6% (6)
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edukacja 10% (5)

12% (6)

35% (17)

15% (7)

21% (10)

6% (3)

poziom wykształcenia 16% (4)

4% (1)

32% (8)

20% (5)

20% (5)

8% (2)

bezpieczeństwo 8% (6)

16% (13)

32% (26)

35% (28)

4% (3)

5% (4)

aktywność mieszkańców 3% (4)

10% (14)

42% (60)

28% (40)

11% (15)

6% (9)

aktywność organizacji pozarządowych 1% (3)

11% (22)

44% (88)

27% (55)

10% (21)

6% (12)
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potencjał gospodarczy 4% (3)

12% (9)

56% (44)

17% (13)

4% (3)

8% (6)

oferta spędzania czasu wolnego 13% (11)

16% (14)

36% (31)

22% (19)

7% (6)

5% (4)

świadomość ekologiczna 12% (12)

11% (11)

26% (27)

26% (27)

13% (14)

12% (13)

zarządzanie miastem 6% (4)

16% (10)

34% (22)

30% (19)

9% (6)

5% (3)

polityka prorodzinna 7% (3)

2% (1)

55% (24)

23% (10)

14% (6)

oferta dla seniorów 8% (6)

9% (7)



8/249https://konsultacjejst.pl

29% (23)

37% (29)

10% (8)

8% (6)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 11% (2)

11% (2)

16% (3)

37% (7)

11% (2)

16% (3)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 23% (3)

23% (3)

15% (2)

38% (5)

Nie udzielono odpowiedzi 2% (1)

13% (6)

32% (15)

38% (18)

11% (5)

4% (2)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 2. Liczba głosów ze względu na Płeć

budownictwo mieszkaniowe 57% (201)

42% (149)

1% (2)

oferta kulturalna 51% (75)

47% (68)

2% (3)

oferta rekreacyjno-sportowa 46% (55)

53% (64)

1% (1)

system ochrony środowiska 44% (23)

56% (29)

dostępność komunikacyjna 36% (37)

61% (62)

3% (3)

edukacja 42% (20)

56% (27)

2% (1)

poziom wykształcenia 44% (11)

56% (14)

bezpieczeństwo 34% (27)

65% (52)

1% (1)

aktywność mieszkańców 51% (72)

49% (69)

1% (1)

aktywność organizacji pozarządowych 52% (105)

47% (95)

0% (1)
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potencjał gospodarczy 29% (23)

71% (55)

oferta spędzania czasu wolnego 48% (41)

49% (42)

2% (2)

świadomość ekologiczna 53% (55)

42% (44)

5% (5)

zarządzanie miastem 50% (32)

47% (30)

3% (2)

polityka prorodzinna 48% (21)

50% (22)

2% (1)

oferta dla seniorów 52% (41)

46% (36)

3% (2)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 47% (9)

53% (10)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 23% (3)

77% (10)

Nie udzielono odpowiedzi 38% (18)

60% (28)

2% (1)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 3. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

budownictwo mieszkaniowe 92% (325)

8% (27)

oferta kulturalna 93% (136)

7% (10)

oferta rekreacyjno-sportowa 92% (110)

8% (10)

system ochrony środowiska 85% (44)

15% (8)

dostępność komunikacyjna 88% (90)

12% (12)

edukacja 83% (40)

17% (8)

poziom wykształcenia 88% (22)

12% (3)

bezpieczeństwo 88% (70)

12% (10)

aktywność mieszkańców 95% (135)

5% (7)

aktywność organizacji pozarządowych 95% (190)

5% (11)

potencjał gospodarczy 95% (74)

5% (4)

oferta spędzania czasu wolnego 91% (77)

9% (8)

świadomość ekologiczna 90% (94)

10% (10)
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zarządzanie miastem 97% (62)

3% (2)

polityka prorodzinna 95% (42)

5% (2)

oferta dla seniorów 91% (72)

9% (7)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 95% (18)

5% (1)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 92% (12)

8% (1)

Nie udzielono odpowiedzi 79% (37)

21% (10)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 4. Liczba głosów ze względu na Edukacja

budownictwo mieszkaniowe 10% (36)

1% (2)

3% (12)

86% (302)

oferta kulturalna 10% (14)

1% (1)

1% (1)

8% (12)

81% (118)

oferta rekreacyjno-sportowa 15% (18)

2% (2)

2% (3)

7% (8)

74% (89)

system ochrony środowiska 23% (12)

2% (1)

8% (4)

67% (35)

dostępność komunikacyjna 20% (20)

1% (1)

6% (6)

74% (75)

edukacja 17% (8)

4% (2)

79% (38)

poziom wykształcenia 16% (4)

4% (1)

80% (20)

bezpieczeństwo 14% (11)
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2% (2)

1% (1)

2% (2)

80% (64)

aktywność mieszkańców 7% (10)

1% (1)

4% (6)

88% (125)

aktywność organizacji pozarządowych 5% (11)

1% (2)

0% (1)

5% (11)

88% (176)

potencjał gospodarczy 8% (6)

1% (1)

6% (5)

85% (66)

oferta spędzania czasu wolnego 19% (16)

9% (8)

72% (61)

świadomość ekologiczna 18% (19)

2% (2)

4% (4)

76% (79)

zarządzanie miastem 11% (7)

2% (1)

2% (1)

6% (4)

80% (51)
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polityka prorodzinna 14% (6)

86% (38)

oferta dla seniorów 11% (9)

6% (5)

82% (65)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 16% (3)

84% (16)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 23% (3)

8% (1)

69% (9)

Nie udzielono odpowiedzi 6% (3)

4% (2)

89% (42)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 5. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

budownictwo mieszkaniowe 64% (225)

18% (62)

18% (65)

oferta kulturalna 66% (96)

17% (25)

17% (25)

oferta rekreacyjno-sportowa 52% (63)

21% (25)

27% (32)

system ochrony środowiska 46% (24)

12% (6)

42% (22)

dostępność komunikacyjna 51% (52)

20% (20)

29% (30)

edukacja 58% (28)

15% (7)

27% (13)

poziom wykształcenia 60% (15)

20% (5)

20% (5)

bezpieczeństwo 56% (45)

21% (17)

22% (18)

aktywność mieszkańców 61% (87)

22% (31)

17% (24)

aktywność organizacji pozarządowych 64% (129)
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21% (42)

15% (30)

potencjał gospodarczy 55% (43)

27% (21)

18% (14)

oferta spędzania czasu wolnego 49% (42)

21% (18)

29% (25)

świadomość ekologiczna 51% (53)

19% (20)

30% (31)

zarządzanie miastem 61% (39)

17% (11)

22% (14)

polityka prorodzinna 66% (29)

20% (9)

14% (6)

oferta dla seniorów 61% (48)

20% (16)

19% (15)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 79% (15)

5% (1)

16% (3)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 38% (5)

31% (4)

31% (4)

Nie udzielono odpowiedzi 45% (21)

36% (17)
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19% (9)

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 6. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

budownictwo mieszkaniowe 6% (22)

71% (251)

22% (79)

oferta kulturalna 7% (10)

74% (108)

19% (28)

oferta rekreacyjno-sportowa 8% (10)

66% (79)

26% (31)

system ochrony środowiska 8% (4)

54% (28)

38% (20)

dostępność komunikacyjna 6% (6)

69% (70)

25% (26)

edukacja 17% (8)

54% (26)

29% (14)

poziom wykształcenia 12% (3)

56% (14)

32% (8)

bezpieczeństwo 12% (10)

74% (59)

14% (11)

aktywność mieszkańców 11% (15)

72% (102)

18% (25)

aktywność organizacji pozarządowych 7% (15)



20/249https://konsultacjejst.pl

79% (158)

14% (28)

potencjał gospodarczy 5% (4)

79% (62)

15% (12)

oferta spędzania czasu wolnego 9% (8)

67% (57)

24% (20)

świadomość ekologiczna 10% (10)

62% (65)

28% (29)

zarządzanie miastem 5% (3)

69% (44)

27% (17)

polityka prorodzinna 7% (3)

84% (37)

9% (4)

oferta dla seniorów 10% (8)

73% (58)

16% (13)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 11% (2)

68% (13)

21% (4)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 46% (6)

38% (5)

15% (2)

Nie udzielono odpowiedzi 15% (7)

70% (33)
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15% (7)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 7. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

budownictwo mieszkaniowe 12% (41)

65% (230)

23% (81)

oferta kulturalna 10% (15)

68% (100)

21% (31)

oferta rekreacyjno-sportowa 8% (9)

66% (79)

27% (32)

system ochrony środowiska 15% (8)

50% (26)

35% (18)

dostępność komunikacyjna 8% (8)

65% (66)

27% (28)

edukacja 12% (6)

67% (32)

21% (10)

poziom wykształcenia 12% (3)

64% (16)

24% (6)

bezpieczeństwo 16% (13)

69% (55)

15% (12)

aktywność mieszkańców 9% (13)

68% (97)

23% (32)

aktywność organizacji pozarządowych 8% (17)
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74% (148)

18% (36)

potencjał gospodarczy 12% (9)

71% (55)

18% (14)

oferta spędzania czasu wolnego 7% (6)

67% (57)

26% (22)

świadomość ekologiczna 8% (8)

66% (69)

26% (27)

zarządzanie miastem 12% (8)

64% (41)

23% (15)

polityka prorodzinna 9% (4)

70% (31)

20% (9)

oferta dla seniorów 13% (10)

62% (49)

25% (20)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 11% (2)

74% (14)

16% (3)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 23% (3)

54% (7)

23% (3)

Nie udzielono odpowiedzi 17% (8)

68% (32)
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15% (7)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 8. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

budownictwo mieszkaniowe 14% (49)

4% (14)

82% (289)

oferta kulturalna 14% (20)

3% (5)

83% (121)

oferta rekreacyjno-sportowa 11% (13)

6% (7)

83% (100)

system ochrony środowiska 13% (7)

87% (45)

dostępność komunikacyjna 14% (14)

6% (6)

80% (82)

edukacja 8% (4)

4% (2)

88% (42)

poziom wykształcenia 12% (3)

4% (1)

84% (21)

bezpieczeństwo 11% (9)

8% (6)

81% (65)

aktywność mieszkańców 10% (14)

4% (5)

87% (123)

aktywność organizacji pozarządowych 14% (28)

3% (7)
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83% (166)

potencjał gospodarczy 14% (11)

6% (5)

79% (62)

oferta spędzania czasu wolnego 9% (8)

6% (5)

85% (72)

świadomość ekologiczna 14% (15)

2% (2)

84% (87)

zarządzanie miastem 9% (6)

3% (2)

88% (56)

polityka prorodzinna 16% (7)

2% (1)

82% (36)

oferta dla seniorów 8% (6)

3% (2)

90% (71)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 11% (2)

5% (1)

84% (16)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 15% (2)

85% (11)

Nie udzielono odpowiedzi 9% (4)

4% (2)

87% (41)

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy
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Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 9. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

budownictwo mieszkaniowe 8% (27)

92% (325)

oferta kulturalna 8% (12)

92% (134)

oferta rekreacyjno-sportowa 6% (7)

94% (113)

system ochrony środowiska 15% (8)

85% (44)

dostępność komunikacyjna 8% (8)

92% (94)

edukacja 8% (4)

92% (44)

poziom wykształcenia 8% (2)

92% (23)

bezpieczeństwo 4% (3)

96% (77)

aktywność mieszkańców 7% (10)

93% (132)

aktywność organizacji pozarządowych 5% (10)

95% (191)

potencjał gospodarczy 6% (5)

94% (73)

oferta spędzania czasu wolnego 5% (4)

95% (81)

świadomość ekologiczna 12% (12)

88% (92)
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zarządzanie miastem 6% (4)

94% (60)

polityka prorodzinna 5% (2)

95% (42)

oferta dla seniorów 8% (6)

92% (73)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 16% (3)

84% (16)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 100% (13)

Nie udzielono odpowiedzi 4% (2)

96% (45)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 10. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

budownictwo mieszkaniowe 5% (19)

2% (8)

24% (83)

65% (230)

3% (12)

oferta kulturalna 5% (8)

3% (5)

21% (30)

68% (99)

3% (4)

oferta rekreacyjno-sportowa 7% (8)

6% (7)

28% (34)

56% (67)

3% (4)

system ochrony środowiska 6% (3)

6% (3)

23% (12)

56% (29)

10% (5)

dostępność komunikacyjna 10% (10)

2% (2)

22% (22)

63% (64)

4% (4)

edukacja 4% (2)

21% (10)

71% (34)

4% (2)
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poziom wykształcenia 8% (2)

4% (1)

16% (4)

68% (17)

4% (1)

bezpieczeństwo 2% (2)

6% (5)

36% (29)

49% (39)

6% (5)

aktywność mieszkańców 4% (5)

3% (4)

22% (31)

68% (97)

4% (5)

aktywność organizacji pozarządowych 2% (4)

1% (2)

18% (36)

78% (156)

1% (3)

potencjał gospodarczy 1% (1)

1% (1)

21% (16)

73% (57)

4% (3)

oferta spędzania czasu wolnego 9% (8)

2% (2)

27% (23)

56% (48)

5% (4)
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świadomość ekologiczna 8% (8)

4% (4)

24% (25)

62% (64)

3% (3)

zarządzanie miastem 2% (1)

11% (7)

31% (20)

53% (34)

3% (2)

polityka prorodzinna 2% (1)

5% (2)

34% (15)

55% (24)

5% (2)

oferta dla seniorów 5% (4)

29% (23)

63% (50)

3% (2)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 5% (1)

11% (2)

32% (6)

53% (10)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 15% (2)

15% (2)

38% (5)

31% (4)

Nie udzielono odpowiedzi 2% (1)

23% (11)

72% (34)
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2% (1)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Proszę wskazać obszary, na jakich powinien skupić się rozwój Leszna (maksymalnie 3 odpowiedzi):
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 11. Liczba głosów ze względu na Wiek

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

7% (18)

15% (39)

34% (87)

27% (68)

10% (25)

7% (19)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 4% (13)

13% (47)

42% (147)

26% (92)

9% (33)

6% (20)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 11% (7)

6% (4)

44% (28)

27% (17)

5% (3)

8% (5)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 10% (6)

10% (6)

40% (23)

26% (15)

7% (4)

7% (4)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 6% (16)

11% (30)

35% (98)

27% (78)

12% (33)

10% (29)
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zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 7% (4)

9% (5)

41% (23)

25% (14)

12% (7)

5% (3)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 7% (10)

8% (11)

45% (62)

28% (38)

9% (13)

3% (4)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 16% (10)

13% (8)

37% (23)

19% (12)

10% (6)

6% (4)

wsparcie rodzin 15% (6)

5% (2)

48% (19)

18% (7)

12% (5)

2% (1)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 6% (5)

13% (11)

32% (27)

33% (28)

7% (6)

8% (7)
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rozwój strefy inwestycyjnej 1% (1)

17% (16)

39% (37)

22% (21)

16% (15)

4% (4)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 4% (12)

14% (44)

38% (118)

26% (81)

11% (33)

7% (22)

wsparcie dla przedsiębiorców 5% (4)

10% (8)

39% (30)

31% (24)

9% (7)

5% (4)

rozwój oferty kulturalnej 4% (4)

11% (12)

45% (51)

31% (35)

8% (9)

3% (3)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 6% (13)

11% (26)

47% (108)

28% (65)

6% (14)

1% (3)

rozwój oferty dla turystów 8% (5)
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14% (9)

36% (24)

21% (14)

14% (9)

8% (5)

poprawa stanu bezpieczeństwa 2% (2)

14% (13)

44% (40)

24% (22)

8% (7)

7% (6)

usprawnienie zarządzania miastem 1% (1)

7% (6)

40% (35)

29% (25)

16% (14)

7% (6)

Nie udzielono odpowiedzi 33% (2)

50% (3)

17% (1)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 12. Liczba głosów ze względu na Płeć

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

56% (143)

42% (108)

2% (5)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 51% (181)

47% (165)

2% (6)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 50% (32)

48% (31)

2% (1)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 33% (19)

67% (39)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 46% (132)

51% (146)

2% (6)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 50% (28)

50% (28)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 68% (94)

31% (43)

1% (1)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 51% (32)

43% (27)

6% (4)

wsparcie rodzin 68% (27)

28% (11)

5% (2)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 65% (55)

32% (27)

2% (2)
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rozwój strefy inwestycyjnej 26% (24)

73% (69)

1% (1)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 48% (148)

52% (160)

1% (2)

wsparcie dla przedsiębiorców 43% (33)

57% (44)

rozwój oferty kulturalnej 59% (67)

40% (46)

1% (1)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 48% (110)

51% (117)

1% (2)

rozwój oferty dla turystów 47% (31)

53% (35)

poprawa stanu bezpieczeństwa 40% (36)

60% (54)

usprawnienie zarządzania miastem 36% (31)

63% (55)

1% (1)

Nie udzielono odpowiedzi 50% (3)

50% (3)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 13. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

90% (231)

10% (25)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 92% (323)

8% (29)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 89% (57)

11% (7)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 95% (55)

5% (3)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 94% (266)

6% (18)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 95% (53)

5% (3)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 89% (123)

11% (15)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 86% (54)

14% (9)

wsparcie rodzin 95% (38)

5% (2)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 90% (76)

10% (8)

rozwój strefy inwestycyjnej 93% (87)

7% (7)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 90% (279)

10% (31)

wsparcie dla przedsiębiorców 88% (68)

12% (9)
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rozwój oferty kulturalnej 84% (96)

16% (18)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 88% (202)

12% (27)

rozwój oferty dla turystów 79% (52)

21% (14)

poprawa stanu bezpieczeństwa 93% (84)

7% (6)

usprawnienie zarządzania miastem 93% (81)

7% (6)

Nie udzielono odpowiedzi 83% (5)

17% (1)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 14. Liczba głosów ze względu na Edukacja

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

15% (38)

0% (1)

1% (3)

7% (19)

76% (195)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 9% (31)

1% (2)

1% (2)

5% (18)

85% (299)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 14% (9)

2% (1)

84% (54)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 14% (8)

7% (4)

79% (46)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 13% (37)

0% (1)

4% (10)

83% (236)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 11% (6)

2% (1)

4% (2)

84% (47)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 10% (14)

1% (1)

1% (1)

4% (5)

85% (117)
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stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 22% (14)

5% (3)

73% (46)

wsparcie rodzin 15% (6)

2% (1)

2% (1)

80% (32)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 12% (10)

1% (1)

4% (3)

83% (70)

rozwój strefy inwestycyjnej 4% (4)

1% (1)

2% (2)

11% (10)

82% (77)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 10% (30)

0% (1)

1% (3)

5% (14)

85% (262)

wsparcie dla przedsiębiorców 8% (6)

8% (6)

84% (65)

rozwój oferty kulturalnej 10% (11)

2% (2)

89% (101)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 10% (23)

1% (3)
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6% (13)

83% (190)

rozwój oferty dla turystów 11% (7)

9% (6)

80% (53)

poprawa stanu bezpieczeństwa 6% (5)

8% (7)

87% (78)

usprawnienie zarządzania miastem 2% (2)

1% (1)

3% (3)

93% (81)

Nie udzielono odpowiedzi 100% (6)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych



45/249https://konsultacjejst.pl

Wykres 15. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

57% (147)

18% (47)

24% (62)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 60% (211)

21% (75)

19% (66)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 61% (39)

19% (12)

20% (13)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 50% (29)

28% (16)

22% (13)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 55% (155)

21% (61)

24% (68)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 52% (29)

20% (11)

29% (16)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 67% (93)

18% (25)

14% (20)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 56% (35)

16% (10)

29% (18)

wsparcie rodzin 40% (16)

18% (7)

42% (17)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 48% (40)
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18% (15)

35% (29)

rozwój strefy inwestycyjnej 63% (59)

27% (25)

11% (10)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 60% (185)

24% (73)

17% (52)

wsparcie dla przedsiębiorców 62% (48)

22% (17)

16% (12)

rozwój oferty kulturalnej 67% (76)

18% (20)

16% (18)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 62% (143)

23% (53)

14% (33)

rozwój oferty dla turystów 53% (35)

24% (16)

23% (15)

poprawa stanu bezpieczeństwa 62% (56)

24% (22)

13% (12)

usprawnienie zarządzania miastem 69% (60)

20% (17)

11% (10)

Nie udzielono odpowiedzi 50% (3)

50% (3)
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pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 16. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

9% (22)

69% (177)

22% (57)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 9% (32)

74% (259)

17% (61)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 9% (6)

64% (41)

27% (17)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 3% (2)

67% (39)

29% (17)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 9% (26)

69% (196)

22% (62)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 18% (10)

62% (35)

20% (11)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 7% (9)

74% (102)

20% (27)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 10% (6)

65% (41)

25% (16)

wsparcie rodzin 20% (8)

52% (21)

28% (11)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 13% (11)
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64% (54)

23% (19)

rozwój strefy inwestycyjnej 7% (7)

80% (75)

13% (12)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 8% (26)

72% (222)

20% (62)

wsparcie dla przedsiębiorców 8% (6)

74% (57)

18% (14)

rozwój oferty kulturalnej 11% (12)

71% (81)

18% (21)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 9% (20)

76% (173)

16% (36)

rozwój oferty dla turystów 6% (4)

71% (47)

23% (15)

poprawa stanu bezpieczeństwa 13% (12)

68% (61)

19% (17)

usprawnienie zarządzania miastem 5% (4)

82% (71)

14% (12)

Nie udzielono odpowiedzi 17% (1)

50% (3)
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33% (2)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 17. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

13% (34)

65% (167)

21% (55)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 11% (39)

69% (242)

20% (71)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 16% (10)

61% (39)

23% (15)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 7% (4)

66% (38)

28% (16)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 9% (25)

67% (191)

24% (68)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 23% (13)

55% (31)

21% (12)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 4% (6)

74% (102)

22% (30)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 11% (7)

62% (39)

27% (17)

wsparcie rodzin 20% (8)

42% (17)

38% (15)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 15% (13)
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55% (46)

30% (25)

rozwój strefy inwestycyjnej 10% (9)

74% (70)

16% (15)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 9% (27)

70% (218)

21% (65)

wsparcie dla przedsiębiorców 13% (10)

66% (51)

21% (16)

rozwój oferty kulturalnej 9% (10)

70% (80)

21% (24)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 10% (24)

72% (166)

17% (39)

rozwój oferty dla turystów 8% (5)

65% (43)

27% (18)

poprawa stanu bezpieczeństwa 9% (8)

70% (63)

21% (19)

usprawnienie zarządzania miastem 9% (8)

75% (65)

16% (14)

Nie udzielono odpowiedzi 50% (3)

17% (1)
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33% (2)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych



54/249https://konsultacjejst.pl

Wykres 18. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

10% (25)

4% (10)

86% (221)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 13% (45)

3% (12)

84% (295)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 9% (6)

8% (5)

83% (53)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 9% (5)

7% (4)

84% (49)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 14% (39)

4% (11)

82% (234)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 7% (4)

9% (5)

84% (47)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 10% (14)

3% (4)

87% (120)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 21% (13)

2% (1)

78% (49)

wsparcie rodzin 20% (8)

2% (1)

78% (31)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 14% (12)
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6% (5)

80% (67)

rozwój strefy inwestycyjnej 13% (12)

7% (7)

80% (75)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 13% (39)

4% (13)

83% (258)

wsparcie dla przedsiębiorców 32% (25)

5% (4)

62% (48)

rozwój oferty kulturalnej 9% (10)

3% (3)

89% (101)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 10% (23)

3% (8)

86% (198)

rozwój oferty dla turystów 8% (5)

6% (4)

86% (57)

poprawa stanu bezpieczeństwa 13% (12)

3% (3)

83% (75)

usprawnienie zarządzania miastem 14% (12)

1% (1)

85% (74)

Nie udzielono odpowiedzi 17% (1)

83% (5)
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prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 19. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

7% (17)

93% (239)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 6% (22)

94% (330)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 5% (3)

95% (61)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 7% (4)

93% (54)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 12% (33)

88% (251)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 11% (6)

89% (50)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 4% (5)

96% (133)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 6% (4)

94% (59)

wsparcie rodzin 5% (2)

95% (38)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 10% (8)

90% (76)

rozwój strefy inwestycyjnej 6% (6)

94% (88)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 8% (25)

92% (285)

wsparcie dla przedsiębiorców 5% (4)

95% (73)
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rozwój oferty kulturalnej 4% (4)

96% (110)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 2% (4)

98% (225)

rozwój oferty dla turystów 6% (4)

94% (62)

poprawa stanu bezpieczeństwa 8% (7)

92% (83)

usprawnienie zarządzania miastem 6% (5)

94% (82)

Nie udzielono odpowiedzi 17% (1)

83% (5)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 20. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod
poruszania się po mieście

5% (14)

3% (8)

23% (60)

63% (162)

5% (12)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 4% (15)

1% (5)

19% (67)

73% (256)

3% (9)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 5% (3)

3% (2)

27% (17)

62% (40)

3% (2)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków 10% (6)

5% (3)

21% (12)

62% (36)

2% (1)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 6% (18)

2% (6)

19% (54)

70% (200)

2% (6)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 4% (2)

14% (8)

36% (20)

39% (22)

7% (4)
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poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 5% (7)

4% (5)

14% (20)

74% (102)

3% (4)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych 10% (6)

25% (16)

60% (38)

5% (3)

wsparcie rodzin 5% (2)

10% (4)

30% (12)

45% (18)

10% (4)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym 5% (4)

4% (3)

19% (16)

70% (59)

2% (2)

rozwój strefy inwestycyjnej 1% (1)

2% (2)

30% (28)

66% (62)

1% (1)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 4% (11)

4% (11)

25% (78)

65% (202)

3% (8)
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wsparcie dla przedsiębiorców 3% (2)

1% (1)

31% (24)

62% (48)

3% (2)

rozwój oferty kulturalnej 6% (7)

3% (3)

25% (28)

66% (75)

1% (1)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 3% (6)

2% (5)

25% (57)

66% (151)

4% (10)

rozwój oferty dla turystów 3% (2)

9% (6)

27% (18)

56% (37)

5% (3)

poprawa stanu bezpieczeństwa 1% (1)

8% (7)

29% (26)

57% (51)

6% (5)

usprawnienie zarządzania miastem 2% (2)

23% (20)

75% (65)

Nie udzielono odpowiedzi 50% (3)

50% (3)
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Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Jakie problemy społeczne dostrzega Pan/i w Lesznie?
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 21. Liczba głosów ze względu na Wiek

brak środków do życia / ubóstwo 6% (7)

8% (9)

44% (52)

26% (30)

11% (13)

5% (6)

bezrobocie 7% (4)

16% (10)

43% (26)

23% (14)

10% (6)

2% (1)

długotrwała lub ciężka choroba 10% (4)

7% (3)

29% (12)

27% (11)

12% (5)

15% (6)

niepełnosprawność 7% (3)

5% (2)

34% (14)

39% (16)

10% (4)

5% (2)

samotne rodzicielstwo 9% (5)

19% (10)

35% (19)

24% (13)

6% (3)

7% (4)
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bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 7% (8)

14% (17)

39% (47)

26% (32)

9% (11)

5% (6)

wielodzietność 19% (8)

24% (10)

33% (14)

24% (10)

problemy osób w wieku senioralnym 4% (6)

6% (9)

31% (44)

32% (45)

13% (18)

13% (18)

alkoholizm 7% (16)

15% (34)

47% (107)

21% (48)

6% (13)

4% (8)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 13% (8)

21% (13)

34% (21)

21% (13)

6% (4)

5% (3)

przemoc w rodzinie 7% (3)

13% (6)
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47% (21)

22% (10)

9% (4)

2% (1)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 50% (2)

50% (2)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 4% (1)

7% (2)

44% (12)

33% (9)

7% (2)

4% (1)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

13% (17)

19% (25)

31% (41)

25% (33)

8% (10)

5% (6)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 6% (5)

14% (11)

42% (33)

29% (23)

6% (5)

3% (2)

bezdomność 8% (9)

24% (25)

45% (48)

14% (15)

5% (5)

4% (4)
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wykluczenie lub wyobcowanie 8% (4)

22% (11)

24% (12)

32% (16)

10% (5)

4% (2)

wandalizm 5% (18)

11% (39)

42% (152)

24% (88)

11% (40)

8% (29)

samotność 10% (6)

13% (8)

36% (22)

25% (15)

8% (5)

8% (5)

mała aktywność społeczna 3% (6)

14% (30)

44% (95)

28% (62)

6% (12)

6% (13)

brak więzi społecznych 3% (8)

12% (28)

39% (94)

30% (71)

10% (24)

6% (14)

nieżyczliwość 3% (7)
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12% (27)

34% (77)

34% (77)

9% (21)

8% (19)

Nie udzielono odpowiedzi 9% (4)

9% (4)

30% (14)

30% (14)

17% (8)

6% (3)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 22. Liczba głosów ze względu na Płeć

brak środków do życia / ubóstwo 44% (52)

55% (64)

1% (1)

bezrobocie 59% (36)

39% (24)

2% (1)

długotrwała lub ciężka choroba 59% (24)

41% (17)

niepełnosprawność 59% (24)

41% (17)

samotne rodzicielstwo 65% (35)

33% (18)

2% (1)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 62% (75)

36% (44)

2% (2)

wielodzietność 45% (19)

48% (20)

7% (3)

problemy osób w wieku senioralnym 66% (92)

34% (48)

alkoholizm 47% (107)

51% (115)

2% (4)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 39% (24)

55% (34)

6% (4)
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przemoc w rodzinie 44% (20)

53% (24)

2% (1)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 25% (1)

75% (3)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 44% (12)

56% (15)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

52% (68)

44% (58)

5% (6)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 77% (61)

20% (16)

3% (2)

bezdomność 47% (50)

51% (54)

2% (2)

wykluczenie lub wyobcowanie 44% (22)

52% (26)

4% (2)

wandalizm 44% (161)

54% (199)

2% (6)

samotność 52% (32)

44% (27)

3% (2)

mała aktywność społeczna 45% (99)

53% (115)

2% (4)
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brak więzi społecznych 48% (115)

51% (122)

1% (2)

nieżyczliwość 48% (109)

51% (116)

1% (3)

Nie udzielono odpowiedzi 51% (24)

49% (23)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 23. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

brak środków do życia / ubóstwo 93% (109)

7% (8)

bezrobocie 82% (50)

18% (11)

długotrwała lub ciężka choroba 88% (36)

12% (5)

niepełnosprawność 88% (36)

12% (5)

samotne rodzicielstwo 91% (49)

9% (5)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 88% (107)

12% (14)

wielodzietność 90% (38)

10% (4)

problemy osób w wieku senioralnym 90% (126)

10% (14)

alkoholizm 90% (203)

10% (23)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 84% (52)

16% (10)

przemoc w rodzinie 91% (41)

9% (4)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 75% (3)

25% (1)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 89% (24)

11% (3)
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dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

89% (118)

11% (14)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 86% (68)

14% (11)

bezdomność 92% (98)

8% (8)

wykluczenie lub wyobcowanie 92% (46)

8% (4)

wandalizm 92% (336)

8% (30)

samotność 92% (56)

8% (5)

mała aktywność społeczna 90% (196)

10% (22)

brak więzi społecznych 90% (216)

10% (23)

nieżyczliwość 90% (206)

10% (22)

Nie udzielono odpowiedzi 85% (40)

15% (7)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 24. Liczba głosów ze względu na Edukacja

brak środków do życia / ubóstwo 8% (9)

1% (1)

4% (5)

87% (102)

bezrobocie 13% (8)

2% (1)

3% (2)

8% (5)

74% (45)

długotrwała lub ciężka choroba 15% (6)

10% (4)

76% (31)

niepełnosprawność 12% (5)

2% (1)

2% (1)

83% (34)

samotne rodzicielstwo 19% (10)

2% (1)

7% (4)

72% (39)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 12% (15)

1% (1)

7% (9)

79% (96)

wielodzietność 33% (14)

12% (5)

55% (23)

problemy osób w wieku senioralnym 6% (9)

1% (1)
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5% (7)

88% (123)

alkoholizm 13% (30)

1% (2)

1% (2)

5% (12)

80% (180)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 23% (14)

3% (2)

11% (7)

63% (39)

przemoc w rodzinie 11% (5)

2% (1)

7% (3)

80% (36)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 25% (1)

75% (3)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 11% (3)

4% (1)

85% (23)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

20% (27)

1% (1)

2% (2)

8% (10)

70% (92)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 14% (11)

1% (1)

5% (4)

80% (63)
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bezdomność 18% (19)

2% (2)

1% (1)

8% (9)

71% (75)

wykluczenie lub wyobcowanie 14% (7)

2% (1)

12% (6)

72% (36)

wandalizm 9% (34)

0% (1)

0% (1)

5% (17)

86% (313)

samotność 16% (10)

7% (4)

77% (47)

mała aktywność społeczna 7% (15)

0% (1)

7% (15)

86% (187)

brak więzi społecznych 8% (20)

0% (1)

4% (9)

87% (209)

nieżyczliwość 8% (18)

0% (1)

5% (12)

86% (197)
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Nie udzielono odpowiedzi 15% (7)

2% (1)

83% (39)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 25. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

brak środków do życia / ubóstwo 50% (59)

32% (37)

18% (21)

bezrobocie 44% (27)

31% (19)

25% (15)

długotrwała lub ciężka choroba 41% (17)

15% (6)

44% (18)

niepełnosprawność 44% (18)

32% (13)

24% (10)

samotne rodzicielstwo 43% (23)

26% (14)

31% (17)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 54% (65)

21% (26)

25% (30)

wielodzietność 45% (19)

26% (11)

29% (12)

problemy osób w wieku senioralnym 53% (74)

26% (37)

21% (29)

alkoholizm 58% (132)

21% (48)

20% (46)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 56% (35)
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23% (14)

21% (13)

przemoc w rodzinie 53% (24)

24% (11)

22% (10)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 50% (2)

50% (2)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 52% (14)

22% (6)

26% (7)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

49% (65)

21% (28)

30% (39)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 56% (44)

23% (18)

22% (17)

bezdomność 57% (60)

20% (21)

24% (25)

wykluczenie lub wyobcowanie 44% (22)

20% (10)

36% (18)

wandalizm 61% (223)

19% (70)

20% (73)

samotność 44% (27)

23% (14)

33% (20)
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mała aktywność społeczna 56% (122)

27% (58)

17% (38)

brak więzi społecznych 57% (137)

24% (58)

18% (44)

nieżyczliwość 61% (140)

19% (44)

19% (44)

Nie udzielono odpowiedzi 60% (28)

19% (9)

21% (10)

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 26. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

brak środków do życia / ubóstwo 10% (12)

74% (86)

16% (19)

bezrobocie 21% (13)

64% (39)

15% (9)

długotrwała lub ciężka choroba 10% (4)

51% (21)

39% (16)

niepełnosprawność 17% (7)

56% (23)

27% (11)

samotne rodzicielstwo 19% (10)

54% (29)

28% (15)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 9% (11)

68% (82)

23% (28)

wielodzietność 12% (5)

55% (23)

33% (14)

problemy osób w wieku senioralnym 9% (13)

69% (97)

21% (30)

alkoholizm 10% (22)

72% (163)

18% (41)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 10% (6)
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63% (39)

27% (17)

przemoc w rodzinie 20% (9)

60% (27)

20% (9)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 25% (1)

75% (3)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 11% (3)

63% (17)

26% (7)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

10% (13)

62% (82)

28% (37)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 6% (5)

70% (55)

24% (19)

bezdomność 9% (10)

70% (74)

21% (22)

wykluczenie lub wyobcowanie 12% (6)

56% (28)

32% (16)

wandalizm 7% (26)

72% (265)

20% (75)

samotność 10% (6)

61% (37)

30% (18)
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mała aktywność społeczna 11% (24)

75% (163)

14% (31)

brak więzi społecznych 9% (21)

73% (175)

18% (43)

nieżyczliwość 13% (30)

68% (156)

18% (42)

Nie udzielono odpowiedzi 11% (5)

72% (34)

17% (8)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 27. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

brak środków do życia / ubóstwo 22% (26)

63% (74)

15% (17)

bezrobocie 26% (16)

51% (31)

23% (14)

długotrwała lub ciężka choroba 12% (5)

49% (20)

39% (16)

niepełnosprawność 12% (5)

54% (22)

34% (14)

samotne rodzicielstwo 19% (10)

44% (24)

37% (20)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 14% (17)

60% (73)

26% (31)

wielodzietność 12% (5)

52% (22)

36% (15)

problemy osób w wieku senioralnym 8% (11)

69% (96)

24% (33)

alkoholizm 9% (21)

69% (155)

22% (50)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 6% (4)
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68% (42)

26% (16)

przemoc w rodzinie 18% (8)

67% (30)

16% (7)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 100% (4)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 15% (4)

67% (18)

19% (5)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

10% (13)

60% (79)

30% (40)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 8% (6)

65% (51)

28% (22)

bezdomność 8% (8)

66% (70)

26% (28)

wykluczenie lub wyobcowanie 18% (9)

48% (24)

34% (17)

wandalizm 9% (32)

68% (249)

23% (85)

samotność 11% (7)

57% (35)

31% (19)

mała aktywność społeczna 11% (25)
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70% (153)

18% (40)

brak więzi społecznych 11% (26)

69% (164)

21% (49)

nieżyczliwość 14% (33)

65% (148)

21% (47)

Nie udzielono odpowiedzi 15% (7)

66% (31)

19% (9)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 28. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

brak środków do życia / ubóstwo 13% (15)

4% (5)

83% (97)

bezrobocie 3% (2)

5% (3)

92% (56)

długotrwała lub ciężka choroba 15% (6)

7% (3)

78% (32)

niepełnosprawność 15% (6)

7% (3)

78% (32)

samotne rodzicielstwo 7% (4)

4% (2)

89% (48)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 12% (15)

3% (4)

84% (102)

wielodzietność 12% (5)

2% (1)

86% (36)

problemy osób w wieku senioralnym 8% (11)

5% (7)

87% (122)

alkoholizm 11% (25)

4% (10)

85% (191)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 10% (6)
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8% (5)

82% (51)

przemoc w rodzinie 13% (6)

4% (2)

82% (37)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 25% (1)

75% (3)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 11% (3)

11% (3)

78% (21)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

13% (17)

5% (7)

82% (108)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 9% (7)

3% (2)

89% (70)

bezdomność 8% (9)

2% (2)

90% (95)

wykluczenie lub wyobcowanie 14% (7)

8% (4)

78% (39)

wandalizm 12% (45)

4% (13)

84% (308)

samotność 10% (6)

5% (3)

85% (52)
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mała aktywność społeczna 14% (31)

6% (12)

80% (175)

brak więzi społecznych 12% (29)

6% (15)

82% (195)

nieżyczliwość 13% (29)

4% (10)

83% (189)

Nie udzielono odpowiedzi 15% (7)

2% (1)

83% (39)

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 29. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

brak środków do życia / ubóstwo 4% (5)

96% (112)

bezrobocie 3% (2)

97% (59)

długotrwała lub ciężka choroba 22% (9)

78% (32)

niepełnosprawność 7% (3)

93% (38)

samotne rodzicielstwo 11% (6)

89% (48)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 6% (7)

94% (114)

wielodzietność 2% (1)

98% (41)

problemy osób w wieku senioralnym 12% (17)

88% (123)

alkoholizm 4% (10)

96% (216)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 8% (5)

92% (57)

przemoc w rodzinie 4% (2)

96% (43)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 25% (1)

75% (3)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 15% (4)

85% (23)
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dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

5% (6)

95% (126)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 4% (3)

96% (76)

bezdomność 5% (5)

95% (101)

wykluczenie lub wyobcowanie 8% (4)

92% (46)

wandalizm 9% (34)

91% (332)

samotność 10% (6)

90% (55)

mała aktywność społeczna 7% (16)

93% (202)

brak więzi społecznych 7% (16)

93% (223)

nieżyczliwość 8% (19)

92% (209)

Nie udzielono odpowiedzi 9% (4)

91% (43)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 30. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

brak środków do życia / ubóstwo 4% (5)

6% (7)

15% (18)

72% (84)

3% (3)

bezrobocie 2% (1)

2% (1)

30% (18)

61% (37)

7% (4)

długotrwała lub ciężka choroba 5% (2)

15% (6)

76% (31)

5% (2)

niepełnosprawność 7% (3)

10% (4)

80% (33)

2% (1)

samotne rodzicielstwo 7% (4)

4% (2)

11% (6)

74% (40)

4% (2)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 7% (9)

2% (2)

16% (19)

73% (88)

2% (3)

wielodzietność 14% (6)
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5% (2)

29% (12)

50% (21)

2% (1)

problemy osób w wieku senioralnym 1% (2)

1% (2)

20% (28)

74% (104)

3% (4)

alkoholizm 5% (12)

4% (10)

29% (65)

58% (131)

4% (8)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 6% (4)

6% (4)

31% (19)

53% (33)

3% (2)

przemoc w rodzinie 2% (1)

2% (1)

20% (9)

69% (31)

7% (3)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 100% (4)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 4% (1)

4% (1)

11% (3)

78% (21)

4% (1)
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dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)

8% (10)

1% (1)

24% (32)

62% (82)

5% (7)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 4% (3)

3% (2)

22% (17)

71% (56)

1% (1)

bezdomność 6% (6)

8% (8)

26% (28)

54% (57)

7% (7)

wykluczenie lub wyobcowanie 4% (2)

4% (2)

18% (9)

68% (34)

6% (3)

wandalizm 4% (13)

4% (15)

25% (92)

64% (236)

3% (10)

samotność 11% (7)

5% (3)

18% (11)

62% (38)

3% (2)
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mała aktywność społeczna 2% (4)

1% (3)

24% (52)

72% (156)

1% (3)

brak więzi społecznych 3% (8)

3% (7)

22% (52)

71% (170)

1% (2)

nieżyczliwość 4% (9)

2% (5)

21% (47)

72% (165)

1% (2)

Nie udzielono odpowiedzi 9% (4)

21% (10)

68% (32)

2% (1)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Jakich zmian w mieście oczekuje Pan/i w najbliższych latach w zakresie poniższych wizji rozowju
miast zawartych w „Krajowej polityce miejskiej” (maksymalnie 3 odpowiedzi):
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej



95/249https://konsultacjejst.pl

Wykres 31. Liczba głosów ze względu na Wiek

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

6% (10)

16% (25)

38% (60)

19% (31)

14% (22)

8% (12)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

4% (20)

12% (64)

37% (191)

28% (143)

11% (57)

8% (39)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

4% (11)

10% (32)

42% (132)

28% (87)

11% (35)

5% (14)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

6% (12)

16% (34)

37% (79)

27% (58)

9% (19)

6% (13)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

5% (12)

14% (34)

41% (104)

24% (60)

10% (24)

7% (17)
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Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

5% (14)

12% (31)

39% (104)

30% (81)

9% (25)

4% (11)

Nie udzielono odpowiedzi 4% (1)

8% (2)

40% (10)

32% (8)

8% (2)

8% (2)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 32. Liczba głosów ze względu na Płeć

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

39% (62)

59% (94)

2% (4)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

51% (263)

47% (242)

2% (9)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

47% (146)

52% (162)

1% (3)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

40% (85)

59% (126)

2% (4)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

61% (152)

39% (97)

1% (2)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

52% (137)

47% (126)

1% (3)

Nie udzielono odpowiedzi 60% (15)

40% (10)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 33. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

88% (141)

12% (19)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

92% (474)

8% (40)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

88% (275)

12% (36)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

90% (193)

10% (22)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

88% (221)

12% (30)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

92% (245)

8% (21)

Nie udzielono odpowiedzi 80% (20)

20% (5)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 34. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

14% (23)

1% (2)

1% (2)

7% (11)

76% (122)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

9% (47)

0% (1)

1% (3)

6% (29)

84% (434)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

6% (19)

1% (2)

1% (3)

5% (17)

87% (270)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

12% (25)

1% (2)

7% (15)

80% (173)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

10% (24)

1% (2)

1% (3)

5% (12)

84% (210)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

10% (26)

1% (2)

1% (2)

4% (10)

85% (226)
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Nie udzielono odpowiedzi 8% (2)

92% (23)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 35. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

56% (90)

22% (35)

22% (35)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

57% (293)

22% (114)

21% (107)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

59% (183)

26% (80)

15% (48)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

60% (128)

24% (52)

16% (35)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

59% (148)

20% (50)

21% (53)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

61% (162)

22% (58)

17% (46)

Nie udzielono odpowiedzi 64% (16)

12% (3)

24% (6)

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 36. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

11% (17)

67% (107)

22% (36)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

9% (48)

72% (370)

19% (96)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

9% (27)

75% (234)

16% (50)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

10% (22)

74% (160)

15% (33)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

10% (24)

72% (181)

18% (46)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

7% (18)

74% (196)

20% (52)

Nie udzielono odpowiedzi 16% (4)

60% (15)

24% (6)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 37. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

12% (20)

68% (108)

20% (32)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

10% (53)

68% (350)

22% (111)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

12% (37)

69% (215)

19% (59)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

12% (25)

70% (151)

18% (39)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

11% (28)

69% (172)

20% (51)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

10% (26)

70% (185)

21% (55)

Nie udzielono odpowiedzi 12% (3)

60% (15)

28% (7)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 38. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

14% (22)

6% (9)

81% (129)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

12% (62)

4% (18)

84% (434)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

13% (40)

4% (13)

83% (258)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

13% (28)

4% (8)

83% (179)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

10% (25)

4% (10)

86% (216)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

12% (31)

5% (14)

83% (221)

Nie udzielono odpowiedzi 8% (2)

4% (1)

88% (22)

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 39. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

9% (15)

91% (145)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

8% (41)

92% (473)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

5% (15)

95% (296)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

6% (13)

94% (202)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

8% (20)

92% (231)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

5% (13)

95% (253)

Nie udzielono odpowiedzi 8% (2)

92% (23)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 40. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób
zrównoważony i odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

8% (13)

3% (5)

21% (34)

66% (105)

2% (3)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

4% (18)

3% (13)

21% (110)

70% (359)

3% (14)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia
mieszkańcom miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

2% (7)

2% (7)

24% (76)

69% (215)

2% (6)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem
miejskim.

5% (10)

4% (8)

20% (44)

67% (144)

4% (9)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa
w życiu społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze
osadniczej.

5% (12)

5% (12)

24% (61)

64% (160)

2% (6)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale
także umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska
między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

5% (12)

2% (6)

19% (51)

71% (190)

3% (7)
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Nie udzielono odpowiedzi 4% (1)

4% (1)

52% (13)

40% (10)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Proszę określić pierwsze skojarzenie z Lesznem:
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 41. Liczba głosów ze względu na Wiek

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 3% (3)

7% (7)

38% (36)

28% (27)

11% (10)

13% (12)

barokowy ratusz 9% (13)

14% (21)

33% (50)

23% (35)

9% (14)

12% (19)

Stanisław Leszczyński 1% (1)

7% (7)

28% (27)

30% (29)

21% (21)

13% (13)

dobra lokalizacja 2% (3)

11% (13)

45% (55)

21% (26)

12% (15)

8% (10)

żużel 5% (22)

15% (68)

41% (187)

26% (117)

8% (37)

6% (26)
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szybowce 4% (13)

11% (40)

45% (157)

23% (82)

9% (30)

8% (29)

balony 3% (9)

11% (34)

50% (152)

22% (69)

9% (28)

5% (15)

dobre miejsce do mieszkania 1% (2)

8% (11)

40% (55)

31% (43)

12% (16)

7% (10)

miasto kultury 20% (3)

7% (1)

47% (7)

7% (1)

13% (2)

7% (1)

zielone miasto 7% (2)

3% (1)

21% (6)

21% (6)

28% (8)

21% (6)
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tolerancja 6% (1)

22% (4)

33% (6)

28% (5)

11% (2)

inne 7% (6)

12% (10)

34% (29)

40% (34)

7% (6)

Nie udzielono odpowiedzi 10% (1)

20% (2)

50% (5)

20% (2)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 42. Liczba głosów ze względu na Płeć

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 40% (38)

59% (56)

1% (1)

barokowy ratusz 52% (79)

45% (68)

3% (5)

Stanisław Leszczyński 45% (44)

54% (53)

1% (1)

dobra lokalizacja 39% (48)

60% (73)

1% (1)

żużel 53% (244)

46% (208)

1% (5)

szybowce 53% (186)

46% (162)

1% (3)

balony 57% (175)

41% (127)

2% (5)

dobre miejsce do mieszkania 48% (66)

51% (70)

1% (1)

miasto kultury 33% (5)

60% (9)

7% (1)

zielone miasto 41% (12)
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55% (16)

3% (1)

tolerancja 28% (5)

72% (13)

inne 32% (27)

66% (56)

2% (2)

Nie udzielono odpowiedzi 60% (6)

40% (4)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 43. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 92% (87)

8% (8)

barokowy ratusz 89% (135)

11% (17)

Stanisław Leszczyński 90% (88)

10% (10)

dobra lokalizacja 94% (115)

6% (7)

żużel 91% (416)

9% (41)

szybowce 92% (322)

8% (29)

balony 93% (284)

7% (23)

dobre miejsce do mieszkania 95% (130)

5% (7)

miasto kultury 87% (13)

13% (2)

zielone miasto 90% (26)

10% (3)

tolerancja 94% (17)

6% (1)

inne 87% (74)

13% (11)

Nie udzielono odpowiedzi 70% (7)

30% (3)
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w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 44. Liczba głosów ze względu na Edukacja

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 5% (5)

1% (1)

4% (4)

89% (85)

barokowy ratusz 14% (22)

1% (1)

6% (9)

79% (120)

Stanisław Leszczyński 1% (1)

1% (1)

5% (5)

93% (91)

dobra lokalizacja 7% (9)

1% (1)

1% (1)

5% (6)

86% (105)

żużel 11% (52)

0% (1)

1% (5)

5% (22)

82% (377)

szybowce 8% (27)

0% (1)

1% (3)

5% (17)

86% (303)

balony 8% (26)

1% (3)
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4% (11)

87% (267)

dobre miejsce do mieszkania 5% (7)

7% (9)

88% (121)

miasto kultury 20% (3)

7% (1)

73% (11)

zielone miasto 10% (3)

7% (2)

83% (24)

tolerancja 6% (1)

94% (17)

inne 9% (8)

1% (1)

1% (1)

6% (5)

82% (70)

Nie udzielono odpowiedzi 10% (1)

90% (9)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych



117/249https://konsultacjejst.pl

Wykres 45. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 61% (58)

23% (22)

16% (15)

barokowy ratusz 51% (77)

21% (32)

28% (43)

Stanisław Leszczyński 64% (63)

16% (16)

19% (19)

dobra lokalizacja 53% (65)

27% (33)

20% (24)

żużel 58% (267)

20% (90)

22% (100)

szybowce 57% (201)

23% (79)

20% (71)

balony 59% (182)

21% (64)

20% (61)

dobre miejsce do mieszkania 64% (88)

23% (31)

13% (18)

miasto kultury 53% (8)

20% (3)

27% (4)

zielone miasto 62% (18)
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14% (4)

24% (7)

tolerancja 78% (14)

11% (2)

11% (2)

inne 49% (42)

32% (27)

19% (16)

Nie udzielono odpowiedzi 40% (4)

50% (5)

10% (1)

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 46. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 9% (9)

74% (70)

17% (16)

barokowy ratusz 11% (17)

62% (95)

26% (40)

Stanisław Leszczyński 11% (11)

70% (69)

18% (18)

dobra lokalizacja 7% (9)

77% (94)

16% (19)

żużel 10% (44)

71% (325)

19% (88)

szybowce 9% (31)

74% (261)

17% (59)

balony 7% (22)

76% (232)

17% (53)

dobre miejsce do mieszkania 10% (14)

74% (101)

16% (22)

miasto kultury 13% (2)

73% (11)

13% (2)

zielone miasto 7% (2)



120/249https://konsultacjejst.pl

62% (18)

31% (9)

tolerancja 11% (2)

78% (14)

11% (2)

inne 13% (11)

69% (59)

18% (15)

Nie udzielono odpowiedzi 10% (1)

80% (8)

10% (1)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 47. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 8% (8)

79% (75)

13% (12)

barokowy ratusz 11% (16)

61% (92)

29% (44)

Stanisław Leszczyński 8% (8)

71% (70)

20% (20)

dobra lokalizacja 14% (17)

71% (87)

15% (18)

żużel 10% (47)

66% (302)

24% (108)

szybowce 11% (39)

70% (246)

19% (66)

balony 9% (27)

70% (215)

21% (65)

dobre miejsce do mieszkania 13% (18)

72% (98)

15% (21)

miasto kultury 80% (12)

20% (3)

zielone miasto 10% (3)

59% (17)
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31% (9)

tolerancja 6% (1)

78% (14)

17% (3)

inne 19% (16)

62% (53)

19% (16)

Nie udzielono odpowiedzi 10% (1)

70% (7)

20% (2)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 48. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 22% (21)

7% (7)

71% (67)

barokowy ratusz 11% (16)

3% (5)

86% (131)

Stanisław Leszczyński 11% (11)

6% (6)

83% (81)

dobra lokalizacja 16% (19)

6% (7)

79% (96)

żużel 13% (59)

3% (15)

84% (383)

szybowce 11% (39)

5% (18)

84% (294)

balony 10% (32)

3% (10)

86% (265)

dobre miejsce do mieszkania 12% (17)

5% (7)

82% (113)

miasto kultury 13% (2)

87% (13)

zielone miasto 7% (2)

3% (1)
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90% (26)

tolerancja 22% (4)

78% (14)

inne 11% (9)

5% (4)

85% (72)

Nie udzielono odpowiedzi 10% (1)

10% (1)

80% (8)

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 49. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 9% (9)

91% (86)

barokowy ratusz 11% (16)

89% (136)

Stanisław Leszczyński 14% (14)

86% (84)

dobra lokalizacja 8% (10)

92% (112)

żużel 7% (30)

93% (427)

szybowce 8% (29)

92% (322)

balony 6% (19)

94% (288)

dobre miejsce do mieszkania 8% (11)

92% (126)

miasto kultury 100% (15)

zielone miasto 17% (5)

83% (24)

tolerancja 11% (2)

89% (16)

inne 2% (2)

98% (83)

Nie udzielono odpowiedzi 100% (10)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 50. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 1% (1)

3% (3)

19% (18)

75% (71)

2% (2)

barokowy ratusz 5% (7)

3% (5)

26% (40)

62% (95)

3% (5)

Stanisław Leszczyński 1% (1)

4% (4)

20% (20)

74% (73)

dobra lokalizacja 2% (3)

2% (2)

25% (31)

70% (85)

1% (1)

żużel 5% (23)

4% (20)

26% (117)

62% (282)

3% (15)

szybowce 4% (15)

3% (12)

25% (88)

65% (228)

2% (8)
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balony 4% (13)

4% (12)

26% (79)

64% (197)

2% (6)

dobre miejsce do mieszkania 1% (2)

1% (2)

24% (33)

72% (99)

1% (1)

miasto kultury 7% (1)

13% (2)

27% (4)

33% (5)

20% (3)

zielone miasto 7% (2)

34% (10)

52% (15)

7% (2)

tolerancja 6% (1)

33% (6)

61% (11)

inne 2% (2)

4% (3)

18% (15)

69% (59)

7% (6)

Nie udzielono odpowiedzi 30% (3)

70% (7)
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Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

W jakiej części miasta Pan/i mieszka?
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Jednokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 51. Liczba głosów ze względu na Wiek

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 6% (7)

15% (19)

39% (49)

28% (35)

7% (9)

6% (7)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 1% (1)

8% (8)

48% (47)

26% (25)

11% (11)

5% (5)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 6% (6)

5% (5)

43% (42)

29% (28)

7% (7)

9% (9)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 3% (2)

5% (4)

45% (34)

32% (24)

11% (8)

4% (3)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 5% (4)

5% (4)

46% (36)

19% (15)

13% (10)

12% (9)
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Zatorze 5% (7)

18% (28)

33% (50)

28% (42)

11% (16)

6% (9)

Gronowo 5% (5)

13% (12)

41% (37)

27% (25)

9% (8)

4% (4)

Nie mieszkam w Lesznie 11% (6)

25% (14)

30% (17)

29% (16)

5% (3)

Nie udzielono odpowiedzi 12% (1)

12% (1)

25% (2)

38% (3)

12% (1)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 52. Liczba głosów ze względu na Płeć

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 48% (60)

52% (65)

1% (1)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 52% (50)

47% (46)

1% (1)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 53% (51)

45% (44)

2% (2)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 48% (36)

51% (38)

1% (1)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 55% (43)

45% (35)

Zatorze 48% (73)

50% (76)

2% (3)

Gronowo 52% (47)

47% (43)

1% (1)

Nie mieszkam w Lesznie 50% (28)

46% (26)

4% (2)

Nie udzielono odpowiedzi 62% (5)

38% (3)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 53. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 97% (122)

3% (4)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 97% (94)

3% (3)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 99% (96)

1% (1)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 99% (74)

1% (1)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 99% (77)

1% (1)

Zatorze 98% (149)

2% (3)

Gronowo 97% (88)

3% (3)

Nie mieszkam w Lesznie 2% (1)

98% (55)

Nie udzielono odpowiedzi 62% (5)

38% (3)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 54. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 10% (12)

1% (1)

2% (2)

2% (3)

86% (108)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 7% (7)

4% (4)

89% (86)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 8% (8)

5% (5)

87% (84)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 7% (5)

4% (3)

89% (67)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 9% (7)

1% (1)

4% (3)

86% (67)

Zatorze 9% (13)

1% (1)

1% (2)

9% (13)

81% (123)

Gronowo 10% (9)

1% (1)

1% (1)

3% (3)

85% (77)

Nie mieszkam w Lesznie 27% (15)
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7% (4)

66% (37)

Nie udzielono odpowiedzi 12% (1)

12% (1)

75% (6)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 55. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 60% (76)

23% (29)

17% (21)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 62% (60)

25% (24)

13% (13)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 55% (53)

24% (23)

22% (21)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 67% (50)

15% (11)

19% (14)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 55% (43)

18% (14)

27% (21)

Zatorze 53% (81)

23% (35)

24% (36)

Gronowo 67% (61)

18% (16)

15% (14)

Nie mieszkam w Lesznie 52% (29)

25% (14)

23% (13)

Nie udzielono odpowiedzi 62% (5)

12% (1)

25% (2)
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pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 56. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 14% (18)

72% (91)

13% (17)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 8% (8)

71% (69)

21% (20)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 15% (15)

65% (63)

20% (19)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 7% (5)

72% (54)

21% (16)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 9% (7)

68% (53)

23% (18)

Zatorze 5% (7)

71% (108)

24% (37)

Gronowo 4% (4)

78% (71)

18% (16)

Nie mieszkam w Lesznie 16% (9)

66% (37)

18% (10)

Nie udzielono odpowiedzi 75% (6)

25% (2)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 57. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 10% (13)

74% (93)

16% (20)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 14% (14)

64% (62)

22% (21)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 11% (11)

66% (64)

23% (22)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 13% (10)

60% (45)

27% (20)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 10% (8)

65% (51)

24% (19)

Zatorze 8% (12)

67% (102)

25% (38)

Gronowo 12% (11)

70% (64)

18% (16)

Nie mieszkam w Lesznie 16% (9)

61% (34)

23% (13)

Nie udzielono odpowiedzi 75% (6)

25% (2)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 58. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 16% (20)

3% (4)

81% (102)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 10% (10)

2% (2)

88% (85)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 6% (6)

1% (1)

93% (90)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 9% (7)

4% (3)

87% (65)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 10% (8)

9% (7)

81% (63)

Zatorze 15% (23)

6% (9)

79% (120)

Gronowo 18% (16)

1% (1)

81% (74)

Nie mieszkam w Lesznie 5% (3)

7% (4)

88% (49)

Nie udzielono odpowiedzi 12% (1)

12% (1)

75% (6)
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prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Wykres 59. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 3% (4)

97% (122)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 6% (6)

94% (91)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 12% (12)

88% (85)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 8% (6)

92% (69)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 14% (11)

86% (67)

Zatorze 5% (8)

95% (144)

Gronowo 3% (3)

97% (88)

Nie mieszkam w Lesznie 100% (56)

Nie udzielono odpowiedzi 12% (1)

88% (7)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 60. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo 3% (4)

2% (3)

20% (25)

69% (87)

6% (7)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 2% (2)

7% (7)

15% (15)

73% (71)

2% (2)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty) 6% (6)

2% (2)

30% (29)

60% (58)

2% (2)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie 3% (2)

1% (1)

19% (14)

76% (57)

1% (1)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 5% (4)

3% (2)

29% (23)

59% (46)

4% (3)

Zatorze 3% (4)

3% (4)

24% (36)

70% (106)

1% (2)
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Gronowo 3% (3)

1% (1)

22% (20)

70% (64)

3% (3)

Nie mieszkam w Lesznie 9% (5)

7% (4)

29% (16)

48% (27)

7% (4)

Nie udzielono odpowiedzi 12% (1)

12% (1)

75% (6)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Proszę wskazać obecne walory zamieszkiwanej części miasta.
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 61. Liczba głosów ze względu na Wiek

zieleń z małą architekturą 6% (12)

11% (21)

39% (76)

26% (50)

10% (20)

8% (15)

bezpieczeństwo 3% (6)

14% (30)

39% (82)

26% (54)

9% (19)

8% (17)

czyste powietrze 6% (7)

13% (15)

38% (45)

34% (40)

8% (9)

3% (3)

dobry dojazd rowerem 6% (21)

10% (34)

41% (140)

27% (91)

11% (36)

6% (19)

więzi sąsiedzkie 8% (14)

12% (22)

35% (65)

27% (50)

13% (24)

5% (10)
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miejsca do spędzania czasu wolnego 4% (6)

15% (20)

46% (62)

24% (32)

10% (14)

1% (2)

miejsca do uprawiania sportu 5% (9)

16% (26)

45% (75)

22% (36)

8% (14)

3% (5)

miejsca integracji społecznej 7% (2)

10% (3)

43% (13)

27% (8)

10% (3)

3% (1)

dojazd komunikacją publiczną 8% (15)

15% (26)

37% (66)

21% (38)

10% (17)

9% (16)

inne 2% (1)

5% (3)

41% (26)

33% (21)

17% (11)

3% (2)
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Nie udzielono odpowiedzi 5% (3)

15% (9)

33% (20)

34% (21)

8% (5)

5% (3)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 62. Liczba głosów ze względu na Płeć

zieleń z małą architekturą 42% (82)

57% (111)

1% (1)

bezpieczeństwo 44% (91)

54% (113)

2% (4)

czyste powietrze 41% (49)

56% (67)

3% (3)

dobry dojazd rowerem 50% (169)

50% (169)

1% (3)

więzi sąsiedzkie 53% (98)

45% (84)

2% (3)

miejsca do spędzania czasu wolnego 54% (73)

46% (62)

1% (1)

miejsca do uprawiania sportu 44% (73)

55% (91)

1% (1)

miejsca integracji społecznej 40% (12)

60% (18)

dojazd komunikacją publiczną 54% (97)

44% (79)

1% (2)

inne 50% (32)

48% (31)
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2% (1)

Nie udzielono odpowiedzi 51% (31)

46% (28)

3% (2)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 63. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

zieleń z małą architekturą 91% (176)

9% (18)

bezpieczeństwo 93% (193)

7% (15)

czyste powietrze 91% (108)

9% (11)

dobry dojazd rowerem 93% (317)

7% (24)

więzi sąsiedzkie 95% (175)

5% (10)

miejsca do spędzania czasu wolnego 90% (122)

10% (14)

miejsca do uprawiania sportu 92% (151)

8% (14)

miejsca integracji społecznej 93% (28)

7% (2)

dojazd komunikacją publiczną 93% (166)

7% (12)

inne 97% (62)

3% (2)

Nie udzielono odpowiedzi 69% (42)

31% (19)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 64. Liczba głosów ze względu na Edukacja

zieleń z małą architekturą 11% (21)

1% (1)

2% (4)

4% (7)

83% (161)

bezpieczeństwo 7% (14)

0% (1)

1% (3)

6% (13)

85% (177)

czyste powietrze 11% (13)

2% (2)

6% (7)

82% (97)

dobry dojazd rowerem 11% (36)

1% (2)

5% (16)

84% (287)

więzi sąsiedzkie 11% (20)

1% (2)

4% (7)

84% (156)

miejsca do spędzania czasu wolnego 11% (15)

1% (1)

5% (7)

83% (113)

miejsca do uprawiania sportu 12% (19)

1% (1)

1% (1)
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6% (10)

81% (134)

miejsca integracji społecznej 10% (3)

3% (1)

87% (26)

dojazd komunikacją publiczną 17% (30)

1% (1)

1% (2)

4% (7)

78% (138)

inne 2% (1)

2% (1)

5% (3)

92% (59)

Nie udzielono odpowiedzi 13% (8)

5% (3)

82% (50)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 65. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

zieleń z małą architekturą 59% (115)

22% (42)

19% (37)

bezpieczeństwo 56% (117)

26% (55)

17% (36)

czyste powietrze 54% (64)

24% (28)

23% (27)

dobry dojazd rowerem 60% (206)

21% (70)

19% (65)

więzi sąsiedzkie 55% (102)

23% (42)

22% (41)

miejsca do spędzania czasu wolnego 58% (79)

25% (34)

17% (23)

miejsca do uprawiania sportu 59% (97)

22% (36)

19% (32)

miejsca integracji społecznej 60% (18)

33% (10)

7% (2)

dojazd komunikacją publiczną 57% (101)

19% (33)

25% (44)

inne 64% (41)
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23% (15)

12% (8)

Nie udzielono odpowiedzi 61% (37)

13% (8)

26% (16)

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 66. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

zieleń z małą architekturą 9% (18)

70% (135)

21% (41)

bezpieczeństwo 10% (20)

75% (157)

15% (31)

czyste powietrze 11% (13)

67% (80)

22% (26)

dobry dojazd rowerem 11% (36)

71% (241)

19% (64)

więzi sąsiedzkie 9% (16)

73% (135)

18% (34)

miejsca do spędzania czasu wolnego 7% (10)

76% (103)

17% (23)

miejsca do uprawiania sportu 8% (14)

72% (118)

20% (33)

miejsca integracji społecznej 3% (1)

87% (26)

10% (3)

dojazd komunikacją publiczną 8% (14)

67% (119)

25% (45)

inne 12% (8)
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75% (48)

12% (8)

Nie udzielono odpowiedzi 10% (6)

70% (43)

20% (12)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 67. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

zieleń z małą architekturą 14% (27)

65% (127)

21% (40)

bezpieczeństwo 9% (19)

75% (157)

15% (32)

czyste powietrze 11% (13)

69% (82)

20% (24)

dobry dojazd rowerem 10% (33)

67% (229)

23% (79)

więzi sąsiedzkie 9% (17)

69% (127)

22% (41)

miejsca do spędzania czasu wolnego 10% (13)

69% (94)

21% (29)

miejsca do uprawiania sportu 10% (16)

71% (117)

19% (32)

miejsca integracji społecznej 13% (4)

67% (20)

20% (6)

dojazd komunikacją publiczną 11% (20)

60% (107)

29% (51)

inne 14% (9)
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69% (44)

17% (11)

Nie udzielono odpowiedzi 18% (11)

67% (41)

15% (9)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 68. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

zieleń z małą architekturą 10% (20)

5% (10)

85% (164)

bezpieczeństwo 12% (25)

7% (14)

81% (169)

czyste powietrze 8% (9)

8% (10)

84% (100)

dobry dojazd rowerem 10% (35)

4% (13)

86% (293)

więzi sąsiedzkie 14% (25)

4% (8)

82% (152)

miejsca do spędzania czasu wolnego 7% (10)

7% (9)

86% (117)

miejsca do uprawiania sportu 12% (20)

5% (8)

83% (137)

miejsca integracji społecznej 17% (5)

10% (3)

73% (22)

dojazd komunikacją publiczną 6% (11)

4% (8)

89% (159)

inne 17% (11)
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3% (2)

80% (51)

Nie udzielono odpowiedzi 13% (8)

2% (1)

85% (52)

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 69. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

zieleń z małą architekturą 7% (14)

93% (180)

bezpieczeństwo 6% (12)

94% (196)

czyste powietrze 2% (2)

98% (117)

dobry dojazd rowerem 7% (23)

93% (318)

więzi sąsiedzkie 6% (11)

94% (174)

miejsca do spędzania czasu wolnego 3% (4)

97% (132)

miejsca do uprawiania sportu 4% (6)

96% (159)

miejsca integracji społecznej 100% (30)

dojazd komunikacją publiczną 11% (20)

89% (158)

inne 6% (4)

94% (60)

Nie udzielono odpowiedzi 7% (4)

93% (57)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 70. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

zieleń z małą architekturą 3% (5)

3% (5)

27% (52)

63% (122)

5% (10)

bezpieczeństwo 2% (5)

4% (9)

20% (41)

73% (151)

1% (2)

czyste powietrze 3% (3)

3% (4)

20% (24)

69% (82)

5% (6)

dobry dojazd rowerem 5% (17)

3% (11)

24% (81)

65% (222)

3% (10)

więzi sąsiedzkie 6% (11)

3% (6)

24% (45)

63% (116)

4% (7)

miejsca do spędzania czasu wolnego 4% (6)

1% (2)

21% (29)

68% (93)

4% (6)
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miejsca do uprawiania sportu 5% (8)

2% (4)

30% (49)

62% (103)

1% (1)

miejsca integracji społecznej 7% (2)

20% (6)

73% (22)

dojazd komunikacją publiczną 6% (10)

6% (10)

30% (53)

54% (97)

4% (8)

inne 2% (1)

2% (1)

8% (5)

89% (57)

Nie udzielono odpowiedzi 3% (2)

3% (2)

31% (19)

57% (35)

5% (3)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Proszę wskazać, czego brakuje w zamieszkiwanej przez Pana/ią części miasta:
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 71. Liczba głosów ze względu na Wiek

zieleni z małą architekturą 4% (9)

12% (31)

45% (115)

26% (67)

9% (24)

4% (9)

drobnych sklepów spożywczych 9% (8)

5% (4)

47% (41)

26% (23)

8% (7)

5% (4)

miejsc do spędzania czasu wolnego 4% (13)

14% (46)

45% (149)

22% (73)

10% (32)

5% (18)

miejsc do uprawiania sportu 6% (11)

13% (24)

45% (80)

27% (48)

7% (12)

2% (4)

miejsc integracji mieszkańców 4% (8)

11% (24)

44% (96)

25% (55)

8% (18)

8% (17)



163/249https://konsultacjejst.pl

dogodnej komunikacji publicznej 7% (13)

20% (35)

37% (66)

24% (43)

7% (13)

4% (8)

poczucia bezpieczeństwa 4% (7)

15% (24)

39% (63)

24% (39)

10% (17)

7% (12)

inne 2% (3)

10% (14)

36% (49)

39% (54)

7% (10)

6% (8)

Nie udzielono odpowiedzi 7% (4)

15% (8)

33% (18)

29% (16)

13% (7)

4% (2)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 72. Liczba głosów ze względu na Płeć

zieleni z małą architekturą 50% (127)

49% (125)

1% (3)

drobnych sklepów spożywczych 44% (38)

52% (45)

5% (4)

miejsc do spędzania czasu wolnego 51% (169)

47% (157)

2% (5)

miejsc do uprawiania sportu 44% (79)

54% (97)

2% (3)

miejsc integracji mieszkańców 56% (122)

43% (93)

1% (3)

dogodnej komunikacji publicznej 52% (92)

47% (83)

2% (3)

poczucia bezpieczeństwa 51% (82)

47% (76)

2% (4)

inne 48% (66)

52% (72)

Nie udzielono odpowiedzi 53% (29)

47% (26)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych



165/249https://konsultacjejst.pl

Wykres 73. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

zieleni z małą architekturą 94% (239)

6% (16)

drobnych sklepów spożywczych 92% (80)

8% (7)

miejsc do spędzania czasu wolnego 90% (299)

10% (32)

miejsc do uprawiania sportu 93% (167)

7% (12)

miejsc integracji mieszkańców 93% (203)

7% (15)

dogodnej komunikacji publicznej 90% (161)

10% (17)

poczucia bezpieczeństwa 93% (150)

7% (12)

inne 91% (125)

9% (13)

Nie udzielono odpowiedzi 78% (43)

22% (12)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 74. Liczba głosów ze względu na Edukacja

zieleni z małą architekturą 8% (21)

0% (1)

6% (15)

85% (218)

drobnych sklepów spożywczych 14% (12)

86% (75)

miejsc do spędzania czasu wolnego 8% (28)

0% (1)

1% (4)

6% (19)

84% (279)

miejsc do uprawiania sportu 11% (20)

2% (3)

8% (14)

79% (142)

miejsc integracji mieszkańców 8% (17)

6% (12)

87% (189)

dogodnej komunikacji publicznej 15% (27)

1% (1)

1% (2)

11% (19)

72% (129)

poczucia bezpieczeństwa 12% (19)

1% (1)

5% (8)

83% (134)

inne 4% (6)

1% (1)
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1% (1)

6% (8)

88% (122)

Nie udzielono odpowiedzi 15% (8)

2% (1)

5% (3)

78% (43)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 75. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

zieleni z małą architekturą 58% (148)

24% (61)

18% (46)

drobnych sklepów spożywczych 63% (55)

16% (14)

21% (18)

miejsc do spędzania czasu wolnego 57% (190)

22% (74)

20% (67)

miejsc do uprawiania sportu 59% (105)

21% (38)

20% (36)

miejsc integracji mieszkańców 57% (125)

22% (48)

21% (45)

dogodnej komunikacji publicznej 55% (98)

17% (31)

28% (49)

poczucia bezpieczeństwa 56% (91)

22% (36)

22% (35)

inne 56% (77)

27% (37)

17% (24)

Nie udzielono odpowiedzi 64% (35)

18% (10)

18% (10)



169/249https://konsultacjejst.pl

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 76. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

zieleni z małą architekturą 9% (24)

74% (189)

16% (42)

drobnych sklepów spożywczych 14% (12)

69% (60)

17% (15)

miejsc do spędzania czasu wolnego 10% (34)

73% (241)

17% (56)

miejsc do uprawiania sportu 12% (21)

70% (126)

18% (32)

miejsc integracji mieszkańców 9% (19)

73% (160)

18% (39)

dogodnej komunikacji publicznej 12% (22)

66% (117)

22% (39)

poczucia bezpieczeństwa 9% (15)

65% (106)

25% (41)

inne 9% (12)

72% (99)

20% (27)

Nie udzielono odpowiedzi 11% (6)

69% (38)

20% (11)
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tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 77. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

zieleni z małą architekturą 13% (33)

67% (172)

20% (50)

drobnych sklepów spożywczych 13% (11)

69% (60)

18% (16)

miejsc do spędzania czasu wolnego 12% (41)

67% (222)

21% (68)

miejsc do uprawiania sportu 11% (20)

66% (119)

22% (40)

miejsc integracji mieszkańców 10% (21)

70% (153)

20% (44)

dogodnej komunikacji publicznej 13% (24)

65% (115)

22% (39)

poczucia bezpieczeństwa 14% (22)

61% (99)

25% (41)

inne 10% (14)

67% (93)

22% (31)

Nie udzielono odpowiedzi 9% (5)

64% (35)

27% (15)
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tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 78. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

zieleni z małą architekturą 15% (38)

4% (9)

82% (208)

drobnych sklepów spożywczych 10% (9)

5% (4)

85% (74)

miejsc do spędzania czasu wolnego 12% (41)

4% (12)

84% (278)

miejsc do uprawiania sportu 12% (21)

3% (5)

85% (153)

miejsc integracji mieszkańców 14% (31)

6% (13)

80% (174)

dogodnej komunikacji publicznej 10% (18)

3% (6)

87% (154)

poczucia bezpieczeństwa 14% (23)

5% (8)

81% (131)

inne 11% (15)

6% (8)

83% (115)

Nie udzielono odpowiedzi 7% (4)

4% (2)

89% (49)
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prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Wykres 79. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

zieleni z małą architekturą 5% (13)

95% (242)

drobnych sklepów spożywczych 3% (3)

97% (84)

miejsc do spędzania czasu wolnego 6% (21)

94% (310)

miejsc do uprawiania sportu 4% (7)

96% (172)

miejsc integracji mieszkańców 8% (17)

92% (201)

dogodnej komunikacji publicznej 3% (6)

97% (172)

poczucia bezpieczeństwa 10% (16)

90% (146)

inne 7% (10)

93% (128)

Nie udzielono odpowiedzi 7% (4)

93% (51)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 80. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

zieleni z małą architekturą 4% (9)

3% (7)

18% (45)

74% (189)

2% (5)

drobnych sklepów spożywczych 8% (7)

3% (3)

22% (19)

64% (56)

2% (2)

miejsc do spędzania czasu wolnego 3% (10)

3% (9)

26% (85)

66% (220)

2% (7)

miejsc do uprawiania sportu 3% (6)

3% (6)

24% (43)

64% (115)

5% (9)

miejsc integracji mieszkańców 4% (8)

3% (6)

24% (52)

68% (149)

1% (3)

dogodnej komunikacji publicznej 4% (8)

4% (8)

25% (44)

60% (107)

6% (11)
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poczucia bezpieczeństwa 4% (7)

4% (7)

27% (43)

60% (98)

4% (7)

inne 1% (2)

2% (3)

24% (33)

70% (97)

2% (3)

Nie udzielono odpowiedzi 9% (5)

25% (14)

62% (34)

4% (2)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Proszę wskazać najtrafniejsze określenie Leszna w przyszłości (1 odpowiedź).
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Jednokrotny wybór osoby głosującej
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Wykres 81. Liczba głosów ze względu na Wiek

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

1% (1)

12% (8)

30% (21)

36% (25)

7% (5)

13% (9)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

4% (8)

18% (33)

36% (65)

28% (50)

8% (15)

5% (9)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 11% (10)

17% (16)

36% (33)

27% (25)

7% (6)

2% (2)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 3% (6)

7% (12)

43% (77)

28% (50)

12% (22)

6% (11)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 3% (4)

9% (10)

56% (66)

21% (24)

6% (7)

5% (6)
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Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 7% (5)

13% (9)

30% (21)

30% (21)

14% (10)

7% (5)

Nie udzielono odpowiedzi 7% (5)

8% (6)

41% (30)

23% (17)

14% (10)

7% (5)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 82. Liczba głosów ze względu na Płeć

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

58% (40)

42% (29)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

47% (84)

52% (94)

1% (2)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 59% (54)

40% (37)

1% (1)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 43% (77)

56% (99)

1% (2)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 57% (67)

41% (48)

2% (2)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 46% (33)

51% (36)

3% (2)

Nie udzielono odpowiedzi 52% (38)

45% (33)

3% (2)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 83. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

91% (63)

9% (6)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

89% (160)

11% (20)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 87% (80)

13% (12)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 93% (165)

7% (13)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 94% (110)

6% (7)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 86% (61)

14% (10)

Nie udzielono odpowiedzi 92% (67)

8% (6)

w Lesznie  poza Lesznem

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 84. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

6% (4)

3% (2)

6% (4)

86% (59)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

12% (21)

1% (1)

1% (2)

9% (16)

78% (140)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 17% (16)

1% (1)

1% (1)

4% (4)

76% (70)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 8% (14)

3% (5)

89% (159)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 6% (7)

4% (5)

90% (105)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 11% (8)

1% (1)

6% (4)

82% (58)

Nie udzielono odpowiedzi 10% (7)

1% (1)

1% (1)

88% (64)
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uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Wykres 85. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

57% (39)

23% (16)

20% (14)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

58% (105)

21% (38)

21% (37)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 58% (53)

22% (20)

21% (19)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 65% (115)

20% (36)

15% (27)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 62% (73)

21% (24)

17% (20)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 48% (34)

25% (18)

27% (19)

Nie udzielono odpowiedzi 53% (39)

21% (15)

26% (19)

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 86. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

7% (5)

72% (50)

20% (14)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

6% (11)

73% (132)

21% (37)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 8% (7)

71% (65)

22% (20)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 9% (16)

71% (126)

20% (36)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 9% (11)

75% (88)

15% (18)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 13% (9)

62% (44)

25% (18)

Nie udzielono odpowiedzi 19% (14)

64% (47)

16% (12)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 87. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

14% (10)

61% (42)

25% (17)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

8% (14)

70% (126)

22% (40)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 10% (9)

66% (61)

24% (22)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 10% (17)

70% (124)

21% (37)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 10% (12)

70% (82)

20% (23)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 8% (6)

65% (46)

27% (19)

Nie udzielono odpowiedzi 27% (20)

55% (40)

18% (13)

tak  nie  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 88. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

10% (7)

6% (4)

84% (58)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

9% (16)

4% (8)

87% (156)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 11% (10)

3% (3)

86% (79)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 19% (33)

4% (7)

78% (138)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 13% (15)

3% (4)

84% (98)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 10% (7)

4% (3)

86% (61)

Nie udzielono odpowiedzi 8% (6)

4% (3)

88% (64)

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 89. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

7% (5)

93% (64)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

6% (10)

94% (170)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 2% (2)

98% (90)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 8% (14)

92% (164)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 6% (7)

94% (110)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 11% (8)

89% (63)

Nie udzielono odpowiedzi 7% (5)

93% (68)

tak  nie

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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Wykres 90. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy
partycypacji społecznej.

1% (1)

1% (1)

28% (19)

68% (47)

1% (1)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych
miastach, do których można szybko dojechać.

6% (11)

4% (7)

23% (42)

63% (113)

4% (7)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 7% (6)

15% (14)

72% (66)

7% (6)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności. 1% (2)

3% (5)

21% (38)

72% (128)

3% (5)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci. 3% (4)

4% (5)

24% (28)

68% (79)

1% (1)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę. 4% (3)

4% (3)

25% (18)

61% (43)

6% (4)
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Nie udzielono odpowiedzi 5% (4)

4% (3)

27% (20)

63% (46)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych
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3. Wyniki ze względu na poszczególne obszary i pytania
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W jakich dziedzinach życia w ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważył/a Pan/i największą poprawę?
(maksymalnie 3 odpowiedzi)
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. budownictwo mieszkaniowe

2. oferta kulturalna

3. oferta rekreacyjno-sportowa

4. system ochrony środowiska

5. dostępność komunikacyjna

6. edukacja

7. poziom wykształcenia

8. bezpieczeństwo

9. aktywność mieszkańców

10. aktywność organizacji pozarządowych

11. potencjał gospodarczy

12. oferta spędzania czasu wolnego

13. świadomość ekologiczna

14. zarządzanie miastem

15. polityka prorodzinna

16. oferta dla seniorów

17. wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

18. wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych

19. Nie udzielono odpowiedzi
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Wykres 91. W jakich dziedzinach życia w ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważył/a Pan/i największą
poprawę? (maksymalnie 3 odpowiedzi)

budownictwo mieszkaniowe 20% (352)

oferta kulturalna 8% (146)

oferta rekreacyjno-sportowa 7% (120)

system ochrony środowiska 3% (52)

dostępność komunikacyjna 6% (102)

edukacja 3% (48)

poziom wykształcenia 1% (25)

bezpieczeństwo 4% (80)

aktywność mieszkańców 8% (142)

aktywność organizacji pozarządowych 11% (201)

potencjał gospodarczy 4% (78)

oferta spędzania czasu wolnego 5% (85)

świadomość ekologiczna 6% (104)

zarządzanie miastem 4% (64)

polityka prorodzinna 2% (44)

oferta dla seniorów 4% (79)

wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 1% (19)

wsparcie na wypadek klęsk żywiołowych 1% (13)

Nie udzielono odpowiedzi 3% (47)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 13 do 352
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

budownictwo mieszkaniowe
oferta kulturalna
oferta rekreacyjno-sportowa
dostępność komunikacyjna
aktywność mieszkańców
aktywność organizacji
pozarządowych
świadomość ekologiczna

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

system ochrony środowiska
edukacja
poziom wykształcenia
bezpieczeństwo
potencjał gospodarczy
oferta spędzania czasu wolnego
zarządzanie miastem
polityka prorodzinna
oferta dla seniorów
wsparcie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
wsparcie na wypadek klęsk
żywiołowych
Nie udzielono odpowiedzi
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Proszę wskazać obszary, na jakich powinien skupić się rozwój Leszna (maksymalnie 3 odpowiedzi):
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia warunków alternatywnych do samochodowych metod poruszania się po mieście

2. zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych

3. rozwijanie aktywności obywatelskiej

4. budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym ochronę zabytków

5. troska o środowisko, w tym o czyste powietrze

6. zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego

7. poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej

8. stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego wobec mniejszości narodowych

9. wsparcie rodzin

10. wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

11. rozwój strefy inwestycyjnej

12. ożywienie centrum miasta - rewitalizacja

13. wsparcie dla przedsiębiorców

14. rozwój oferty kulturalnej

15. rozwój oferty rekreacyjno-sportowej

16. rozwój oferty dla turystów

17. poprawa stanu bezpieczeństwa

18. usprawnienie zarządzania miastem

19. Nie udzielono odpowiedzi
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Wykres 92. Proszę wskazać obszary, na jakich powinien skupić się rozwój Leszna (maksymalnie 3
odpowiedzi):

usprawnienie komunikacji w mieście z uwzględnieniem tworzenia
warunków alternatywnych do samochodowych metod poruszania się
po mieście

10% (256)

zwiększanie powierzchni i jakości terenów zielonych 14% (352)

rozwijanie aktywności obywatelskiej 3% (64)

budowanie tożsamości w oparciu o dziedzictwo historyczne, w tym
ochronę zabytków

2% (58)

troska o środowisko, w tym o czyste powietrze 12% (284)

zwiększenie zasobów i poprawa jakości mieszkalnictwa komunalnego 2% (56)

poprawa jakości edukacji szkolno-przedszkolnej 6% (138)

stwarzanie warunków do budowania społeczeństwa tolerancyjnego
wobec mniejszości narodowych

3% (63)

wsparcie rodzin 2% (40)

wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym

3% (84)

rozwój strefy inwestycyjnej 4% (94)

ożywienie centrum miasta - rewitalizacja 13% (310)

wsparcie dla przedsiębiorców 3% (77)

rozwój oferty kulturalnej 5% (114)

rozwój oferty rekreacyjno-sportowej 9% (229)

rozwój oferty dla turystów 3% (66)

poprawa stanu bezpieczeństwa 4% (90)

usprawnienie zarządzania miastem 4% (87)

Nie udzielono odpowiedzi 0% (6)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 6 do 352
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

usprawnienie komunikacji w mieście
z uwzględnieniem tworzenia
warunków alternatywnych do
samochodowych metod poruszania
się po mieście
zwiększanie powierzchni i jakości
terenów zielonych
troska o środowisko, w tym o czyste
powietrze
poprawa jakości edukacji szkolno-
przedszkolnej
ożywienie centrum miasta -
rewitalizacja
rozwój oferty rekreacyjno-sportowej

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

rozwijanie aktywności obywatelskiej
budowanie tożsamości w oparciu o
dziedzictwo historyczne, w tym
ochronę zabytków
zwiększenie zasobów i poprawa
jakości mieszkalnictwa
komunalnego
stwarzanie warunków do budowania
społeczeństwa tolerancyjnego
wobec mniejszości narodowych
wsparcie rodzin
wsparcie osób niepełnosprawnych i
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
rozwój strefy inwestycyjnej
wsparcie dla przedsiębiorców
rozwój oferty kulturalnej
rozwój oferty dla turystów
poprawa stanu bezpieczeństwa
usprawnienie zarządzania miastem
Nie udzielono odpowiedzi
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Jakie problemy społeczne dostrzega Pan/i w Lesznie?
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. brak środków do życia / ubóstwo

2. bezrobocie

3. długotrwała lub ciężka choroba

4. niepełnosprawność

5. samotne rodzicielstwo

6. bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi

7. wielodzietność

8. problemy osób w wieku senioralnym

9. alkoholizm

10. narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu)

11. przemoc w rodzinie

12. problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego

13. alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich)

14. dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, wiekowa)

15. dyskryminacja kobiet na rynku pracy

16. bezdomność

17. wykluczenie lub wyobcowanie

18. wandalizm

19. samotność

20. mała aktywność społeczna

21. brak więzi społecznych

22. nieżyczliwość

23. Nie udzielono odpowiedzi
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Wykres 93. Jakie problemy społeczne dostrzega Pan/i w Lesznie?

brak środków do życia / ubóstwo 5% (117)

bezrobocie 2% (61)

długotrwała lub ciężka choroba 2% (41)

niepełnosprawność 2% (41)

samotne rodzicielstwo 2% (54)

bezradność i problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi 5% (121)

wielodzietność 2% (42)

problemy osób w wieku senioralnym 6% (140)

alkoholizm 9% (226)

narkomania i inne uzależnienia (z wyjątkiem alkoholizmu) 2% (62)

przemoc w rodzinie 2% (45)

problemy adaptacyjne po opuszczeniu zakładu karnego 0% (4)

alienacja rodzicielska (utrudnianie kontaktów rodzicielskich) 1% (27)

dyskryminacja (narodowościowa, wyznaniowa, płciowa, orientacji
seksualnej, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, wiekowa)

5% (132)

dyskryminacja kobiet na rynku pracy 3% (79)

bezdomność 4% (106)

wykluczenie lub wyobcowanie 2% (50)

wandalizm 15% (366)

samotność 2% (61)

mała aktywność społeczna 9% (218)

brak więzi społecznych 10% (239)

nieżyczliwość 9% (228)

Nie udzielono odpowiedzi 2% (47)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 4 do 366
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

brak środków do życia / ubóstwo
bezradność i problemy opiekuńczo-
wychowawcze z dziećmi
problemy osób w wieku senioralnym
alkoholizm
dyskryminacja (narodowościowa,
wyznaniowa, płciowa, orientacji
seksualnej, pochodzenia etnicznego,
niepełnosprawności, wiekowa)
wandalizm
mała aktywność społeczna
brak więzi społecznych
nieżyczliwość

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

bezrobocie
długotrwała lub ciężka choroba
niepełnosprawność
samotne rodzicielstwo
wielodzietność
narkomania i inne uzależnienia (z
wyjątkiem alkoholizmu)
przemoc w rodzinie
problemy adaptacyjne po
opuszczeniu zakładu karnego
alienacja rodzicielska (utrudnianie
kontaktów rodzicielskich)
dyskryminacja kobiet na rynku pracy
bezdomność
wykluczenie lub wyobcowanie
samotność
Nie udzielono odpowiedzi
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Jakich zmian w mieście oczekuje Pan/i w najbliższych latach w zakresie poniższych wizji rozowju
miast zawartych w „Krajowej polityce miejskiej” (maksymalnie 3 odpowiedzi):
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób zrównoważony i odpowiedzialny oraz

racjonalnego wykorzystania przestrzeni i dostępnych zasobów.

2. Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych oraz odbudowywanie
ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie trenów zielonych oraz ciągłość ekosystemów przenikających się z obszarami zurbanizowanymi).

3. Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia mieszkańcom miejsca pracy,
tworząc solidną inwestycyjną podstawę zrównoważonego rozwoju miejskiego.

4. Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji pomiędzy zarządzającymi
obszarem miejskim, mieszkańcami i przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem miejskim.

5. Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa w życiu społeczności oraz w
dostępie do usług publicznych niezależnie od wielkości i umiejscowienia w strukturze osadniczej.

6. Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania, efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale także umiejętność współpracy między
wszystkimi uczestnikami procesów rozwoju miejskiego (współpraca partnerska między instytucjami, organizacjami społecznymi i gospodarczymi,
mieszkańcami i in. – nie tylko w obrębie miast, ale także w obszarze funkcjonalnym).

7. Nie udzielono odpowiedzi
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Wykres 94. Jakich zmian w mieście oczekuje Pan/i w najbliższych latach w zakresie poniższych wizji
rozowju miast zawartych w „Krajowej polityce miejskiej” (maksymalnie 3 odpowiedzi):

Miasto kompaktowe – oznacza dążenie do rozwoju obszarów
miejskich (w zwartości strukturalnej) w sposób zrównoważony i
odpowiedzialny oraz racjonalnego wykorzystania przestrzeni i
dostępnych zasobów.

9% (160)

Miasto zielone – oznacza przeciwstawianie się pogłębianiu kryzysu
klimatycznego, przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych oraz
odbudowywanie ekosystemów na obszarach miejskich (zwiększanie
trenów zielonych oraz ciągłość ekosystemów przenikających się z
obszarami zurbanizowanymi).

30% (514)

Miasto produktywne – oznacza oparcie rozwoju obszarów miejskich
na zdywersy�kowanej gospodarce, która zapewnia mieszkańcom
miejsca pracy, tworząc solidną inwestycyjną podstawę
zrównoważonego rozwoju miejskiego.

18% (311)

Miasto inteligentne – oznacza wykorzystanie procesów transformacji
cyfrowej na rzecz wzmacniania wzajemnych relacji pomiędzy
zarządzającymi obszarem miejskim, mieszkańcami i
przedsiębiorcami, aby efektywnie zarządzać rozwojem miejskim.

12% (215)

Miasto dostępne – oznacza gwarancję zapewnienia równych szans
wszystkim mieszkańcom i pełnego ich uczestnictwa w życiu
społeczności oraz w dostępie do usług publicznych niezależnie od
wielkości i umiejscowienia w strukturze osadniczej.

14% (251)

Miasto sprawne – oznacza zdolność skutecznego zarządzania,
efektywnego wykorzystania zasobów własnych, ale także
umiejętność współpracy między wszystkimi uczestnikami procesów
rozwoju miejskiego (współpraca partnerska między instytucjami,
organizacjami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami i in. – nie
tylko w obrębie miast, ale także w obszarze funkcjonalnym).

15% (266)

Nie udzielono odpowiedzi 1% (25)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 25 do 514
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

Miasto zielone – oznacza
przeciwstawianie się pogłębianiu
kryzysu klimatycznego,
przeciwdziałanie skutkom zmian
klimatycznych oraz odbudowywanie
ekosystemów na obszarach
miejskich (zwiększanie trenów
zielonych oraz ciągłość
ekosystemów przenikających się z
obszarami zurbanizowanymi).
Miasto produktywne – oznacza
oparcie rozwoju obszarów miejskich
na zdywersy�kowanej gospodarce,
która zapewnia mieszkańcom
miejsca pracy, tworząc solidną
inwestycyjną podstawę
zrównoważonego rozwoju
miejskiego.
Miasto dostępne – oznacza
gwarancję zapewnienia równych
szans wszystkim mieszkańcom i
pełnego ich uczestnictwa w życiu
społeczności oraz w dostępie do
usług publicznych niezależnie od
wielkości i umiejscowienia w
strukturze osadniczej.
Miasto sprawne – oznacza zdolność
skutecznego zarządzania,
efektywnego wykorzystania
zasobów własnych, ale także
umiejętność współpracy między
wszystkimi uczestnikami procesów
rozwoju miejskiego (współpraca
partnerska między instytucjami,
organizacjami społecznymi i
gospodarczymi, mieszkańcami i in.
– nie tylko w obrębie miast, ale także
w obszarze funkcjonalnym).

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Miasto kompaktowe – oznacza
dążenie do rozwoju obszarów
miejskich (w zwartości strukturalnej)
w sposób zrównoważony i
odpowiedzialny oraz racjonalnego
wykorzystania przestrzeni i
dostępnych zasobów.
Miasto inteligentne – oznacza
wykorzystanie procesów
transformacji cyfrowej na rzecz
wzmacniania wzajemnych relacji
pomiędzy zarządzającymi obszarem
miejskim, mieszkańcami i
przedsiębiorcami, aby efektywnie
zarządzać rozwojem miejskim.
Nie udzielono odpowiedzi
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Proszę określić pierwsze skojarzenie z Lesznem:
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy

2. barokowy ratusz

3. Stanisław Leszczyński

4. dobra lokalizacja

5. żużel

6. szybowce

7. balony

8. dobre miejsce do mieszkania

9. miasto kultury

10. zielone miasto

11. tolerancja

12. inne

13. Nie udzielono odpowiedzi

Wykres 95. Proszę określić pierwsze skojarzenie z Lesznem:

pracowici i przedsiębiorczy mieszkańcy 5% (95)

barokowy ratusz 8% (152)

Stanisław Leszczyński 5% (98)

dobra lokalizacja 7% (122)

żużel 24% (457)

szybowce 19% (351)

balony 16% (307)

dobre miejsce do mieszkania 7% (137)

miasto kultury 1% (15)

zielone miasto 2% (29)

tolerancja 1% (18)

inne 5% (85)

Nie udzielono odpowiedzi 1% (10)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 10 do 457
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

barokowy ratusz
żużel
szybowce
balony

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

pracowici i przedsiębiorczy
mieszkańcy
Stanisław Leszczyński
dobra lokalizacja
dobre miejsce do mieszkania
miasto kultury
zielone miasto
tolerancja
inne
Nie udzielono odpowiedzi
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Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

Leszno. Dom Kultury Kolejarza kiedyś tętnił życiem. Pamiętacie te koncerty?

"dziurawe miasto" czyli brak dbałości o nawierzchnię ulic

Akwawit

Akwawit

BETON

beznadziejne zarządzanie z niekompetentnymi włodarzami

bogata historia

Bogata historia

Boks i kickboxing

brak basenu dla dzieci, w sp7 za zimna woda, trochę wstyd, że trzeba jeździć do Kościana itp

Brak gospodarności

Brak perspektyw

brak perspektyw

brudne i niebezpieczne stare miasto

Chaos

Coraz gorzej, Miasto pozbawione Empatii,

Dziura

Edukacja

Futsal, Koszykówka, Piłka Ręczna

ignorowanie realnych problemów

Leszno tu nie chce się żyć

małe miasto

małomiasteczkowa mentalność - niskie standardy

Miasto meneli

miasto sprzyjające rozwojowi rodzin

miasto, gdzi

Niegdyś WOPR leszczynski, pływalnia Akwawit , inicjatywy pływackie , kąpieliska

Niekompetencja władz.

niestety heaven leszno. wiele osób zna albo z zużla, albo z heaven

Nuda

Ograniczony rynek pracy

Osobiście nie mam żadnych skojarzeń. Fakt zaznaczyłem balony, ale to dlatego że je często widzę. A przez dobrą lokalizację mam na myśli to, że jak się
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potrzebuje dojechać do innego miasta, to choćby sam fakt istnienia dwóch dróg ekspresowych, która w Poznaniu i Wrocławiu łączą się z autostradami,
pozwala relatywnie szybko dojechać do wielu miejsc w kraju

Ot najzwyklejsze w świecie miasto powiatowe jakich pełno w Polsce. Znajomi z "nieżużlowych" miast oraz ci którzy w ogóle żużlem się nie interesują, wprost mi
mówią, że gdyby nie znajomi stąd, to o Lesznie w życiu by nie usłyszeli. To tak w temacie "Promocji Miasta przez sport". I z ręką na sercu nie mówię tego
złośliwie

Patologia

Pilka nożna

Piłka nozna

Piłka nozna

piłka nożna

piłka nożna

piłka nożna

piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA NOŻNA

Pilka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna

Piłka nożna
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Pilka nożna -Polonia Leszno

Piłka nożna 

pływalnia Akwawit - ogólnopolskie zawody pływackie, centrum rekreacji dla wszystkich, kursy, szkolenia, WOPR

Pojezierze leszczyńskie

Poza lotniskiem mocne ograniczenie rozpoznawalnych w kraju atrakcji turystycznych, zwłaszcza skierowanych do grup średnio zamożnych i zamożnych,
pozwalających rozwinąć hotelarstwo, gastronomię, usługi i handel w centrum. To duży problem dla Leszna, odbijający się na braku ożywienia starego miasta,
ograniczenia przychodów przedsiębiorców i wpływów podatkowych. To także ogranicza powstawanie alternatywnych miejsc pracy, opartych na usługach.
Leszno jest coraz bardziej postrzegane jako montownia dla dużych �rm, oferujące dostęp taniej siły ronoczej, w tym tej zza wschodniej granicy. To wpływa też
na niską siłę nabywczą ludności, którą w dużej mierze stać jedynie na podstawowe wydatki. Ogranicza to miejską sferę handlu i usług.

Prowincjonalne miasto z wielkomiejskimi kompleksami, którego mieszkańcy cierpią na megalomanię jakby tęsknili za czasami gdy Leszno było miastem
wojewódzkim i że jest ośrodkiem pokroju Poznania, Gdańska czy Katowic

Rozwiń skrzydła

skłócone ze sobą władze miasta

Smród z kanalizacji. Przyjeżdżam z wakacji lub z delegacji do Leszna wciągam powietrze, biorę pierwszy oddech i już wiem, że jestem u siebie:(

Społeczeństwo bez (elementarnej) wrażliwości. Ludzie ślepo wykonują polecenia nasyłania na mnie - chorą, psa (jeden raz -2psy bez smyczy) albo podchodzą
z psem na smyczy za moimi plecami......Problem zwierząt!

Średnie miasto

Szarość i smutek, wynoszenie żużlu na piedestał, niedziałające sekundnik i wieczne problemy z sygnalizacja świetlna , płatne parkingi w całym mieście

szeroka oferta edukacyjna

Wioska pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem

Wioska pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem

Wojsko Polskie Kibice Unii Leszno

Wycinka drzew, smród na Zatorzu, żulownia na rynku, nigdy niekończąca się opowieść z remontem ulicy Święciechowskiej i stawianie kłopotliwych fabryk tuż
przed oknami mieszkańców

wystawy psów

Z wadliwymi sygnalizacjami świetlnymi

zasciankowos. i nietolerancja

zaściankowość

Zmierzch świetności
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W jakiej części miasta Pan/i mieszka?
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa, Grzybowo

2. Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej)

3. Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia, 55 Pułku Piechoty)

4. Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na Skarpie

5. Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo

6. Zatorze

7. Gronowo

8. Nie mieszkam w Lesznie

9. Nie udzielono odpowiedzi

Wykres 96. W jakiej części miasta Pan/i mieszka?

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os. Ostroroga, Os. Ogrody, Os.
Wieniawa, Grzybowo

16% (126)

Stare Miasto, Os. Prochownia i Os. Podwale (okolice ul. Fabrycznej) 12% (97)

Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego, Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia,
55 Pułku Piechoty)

12% (97)

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os. Leśna Osada, Przylesie, Os. Na
Skarpie

10% (75)

Leszczynko (okolice ul. Lipowej i Dożynkowej), Zaborowo 10% (78)

Zatorze 19% (152)

Gronowo 12% (91)

Nie mieszkam w Lesznie 7% (56)

Nie udzielono odpowiedzi 1% (8)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 8 do 152
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

Os. Armii Krajowej, Os. Przyjaźni, Os.
Ostroroga, Os. Ogrody, Os. Wieniawa,
Grzybowo
Stare Miasto, Os. Prochownia i Os.
Podwale (okolice ul. Fabrycznej)
Os. Grunwald, Os. Sułkowskiego,
Nowe Miasto (okolice 17 Stycznia,
55 Pułku Piechoty)
Zatorze
Gronowo

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Os. Zamenhofa, Os. Rejtana, Os.
Leśna Osada, Przylesie, Os. Na
Skarpie
Leszczynko (okolice ul. Lipowej i
Dożynkowej), Zaborowo
Nie mieszkam w Lesznie
Nie udzielono odpowiedzi



204/249https://konsultacjejst.pl

Proszę wskazać obecne walory zamieszkiwanej części miasta.
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. zieleń z małą architekturą

2. bezpieczeństwo

3. czyste powietrze

4. dobry dojazd rowerem

5. więzi sąsiedzkie

6. miejsca do spędzania czasu wolnego

7. miejsca do uprawiania sportu

8. miejsca integracji społecznej

9. dojazd komunikacją publiczną

10. inne

11. Nie udzielono odpowiedzi

Wykres 97. Proszę wskazać obecne walory zamieszkiwanej części miasta.

zieleń z małą architekturą 12% (194)

bezpieczeństwo 12% (208)

czyste powietrze 7% (119)

dobry dojazd rowerem 20% (341)

więzi sąsiedzkie 11% (185)

miejsca do spędzania czasu wolnego 8% (136)

miejsca do uprawiania sportu 10% (165)

miejsca integracji społecznej 2% (30)

dojazd komunikacją publiczną 11% (178)

inne 4% (64)

Nie udzielono odpowiedzi 4% (61)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 30 do 341
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

zieleń z małą architekturą
bezpieczeństwo
dobry dojazd rowerem
więzi sąsiedzkie
miejsca do uprawiania sportu
dojazd komunikacją publiczną

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

czyste powietrze
miejsca do spędzania czasu
wolnego
miejsca integracji społecznej
inne
Nie udzielono odpowiedzi

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

.

aktywni mieszkańcy Zatorza - gdyby nie inicjatywa i ich pracowitość - zarządzający miastem palcem by tutaj nie tknęli

Bardzo miła okolica, bliskie sąsiedztwo szkół, kilku instytucji i centrum miasta, także pieszo.
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Bliski dostęp wielkopowierzchniowych placówek handlowych

bliskie położenie lasu oraz kompleksów handlowych

Blisko centrum

Blisko do centrum

Blisko na piechotę do centrum i każdej innej części miasta.

bliskość centrum

bliskość dużego kompleksu leśnego, bliskość podstawowych punktów usługowych, dobrze zaprojektowana architektura z lat 80-tych/pocz. 90-tych, z dużą
ilością zieleni i dobrym oswietleniem, brak dużego zróżnicowania dochodowego wśród mieszkańców

bliskość lasu

bliskość miejsc w centrum

bliskość miejsc życia codziennego (szkoła, przedszkole, praca)

brak

brak

Brak

Brak

Brak połączenia Lipno -Święciechowa

brak walorów

brak walorów i brak perspektyw,

brud i hałas

centrum

Centrum - wszędzie blisko

Chodnika z pasem zieleni, asfaltowej jezdni, czystego powietrza zimą

Cisza

Cisza

Cisza

daleko od śmierdzącego i zapuszczonego centrum

dobra infrastruktura edukacyjna i opieki nad dziećmi.

Dobra lokalizacja

Dobra lokalizacja

dobra lokalizacja (szkoły, sklepy, główne ulice)

dobra lokalizacja, prawie centrum miasta

Dziurawa droga Łowiecka

fajna miejscówka

Handlowo samowystarczalna dzielnica
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Jesten z poza leszna

Miasto jest dobre do mieszkania

Nie bardzo dostrzegam tu jakiekolwiek walory

Nie potra�ę ich tak na szybko znaleźć

nie wiedzę plusów, smród kominów, goły teren bbez drzew, duchota latem, brak odpowiedniego zagospodarowania terenu, brak możliwości dojazdu do
centrum bo brak ścieżek rowerówych

Niska zabudowa, brak bloków.

osiedle funkcjonujące jak nie dużua wioska, spokojne i samowystarczające, a jednocześnie blisko centrum miasta

Przestrzeń i spokój

sąsiedztwo lasów

Smród, brud, rowery które jeżdżą po chodniku zamiast po ścieżce rowerowej

spokój

Spokój

Spokój

spokój

Spokój

Spokój i cisza

spokój, dobra lokalizacja, przestrzeń do życia

Super proboszcz!!!!

Tu było mieszkanie do kupienia

Wandalizm, narkomania to są największe walory tej części miasta

wszędzie blisko

wszędzie blisko by pójść pieszo - na autobusy to nie ma co liczyć, ich ilość i czestość to kpina

Wszędzie jest blisko. Zanim zdałem prawo jazdy to pamiętam, że w większość miejsc np. PKP, Rynek itp. byłem w stanie dotrzeć w pół godziny pieszo. Co nie
zmienia faktu, że przydałoby się polepszyć komunikację miejską bo jej obecny rozkład od paru lat niestety zostawia wiele do życzenia. DO samych kierowców
nic nie mam, bo oni po prostu robią swoje. I drugi raz zaznaczę, z ręką na sercu nie mówię tego złośliwie

Wszędzie jest relatywnie blisko tj. pieszo w większośc miejsc dojdę max w pół godziny, ale to nie znaczy że to samo w sobie jest plusem. Po prostu komunikacja
miejska to żart bo prędzej dojdę nawet do Zaborowa pieszo nim się autobusu doczekam

Wszędzie stosunkowo blisko

Żadne z powyższych, największym walorem jest bliskość S5, którą można okrążyć zakorkowane miasto...

Zarośnięte trawniki, brak miejsc parkingowych

Żartujecie? Brak zalet.
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Proszę wskazać, czego brakuje w zamieszkiwanej przez Pana/ią części miasta:
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Wielokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. zieleni z małą architekturą

2. drobnych sklepów spożywczych

3. miejsc do spędzania czasu wolnego

4. miejsc do uprawiania sportu

5. miejsc integracji mieszkańców

6. dogodnej komunikacji publicznej

7. poczucia bezpieczeństwa

8. inne

9. Nie udzielono odpowiedzi

Wykres 98. Proszę wskazać, czego brakuje w zamieszkiwanej przez Pana/ią części miasta:

zieleni z małą architekturą 16% (255)

drobnych sklepów spożywczych 5% (87)

miejsc do spędzania czasu wolnego 21% (331)

miejsc do uprawiania sportu 11% (179)

miejsc integracji mieszkańców 14% (218)

dogodnej komunikacji publicznej 11% (178)

poczucia bezpieczeństwa 10% (162)

inne 9% (138)

Nie udzielono odpowiedzi 3% (55)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 55 do 331
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

zieleni z małą architekturą
miejsc do spędzania czasu wolnego
miejsc do uprawiania sportu
miejsc integracji mieszkańców

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

drobnych sklepów spożywczych
dogodnej komunikacji publicznej
poczucia bezpieczeństwa
inne
Nie udzielono odpowiedzi

Własne odpowiedzi głosujących:

Odpowiedź

1. Brak regularnych patroli policji - w okresie letnim nocne imprezy z alkoholem na dworze. 2. Sprawnej i nieśmierdzącej kanalizacji. 3.wyremontowanych dróg
do pływalni przy szkole. 4. Miejsc parkingowych przy szkole i pływalni oraz szkółce piłkarskiej - mieszkańcy nie mogą parkować, bo przyjezdni zajmują
miejsca.5. podłączeń budynków komunalnych ul. Andrzejewskiego do mpec - zadymienie i czad w okresie zimowym.

1) lepszej ochrony przestrzeni przeznaczonych dla pieszych przed inwazją ruchu samochodowego (notoryczne wjeżdżanie kierowców na chodniki i ich
niszczenie oraz blokowanie); 2) konieczne jest też powstrzymanie procesu zajmowania coraz to nowych przestrzeni dotąd biologicznie aktywnych pod parkingi
samochodowe (głównie w ramach budżetu obywatelskiego). W to miejsce konieczne jest zwiększenie liczby sprawnych (a nie poruszających się blisko 30 minut
i kursujacych mniej więcej raz na godzinę!!!) połączeń autobusowych z centrum miasta, zwłaszcza z węzłami komunikacyjnymi.

Bar, kawiarnie, miejsce do spędzania czasu ze znajomymi

Basen
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Basen (remont)

Basen sportowy

Basenu

bezpieczeństwa komunikacyjnego: ze względu na dojazd do SP7, basenu oraz na zajęcia dodatkowe, ruch samochodowy jest bardzo duży, a kierowcy często
jeżdżą nieprzepisowo. Brakuje zatem rozwiązań, które usprawnią ruch oraz zapewnią bezpieczeństwo przechodzących przez ulicę dzieci (zmiana organizacji
ruchu przy SP7 i Przedszkolu nr 18, górki zwalniające itp.). Poza tym jakość chodników pozostawia wiele do życzenia - poruszanie się po nich szczególnie przez
rodziców z wózkami jest trudne. W niedalekiej odległości od mojego miejsca zamieszkania znajduje się skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej z ul. 17 stycznia. Wyjazd
z ul. Grunwaldzkiej jest zawsze bardzo utrudniony - dobrze byłoby znaleźć rozwiązanie na udrożnienie tego skrzyżowania. Dodatkowo w niedalekim
sąsiedztwie bloków, w których mieszkam znajduje się niezagospodarowana przestrzeń zielona (Włodarczaka/Andrzejewskiego/Mierosławskiego), na której
obecnie parkują samochody. Można pomyśleć o wydzieleniu z niej małej przestrzeni na a la plac zabaw (huśtawka, trampolina). Mieszka tam sporo małych
dzieci, dla których byłaby to z pewnością ogromna atrakcja.

Boiska dla drużyn z sztuczną murawą

Boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią

Boiska pełnowymiarowego że sztuczna nawierzchnią

Boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnia do piłki nożnej.

Boisko pełnowymiarowe ze sztuczną powierzchnią

Boisko piłkarskie

Boisko ze sztuczna nawiezchnia

Brak Barier ochronnych dla pieszych przy ulicy Niepodległosci. Od ronda Solidarności do ulicy Jagiellońskiej ze względu na ruch dwukierunkowy i bardzo wąskie
chodniki! Brakuje miejsc parkingowych dla mieszkańców.

Brak boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią .

Brak chodników i ścieżek rowerowych umożliwiających bezpieczne poruszanie się dzieci do jednostek edukacyjnych.

Brak dróg i oświetlenia

brak drogi utwardzonej i chodnika

Brak miejsc parkingowych, zaniedbana zieleń

brak nadzoru rodziców nad tym co wyprawiają dzieci na osiedlu (wandalizma itp)

brak oświetlenia na ulicy

brak parku z infrastrukturą dla seniorów, brak rozwiązania problemów związanych z kanalizacją deszczową

Brak placu zabaw dla dzieci od ul Na Skarpie do ul. Estkowskiego

Brak zaangazowania Miasta w likwidację zadymienia i smogu bez reakcji straży miejskiej i innych służb, brak parkingów

Brakuje ciszy i kontroli policji jeżdżących bardzo głośno i szybko samochodów na Alejach Konstytucji 3 Maja, szczególnie od piątku do niedzieli w godzinach
wieczorno-nocnych.

brakuje miejsce do cwiczen klistenicznych

Brakuje wybiegów dla psów, niestety te , które są, znajdują się za daleko mojego miejsca zamieszkania

Chodników i dróg

Ciszy w weekend - Heaven, mimo zakazu funkcjonują jako bar a muzyka jak głośna była tak nadal jest

częściowo utwardzonej nawierzchni drogowej

czyste powietrze
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czystego powietrza

Czystego powietrza

Czystego powietrza

Czystego powietrza

Czystego powietrza zimą

Czystego powietrza, okoliczne domki strasznie kopcą

Czystego powietrza, równych i czystych chodników oraz ulic.

Czystego powietrza, usług i sklepów innych niż spożywcze, alternatywnych drug by rozładować korek i hałas od wiaduktu przez rondo do ul. Gronowskiej.
Powstaje tu coraz więcej zabudowy lokalnej i ruch przechodzi ruch przelotowy z Gronówka, Zatorza I Wilkowic, a nowych dróg brak. Lokalnych miejsc pracy

dobrej drogi, przystanków autobusowych, część Gronowa jest w ogóle wyłączona z możliwości korzystania z komunikacji miejskiej, problem dot. przystanku
naprzeciw cmentarza, tragiczny stan ul. Gronowskiej, bardzo słabo oświetlone przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Jagiełły i Gronowskiej

dobrej infrastruktury drogowej

Dobrej jakości dróg szczególnie wszędzie w okolicy ulicy łanowej, ulica żniwna jest tragiczna tak samo jak pszeniczna a ulicę lnianą i siewną ciężko nazwać
ulicą

Domofonu na kod

Dróg i chodników nowych oraz remontow tych istniejących, szafek w SP 9, parku, domu Zatorzaka- miejsca, gdzie mieszkańcy mogliby się spotykać także przy
złej pogodzie, możliwości szybkiego, bezpośredniego przejazdu rowerem i samochodem na starówkę, komunikacji miejskiej bardziej dostosowanej do pracy SP
9 , tak abym nie musiał wozić dzieci -zwłaszcza autobusu , ktory byłby w szkole ok. 7.50, sklepów

Drogi asfaltowej na ul. Tama Kolejowa

drogi bez dziur i kolein

Drogi osiedlowe

Drogi w kierunku do szpitala . Jej stan jest fatalny

Drogi!!!!!

Dziurawa ulica Kiepury. Nieodśnieżone ulice przez pługi, na wiosnę brak sprzątania ulic, brak koszy na śmieci, porastające chwasty, trawa do kolan .

estetyczne budownictwo historyczne

Fatalne skomunikowanie z resztą miasta. Brak obiecanego ringu wzdłuż ul Chłapowskiego. Cały ruch kołowy gromadzi się na wiadukcie (wąskie gardło)

Kameralnych miejsc spotkań np. do organizacji koncertów, brak ścieżek rowerowych

Kawiarnia

Kompleks basenów nowoczesny nie pudrowanie trupa

Marketu

Miejsc Parkingowych

Miejsc parkingowych

Miejsc parkingowych, często muszę parkować nawet na innych osiedlach bo na moim nie ma żadnego. Wiem, że je budowano za PRLu i o nie wina obecnych
władz, ale widać, że te kilkadziesiąt lat temu, z wielkim optymizmem założono w najlepszym przypadku 1 auto na rodzinę, a obecnie nawet w ramach jednego
domu jest kilka aut

Miejsca parkingowe

Mieszkań w rozsądnych cenach do kupienia
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mocno wyksploatowana ulica brukowa

naprawionych chodników, przyciętych krzewów, więcej kubłów na śmieci, naprawienia lamp ulicznych

Niczego nie brakuje

Normalnego dojazdu bez stania na torach kolejowych

Normalnej drogi

Ogrodu Deszczowego brakuje

Oświetlenia ulic

Oświetlenia ulicy Wiejskiej w przedłużeniu do torów kolejowych Na utwardzenie drogi przyjdzie czas

Park

Parkingi

Pełno wymiarowego boiska że sztuczną nawierzchnią

Pełnometrażowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczna murawą

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie że sztuczną murawa

Pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczna nawierzchnia.

Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowe boisko że sztuczna nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą

pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska ze sztuczna nawierzchnia

pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

Pełnowymiarowego boiska ze sztuczna nawierzchnią, czystego powietrza

Pełnowymiarowego sztucznego boiska

pilnowania respektowania przepisów prawa, w tym ruchu drogowego - nieustannie i codziennie zapełniona zaparkowanymi samochodami ulica Zielona, na
której obowiązje ZAKAZ RUCHU, a mieszkańcy Leszna i ich goście uczynili sobie z tej ulicy bezpłatny parking; straż miejska i policja temat znają, ale nie
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interweniują. Powinni być tam codziennie, przez kilka tygodni, aby dać kierowcom jasny sygnał, że nie ma przyzwolenia na łamanie przepisów. Problem mam
miejsce co najmniej od 10 lat (mieszkam w tej okolicy od 2011 roku)

Po upiększeniu ul. Słowackiego, Placu Kościuszki i okolicy, nie brakuje w mojej okolicy niczego bardzo istotnego, w co musiałoby znacząco inwestować miasto.

przychodni, gabinetów lekarskich

Przychodnia, wszystkie są w innych rejonach miasta. Ciężka dostępność pediatrów.

Raczej niczego

Remont ulicy Przejezdnej

Remontu ulicy swieciechowskiej,Kilińskiego,Kasprowicza,te ulice ich stan to dramat i wstyd oraz braku możliwości otwarcia przejazdu kolejowego

rewitalizacji Parku 17 Pułku Ułanów, drugostronnego dojazdu do szpitala od Ronda Roszarnia

Równowagi w dostępie miszkańców do ubitych dróg. Nadal w centrum osiedla wiele posejsji od kilkudziesięciu leży przy paszczysto-błotnistych traktach.

Schronu dla mieszkańców

ścieżek rowerowych

Ścieżki rowerowej do centrum, czystego powietrza

Ścieżki rowerowej i oświetlenia wzdłuż ulicy Henrykowskiej .

Śmietniki na odchody zwierząt.

Spowalniaczy na osiedlu unii europejskiej

Sprzątanie po pieskach

straży miejskiej lub policji, która zrobi porządek z parkującymi na chodnikach bez odstępu od płotu, na zakrętach (!!!)

świeżego powietrza

Sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego

szybki internet , światłowód

Szybkiego internetu :))

Ubolewam nad niewydolnością komunikacji miejskiej - za rzadko jeżdżące autobusy, zbyt długie trasy. W wyniku tego w mieście jest za dużo samochodów, a co
za tym idzie za mało miejsc parkingowych. Brakuje też rowerów miejskich!!! Miasta o podobnej lub nawet mniejszej liczbie ludności potra�ły wdrożyć to
rozwiązanie np. Miastko, Ostrów Wlkp.

upamiętnienia obozu w Gronowie a także tych składów amunicyjnych już poza samym Gronowem

uspokojenia ruchu, infrastruktury dla rowerów spełniającej obowiązujące standardy, zieleni ulicznej (sadzonej w glebie - nie w doniczkach), przebudowy
skrzyżowań

W całym Lesznie brakuje atrakcji dla rodzin z dziećmi. Zimą nie ma co robić brak np. basenu to ogromny cios dla rodziców którzy muszą jeździć po okolicznych
mniejszych miejscowościach do parków rozrywki czy na basen...

W Lesznie brakuje pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią

W Lesznie przede wszystkim brakuje kina w centrum. Największy błąd rządzących poprzedniej kadencji to sprzedaż kina Panorama. Brak basenu.

W paku im. Satyryków ogrodzonego niewielkiego wybiegu dla psów (więcej takich punktów w Lesznie, nie muszą być takie duże jak przy Ćwiczni)

Walki z dokarmiający i gołębie i mieszkańcami wyprowadzający psy na trawniki przed blokami /zniszczeniu ulegają krzewy/ i nie sprzątającymi po psach.

Więcej atrakcji dla mieszkańców

więzi sąsiedzkiej
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Wybiegu dla psów z uwagi na fakt że w lesie nie wolno puszczać zwierząt luzem przydałby się taki wybieg np w okolicach karczmy Borowej

Za mało połączeń drogowych z reszta miasta

Zagrożeniem są szybko jeżdzący po chodnikach rowerzyści i osoby na hulajnogach, brakuje odszczurzania, brakuje dużego parku - nieprzeładowanego
sprzetami, czystych terenów zielonych, chodników i powietrza, z wieksza iloscia ławek, prosze nie betonowac miasta

zanieczyszczone powietrze

Zbyt duże zageszczenie budynków

Zbyt duży ruch samochodowy w centrum

zbyt mało połączeń autobusowych, w ciągu dnia od 5.00 - 23.00 i w weekendy

Zbyt mało połączeń MZK i za rzadko jeżdżące autobusy

zieleni...każda dzielnica powinna mieć swój park

Znaczne zanieczyszczenie powietrza produktami spalania odpadów zarówno w kotłach mieszkańców, jaki i zakładów przemysłowych. Głośne zachowanie
przechodniów w godzinach nocnych, połączone często aktami wandalizmu. Niesprawna kanalizacja, która nie odpbiera wód deszczowych podczas burz i
intensywnych odpadów powoduje zalewanie piwnic. Problem opłakanego stanu dróg, zwłaszcza głównej ulicy Święciechowskiej, prawdopodobnie będzie w
przypadku tej ostatniej wkrótce rozwiązany, ale są liczne inne drogi wymagające remontu, np. droga dojazdowa na wiadukt w kierunku miasta..

Zniszczone cChodniki zagrażające bezpieczeństwu przechodniow i mieszkańców, chodnik z lat 70 ubiegłego wieku. Konieczość położenia nowych płytek

Zrewitalizowanych dróg osiedlowych i parkingów, spójności w obszarze małej architektury i elementów użytkowych (chodniki, śmietniki, ławki, latarnie) a
przede wszystkim dbałości o wieloletnie nasadzenia będące wizytówką tej części miasta! Spółdzielnia Przylesie w sposób karygodny obchodzi się z dorosłymi
drzewami, wycinając je w całości bądź znacząco okaleczając bez konsultacji a nawet bez wyraźnych komunikatów w tej sprawie.

Proszę w jednym zdaniu opisać charakter swojej części miasta (do 250 znaków).
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 408

przyjezdna mieszkańcom

mieszkaniowo-usługowa

Blokowisko z dużą liczbą mieszkań, ograniczoną zielenią i ogromnym problemem z parkowaniem samochodu.

Moja część miasta jest blokowiskiem z mieszkańcami w starszym wieku, plantami z pijaczkami na ławkach i młodzieżą pod wpływem różnych środków.

Zwarta zabudowa domów jednorodzinnych uniemożliwia niestety stworzenie większej ilości terenów zielonych

Ulica zapomniana inwestycyjnie a wykorzystywana jako wentyl bezpieczeństwa w przypadku prac drogowych w mieście. Nieprzemyślana rozbudowa osiedla
Leszczynko. obszar obecnie zajmowany przez MZZ przekształcić na park miejski. Więcej zieleni!

Dzielnica tak zapomniana przez miasto, że nawet nie znalazła się na liście miejsc zamieszkania. Międzytorze. Syf, smród, gołębie gówna. Dzień, w którym
zobaczę ekipę sprzątającą szkło i gówna pod wiaduktem zaznaczę w kalendarzu i oprawię w ramkę.

Moja część miasta jest typowym blokowiskiem ale zapewnia wszystkie podstawowe potrzeby- sklepy, szkoły, dobra infrastruktura komunikacyjna.

Moja część miasta jest pomijana w inwestycjach miasta. Brak dróg, chodników czy oświetlenia. Nie wspomnę o braku przystanku na ul. Kresowej .
Największym problemem jest stan ul. Gronowskiej i brak drogi od ronda

Zakorkowana przez parkujące auta
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Kołchoz gdzie nic się nie dzieje.

Osiedle bloków z dużymi zielonymi przestrzeniami pomiędzy.

Moja część miasta ma idealne położenie. Jest tu spokojnie i bezpiecznie a w bezpośrednim sąsiedztwie są sklepy, szkoła a do centrum można się bez problemu
dostać rowerem.

Lumpeksy , sklepy z alkoholem i pijacy na każdej ławce

Dobra lokalizacja, ulice wymagające rewitalizacji, budynki wymagające termomodernizacji co za tym idzie poprawa jakości powietrza.

Wygodna dzielnica mieszkalna. Brakuje w niej jednak (z kilkoma wyjątkami) ładnej architektury. Budynki mieszkalne czy użytkowe budowane były (i nadal są)
czy to w brzydkim modernistycznym stylu bądź w ogóle bez żadnego zastanowienia nad estetyką.

Osiedle jak osiedle, są ludzie, są sklepy, takie typowe "no-namo'we" osiedle jakich wiele, żyje się tu normalnie ale nie ma tu niczego szczególnego

Zatorze jest wspaniałe zorganizowaną społecznością, które niestety jest traktowana po macoszemu przez władze miasta zapatrzone w zdewastowane
kulturalnie, gospodarczo i wizerunkowo Śródmieście.

Dobre relacje sąsiedzkie, ciekawe miejsca do spacerowania, trochę brakuje drzew czy też innej zieleni, w nielotych miejscach mogłaby być lepiej
zagospodarowana.

Spokojna część miasta ale za dużo piesków w blokach i przez to brak sprzątania

Gronowo jest sypialnią z kiepską komunikacją, fatalną ul. Gronowską, małą ilością terenów zielonych, panuje względny spokój i jest blisko do centrum.

Osiedle domów jednorodzinnych. Sypialnia miasta.

Optymalne miejsce dla rodzin z dziećmi

Blokowisko w sąsiedztwie lasu.

Patologia

ul. Chopina jest nieutwardzona i przez wiele dni praktycznie nie przejezdna dla mieszkańców

Spokojna, najlepiej żyje się tu latem jednak zimą brakuje miejsc aby spędzić efektywnie czas.

Blokowisko

Bardzo dużo bezdomnych, patologii, brak poczucia bezpieczeństwa.

Coraz bardziej zurbanizowana, mało zieleni

Brak/odległe parki i place zabaw. Pogorszenie komunikacji poprzez zawężenie ul Fabrycznej. Kiepsko doświetlone i oznaczone, z ograniczoną widocznością
przejścia dla pieszych

Jest nieco oderwana od reszty miasta.

zielony dywan

Trudny dojazd, zakorkowane rondo

Składa się z bloków i domów wielorodzinnych (kilka rodzin), posiada potrzebne placówki (szkoła, przedszkole, przychodnia) oraz małe sklepy osiedlowe i
markety. Znajduje się między dwoma parkami (Jonstona i 1000lecia), w pobliżu stadionu.

Zaniedbane kamienice, wąskie chodniki, brak ścieżki rowerowej, źle rozwiązane komunikacyjnie skrzyżowanie Leszczyńskich, Lipowa, Poplińskiego

Bliski dostęp do przedszkola , sklepów itd

Spokojne i czyste miejsce.

Cudowne miejsce do mieszkania, ale droga dojazdowa masakryczna( gronowe Zacisze), wystarczyło by gdyby miasto wysypało drogę jakimś tłuczniem.

W okresie zimowym jeden wielki dym.
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Część, w której mieszkam charakteryzuje sie wysokim poziomem bezpieczeństwa. Jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi ze względu na szkole,
przedszkole, żłobek oraz skate plaze, orlik.

Proponuje przejechać się na Zatorze i wziąć głębszy oddech, można się udusić. Na Zatorzu mieszkają dużo starsze pokolenia, które ewidentnie niszczą i
zanieczyszczają powietrze. Naprawdę nie idzie tam momentami oddychać, byłaby to piękna okolica.

Pustka

Staro miasto dużo zabytkowych kamienic jest w opłakanym stanie

Dobra lokalizacja

W tej części miasta lubią na ławkach przesiadywać bezdomni a także ludzie w stanie upojenia alkoholowego. Służby bezpieczeństwa nie są w stanie nic z tym
faktem zrobić.

Blisko centrum.

Blisko centrum.

Brak dużego sklepu, sypialnia, brak dobrego połączenia autobusowego z centrum miasta

W tygodniu spokojna dzielnica, w weekend speluna i hałasy.

Alkoholizm, bezrobocie

Zabudowa jednorodzinna, w większości stare domy że starymi piecami, raczej stała grupa mieszkańców, sypialnią miasta, z której po wszystko trzeba
pojechać dalej.

Patologiczna, strach iść nocą, pełno osób w stanie nietrzeźwości

Dzielnica zapomniana przez miasto

Moja cześć miasta jest spokojna z dużym obszarem strefy zielonej i dobrą infrastrukturą

Nawierzchnia jednokierunkowej części Lipowej jest tragiczna i wymaga naprawy. Heven do wyprowadzki

Wyodrębniona część miasta, miejsce spokojne, w którym dominują domy jednorodzinne , dużo młodych rodzin

Jest to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Dobry dostęp do sklepów, oświaty, terenów zielonych i komunikacji miejskiej.

Okolica usługowo przemysłowa, spokojna w weekend.

Moja część miasta to zatorze i brakuje mi tam pływalni, którą mam nadzieje że miasto wyremontuje ją.

Mieszkanie znajduje się na obrzeżach miasta, gdzie panuje spokój, co jest dużym plusem. Dużym minusem jest droga dojazdowa, na której jest coraz więcej
głębokich dziur.

Wyjazd z gronowa to chyba glowny powod mojej czesci zamieszkania.

Stare bloki i dużo patologii. Alkoholizm. Śmieci. Dosyć zielono, ale nie wystarczająco. Dobra lokalizacja.

Bliskość dojazdu do węzłów na S5

Zielona enklawa

W sezonie grzewczym Zatorze jest strasznie zanieczyszczone - trudno się oddycha, a sadza osadza się na tarasach, parapetach i innych powierzchniach.

Przytulne osiedle w sąsiedztwie lasu.

Sypialnia z całą infrastrukturą sklepową i rekreacyjną

Międzytorze to dzielnica mało reprezentacyjna dla osób przyjeżdżających pociągiem, okropna nawierzchnia jezdni (Kasprowicza) i brak chodników. Ładnie jest
teraz przy szybowcu.
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Osiedle blisko lasu.

Dzielnica z niewykorzystanym potencjałem terenów zielonych (przed kościołem - pomiędzy ulicami Jeziorkowskiej i Łowieckiej oraz Tarkowskiego i
Jeziorkowskiej). Słabo skomunikowana, brak modernizacji Gronowskiej i dodatkowego dojazdu z ronda Antoniny.

Ogrody są bardzo spokojnym, przyjaznym miejscem do mieszkania

Dużo śmieci i resztek jedzenia na trawnikach

Zielona, spokojna okolica.

Sypialnia miasta

Niska zabudowa domów szeregowych.

Dobra komunikacja z centrum miasta,dobre zaplecze handlowe,spokojna okolica.

Spokojna i bezpieczna dzielnica, która prężnie się rozwija dzięki lokalnym inicjatywom z budżetu obywatelskiego.

Jest najlepsza .

Spokojna, wszędzie blisko, przy parku.

Spokój, cisza, wszystko na miejscu (sklepy,kościół, szkoła, przedszkola, skate plaza)

Spokój , cisza , kontakt z lasem - niedaleko Nadleśnictwo Karczma Borowa

Blisko, czysto

Brud, patologia, wandalizm

_---

Moja część miasta jest spokojna i przyjazna. Niestety na początku remontu dk nr12 w mojej okolicy zaczęły się pojawiać błądzące ciężarówki które znacząco
uszkodziły drogi które już przed tym wymagały remontu.

Sportowy -blisko stadion żużlowy

Spokojne, ciche

Duży ruch aut brak miejsc parkingowych mało zieleni i rekreacji brak możliwości do wyjścia z dziećmi

Dzieci i młodzież nie mają miejsca do spotkań. Od ulicy Na Skarpie aż do Estkowskiego nie ma ani jednego placu zabaw, terenu zielonego dla seniorów. Nie ma
nic.To smutne że te dzieci większość czasu spędzają w domach zamiast na świeżym powietrzu.

Mała wioska, fatalne drogi, kiepska jakość powietrza

Spokojna i bezpieczna dzielnica, bez zgiełku miasta, lecz blisko centrum.

Najfajniejsza dzielnica miasta, niestety powoli się starzeje.

Brak plau zabaw dla dzieci!

Dobre miejsce dla rodzin z dziećmi

Największym atutem jest bliskość lasu

Spokojna dzielnica,latwy dojazd do centrum

Czesc miasta ktora jest na uboczu ale ktora tym samym jest spokojniejsza od reszty miasta. Nie ma tu korkow, tlumow ludzi.

Wylęgarnia menelstwa - przykre ale prawdziwe,

spokojne miejsce, bliskosc centrum

sypialnia
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Jak każda w Lesznie, to betonoza, mnóstwo śmieci i powietrze którym nie da się oddychać. Pozostaje się wyprowadzić.

Smog , brud, smród

Zatorze część miasta z zabudową domków jednorodzinnych, ulica reja, będącą do tej pory spokojną przez remont s5 stała się ruchliwą ulicą, od 6 do 21-22 co
chwilę słychać samochody, które jadą zbyt szybko klaksony bo ktoś wymusił pierwszeństwo.

Bliskie dojście do pracy. Brak odpowiedniej komunikacji miejskiej!

Przestrzeń uporządkowana, estetyczna i historyczny charakter.

Miła spokojna okolica

Od 1985 Zatorze bardzo się zmieniło na plus. Brakuje jednak kolejnych miejsc z małą architekturą zieloną. Zatorze się rozrasta przez co zaczyna być ciasno na
placach zabaw i w miejscach uprawiania sportu. Do tego smród z kominów.

Jedna z piękniejszych dzielnic miasta

Zaniedbana

stare miast to trochę zaniedbana część i zatłoczona samochodami

Zatłoczona dzielnica poprzez którą kierowany jest cały ruch

Dobra lokalizacja z dostępem do lasu, który jeszcze jest (zbyt dużo wycinek w ostatnim czasie w okolicach szpitala)

Typowa dzielnica mieszkaniowa

Ciche spokojne miejsce z kiepskimi drogami dojazdowymi.

Spokojna dzielnica stała się głównym dojazdem/zjazdem drogi S5. Poprowadźcie tranzyt do starej piątki łącznikiem dla Tir-ów i karetek z Góry.

dzielnica domków jedno i wielorodzinnych, sypialnia Leszna

Nie ma ćpunów w okolicy. Przynajmniej ich nie widać

Okolica Starych Pomp to jedna z lepszych lokalizacji w Lesznie; wszędzie blisko, zielono, spokojnie, dobry dojazd lub dojście do pozostałej części miasta.

Spokojne miejsce, da się odpoczywać po całym dniu pracy, jest bezpiecznie.

Blokowisko z mala ilością terenów zielonych. Dogodny dojazd do każdej części miasta.

Mało miejsc parkingowych, znaczne utrudnienia z powodu natężenia samochodów nauki jazdy, zmniejszenie prędkości ruchu na jezdniach,

Rejon mieszkaniowo - usługowy.

Brak infrastruktury drogowej z ciągami komunikacji oraz brak infrastruktury zielonej

Brak boiska, dosyć duży ruch samochodów osobowych. Pole Antoniny jest niewyobrażalnym plusem

Moja część miasta to kameralne jednorodzinne domy otoczone zielenią, przestrzeń do spacerów, aktywności �zycznej. Niestety brakuje infrastruktury ulicznej-
toniemy w kaluzach i błocie

Cześć mista typowo mieszkalno sypialniane. Brak jakich kół wiek miejsc do spędzenia czasu po za domem

Ciekawa historia tej dzielnicy, odrębność wynikająca z faktu, że całkiem niedawno była to niezależna miejscowość, troska mieszkańców o swoje otoczenie.

przestrzen

Niegdyś spokojne osiedle (blokowisko), obecnie wylęgarnia młodocianych chuliganów.

Coraz mniej lasów które są wycinane pod budownictwo. Bloki, domy, parkingi.

Brak odpowiednich dróg i bardzo kiepski dojazd i wyjazd z Gronowa

Blokowisko
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moje osiedle jest łącznikiem między starym miastem a kolejno powstającymi osiedlami mieszkaniowymi , w pobliżu znajduje się wiele zabytkowych już
budynków pamiętających dawną świetność miasta

spokojna z małą dostępnością do części sportowo - rekreacyjnej

Moja cześć miasta jest spokojna, bezpieczna i daleka od miejskiego zgiełku.

Moja część miasta jest jeszcze cicha i zielona.nadal brak bezpieczeństwa na kiepskich drogach i braku oświetlenia.

Stosunkowo nowe bloki, dobre sąsiedztwo.

Bliskosc i dostepnosc wszystkiego czego potrzeba do funkcjonowania i zycia.

Smród w zimie palenie śmieci, zalewanie po opadach, dziurawe drogi, brak miejsc parkingowych

Fajne miejsce do beztroskiego, sąsiedzkiego, wychowywania dzieci.

Bardzo spokojny obszar jednocześnie znajdujący się w centrum miasta, w bliskiej okolicy są szkoły i supermarkety, bezpieczna dzielnica

Zabytkowa, spokojna.

Zatorze składa się w większości z domków jednorodzinnych. Brak parków, terenów spacerowych, nie ma gdzie wyjść z psem na spacer. Każdy możliwy wolny
teren zamieniany jest na plac budowy deweloperow. Dzielnica zakorkowana w okolicy godzin 6, 14 i 22.

Zielone, zły stan dróg

W mieście nie ma parków. Mniej żużla więcej parków.

Najlepszy przykład niezrównoważonego rozwoju miasta, każdy wolny skrawek ziemi jest zabudowywany - obszar zabudowany się stale rozrasta, a za tym nie
idą inwestycje w infrastrukturę - brak utwardzonych dróg i choć jednego porządnego parku.

Czuć minioną epokę ...... Aleje w pobliżu czasem za dużo tam spozywajacych alkohol

Bardzo duże problemy z wandalizmem, alkoholizmem oraz ze skutkami obu problemów.

Zatorze to Zatorze Spokój i co najważniejsze - myślenie o innych - sąsiadach, gościach itd. itd

Podwale - osiedle domków jednorodzinnych, zatopionych w niewielkich ogródkach, ale wciąż jednak w Mieście.

Spokojne domki jednorodzinne z dała od miejskiego zgiełku

Wilkowice, TU chce się żyć

Mieszkaniowo-uslugowy bez bazy rekreacyjno wypoczynkowej i sportowej.

Ciche i spokojne osiedle blisko lasu, sporo terenu zielonego, dobry dojazd do innych części miasta

Brudne powietrze

Coraz lepsza infrastruktura i zagospodarowywanie okolicznych terenów, częściowy brak utwardzonej nawierzchni drogowej, spokój.

osiedle w większości zaniedbane poprzez społeczeństwo

Gronowo to ciągle wieś doklejona do miasta.

Jakiś czas temu była to wiejska część miasta, dookoła pełno zieleni.Dziś same bloki, markety i wszechobecny beton.

Bezpieczeństwo-Mieszkańcy budynków socjalnych w tym całą pewnością cyganie sprawiają problemy. Zanieczyszczone powietrze zimą. Dzielnica pilnie
potrzebuje kolejnej drogi, która odciąży ruch przy rondzie. NA + ,,orlik,, i zieleń, choć niezadbana.

Spokój i cisza. Problematyczne jest z pewnością brak światłowodów w części miasta w której mieszkam. Brak możliwości spaceru z odpoczynkiem - przykład.
idąc na spacer, jest brak ławek, aby można było spokojnie usiąść i odpocząć. (Żwirownia)

Charakter dzielnicy Gronowo. Raczej spokojna dzielnica ale tylko do godziny 20-tej. Po zmroku grupki młodzieży hałasującej i pijącej alkohol. Owszem Straż
Miejska jest obecna w godzinach jak jest widno. Zanieczyszczona przez piece węglowe.
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Blokowiska z coraz mniejszą liczbą terenów zielonych.

Moja cześć miasta należy do spokojnych, cichych i bezpiecznych.

Spokojna, jednorodzinna okolica

Centrum miasta - blisko do podstawowych sklepów, kawiarni, restauracji - piękny deptak szczególnie w okresie letnim, jednak coraz więcej nieczynnych
punktów. Przydałby się basen lub inne miejsce rekreacji.

Brud, smród, mało drzew + wycinka kolejnych, brak terenów zielonych i sciezek rowerowych

Największy problem w Zaborowie tworzy się od października do marca kiedy ludzie zaczynają palić w piecach, zatrucie powietrza jest ogromne a niestety straż
miejska nie reaguje w porach wieczornych.

Zabytkowa, acz zaniedbana okolica - krzywe i wąskie chodniki, dziurawe jezdnie, mało zieleni przyulicznej, dominacja samochodów (wąskie chodniki na rzecz
miejsc parkingowych).

Wszędzie blisko , lecz mało nowych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Miasto o dużym potencjale, lecz ślepej władzy, która nie myśli perspektywicznie.

Zanieczyszczone powietrze i dziurawe drogi.

Dzielnica domków jednorodzinnych z bardzo dużym zanieczyszczeniem powietrza, w okresie grzewczym spowita smrodliwymi dymami.

Bezpieczna, szybko rozwijająca się dzielnica z ciągle jeszcze nie najlepszym stanem powietrza - szczególnie w okresie wymagającym dogrzewania domów.

Ciężki wyjazd z zatorza w stronę miasta.

ul. 17 Stycznia - brak kanalizacji deszczowej a sanitarna o małej średnicy 200 mm z rurami betonowymi, głośna ulica - kostka brukowa z licznymi dziurami , a
uważam że ta ulica winna być ulicą reprezentatywną w Lesznie.

coraz większa liczba ogrodów zmienia się w pustynię dla zwierząt

Najlepsza część miasta gdyby nie to, że niestety zdarzają się częste kradzieże i włamania-przydałby sie monitoring (Francuska)

Dobrze położona, ale z niewyremontowanymi drogami osiedlowymi Włodarczaka, Andrzejewskiego, Mierosławskiego, śmierdzącą kanalizacja i brakiem
parkingów dla mieszkańców oraz z nie podłączonymi do mpec kopciuchami np. przy ul. Andrzejewskiego.

Centrum; spory ruch pieszy i zmotoryzowany, stare budownictwo, teren zagospodarowany do granic możliwości.

Bezkonkurencyjna

Niewysokie blokowisko w dobrej lokalizacji, idealne dla rodzin z dziećmi

Zdominowana przez przemysł

Bliskość lasu, natury

dobry dostęp do wszystkich instytucji i handlu

Zatorze jest dzielnicą zapomnianą przez miasto. Tutaj nic się nie dzieje, nie ma parku, nie ma dokąd pójść na spacer. Stan dróg (Święciechowska, Wolińska czy
Reja), chodników pozostawia wiele do życzenia. Jest brudno, brak koszy na śmieci.

Ulice dawnego Raju zostały po likwidacji spółdzielni Przylesie zostawione samym sobie. Mieszkam Na Skarpie i w najbliższej okolicy nie ma żadnych miejsc do
spędzania wolnego czasu. Żadnych placy zabaw, żadnych siłowni na otwartym powietrzu.

Spokojna część miasta

Os. Grunwald zlokalizowane jest w najlepszy sposób z całym miastem, wszędzie można dotrzeć pieszo.

Cisza i spokój ale trzeba uważać na złodzieji grasujacych po piwnicach i co ukraść z niżej położonych balkonów gdy nikogo nie ma w domu

Przylesie, Estkowskiego, na skarpie i te okolice nie oferują miejsc dla osób starszych czy dzieci. Może jakiś mały obszar z ławeczkami dla seniorów, miejsce dla
ich integracji. Brakuje też placów dla dzieci, chociażby małych.
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Sypialnia miasta, bez infrastruktury użyteczności publicznej.

Moja część miasta jest spokojna z niestety nie wystarczającą ilością miejsc parkingowych.

zabudowa podmiejska , .dużym walorem jest zbiornik wodny, na szczęście ciągle w stanie półnaturalnym.Mimo znacznej poprawy jakość powietrza nadal jest
słaba . Komunikację z centrum miasta utrudnia przejazd kolejowy, często i długo zamkniety.

Świetna lokalizacja. Spokojne i zadbane osiedle.

Blokowisko zadymione przez sąsiadujący z nim osiedla domków jednorodzinnych oraz pełne psich odchodów.

Niebezpieczne i brudne z brakiem miejsc do parkowania.

Odcięta od reszty miasta przez tory- brak wiaduktu

Spokojne miejsce do wychowywania dzieci.

Spokojne osiedle domów jednorodzinnych, do którego niestety najbezpieczniej dojechać samochodem z powodu braku chodników, ścieżek rowerowych.

Właściwie wystarczy jedno słowo o Zatorzu - SMOG. Nalezy do�nasować straż miejską, zatrudnić nowe osoby, zwiększyć liczbę kontroli w domach oraz
stosować nowoczesne technologie (np. drony) do karania nieodpowiedzialnych mieszkańców Leszna!

W miarę spokój ale wszędzie blisko przestrzeń

teren podmiejski

latem piknie ,zima TRAGEDIA smród smród smród smród smród smród smród smród smród

Ruchliwa okolica zwłaszcza w godzinach 7-18, wąska droga i chodniki.brak ochrony pieszych! Brak miejsc parkingowych dla mieszkańców.

dobrze położona, dobra komunikacja i spokojna

Przyjemnie i blisko do wielu miejsc.

Miejsce spokojne, przyjazne rodzinom, niedaleko miasta i lasów na Gronówku, jednak z brakiem oferty kulturalno-integracyjnej.

Zielona i w miarę spokojna okolica

W okresie jesienno-zimowym brak możliwości przewietrzenia mieszkania, nie mówiąc już o wyjściu z domu na spacer . A wszystko to przez wszechobecny
smog!!! Nikt tego nie kontroluje, nikt już na tym nie panuje.

Miejsce przypominające bardziej krajobraz wiejski, w pozytywnym znaczeniu. Blisko natury, lady, pola, ścieżki rowerowe. Można w tej części miasta odpocząć.

Pozbawiona infrastruktury handlowej, niska integracja obywatelska, nie zagospodarowana tzw. żwirownia i teren wokół niej, katastrofalny stan dróg,

Piękne zielone otoczenie, spokojni mieszkańcy.

Sypialnia nowobogackich i emerytów

Zdecydowana degradacja tej części miasta poprzez przekształcenie lokali komunalnych w socjalne i stworzenie obszarów wykluczenia w miejscach, ktore
powinny być chlubą miasta

Zabytkowa część miasta, jednakże z problematycznymi mieszkańcami.

bardzo dużo starych domów z piecami CO a w związku z tym w okresie jesiennym i wiosennym ogromne zaczadzenie

Bardzo głośna okolica i przeładowana ruchem samochodowym, ponadto w okresie grzewczym (od października do nawet maja) bardzo zanieczyszczone
powietrze.

zwarta , rozwijająca się największe potrzeby to budowa alternatywnych dróg wyjazdu/przyjazdu

Liczna zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna, usługi. Mała ilość terenów rekreacyjnych oraz małej architektury dla najmłodszych. W szczycie
komunikacyjnym wyjazd z dzielnicy jest problematyczny

Spokój i bezpieczenstwo
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Moja część miasta jest schludna i bardzo dobrze prosperująca

Śmieci,wandalizm,

Jest super, blisko do centrum i blisko poza miasto

starówka i okolice wiaduktu zaniedbane

Moja część miasta, jak i większość jego terenów, jest niestety zacofana, jest to głównie wina patologicznych mieszkańców, ich nieprzystosowania do życia w
nowoczesnym społeczeństwie. Patología rządzi w mieście

Ul. Studzienna, spokojne i ciche miejsce do mieszkania z dobrym dojazdem, świeże powietrze od strony balkonów. Nie narzekam tutaj na nic.

Totalna degrengolada: pijaństwo, bezdomni na ulicach, psie kupy na chodnikach, pobicia, nocne wrzaski, strach wyjść po 21 godz., brzydkie kamienice.

pracowici mieszkańcy

Dzielnica domków jednorodzinnych z lat 70 i dymiącymi kominami piecu.

Zatorze-kiedys super lokalizacja spokojne osiedle,dogodne drogi dojazdowe,obecnie dziurawe,zakorkowane,strefa �rm płaci podatki a mieszkańcy nie maja nic
z tego aby problemy  

Ciekawa, spokojna dzielnica z dużym potencjałem.

Notorycznie zaśmiecana. Mimo moich starań i pracy!!!

Blokowisko, a przestrzeń pomiędzy blokami zapchana samochodami. W promieniu 400 m Biedronka, Lidl, 5 Żabek, Polo Market a zielonego skweru, ławki brak.

Jest bardzo zielona i raczej spokojna

Urocza, spokojna, zepsuta korkami oraz tragicznym stanem dróg.

zabudowa jednorodzinna

Spokojne, ciche.

W ciągu 30 lat zieleń ginie. Po wycięciu nie sadzi się nowych drzew.

duży ruch komunikacyjny

Starsze blokowisko z dobrym położeniem, dostępem do sklepow i usług, dobrą infrastrukturą rowerowa, lecz bez ciekawszych terenów zielonych.

Miejsce idealne dla rodzin- sklepy, las, szkoła, przedszkole. Wolna przestrzeń.

Przyjemna dzielnica z życzliwymi ludźmi, zmagającymi się z fatalnym stanem dróg!!!

Miejsce mile i bezpieczne czyli brak patologii ze Śródmieścia

Bardzo dużo lasów

CHARAKTER MIESZKALNY, BRAK ŚCIEŻKI ROWEROWEJ - KŁADKI NAD DROGĄ MIĘDZY OS. WIENIAWA A OS. OGRODY

Gronowo jest jak miasto w mieście. Niezależne, z bliskością wszystkiego co potrzebne.

Cicha, spokojna okolica z miejscem do rekreacji.

Typowo miejski, zabudowa z płyty lat 90. Nic ciekawego.

Jest bezpieczna oraz urokliwa

Sensownie zabudowana blokami przestrzeń dająca możliwości stworzenia prawdziwej społeczności

Dobre miejsce do mieszkania - wszędzie blisko.

Miejsce w którym mieszkam to skupisko bloków znajdujące się w pobliżu stadionu dostępność do zieleni do rekreacji ruchowej duży obszar parków i zieleni

Dobrze skomunikowane, ciche i spokojne osiedle.
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Tu dobrze się mieszka, bo przetrwały więzi społeczne, mieszkańcy są otwarci i bardzo zaangażowani społecznie, gospodarczo i obywatelsko , co sprawia , że
mimo braku woli włodarza dzielnica się rozwija korzystając z BO i zaangażowania mieszkańców

Poczucie braku bezpieczeństwa, puste ulice wieczorami. Jako plus bliski dostęp do sklepów spożywczych.

Cicha i bezpieczna okolica

Gronowo w ostatnich latach bardzo się rozrosło i zostało wcielone do Leszna. Mam wrażenie, że mieszkańcom, którzy żyją tu od dawna niebardzo to
odpowiada. Dlatego potrzebne są miejsca integracji mieszkańców.

Bardzo przyjazna oraz coraz bardziej rozwijająca się pod wzgledem mieszkaniowym

Jest uboga w miejsce La gdzie mogę iść z dziećmi. Brak w najbliższej okolicy placu zabaw z prawdziwego zdarzenia

Smog, kopciuchy jakby Indianie rozpalali ogniska po zmroku.

Moja część miasta ma dość nowoczesną architekturą z odrobiną zieleni.

Starzejące się społeczeństwo, bez możliwości aktywnego uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym.

Spokojna ułożona dzielnica

Zielona i spokojna dzielnica o dużym rozwarstwieniu społecznym. Niestety zarówno dzielnica jak i całe miasto, nie oferują zbyt wiele ludziom młodym i
ambitnym. Sytuację ratuje jedynie skrócony czas dojazdu do Poznania oraz Wrocławia i praca zdalna.

To spokojna i bezpieczna dzielnica.

Centrum

Blisko lasu

zatłoczone samochodami parkującymi gdzie popadnie

Cześć miasta składająca się w większości z domków jednorodzinnych. Spokój i cisza.

W mojej części miasta dzieję się dużo ciekawych rzeczy takich jak wandalizm, pobicia i narkomania.

Domki jednorodzinne zamieszkałe przez młode malrzenstwa

Niebezpieczna, ale wygodna.

Spokojna dzielnica , dobrze się tu mieszka

Parkują tu samochody z okolicy aby spędzić wolny czas. ludzie przyjeżdżają do lasu, na plac zabaw. Dobrze rozwijając to miejsce w tym kierunku

.

Spokojna dzielnica

W mojej części miasta nastolatki nie mają co robić na dworze po szkole. Trawniki i chodniki zabrudzone, bo ludzie nie sprzątają bo swoich psach.

Bliski dostęp do hali sportowej, stadionu mini zoo, dobra komunikacja oraz centrum handlowe.

Jest to najzwyklejsze w świecie miejsce które niczym się nie wyróżnia

Jestem zadowolona

Jedyny minus to brak parkingów. Po 20 już nie znajdziesz miejsca do zaparkowania samochodow. Myślę że szlabany na osiedlach by to zmieniły.

Korki przy rondzie, problemy z wyjazdem z Gronowa w "godzinach szczytu", straszny stan ulicy Gronowskiej, zalania przy każdym deszczu.

Zatorze: "Rozwój - Życie - Przyszłość".

Dużo obcokrajowcow którzy czasem robią sporo hałasu, widać ze trochę ruszyło inicjatyw budzących starówkę!

Moja część miasta ma charakter głównie mieszkalny, posiada niedostateczna ilość terenów zielonych, istnieje potrzeba tworzenia jak największej ilości
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skwerów.

Nuda i nieżyczliwi ludzie

Centrum: wspaniałe restauracje, miejsca aktywności kulturalnej, kilka atrakcyjnych sklepów, piękny lecz "zamknięty" Ratusz i miejsca z "zielonym" potencjałem
KONTRA wandalizm, pijani awanturnicy, psie kupy, puste lokale.

dobrze zaprojektowane środowisko do życia, z przewagą zalet ponad minusy, nie zepsute przez patologie planowania przestrzennego III RP.

Budynki "czworaki" , fajni sasiedzi, pole,konie, brak drogi, dziury, bloto

niezła przestrzeń życiowa ....

Ul.Królowej Jadwigi to zapomniana część miasta. Okropny chodnik, można połamać nogi. Inwestycja Goplana skutecznie zablokowana, co powoduje, że ta
część miasta wygląda jak po wojnie. Blok socjalny powinien być zlikwidowany w tej części miasta.

Niestety, nie za bardzo wiem jak je opisać

Moja część miasta jest tragicznie skomunikowana z resztą Leszna, powietrze jest obrzydliwe (straż miejska jak i sami mieszkańcy niekoniecznie chcą coś z tym
zrobić) oraz przyjazna dla ludzi.

Podoba mi się rozplanowanie zatorza ale jakosc powietrza jest tragiczna.

To miejsce zielone. Ale brak parku (ławek, dróżek dla osób z niepełnosprawnymi) należy rozwinąć potencjał tego miejsca w kierunku Zieleni

Głośna, przejeżdżające auta zagłuszają telewizję

Spokoj, bliskosc lasu. Kumoterstwo poligyczne, odnowienie ulicy Cybulskiego mimo ze byla najlepiej utrzymana ulica na osiedlu. Ankieta, pytania wymuszajace
tylko dobra odpowiedz.

Gronowo spokojne i zazieleniona. Są miejsca do uprawiania sportu. W okresie grzewczym zanieczyszczona (spacer wieczorem jest niebezpieczny dla zdrowia).
Zbyt mało miejsc integracji seniorów, słabo skomunikowana z centrum. Brakuje ławek i śmietników.

Przytulna zgrana wygrywająca budżety obywatelskie - sąsiedzka

Hałas z lotniska i dym z kominów.

Spełnia moje oczekiwania.

Blokowisko z wielkiej płyty zmieszkańcami w przeważającej części po 50 roku życia, osobami z nałogami, młodzieżą sprawiającą stany zagrożenia - hałas,
agresja.

Widać duży rozwój

Spokojna ulicach, życzliwi sąsiedzi dużo zieleni.

Spokojne i ciche miejsce kilka minut pieszo od Starówki.

domki jednorodzinne brak terenów zielonych wysokie krawężniki mało dróg asfaltowych lub wyłożonych kostką..brak drzew wzdłuż dróg

Jest ciekawym obszarem, lecz zapomnianym przez władze.

Moja część miasta jest bezpieczna, zielona, bogata i dobrze skomunikowana z pozostałymi częściami miasta. Są w niej liczne sklepy a zarazem miejsca do
wypoczynku i uprawiania sportu.

Zatorze to ogółem dobre, bezpieczne miejsce do mieszkania z wieloma możliwościami spędzania wolnego czasu, jednak infrastruktura drogowa na niektórych
ulicach, oświetlenie i poziom zanieczyszczenia powietrza pozostawia trochę do życzenia.

Dziurawa ulica

Bieda

Jestem spoza Leszna

Posiada mało miejsc do rekreacji i spędzania wolnego czasu.
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Bardzo słaba sieć komunikacji miejskiej, z ledwo trzech kursujących autobusów od jakiegoś czasu są tylko dwa

Z cichej części miasta Gronowo stało się zakorkowaną wizytówka miasta. Do tego ul. Gronowska z dziurami w drodze i zalana podczas opadów.

Niebrzydka, lecz nudna

Nie ma boisk do granie w piłkę nożną/koszykówkę. Chodzi o ulice niepodległości.

Moja część miasta jest stosunkowo spokojna, oddalona od większych dróg. Wszędzie można dojść pieszo lub dojechać rowerem.

Brudna i niebezpieczna

Zieleń, blisko do centrum miasta, stadionu

Piękna zielona okolica, szkoda że deweloperzy się tu rozpędzają z budową, niszcząc te okolice. Był klimat, nie ma klimatu!

Ulice do naprawy, fatalny stan

Ulice są w okropnym stanie. Nie da się po nich za chwile iść, a co dopiero jechać.

moja część miasta znajduje się b.dobrej lokalizacji, sklepy stacja benzyn.główna droga, park

Cudowne miejsce do ucieczki przed cywilizacją, wyciszenie, spokój, niczym na wsi.

Bieda i patologia

Nic specjalnego, taka dziura z daleka od syfu obszczymurów w centrum

Mieszkam w Rydzynie. Jestem z tego bardzo zadowolona aczkolwiek brakuje tu lepszej komunikacji miejskiej.

Zaborowo to spokojna okolica, w której czuję się swojsko i bezpiecznie jak na wsi.

Spokojna i pusta

Największą zaletą Gronowa jest bliskie sąsiedztwo lasu, w którym można spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Ponadto na plus oceniam bliskość ścieżek
rowerowych.

Blisko do centrum, aby dojść pieszo, nie ma uciążliwości miasta. Brak pieców węglowych - jakość powietrza jest znacznie lepsza niż na Zatorzu lub w
Śródmieściu. Dogodne wyjście do lasu, łatwy dostęp do szkoły oraz sklepów o małej powierzchni.

Ładne, czyste, niewielkie Strzyżewice

Ludzie się znają i można liczyć na ich pomoc ale niestety przybywa bezdomnych którzy są zgrozeniem.

Wiele projektów obywatelskich.

Stare domy wolnostojące otoczone ogrodkami

Łatwy dostęp do sklepów spożywczych,

Bezpiecznie i czysto, jednak brakuje miejsc do spędzania czasu dla młodzieży w wieku 16+ lat oraz dróg asfaltowych

osiedle funkcjonujące jak nie dużua wioska, spokojne i samowystarczające, a jednocześnie blisko centrum miasta

Zatorze - zgodnie z nazwą, odcięte jest od miasta torami kolejowymi. W innych miastach nie do pomyślenia jest, aby taka duża i ważna dzielnica

Moja część miasta jest bardzo spokojna i nudna

Spokojna część miasta.

W tej części miasta dominują osiedla bloków, ale brakuje miejsc spotkań oraz miejsca rekreacyjnego dla pupili (wybieg).

To moje miejsce na Ziemi..uwielbiam je :)

Kiepsko się żyje, goły teren bez drzew, bez ścieżek rowerowych, kiepska komunikacja miejska, słaby dojazd samochodem rano zawsze wąskie gardło do
przejazdu przez tory gdzie szlabany ciągle zamknięte.
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Brak miejsc aktywnego wypoczynku, basenu, Stary Rynek jest miejscem dla bezrobotych spozywających alkohol i sklepów z smierdzaca odzieża. Uliczki wkokło
starch nimi chodzić. To miasto nie rozkwita a umiera. nic sie nie dzieje

Równoważnik zdania: Bloki. Zdanie: Bloki są.

Jest dobra

bloki i arkadia leszno

Miejsce na spotkania głośnej młodzieży i ludzi spożywających alkohol na ławkach szczególnie latem, jestem za likwidacją ławek w miejscach poza parkami

Moja część miasta jest ładna, spokojna, blisko lasu :-)

Przez wiele lat miał charakter handlowy, w tej chwili powinien mieć charakter usługowy, gastronomiczno-kulturalny

Fajna okolica pozbawiona miejsca do wyjścia z dziećmi

magiczne, urokliwe, spokojne, wyjątkowe,

Szara, zaniedbana od wielu lat ul. Święciechowska.

Dobre położenie z dala od centrum. Bliskość przedszkola i szkoły.

Zabudowa jednorodzinna

zielone płuca miasta

Moja część miasta to sąsiedzi - żerujący bezkarnie poprzez samowolne zainstalowanie do mojego budynku wywietrznika od pieca gazowego...

jest spokojna

spokój, poczucie bezpieczeństwa

jest spokojna i utrzymana w czystości

życzliwi sąsiedzi. Dzielnica w okresie grzewczym szara, śmierdząca chmura smogu

SMOG w okresie jesienno-zimowym

Dostępność do punktów handlowych, usługowych, osiedla z zielenią i place zabaw

jest spokojna

jest zielona, kompaktowa

Zapomniana przez władze część miasta tzw. zatorze w kierunku Wschowy. miedzy Zaborowem a szybowników.

Dzielnica domów jednorodzinnych z ogrodami i small biznesem
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Proszę wskazać najtrafniejsze określenie Leszna w przyszłości (1 odpowiedź).
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Jednokrotny wybór osoby głosującej

Możliwe odpowiedzi:
1. Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w jego zarządzanie poprzez różnorodne formy partycypacji społecznej.

2. W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby (praca, kultura, studia itp.) realizować w większych miastach, do których można szybko
dojechać.

3. Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych.

4. Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu i możesz go przeznaczyć na przyjemności.

5. Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą wychowywać dzieci.

6. Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę spędzania czasu i opiekę.

7. Nie udzielono odpowiedzi

Wykres 99. Proszę wskazać najtrafniejsze określenie Leszna w przyszłości (1 odpowiedź).

Leszno jest miastem, w którym mieszkańcy aktywnie włączają się w
jego zarządzanie poprzez różnorodne formy partycypacji społecznej.

9% (69)

W Lesznie można spokojnie mieszkać, odpoczywać, a inne potrzeby
(praca, kultura, studia itp.) realizować w większych miastach, do
których można szybko dojechać.

23% (180)

Leszno to nowoczesne miasto z ciekawą ofertą dla ludzi młodych. 12% (92)

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracisz czasu
i możesz go przeznaczyć na przyjemności.

23% (178)

Leszno to miasto, w którym młode rodziny ze spokojem mogą
wychowywać dzieci.

15% (117)

Leszno to miasto dla starszych ludzi zapewniające interesującą ofertę
spędzania czasu i opiekę.

9% (71)

Nie udzielono odpowiedzi 9% (73)

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badań ankietowych

Liczba głosów oddanych na poszczególne
odpowiedzi kształtowała się od 69 do 180
co prezentuje Wykres.

Głosujący najczęściej - równo lub powyżej
ŚREDNIEJ wybrali odpowiedzi:

W Lesznie można spokojnie
mieszkać, odpoczywać, a inne
potrzeby (praca, kultura, studia itp.)
realizować w większych miastach,
do których można szybko dojechać.
Leszno to miasto, w którym z uwagi
na jego wielkość nie tracisz czasu i
możesz go przeznaczyć na
przyjemności.
Leszno to miasto, w którym młode
rodziny ze spokojem mogą
wychowywać dzieci.

Najrzadziej - poniżej ŚREDNIEJ wybrali
odpowiedzi:

Leszno jest miastem, w którym
mieszkańcy aktywnie włączają się w
jego zarządzanie poprzez
różnorodne formy partycypacji
społecznej.
Leszno to nowoczesne miasto z
ciekawą ofertą dla ludzi młodych.
Leszno to miasto dla starszych ludzi
zapewniające interesującą ofertę
spędzania czasu i opiekę.
Nie udzielono odpowiedzi

Dlaczego mieszkasz w Lesznie, a jeśli nie mieszkasz, to za co lubisz Leszno? (do 1000 znaków)
Udzielenie odpowiedzi nie było wymagane
Odpowiedź osoby głosującej

Odpowiedź

Nie udzielono odpowiedzi - 364

mieszkam w Lesznie z wyboru
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Tu mieszkam, bo tu się urodziłam, tu mam swoich najbliższych, tu pisze swoją historię. Lubię Leszno za jego moim zdaniem optymalną wielkość.

Mieszkam bo się tu urodziłem, pracuję i żyję. Wolałbym w Chorwacji ale mnie nie stać.

Leszno jest miastem w którym niczego mi nie brakuje, wszędzie jest blisko. W ostatnich latach widzę duży rozwój miasta co przyczynia się do zwiększania
atrakcyjności Leszna

Wielkość miasta w sam raz. Komunikacyjnie nie ma tragedii a wszystko co potrzebuję, kino, teatr jest na miejscu. Dobra komunikacja do Wrocławia i Poznania

Jest to moje miasto rodzinne, czuję się tu bezpiecznie. Nie tracę czasu na dojazd do pracy, jak w dużym mieście. Idealne miejsce dla rodzin z dziećmi.

Powrót do rodzinnego miasta wydawał się dobrym wyborem, gdy ceny życia w Poznaniu poszybowały w górę, ale teraz są mocno zbliżone.

Leszno jest największym miastem w okolicy i bardzo dobrze się tu żyje, a jego położenie umożliwia szybki dostęp do największych aglomeracji w kraju ( Poznań,
Wrocław) dając wiele możliwości.

Bo lubię to miasto

Bo tu się urodziłem

Za żużel i dużo parków.

Leszno to dom rodzinny. Niestety miasto się nie rozwija. Staje się zaściankowe, nic ciekawego się nie dzieje. Nie każdy lubi żużel. Jedno czy dwa głośnie
wydarzenia w roku to za mało. Reszta bardzo słabe.

Mieszkam tu od urodzenia. Lubię to, że mogę dostać się wszędzie pieszo lub rowerem. Jest nieduże, ale idealne do życia dla mojej rodziny. Nie czuć tu
pośpiechu.

Kilkanaście lat temu Leszno przyciągnęło mnie z rodziną jako miasto zielone, spokojne, nie przytłaczające, a jednocześnie na tyle duże, że nie trzeba nigdzie
jeździć, żeby cokolwiek załatwić czy kupić i od kilkunastu lat już w nim mieszkamy.

Lubię Leszno bo jest dobrym miejscem do mieszkania. Czuję się tu bezpiecznie, można wszystko załatwić nie tracąc czasu w korkach. Jest dobrym miejscem
na wychowywanie dzieci.

Nie jest za duże ani za małe

Miasto dobrze skomunikowane, optymalnej wielkości.

Jest to moje miasto rodzinne. Podoba mi się, że miasto pod wieloma względami jest bardzo zbilansowane, czyniąc je bardzo wygodnym do życia. Bardzo lubię
historyczny charakter miasta oraz ilość ciekawych budynków w centrum, które udało zachować się do dziś.

Mieszkam bo nie mam możliwości się stąd wyprowadzić, utknąłem tu niczym zwierzę w ZOO ale uwiązany wręcz jakąś klątwą. Miasto bez perspektyw.
Wymowne jest też to, że ankieta pozwala w większości udzielić odpowiedzi na kwestie pozytywne, jakby jej autor(zy) panicznie bali się negatywów. Sprawia to
wrażenie kreatywnej księgowości i ankiety pod tezę

Bo to jest moje miasto od urodzenia. Bo moja rodzina zrobiła w przeszłości wiele dobrego na rzecz miasta. Bo mam tu liczną rodzinę i licznych znajomych i
przyjaciół. Bo chciałbym dożyć rozkwitu miasta ale nie w takiej wizji jaką prezentuje obecny zarząd miasta. Bo chciałbym widzieć pracowników urzędu nie za
biurkiem, ale wśród ludzi nie szukając odpowiedzi w ankietach. Bo wreszcie chciałbym widzieć jakąś wizje i plany rozwoju miasta a nie skakanie po pomysłach
jakie wpadną do głowy prezydentowi i urzędnikom. Bo chciałbym widzieć moje miasto piękne i czyste a nie dziurawe, odrapane i brudne.

Mieszkam gdyż rodzic został tu przeniesiony 22 lata temu do pracy. I tak od tych lat przywiązałem się do tego miasta.

Tu się urodziłem. Lubię to miasto i lubię patrzeć jak się rozwija. Jednak kilku rzeczy mi brakuje - powinniśmy stawiać na ciekawe rozwiązania, jak parki, np. Z
am�teatrem, usypać pagórki np z widokiem na panoramę miasta. Powinniśmy też postawić większy nacisk na promocję leszczyńskich zabytków- np stare
wojskowe i policyjne kasyno na ul Królowej Jadwigi i inne ciekawe obiekty na tej ulicy, gimnazjum braci czeskich, wiatraki czy też stół Napoleona. Odnowić
kościoły, rynek. Ładnie wyglądały by ulice w pobliżu rynku (zielona, świętojańska, bracka itd) gdyby były wyłożone brukiem i gdyby pojawiły się na nicch
drzewa. Leszno nie ma bardzo dużo zabytków, więc myślę, że powinniśmy postawić na tworzenie nowoczesnych obiektów (jak np w Warszawie), barów,
pubów, restauracji, wieżowców (ulica Wąska kojarzy mi się z Italią,myślę że fajnie by było gdyby została odremontowana w takim właśnie stylu). Takie
nowoczesne konstrukcje zapewniły by większy dochód z turystyki.

Bo tu pracowałem

tu się urodziłem, wychowałem i pracuję, wszędzie jest blisko i z małymi wyjątkami jest tutaj wszystko co potrzeba, mam sport na wysokim poziomie - żużel,
mamy rozwijające się lotnisko - duży plus, nie ma korków, jest względnie czysto. w ostatnich latach bardzo poprawiła się jakość dróg, po remoncie
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Święciechowskiej i mam nadzieję Gronowskiej wszystkie najbardziej ruchliwe ulice będą OK.Najgorsza w mieście jest KOMUNIKACJA MIEJSKA totalnie
nieprzemyślana i niepraktyczna, nie zachęca do przesiadki z aut na autobusy!

Leszno to moje miejsce urodzenia i spędzania wakacji w dzieciństwie

Leszno lubię za klimat tu zawsze jak w domu tu mam rodzinę i pracę.

Za wszystko, uwielbiam to miasto

To miasto rodzinne moje miejsce na ziemi.

Bo mam tu rodzine i znajomych. Tylko dlatego

Przeprowadziłem się z Poznania wraz z otwarciem �lii �rmy, w której pracowałem.

Urodziłem sie w Lesznie i to jest moje miejsce na ziemi. Jestem lokalnym patriotą.

Mieszkam w Lesznie ponieważ tutaj dostałam działkę w spadku.

Jest idealnie położone i nie za duże. Blisko do większych miast

Lubię Leszno za spokojny region który latem kwitnie ( żużel, starówka, lotnisko)

Urodziłem się tutaj.

Plusem Leszna jest jego wielkość i ilość mieszkańców. Leszno nie jest malutkim miasem w którym nic nie ma, ale nie jest też zatłoczonym i zakorkowanym
miastem jak np. Warszawa

Małe miasto które można zwiedzić w jeden dzień. Zatrzymała mnie rodzina.

wyszłam za mąż za mieszkańca Leszna

Miasto się cofa w rozwoju. Środki publiczne często wydawane są bezmyślnie -miejscami wręcz zmiany na gorsze. Oferta komunikacji publicznej nie zachęca do
korzystania z jej usług.

Tu mam wszystko, co potrzebne do wygodnego i spokojnego życia!

mieszkam w Lesznie ponieważ odpowiada mi skala tego miasta

Kwestia czasu jak będę mieszkać w Lesznie, a Lubię Leszno za to że wszędzie jest blisko, fajny klimat miasta,miejsca do uprawiania sportu, koncerty i i imprezy

Leszno to idealne miejsce do mieszkania i przebywania: do spokojnego wychowywania dzieci, do prowadzenia działalności gospodarczej (niższe koszty niż w
większych miastach). Wszędzie jest blisko, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Rozbudowany system ścieżek rowerowych pozwala na aktywne spędzanie
czasu wolnego z rodziną, bliskość przedszkoli i szkół bardzo ułatwia życie i pozwala zaoszczędzić czas. Dużo się tu dzieje w okresie wiosenno-letnim (imprezy
plenerowe), jest też bogata oferta zajęć pozaszkolnych. Widać, że pojawia się wiele osób, które chcą wprowadzać w Lesznie nową jakość życia (otwierając
ciekawe kawiarnie i inne biznesy). Nie wyobrażam sobie mieszkać w innym miejscu w Polsce.

Tu się wychowałam, kilka lat mieszkałam w Poznaniu i miło się wracało. Wolę mniejsze miasta

Mieszkam w Lesznie i uważam że jest to miasto które ma swoją duszę. Zuzel, balony, szybowce , jet to coś co wyróżnia to miasto. Żałuję że nie jest już
organizowana majówka rowerowa. I że nie mamy pełnowymiarowego boiska dla chłopaków którzy trenuja pilke nożną.

Bo lubię to miasto

Do urodzenia mieszkam w Lesznie, na 2 lata migrowałem do Wschowy. Wróciłem do gronowa, nie żałuje tej decyzji. Jedyne co mnie boli to że miasto nie dba o
drogi gruntowe. Ulica Gronowe Zacisze gdzie mieszkam, jest w opłakanym stanie, głębokie dziury, wielkie błoto uniemożliwiające wyjazd z domu. MIasto jest
przyjemne, jest wnim wszystko co potrzebnne, od szkół, przedszkoli, przez obiekty handlowe kończąć na miejscach pracy.

Za kompaktowość

Mieszkam w Lesznie ze względu na studia.

Mam do tego miasta duży sentyment bo mieszkam tu od zawsze, mam tu rodzine i przyjaciół, dlatego nie byłabym w stanie się stąd wyprowadzić. Nie mniej
jednak, miasto mnie dobija i nie widzę tu żadnych większych i ambitniejszych perspektyw na życie. Pracuje przy rynku i powiem szczerze, że momentami strach
się bać jakich ludzi tu spotykam i boje się o własne życie. Zamiast zajmować się ściganiem młodzików z gramem zielonego specy�ku, policja powinna zając się
BEZPIECZEŃSTWEM OD NP AGRESYWNYCH ALKOHOLIKÓW
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Sam nie wiem dlaczego tak długo tu jeszcze mieszkam ...

To moje rodzinne miast z którym jestem związany emocjonalnie zawodowo, w którym się dobrze czuję.

Zuzel szybowce i futsal

Dobre miasto - nie za duże, nie za małe. Przyjazne.

Lubie Leszno za to, że jest to miasto na tyle ciekawe że można tutaj zacząć tworzyć ciekawe rzeczy dla kultury, rozrywki i spędzania aktywnie wolnego czasu..

Tu się dobrze mieszka, wszędzie jest blisko, nie taci się czasu na dojazdy

Tu się dobrze mieszka, wszędzie jest blisko, nie taci się czasu na dojazdy

tradycja rodzinna, brak odwagi w młodości

Odpowiada mi wielkość miasta; dobry dojazd do Poznania/Wrocławia; wystarczająca na podstawowe potrzeby oferta handlowa, kulturalna i sportowa;
wydaje mi się miastem w miarę bezpiecznym.

Leszno jest miastem, które jest duże, szybko rozwijające się a jednocześnie żyje się w nim spokojnie.

Moje rodzinne miasto.

Bo tu mam pracę i rodzinę.

Nie mieszkam na stałe, nadal odwiedzam rodziców. A mogę napisać za co nie lubię? Za to, że po skończonych studiach nie było dla mnie pracy (nie chce
pracować w handlu albo produkcji czy instytucji publicznej). Nie ma tu dynamicznych �rm z ogólnopolskim zasięgiem.

Ponieważ tu się urodziłem i tutaj się uczę.

Ze względu na rodzinę

Nie stać mnie na zmianę mieszkania. Mam ponad 70 lat

Miasto rodzinne, szybki dojazd do różnych miejsc, brak anonimowości (co ma swoje minusy i plusy), dobry dostęp do edukacji i możliwości korzystania z usług
różnych instytucji, poczucie wpływu na działania władz-są konsultacje, spotkania

Jest miejsce mojego urodzenia moja rodzina tu mieszka

Mieszkam tu od urodzenia. W Lesznie podoba mi się jego wielkość, do większości miejsc można udać się na piechotę.

Tu się urodziłem, wychowałem i tu pracuje i tu mam dom.

Leszno jest miastem, które spełnia warunki do wygodnego życia. Posiada komunikację miejską, szkoły na różnych szczeblach, przedszkola, urzędy, sąd,
urozmaicone usługi handlowe, miejsca kulturowe. W jednym mieście można załatwić wiele spraw, a z jednego do drugiego końca miasta można dość szybko
się przemieścić.

Za co lubie Leszno za calo ksztalt troche tereniw zielobych duzo sciezek rowerowych za zuzel ca bezpieczenstwo minus starowka

Sie wiem dlaczego jeszcze tu mieszkam. Na pewno mieszka się wygodnie ze względu na kompaktowość. Wolę tu napisać o wadach. Brakuje ciekawych miejsc
"na mieście", jakościowych knajpek z jedzeniem, kawiarni. Nie ma ani jednej dobrej pizzerii! Kino studyjne działa tylko w poniedziałki. Dlaczego nadal jest dużo
żuli? Dlaczego butelki po "małpkach" znaleźć można w całym mieście? Może warto ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu? Wszędzie śmieci latają koło
kontenerów. Dlaczego nie ma więcej ścieżek rowerowych? Dlaczego remontowane ulice mają tak mało drzew (np. 1 Maja, Jana Pawła II - drzewa kiedyś były,
teraz nie ma)? Gdzie są drzewa wokół publicznego parkingu koło Biedronki przy rondzie Inki? Zabetonowano tam wszystko!!! Ogólnie można sprawić, by było
więcej zieleni, ale potrzeba chęci i determinacji. Nie rozumiem dlaczego nie dosadza się drzew tam, gdzie tylko jest miejsce. Dlaczego nie powstaje więcej alejek
spacerowych? Miasto nie musi być podporządkowane samochodom.

Z tego miasta mam blisko do pracy

Mieszkałem w Lesznie 30 lat. To miasto kompaktowe i z pewnym duchem dawnych czasów. Wielkomiejskość miesza się z malomiasteczkowościa.

Tu się urodziłam i po studiach tu powróciłam. Obecnie zastanawiam się nad przeprowadzką do jakiegoś lepiej zarządzanego miasta, które oferuje
mieszkańcom więcej możliwości. Od kilku lat nie ma tu nawet pływalni z prawdziwego zdarzenia, a Leszno, które przez wiele lat się rozwijało teraz przechodzi
okres stagnacji.
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Miasto nie za duże i nie za małe z ciekawą ofertą kulturalną.

Odpowiednia wielkość.

Cisza spokój i w miarę wszystko na miejscu

Tu się urodziłam, tu wybudowalam dom, tu mam pracę i przyjaciół. To miasto, które nie męczy korkami, jest zielone i ma piękny rynek, z którego jestem bardzo
dumna. Są wszystkie urzędy i banki. Jest blisko Poznania i Wrocławia.

W Lesznie wszędzie jest blisko. Mieszkam tutaj od urodzenia i dobrze mi tutaj.

Mieszkam w Lesznie ze względu na rodzinę, choć przez długi okres czasu mieszkałem w innych miastach. Lubię Leszno, ponieważ tu się wychowałem, mam tu
przyjaciół i darzę to miasto dużym sentymentem.

Jako młoda osoba mieszkam z mamą i nie stać mnie na chwilę obecną na wynajem mieszkania w dużym mieście, bo koszty życia są za duże i ogólnie masakra
w tej Polsce.

Urodziłam się w Lesznie.

Kompaktowy rozmiar

Ponieważ nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania.

Mieszkam od pół wieku,dobrze mi się pracowało,jest miastem spokojnym w miarę bezpiecznym,dobrze skomunikowanym z Poznaniem,Wrocławiem,brakuje
połączenia z Warszawą.

Przyjemne miejsce do mieszkania z rodziną. Idealne, żeby zachować odpowiedni balans między pracą a rodziną. Wszędzie blisko, dużo możliwości spędzania
wolnego czasu. Życzliwi i pracowici mieszkańcy.

Za to że jest male

Rodzina.

Bo to idealna dla mnie miejscowosc,nie za mala i nie za duża

.

Praca

Przede wszystkim urodziłem się w tym mieście i czuję się z nim mocno związany. Wiosna i lato w Lesznie to fantastyczny okres. Wielkość miasta jest dla mnie
odpowiednia- brak korków, tracenia czasu na przejazdy codzienne. Do pracy można śmiało przemieścić się rowerem. Uwielbiam szybowce, samoloty i balony
zawieszone na niebie. Od dziecka mieszkam w okolicy stadionu - widzę i czuję jak ważną rolę dla mieszkańców odgrywa ten sport. Lubie spacerować po
mieście, szukać ciekawych miejsc podczas przejażdżki rowerowej. Lubię klimat tego miasta - Sport, muzyka, imprezy kulturalne, tereny zielone. w niedalekiej
okolicy miasta jest sporo jezior gdzie można miło spędzić czas - Osieczna, Gołanice/Krzycko, Boszkowo/Dominice. Latem i wiosną nie zamienił bym Leszna na
inne miasto o podobnej wielkości w Polsce. Mocno rozwijające się strefy przemysłowe , dojazd do szpitala, do placówek edukacyjnych, obiektów sportowych,
dojazd do centrum czy do pracy nie jest żadnym wyzwaniem samochodem czy rowerem.

----

Mieszkam w Lesznie ponieważ nie wyobrażam sobie swojego innego miejsca, mam tutaj wybudowany dom jednorodzinny. W mojej okolicy jest bardzo
spokojnie jest naprawdę dobrze poza drogami jak już wcześniej wspominałem. W Lesznie nie pokoi mnie starówka deptak na słowiańskiej a wszystkie uliczki np
grodzka, boczna są to miejsca w których wolałbym się nie znaleźć w nocy. Wiadomo mamy kamerę która nagrywa nawet w 4K na budynku biura informacji
turystycznej aczkolwiek jest to tylko deptak na słowiańskiej a to co się dzieje we wszystkich bocznych uliczkach czy tez na placu Metziga to naprawdę strach.
Straszna jest tez okolica dworca PKS jest to kolejne miejsce gdzie nie chciałbym się znaleźć w nocy. Moim zdaniem w lesznie brakuje kamer w takich miejscach
może to by poprawiło w jakimś stopniu bezpieczeństwo szczególnie w nocy i niekoniecznie tylko w weekendy. A No tak jeszcze nie można zapomnieć o
leszczyńskim małpim gaju czyli okolicy słynnego klubu heven tam również patologia

Mieszkam od urodzenia ( moje Leszno)

Mam tu cała rodzine

Kiedyś było lepiej brakuje rekreacji i atrakcji

Leszno to moje ukochane, rodzinne miasto, zawsze wracam tu z radością!
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Wszędzie jest blisko. Bogata oferta kulturowa. Mnóstwo ciekawych wydarzeń. Na basen niestety większość leszczyniaków jeździ do Kościana i Gostynia i za
brak ciepłego basenu niestety ogromny minus.

Lubię za lokalizację, kompaktowość, na co dzień mam tu wszystko, czego potrzebuję

Wszędzie blisko, większość spraw można załatwić na miejscu.

Mieszkam w Lesznie ze względu na niskie bezrobocie, spokój, dobra lokalizację i politykę prorodzinna (do�nansowanie do łatwo dostępnych żłobków, dobra
dostępność przedszkoli, dość dobre szkoły).

Jest to moje miasto rodzinne, mam tu to co dla mnie najważniejsze.

Za to, że wszędzie jest blisko i nie spedzam kilku godzin w korkach.

Nisza w mojej branży zawodowej, widzę tu okazję do rozwoju

Miasto rodzinne

Miasto rodzinne

Lubie Leszno za zuzel, za duza ilosc sciezek rowerowych, za brak korkow na ulicach.

Tak się ułożyło - miasto bez perspektyw, z roku na rok coraz gorzej

przywiazanue od urodzenua, spokojne miasto, dobrze usytuowane pomiedzy wroclawiem a Poznaniem

Przyzwyczajenie

Nie mam wyjścia.

Mieszkam w Lesznie ponieważ tu się urodziłem, niestety pracuję w delegacji, po zdobyciu zawodu mgr. okazało się że pracy dla mnie nie ma, długo szukałem
pracy, w zawodzie, dostałem tylko możliwość zdobycia stażu u przedsiębiorcy spoza Leszna. Leszno lubię bo tu mieszkam i nic po za tym.

Leszno to miasto, w którym mam swoją wymarzoną prace. Natomiast nie wyobrażam sobie rozwoju w tym mieście.

Pracuję tutaj

Praca choć korzenie rodziny są 600 km dalej Leszno jest miastem bezinwazyjnym z bardzo dobra infrastruktura drogowa świetnym polozeniem

Mieszkam w Lesznie od urodzenia. Wszędzie w miarę blisko - niestety komunikacja miejska z roku na rok gorsza. Musiałam kupić samochód, choć kiedyś do
pracy dojeżdżałam bez problemu autobusem. Oferta możliwości kształcenia jest na dość dobrym poziomie. Trakty rowerowe co roku lepsze.

Do Leszna przyjechałam w poszukiwaniu pracy i od razu stwierdziłam, że to moje miejsce i mojej rodziny. I tak już jest to moje miasto od 38lat. Jesteśmy tu
szczęśliwi i zadowoleni z życia.

za wielkość

Nie stać mnie na mieszkanie w Krakowie

Yu się wychowałem i słusznie uważałem, że miasto zapewni wystarczająco dobrą edukację podstawową i ponadpodstawową dla moich dzieci. Jednocześnie
miasto obecnie jest dobrze skomunikowane w Poznaniem i Wrocławiem, które zapewniają nowoczesne i dobrze wynagradzane miejsca pracy. W Lesznie
można załatwić sprawy urzędowych, dbać o zdrowie, miasto nie przytłacza swoją wielkością i problemami komunikacyjnymi ( dostępność komunikacyjna jest
dość ograniczona, komunikacja miejska kursuje rzadko). W ostatnich latach z jednej strony duża dbałość o rozwój obszarów zielonych, rekreacyjnych, ale z
drugiej strony brak basenu, słabnąca oferta handlowa (jedna galeria z prawdziwego zdarzenia), słaba walka z zanieczyszczeniami, przewlekłe i
niedostatecznie nadzorowane prace drogowe, mało konsultacji działań w mieszkańcami, niedo�nansowanie działań typu budowa ulic, oświetlenia -
przeważają duże, medialne i łatwiejsze w uzyskaniu środków zewnętrznych duże inwestycje - niepriorytetowe dla mieszkańców.

Lubię rodzinne Leszno za spokój i wolniejsze życie, choć brakuje dużej ilości miejsc (przede wszystkim basenu, klubu xDemon, bezpiecznego centrum - zarówno
w ciągu dnia jak i nocą)

Tu się urodziłem

Bo tu mam rodzine i dom oraz przyjaciół i znajomych

Dogodna lokalizacja
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Mieszkam od urodzenia

Tu się urodziłem i nie planuję tego zmieniać.

Tutaj się urodziłem, a po za tym kocham lotnictwo

Dobra praca i żużel od urodzenia

Mieszkam w Lesznie z zasiedzenia :), od urodzenia, z przerwą na naukę i wyjazdy prywatne. To fajne miasto do zamieszkania, ale wskazane są częste wyjazdy
w kraj i w świat, bo przy całej sympatii do mojego miasta, nie brakuje tu małomiasteczkowości.

Bo to idealne miasto do mieszkania, wszędzie blisko.

Ponieważ tu się urodziłem. Ze względu na dobrą pracę nie szukam zmian. W Lesznie najbardziej brakuje duzych terenów zielonych wewnątrz miasta. Miasto
bardzo mało oferuje możliwości spędzania wolnego czasu z małymi dziećmi. Na plus komunikacja drogowa oraz wprowadzenie sekundnikow

Miejsce urodzenia i Rodzina

Dlaczego w zakładce płeć jest opcja "inne" przecież k.... są tylko dwie płcie i dobrze o tym wiecie, nie wciskajcie tu lewackich bredni

Mam tu dom

W pkt 10 brakuje opcji: Leszno jest miastem otwartym, nowoczesnym i tolerancyjnym. Teraz ad rem Lubię Leszno bo jest: bezpieczne, spokojne i nieduże, łatwo
więc się po nim przemieszczać.

To moje miasto rodzinne idealne do życia.

Tu się urodziłem i założyłem.rodzinę

Szybko idzie wszędzie dojechać, mniej hałasu itd.

Urodziłam się tu i kocham to miasto, podobaja mi się ulice, zieleń, zabudowa, zmiany jakie tu zachodzą, . Mogę realizować swoje pasje, zainteresowania. Mam
dobrą pracę i przyjaciół

Tu się urodziłem i takie mam pochodzenie. Uwielbiam ta ciszę i spokój. Tutaj jest Unia Leszno.

Mieszkam w Lesznie, ponieważ jest tu stosunkowo tanio, poza tym blisko do większych miast, np. Poznania, czy Wrocławia.

Bo to moje miasto.

Tu się urodziłam.

Bo tu się urodziłem. Nie mając auta można dojść w każdy region Leszna i nie jest to daleko. Nie jst problemem dojść z przyelsia na Zatorze, z zatorza do
Gronowa.

Małe miasto

Brak alternatywy

jestem leszczynianką z urodzenia i zamieszkania , tu wróciłam po ukończeniu studiów ze względu na możliwości zatrudnienia w swoim zawodzie ,nadal
fascynują mnie miejsca związane z historią Leszna , coraz bardziej intrygującą , analizującą różne decyzje osób współdecydujących o losach miasta i
mieszkańców

małe miasto, w którym są najważniejsze rzeczy a nie jest aż tak duże żeby zauważyć niedoskonałości

Niedługo się wyprowadzam, ale lubię Leszno za kompaktowe rozmiary, nie lubię za słabą ofertę kulturalno rozrywkową, bardzo mało koncertow, i tragiczną
komunikacja miejską.

Tu się urodziłem i jestem związany emocjonalnie z tym miastem

Mieszkam w Lesznie bo mąż stąd pochodzi.Lubię Leszno za ogólny spokój życia w Lesznie.

Przyciągnęła mnie praca niedaleko Leszna.

Bo mam stala prace i dobrze rozwinienta wspolprace z wykonowacami.
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Bo się tu urodziłem 

Mieszkam w Lesznie ponieważ w tym małym miasteczku wszędzie blisko i zaspakaja potrzeby zakupowe i sportowe. Ilość przedszkoli, szkół rozwoju dzieci jest
odpowiednia.

Tu się urodziłam, pracuję, Leszno jest w sam raz wielkościowo i wszystko można tutaj dostać.

Małe, spokojne miasto.

Mieszkam tu bo tu się urodziłem. To nie mój wybór.

Tu się urodziłem. Ale wyprowadziłem się bo to miasto starcow, układów politycznych.

za to ze można w Lesznie milo spedzic czas wolny

Mieszkam tu, bo to moje miasto rodzinne, z którym czuję się związany

Pracuje w Lesznie odpowiada mi wielkość miasta bo wszędzie blisko

Studiuje poza granicami miasta. Występuje ogólnie duży problem w celu zapewnienia wysokiej jakości ochrony zdrowia. Brak wykorzystania budynku za
szpitalem, który można by przeznaczyć na dodatkowe oddziały. Dodatkowo potrzebna jest duża inwestycja w kadry medyczne. Zachęcanie godnym
wynagrodzeniem, dostępem do edukacji i opieki dla dzieci w czasie gdy rodzice są w pracy może przekonać dużą ilość osób do podjęcia zatrudnienia w WSZ.
Dodatkowo potrzebna jest szeroką interwencja w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w centrum oraz na
okolicznych stacjach benzynowych może przyczynić się do mniejszej ilości ,,imprez" odbywających się na ulicach. Dodatkowo częstsze patrole policji w
godzinach wieczornych mogłoby znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa. Na + stawiam decyzję o de�brylatorach w różnych lokalizacjach miasta.
Dodatkowo edukacja dla mieszkańców- chociazby broszury moglby zmniejszyć znieczulice społeczeństwa

Mieszkam tu od zawsze, czyli od 1984 i pomimo, że teraz większość czasu spędzam po za granicami kraju to tylko Tu o poranku kupując świeże pieczywo na
Dworcowej wiem, że wspieram Swoich, których doświadczyło Życie. Wiem, że te EU07 z IC jest tu na zawsze, wiem, że i tak pod wiaduktem przez tory ludzie
dalej będą przechodzić. Wiem, że na stadionie będzie walka, wiem, że SP9 będzie cały czas szkołą, jaką sam zapamiętałam i mógłbym tak pisać i pisać ale
najważniejsze, że Leszno to miasto w którym jestem spokojny i przede wszystkim mogę być sobą. A czy mam jakieś zastrzeżenia - nie wiem, może, może nie
wypada, może nie. Ważne, że Tu, wśród swoich

przez zasiedzenie! Tu się urodziłam, tu jest moja rodzina.

Mieszkam w lesznie z przymusu bo się tu urodziłem ale szczerze nienawidzę tego miasta.

Rodzina

Sam się czasem zastanawiam.

Praca

Z uwagi na charakter świadczonej pracy, posiadane miejsce zamieszkania oraz lokalny patriotyzm.

Miasto wielkością oraz ilością mieszkańców w sam raz mi odpowiada.Szybki dojazd do dużych aglomeracji.

Odpowiada mi wielkość i charakter miasta, gdzie mimo wszystko nie jest problemem znalezienie pracy i można niekiedy skorzystać z rozrywek jakie oferują
miejscowe biznesy/placówki. Miasto nie jest ,,zabetonowane,, ale istniejąca zieleń często jest niezadbana. Nie jestem największym żużlowym fanem, ale cieszę
się, że mamy coś czym możemy się wyróżnić, ponadto dobrze jest się czasami przejść na mecz/widowisko. To samo tyczy się balonów, szybowców, czy
dowolnych aktywności na lotnisku. Dobrze, że miasto ma pewną ofertę jeśli chodzi o edukacje, czy miejsca pracy. Lokalizacja Leszna także na plus, pomiędzy 2
dużymi miastami z bardzo dobrą komunikacją.

Mieszkam w Lesznie od urodzenia. Podoba mi się to miasto, bo jest bezpieczne w porównaniu do innych miast w Polsce. Podoba mi się starówka, szczególnie
latem, kiedy tętni życiem. Jedynym powodem, dla którego bym się wyprowadziła z Leszna, jest brak miejsc pracy oraz słabe zarobki w naszym mieście.

Czy lubię ???

Jest to moje miasto rodzinne. Tu mam rodzinę, pracę i czuję się "jak u siebie". Lokalna patriotka. Uwielbiam to miasto za balony, cudowny sport.

Moje rodzinne miasto, które po prostu mi się podoba. Mam tutaj dużo znajomych i czuje się bezpiecznie w każdym jego z zakątków. Brakuje tylko miejsc, gdzie
można byłby spędzać wolny czas, może wreszcie uda się zrealizować plany na żwirowni, które w moim mniemaniu są znacznie lepsze, a niżeliby nowy basen.
Warto by było też przemyśleć stworzenie ciekawej ścieżki przez las, w którym byłby miejsca odpoczynku np. w stronę zalewu do rydzyny - sama ścieżka
rowerowa to za malo.
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Jestem rodowitą leszczynianka.

Urodziłem się tu, rodzina jest od wielu pokoleń w Lesznie. Jednak wyprowadzam się poza miasto ze względu na ceny i pogarszającą się infrastrukturę dla
samochodów.

Mieszkam w Lesznie z uwagi na rodzinną �rmę, a także ze względu na jego kompaktowość, dążenie do rozwoju i dobrą lokalizację.

Leszno jest miastem nie za dużym, cenię sobie bliskość do wielu miejsc. W razie potrzeby blisko do większych miast typu Poznań, Wrocław. Podoba mi się
religia "żużlu". Jest to miasto otwarte na obcokrajowców. Ludzie są na ogół życzliwi. W okresie letnim wiele imprez kulturalnych.

Mieszkam raczej z przyzwyczajenia. Traktuję to miasto jako noclegownie bez perspektyw. Nic się tu nie dzieje. Jak powstaje jakaś fabryka to bardziej dla
kolejnych Ukraińców z niskim wynagrodzeniem, niechciana w innym Kraju z uwagi na kłopotliwy charakter zakładu . Dojeżdżam do pracy jakieś 80-90 km
(Poznań) a to już o czymś świadczy. Mało terenów zielonych. Przydałby się park na miarę mini "Central Park NY". W mieście nie dba się o rynek, przydałoby się
ożywić tę część miasta bo kojarzy się już raczej tylko z żulownią i patologią. I do tego kolejna galeria jakby w ogóle była potrzebna (nóż w plecy dla
przedsiębiorców na rynku, to bylo idealne miejsce na wspomniany park). Lubię miasto za mieszkańców, którzy starają się jakoś radzić w tych ciężkich
warunkach. Jako mieszkańcy potra�my się zorganizować i przepchnąć od czasu do czasu jakiś ciekawy projekt. Problem w tym, że radni i Prezydent często nie
słuchają ludzi mądrzejszych od siebie. Mam nadzieje ze to sie kiedys zmieni.

Wszystko jest blisko siebie, dużo ścieżek rowerowych.

Mieszkam w Lesznie bo niestać mnie na przeprowadzkę do innego miasta czy kraju. Dodatkowo jedyne co mnie tu trzyma to rodzina. Ofert pracy mało za
dobre pieniądze, natomiast jeśli idzie o rozrywkę to naprawdę mało się dzieje a w okresie jesienno zimowym miasto praktycznie nie oferuje nic pod kątem
aktywnego spędzania czasu.

Bo tu mam dom.

Nieduże, spokojne miasto z wystarczającym potencjałem społecznym.

Stosunkowo małe zakorkowanie Leszna w godzinach szczytu. W ostatnim czasie rewitalizowane ulice na których pojawiają się tak potrzebne miejsca
parkingowe.

Bo tu się urodziłem, pracuję i mieszkam i wielkość miasta mi odpowiada.

niewielkie, zielone miasto

Wróciłam do Leszna po wielu latach mieszkania w Poznaniu ze względu na znacznie większy komfort życia, kompaktowość miasta i lepsze zarobki (tak
właśnie), niż w Poznaniu. Jedyne czego brakuje to lepszej oferty edukacyjnej dla dzieci-albo ulepszyć oferty szkół publicznych, a najlepiej, gdyby pojawiły się
dobre szkoły prywatne.

Dostateczny stosunek kosztów życia do możliwości zarobkowych, znośny natłok ludzi, w miarę przyziemna i skuteczna władza na którą poza karierowiczami
składają się też ludzie stąd. Szybowiec witający zamiejscowych. Okoliczne (często niestety komercjonalizowane) tereny zielone: okoliczne lasy, żwirownia,
przemęcki park krajobrazowy z Boszkowem na czele. A tak naprawdę to nadal tu jestem, bo brak mi tego czegoś, żeby wyjechać wreszcie za granicę i zarobić
na własny dach nad głową. Tu nie mam co na to liczyć.

Wszędzie blisko. Dobra praca. Rodzice.

Przeprowadziłem się tutaj ,z podobnego miasta, gdy poznałem obecną narzeczoną. Nie żałuję tej decyzji, choć nie mogłem znaleźć pracy i początki łatwe nie
były. Lubię Leszno za spokój, za to, że jest odpowiednio duże a zarazem nie małe. Wszędzie mam blisko a do dużych miast jedzie się krótko.

Tak wyszło

Optymalne miejsce dla niewymagających ekstremalnych rozrywek

miasto w którym wszędzie jest blisko ;można poruszać się rowerem lub pieszo bez zbędnej straty czasu

Tutaj się urodziłem, wykształciłem i tutaj mieszczka cała moja rodzina i również prowadzę działalność gospodarczą. Jednak moje dorastające dzieci uważam,
że opuszczą to miasto i nie będą z nim wiązać swojej przyszłości. Leszno ma swoje atuty, jest miastem kompaktowym, a w godzinach szczytu zazwyczaj jest
możliwość przejazdu na drugi koniec miasta bo nie ma korków. Jednak od 10-15 lat

Mieszkam w Lesznie tylko dlatego, że jestem już wiekowa i nie stać mnie na przeprowadzkę poza miasto.

Lubię Leszno za to, że wszędzie można dojechać rowerem, nie ma dużych korków. Miasto znam na pamięć i nie wyobrażam sobie życia gdzieś indziej.

Odpowiada mi jego rozmiar.
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Spokojne ładne miasteczko

Miasto rodzinne

Lubię to, że w ostatnich latach rozwija się tak bardzo kultura i że nastąpiła rewitalizacja w tym obszarze. Leszno jest miastem bezpiecznym i oferuje wiele opcji
na spędzanie czasu wolnego

Za to , że jest w miarę małe. Ludzie są dla siebie życzliwi i w większości znają się chociażby z widzenia. Pomimo jego wielkości mamy targowiska i trochę
zielonych terenów.

Miasto nie za duże i nie za małe - takie w sam raz :) . Blisko do Poznania i Wrocławia - szybki i wygodny dojazd.

Mieszkam z wygody, a lubię za to, że wszędzie jest blisko. Natomiast na całą resztę związaną z tym grajdołem przymykam oko, bo szkoda nerwów.

idealne miejsce do mieszkania - wielkość miasta pozwala na pracę i odpoczynek , nie tracąc czasu na dojazdy w korkach

Sam się zastanawiam dlaczego, chyba czas na zmianę.

Miasto jest "wygodniejsze" (praca, szkoły, sklepy, restauracje... - wszystko na miejscu) niż mała miejscowość z której pochodzę.

Dobry dojazd do Wrocławia i Poznania

Mieszkam w Lesznie ze względu na posiadanie tutaj domu.

Miasto z niskim bezrobociem, dobrym drogowym i kolejowym dojazdem na północ i południe kraju (należy popracować nad pozostałymi kierunkami).
Największą wadą Leszna jest wszechobecny smog i to mnie skłania (i wielu młodych ludzi - np. moich znajomych) do rozważenia wyprowadzki z naszego
miasta.

Tu się urodziłem i tak się ułożyło zycie

bo jest optymalne

bo rodzina tu mieszka

Tu mam mieszkanie,

kompaktowe, spokojne i ładne; dodatkowo ma tu swoje korzenie moja rodzina - jestem stąd

Mieszkam w Lesznie bo jest wygodnie, małe odległości oraz wszystko czego mi potrzeba.

Leszno uwielbiam, ale rynek pracy i oferta życia kulturalno-społecznego zmuszają mnie obecnie do zamieszkiwania poza nim. Chciałbym wrócić, ale dla ludzi
młodych i dobrze wykształconych, nie mających jeszcze własnej rodziny Leszno niestety nie jest ofertą. Dobrym prognostykiem jest oczywiście powrót
akwawitu, czy studyjnego kina w teatrze, ale to nadal mało, a i w tym zakresie trzeba ludzi aktywizować, żeby były to przedsięwzięcia opłacalne. W okresie
letnim super - rowery, spacery, Osieczna, Rydzyna... ale jesienią i zimą miasto jest w letargu.

Tu się urodziłem i tu się dobrze czuję

Kocham Leszno, tu się wychowałam, tu się uczyłam, teraz pracuję. Leszno jest miastem czystym, zielonym, z pięknymi budynkami.

Nie posiada wielkomiejskiego charakteru, w miarę kompaktowe, bliskie odległośći, w miarę zielone.

kocham moje rodzinne miasto. Tu moje korzenie, wspomnienia. Tu mieszkają moi przyjaciele.

Bo mam tu mieszkanie na kredyt

Leszno jest kompaktowe i zielone, ma dobre tradycje sportowe (nie tylko żużel). Brakuje basenu i odświeżonej hali. Ludzią są mili i pomocni. Do tego nie ma
problemu ze znalezieniem pracy - nie zawsze dobrze płatnej, ale bezrobocie nie jest problemem.

Wygodnie jest mieszkać i pracować w Lesznie. Dobra komunikacja z dużymi ośrodkami miejskimi sprawia, że ewentualne braki można zaspokoić jadąc do
Poznania czy Wrocławia. Bardzo sobie cenię bliskość Dolnego Śląska i możliwość wyjazdu w góry. A samo miasto ma naprawdę duży potencjał, coraz lepiej
wykorzystywany.

Dobra komunikacja z Poznaniem i Wrocławiem. Cenie Leszno za dobrą infrastrukturę przedszkolną i szkolną

Lubię mieszkać w Lesznie, ponieważ to miasto się rozwija. Zachowany jest balans pomiędzy zabudową miejską, a zielenią. Ludzie są świadomi i pracowici.
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tu jest moja rodzina i praca

Ze względu na spędzenie tu ciekawych czasów szkolnych, zdecydowałam się na zakup mieszkania w Lesznie po studiach, w celu pracowania w tym mieście.
Jednak obecnie Leszno bardzo mnie rozczarowuje ze względu na poziom smogu, ilości i głośności samochodów i braku kontroli policji w kluczowych miejscach
na drogach oraz na mała możliwość rekreacji sportowej. Zamiast stawiania na kolejne galerie handlowe oczekiwałabym budowy basenu, większej ilości ścieżek
rowerowych i miejsc zielonych oraz rewitalizacji okolic rynku.

Wielkość miasta, wszędzie można dojść pieszo, rynek - miejsce rozrywki

tu się urodziłem i tu się wychowałem

Przybyłam "za mężem" 

Moi rodzice kupili mi tu najpierw mieszkanie, a później dom.

Żużel, rozrywka, wielkość (wszystko „blisko” w porównaniu do np. Wrocławia

Urodziłam się tutaj

Praca , którą wykonywalam

Mieszkam bo wszedzie jest blisko

Bo pracuję

Bo mieszkam tu od dziesięcioleci

Nie mieszkam w Lesznie z uwagi na niesamowicie ubogą infrastrukturę rekreacyjna i skąpy rynek pracy.

Ponieważ tak się złożyło że prowadzę tu �rmę. Gdyby nie to już dawno opuściłbym to smutne miasto.

Mieszkam w Lesznie bo kocham to miasto takie jako jest i mam nadzieję że będzie jeszcze lepsze. Jest sporo do zrobienia, na wszystko potrzeba czasu.
Najbardziej doceniam w nim aspekt lotniczy i liczę że uda się całokształt lotniska, budynki i infrastrukturę wynieść na dobry poziom czasów współczesnych. Na
minus brak patroli policji w rejonie Słowiańskiej wieczorami, niskie poczucie bezpieczeństwa w okolicy rynku, dużo meneli.

Niestety nie mam innej możliwości

Bo tu się urodziłam.

jest niewielkie

Kompaktowe miasto z przyjemnym klimatem.

Dobra lokalizacja,dobra komunikacja,wielkość w sam raz,ładny rynek,

Bo jest to średnie kompaktowe miasto, usytuowane pomiędzy dwoma dużymi aglomeracjami

Mieszkam bo tu się urodziłam lecz pracuje w Poznaniu bo w Lesznie nie ma wielu zakladow pracy i stawki wynagrodzenia są niskie.

Dobry dojazd do miasta

Nie za duże, nie za małe.

Leszno ma dobre połączenia z S5, stara obwodnica miasta ułatwia ruch, jednakże na drodze krajowej 12 nie jest dobrze - co chwilę wyłączane są światła.
Opady śniegu praktycznie paraliżują miasto, brak miejsc parkingowych (ul. Prochownia, Dąbrowskiego, Niepodległości). Ogromną wadą jest samowolka w
sprawie bilbordów w mieście - najpierw były to siejące dezinformację pseudo religijne plakaty ,,płodów" niedostosowanych do opisanego wieku, teraz bilbordy
siejące dezinformację na temat wysokich cen energii. Wadą jest również absurdalnie wysoka cena mieszkań, parkingów miejskich oraz czesnego za studia na
tutejszych uczelniach. Niestety samorząd wydaje się być tym niezainteresowany. Organizacje pozarządowe? Cóż - nie widzę ich działalności. Równie złą opinię
mam na temat inwestowania w starówkę, tj. parasole, iluminacje świetlne, ozdoby, zielone ryneczki itp., są to pieniądze, które można by dużo lepiej
zainwestować, chociażby we wspomnianą przeze mnie wcześniej drogę.

bliskość lasu, dostępność do szkół wyższych, nieduże koszty utrzymania, odpowiednia wielkość

Za spokój

Tylko dlatego że się tu urodziłam, mam mieszkanie. Pracuję w innym mieście.
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mieszkam od urodzenia, tu mam rodzinę i prace,

Po długotrwałym zamieszkiwaniu we Wrocławiu wróciłem do Leszna skuszony możliwością kontynuowania pracy w trybie zdalnym i niskiej w porównaniu do
Wrocławia cenie mieszkania. Wielu przyjaciół, rodzina i "lokalny patriotyzm" również odegrały istotną rolę.

Tu się urodziłam, mam rodzinę i przyjaciół. Miasto jest ładne i w większości zadbane. Bliskie sąsiedztwo dużych miast Poznań i Wrocław.

Jest tu więcej możliwości zatrudnienia, zajęć dodatkowych dla dzieci oraz spędzania wolnego czasu czy nawet dostęp do opieki medycznej niż w mniejszej
miejscowości skąd pochodzę. Jednocześnie wielkość miasta i zgiełk samochodów nie przytłacza jak w dużych aglomeracjach. Nie marnujemy czasu na
dojazdy bo "wszędzie jest blisko" ;)

Bo tu się urodziłam

Mieszkam od urodzenia, Leszno lubię za spokój , za to, że nie jest dużym miastem nie tracę zbyt dużo czasu na przemieszczanie się.

wszędzie jest blisko, wszędzie czujesz się jak u siebie, możesz odpocząć i spędzić czas aktywnie.

Jest to miasto idealne do wychowywania dzieci (poza kilkoma minusami np. praktycznie brak możliwości korzystania z basenu, nienaprawiane place zabaw -
mniej nowych, a więcej inwestycji w naprawę już istniejących :) ), duży wybór szkół, przedszkoli. Można dojechać w kilka minut prawie w każdą część miasta.
Działający teatr, kino, lodowisko, galeria, duży wybór zajęć dodatkowych dla dzieci pozwala na załatwienie wielu rzeczy w Lesznie, nie trzeba wyjeżdżać do
Poznania, czy Wrocławia.

Leszno to moje miasto rodzinne

bo tu się urodziłam i tak wyszło, tutaj mam pracę. Ale miasto nie ma nic ciekawego do zaoferowania młodym ludziom, wieje tutaj nudą, a komunikacja miejsca
jest na naprawdę załosnym poziomie. Nawet Gostyń ma lepszą komunikacje niż my :( w tym mieście nie ma co robić w wolnym czasie.

Mieszkam w Lesznie bo tu mam mieszkanie, to chyba logiczne?

Mam tu rodzinę.

Mieszkam odkąd pamiętam kocham to miasto i życia po za nim sobie nie wyobrażam zawsze czynnie brałam udział w różnych sportowych kuturowych
relacjach z społeczeństwem, minusem jest brak pomocy rodzicom którzy sami wychowują dzieci,brak dostępu do mieszkań w ciężkich sytuacjach
życiowych,bardzo nad tym ubolewam że jako samotny rodzic jestem traktowana gorzej jak czlowiek pijący alkohol,brak pomocy od miasta i zero wsparcia dla
rodzin które przez utratę bliskiej osoby w skutek chorob nowotworowej zostaje sama z problemami bardzo tego potrzeba by takie coś było dla nas
zorganizowane ubolewam że jako mieszkanka Leszna nie mam możliwości żyć z dzieci tak jakbym tego chciała los mnie nie oszczędza straciłam męża
straciłam dach nad głową jestem od 4lat osobą bedomną straciliśmy grunt pod nogami ,pracę muszę wynajmować mieszkanie i nikogo nie interesuje w
urzędzie miasta podając w odmowie że przekraczam metraż,traktuje się nas jak margines,przykre że takie osoby pozbawia radości życia.

Mieszkam w Lesznie, bo tu są fajni i dobrzy ludzie , a ze względu na wielkość miasta nie tracę czasu na dojazdy, stanie w korkach, mam tu rodzinę i przyjaciół.
Kocham też to , że tyle dzieje się na niebie - balony , szybowcem

Mieszkam w Lesznie bo tu się urodziłam i mieszka tu cała moja najbliższa rodzina.

Bo to idealne miasto dla młodych rodzin z dziećmi.

Mieszkam w Lesznie, ponieważ odpowiada mi jego wielkość. Nie tracę czasu na dojazdy do pracy, bo wszędzie mogę dojechać rowerem. Lubię Leszno za to, że
niebo nad nim tak często wypełnia się kolorowymi balonami, których widok wyzwala we mnie dziecięcą radość. Lubię Leszno za zapach metanolu i zapierające
dech w piersiach zachody słońca nad stadionem Smoczyka podczas zawodów żużlowych. Lubię Leszno za odgłosy samolotów w niedzielne, letnie popołudnie
i za smak lodów z okienka na Narutowicza. Lubię Leszno za murale, które stanowią żywą galerię. Lubię Leszno za to, że daje mi setki powodów do naciśnięcia
spustu migawki. Lubię Leszno za ludzi, których energia inspiruje mnie do tworzenia kolejnych artykułów. Lubię przemierzać codziennie swoje miasto na
rowerze i zachwycać się nim jak turysta, który widzi je po raz pierwszy. Lubiłabym je jeszcze bardziej, gdyby było jeszcze więcej ścieżek rowerowych;d

Mieszkam w Lesznie, ponieważ moi rodzice tu mieszkają i tu się wychowywałem

Tu się urodziłam i tu mam rodzinę

Brak korków, bliskość Poznania i Wrocławia

Mieszkam w Lesznie, bo podoba mi się to miasto. Jest dużo sportu na który można przeznaczyć czas wolny jak np. Futsal, ŻUŻEL przez który miasto jest
rozpoznawane w całej Polsce i nie tylko.

Małe miasto i wszędzie blisko. Za dużo kasy idzie na żużel. Super będzie jak dzieciaki będą miały gdzie grać w piłkę zimą.
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Praca dom rodzina

Optymalna wielkość miasta umożliwia w miarę utrzymanie równowagi między pracą a czasem wolnym. Nie traci się czasu na dojazdy.

Za spokojne życie, niby miasto, a nie ma tego ciągłego pędu.

Leszno od zawsze kojarzyło mi się ze sportem, dlatego tu się przeprowadziłam.

Mieszkam w Lesznie częściowo, z uwagi na pracę. Lubię Leszno za kompaktowość, brak korków, zadbaną przestrzeń miejską wyróżniającą się na tle innych,
małych miast, dostępność zieleni w mieście i dookoła (choć brakuje szerzej zakrojonej współpracy z nadleśnictwami - parkingi, mała architektura - altany,
siłownie, miejsca wypoczynku, śmietniki). Dobra oferta edukacyjna do poziomu szkoły średniej.

Bo tu się urodziłam, znalazłam pracę i dom.

Leszno nie jest za duże, a mam w miarę dobry dobry dostęp np. Kino teatr. Dobrze mi się tu pracuje.

Bo się tam wychowałem , moje dzieci się tam uczą . Reprezentują to miasto , ale nie jest dane im trenować w odpowiednich warunkach . Myślę , że Leszno to nie
tylko żużel są jeszcze inne dyscypliny np: piłka nożna !

Tutaj się urodziłam pracuję i założyłam rodzinę

Bo to miejsce pracy, brak korków, dobra infrastruktura edukacji SP i szkół średnich. Relatywnie niskie koszty utrzymania .

Odpowiada mi wielkość, nie lubię dużych miast

Za zadbanie i bezpieczeństwo.

Spokój i ciszę.

Mieszkam bo się tu urodziłem, mam nadzieję ze z biegiem czasu się stąd wyprowadzę.

Bezpiecznie i spokojnie

Spokojna miasto ,bez bieganiny

"małe-duże" miasto. Wszystko na miejscu. Dobra lokalizacja.

Wszędzie blisko

Nie lubię dużych miast.

Bo tu kiedyś zamieszkali moi rodzice... Lubię Leszno za to, że wszedzie mozna dojechać rowerem albo dojść pieszo

Geogra�cznie jest dobrze skomunikowane z sąsiednimi miastami, dużo zieleni ,miasto czyste , dużo imprez sportowych. Miasto średniej wielkości.

Nie chcę być odebrany jako "hejter" a niestety mam świadomość, że posiadanie własnej uargumentowanej opinii często pod to niestety podchodzi. Mieszkam w
Lesznie bo.... po prostu tu się urodziłem, a na chwilę obecną nie mam możliwości zmiany miejsca zamieszkania.

Dużo zieleni

Wszędzie jest blisko

Małe, bardzo fajne miasto, wszędzie blisko.

W Lesznie mam rodzinę i tylko to mnie tutaj trzyma. Gdyby nie to, wyjechałabym. Przerażają mnie dziurawe drogi oraz to, że nie ma gdzie zaparkować. Strach
jeździć po mieście, bo wszędzie wyjeżdżają na drogę rowerzyści. Przejście dla pieszych na al. Krasińskiego to katastrofa. Dodatkowo pragnę wspomnieć także
problem zalewania ulicy gronowskiej i ulic pobliskich przez studzienki kanalizacyjne, kiedy tylko spadnie deszcz.

Jestem nauczycielem i mieszkam w Lesznie dlatego, że w dużym mieście za nauczycielską pensję rodziny bym nie utrzymał. Natomiast lubię Leszno za to, że
wszędzie jest blisko.

Ze względu ze to moje miasto rodzinne, mieszkałam przez kilka lat w większym mieście ale zdecydowanie lepiej odnajduje się w Lesznie.

Leszno jest moim miastem rodzinnym. Mieszka tutaj moja najbliższa rodzina oraz większość przyjaciół. Lubię je za jego dogodna lokalizację dobre
skomunikowanie z większymi ośrodkami miejskimi oraz bliskością obszarów leśnych i parku krajobrazowego pełnego jezior. Optymalna wielkość oraz
dostępność podstawowych usług także kulturalnych (kino, teatr).
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Tu się urodziłem. Leszno lubię za jego wielkość (ani za duże ani za małe), za spokój (przynajmniej tu na Zatorzu), za ciekawą architekturę starówki

Kocham to miasto, tam się urodziłam. Jednak musiałam wyjechac bo z pracą ciężko. Miasto jest czyste, są tereny zielone, ulice co raz lepsze, jednak oferta dla
przedsiębiorców to masakra. Rynek umarł, targ umarł, targowisko umiera, ludzie się nie jednoczą, bardzo mało osób angażuje się społecznie. Oferta dla
turystów w zasadzie żadna, można pokazać Ratusz i isc do domu. Miasto jest nastawione na piękną wizytówkę, ale bez ludzi. To miasto starych ludzi, do
których w zasadzie tez nie ma oferty.

Leszno słynie z szybowców, żużla i balonów. W ostatnich latach dużo się działo - nowe budownictwo, więcej aktywności kulturalnej i obywatelskiej. Nadal kuleje
rewitalizacja Starówki. Czekamy też na basen (pływalnia jedna już jest).

Mieszkam tu przede wszystkim dlatego, że tu się urodziłem i z tym miastem związana jest ma rodzina: to nie była w dużej mierze kwestia mego wyboru. Miasto
to ma jednak tak wiele zalet, że dziękuje losowi za to, że tu się właśnie wychowałem i tu mieszkam. Cenię Leszno za ludzką skalę, przyjemne, ludzkie
przestrzenie zabudowane (może za wyjątkiem fatalnej trasy W-Z - al. JP II, a także al. Konstytucji III Maja - one stanowczo wymagają redukcji ilości pasów!!!),
stosunkowo dużą liczbę zieleni dla dyspozycji mieszkańców, a także bliskość cennych przyrodniczo i kulturowo terenów w okolicy.

Wygodne miasto, brak korków, rodzina przyjaciele blisko

Niezła przestrzeń życiowa

Tutaj się urodziłam i wróciłam. Tu mam rodzinę, rodziców, którymi się opiekuję. Praca jest niestety coraz mniej satysfakcjonująca, raczej bez możliwości zmiany.
Nie ma zbyt wielu korków ulicznych, dostępne jest wszystko, w umiarkowanych cenach.

Za rynek latem.

Mieszkam tu bo tu się urodziłem, lubię Leszno za żużel, znajomych, rodzinę, skateplazę oraz mój dom.

Mieszkam od urodzenia ale przyznam ze jak wracam ze studiow to dobrze sie tu czuje.

Jest wystarczająco dużym miastem (dostępność infrastruktury), jednak nie jest zbyt duże, nie traci się czasu.

Dojazd. Wszystko na miejscu

Jest małe i w miarę czyste, pomiędzy Poznaniem i Wrocławiem.

Leszno to piekne male miasto. Jest niestety coraz brudniejsze z powoduw zlego zarzadzania. Jest dosc bezpiecznie i warto tu zyc ale pracowac za grosze lub
trzeba wyjezdzac do wiekzzych miast. Poprostu ladna sypialnia Poznania i Wroclawia.

Bo nie jest wielkie i szybko można się przemieścić samochodem (komunikacją miejską niestety nie). Okolice Leszna sprzyjają aktywnej rekreacji.

Małe przytulne wszyscy się znają i nigdzie nie jest daleko

Lubię w Lesznie jego kompaktowość, która pozwala przejść miasto piechotą. Lubię letnie ogródki na Rynku i pasjami - Miejską Bibliotekę Publiczną (nie mogę
się doczekać jej nowej siedziby). Rodzinnie uwielbiamy ,,Rynki śniadaniowe'' :)

Miasto aktywnych, przedsiębiorczych ludzi, blisko do lasu (dopóki go całkiem nie wyrżną), dobra komunikacja = S5

Tu się urodziłam, tak potoczyły się losy. Odpowiada mi wielkość miasta, bliskość rodziny, znajomych. Tu rozwijam swoje pasje. Wszędzie można dojechać
rowerem lub dojść pieszo.

Dziś to już tylko więzi rodzinne, przyjaźnie i przyzwyczajenie, sentyment. Kiedyś wymieniałem jeszcze, że to miłe miasteczko kompaktowe, w którym niczego
właściwie nie brakuje, w dobrej lokalizacji, nie za małe, nie za duże, ma swoje sukcesy, wizytówki. Jednak widać wdzierającą się patologię, jak bezgranicznie
głupie wylanie asfaltowych ścieżek w parkach Jonstona i Kościuszki, podczas, gdy wszystkie miasta świata walczą z globalnym ociepleniem i poprzez
likwidację asfaltowych i betonowych przestrzeni obniżają temperaturę w mieście latem oraz ułatwiają drenaż opadom.

Miasto rodzinne

Mieszkam, bo jest zadbane, rozwijające się, dobry węzeł na trasie s5.

Dobre połączenie komunikacyjne z Poznaniem, czy Wrocławiem.

Mieszkam w Lesznie, bo mogę tu nie tracić czasu na dojazdy, a mimo wszystko zarabiać na dobrym poziomie. Trzymają mnie tu więzi rodzinne, towarzyskie i
przywiązanie do małej ojczyzny. Żyję też marzeniem o zamieszkaniu na Starym Mieście, ale niedoinwestowanie tej części miasta, wywołujące jej degradację,
skutecznie mnie do tego zniechęca. Miasto przeznacza zdecydowaną większość środków na inwestycje w infrastrukturę dla samochodów, traktując inwestycje
w najstarszą tkankę miejską po macoszemu. Wyeliminowanie pieców węglowych, a w najlepszym wypadku podłączenie tej części miasta do sieci ciepłowniczej
oraz rewitalizacja Rynku i dochodzących do niego ulic, wywołałoby realny powrót życia do centrum i podniesienie jakości życia w Lesznie.
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miasto nie jest duże dobra lokalizacja między Wrocławiem i Poznaniem ok szkoły

Jest to miasto rodzinne, bez gwaru wielkomiejskiego. Niestety zaściankowe.

Miasto nie za duże, nie za małe. Daje możliwość pracy i wypoczynku.

Tutaj czuję się jak w domu. Najbardziej lubię w tym mieście to, że mimo niedużych rozmiarów jest tutaj wszystko, czego potrzeba do życia, a miejsce to stale jest
rozwijane.

Za ośrodki sportowe. Liczne sale sportowe boiska czy skatepark.

Bo tu się urodzilam

Wszystko jest łatwo dostępne, lekarze, apteki, kino, restauracje, parki

Brak inwestycji w infrastrukturę drogową. Miasto bez perspektyw inwestycyjno - przemysłowych. Bardzo niskie zarobki. brak perspektyw dla ludzi młodych,
którzy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy do Poznania i Wrocławia, które to ośrodki oferują wiele miejsc pracy z minimum dwa razy większymi zarobkami niż w
Lesznie.

Brak inwestycji w infrastrukturę drogową. Miasto bez perspektyw inwestycyjno - przemysłowych. Bardzo niskie zarobki. brak perspektyw dla ludzi młodych,
którzy wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy do Poznania i Wrocławia, które to ośrodki oferują wiele miejsc pracy z minimum dwa razy większymi zarobkami niż w
Lesznie.

Za różnorodny dostęp do edukacji.

HALA TRAPEZ

Praca

Mam tu pracę od 26 lat. Chętnie wyprowadzę się na wieś skąd pochodzę.

Urodziłam się tutaj i to nie moja decyzja

dobre kebaby

lubię leszno za żużel, galerie, parki

Mieszkam w Lesznie, dlatego że zostałam tutaj wychowana przez rodziców i dziadków.

Żużel

Leszno jest spokojnym miastem, nie ma tutaj takiej pogoni jak w Warszawie czy Krakowie, żyje się spokojnie

Małe, ciche

a czystość , dostępność wielu �rm i sklepów w jednym mieście

Średnie miasto, wszędzie blisko.

Mieszkam z rodzicamu wiec nie mam innego wyjscia

Czekam już aż się wyprowadzę :)

Bo muszę. Jest to fajne miasto pod względem szybkiego przemieszczania się, ale tylko jeżeli ma się samochód. Komunikacja miejska jest bardzo słaba. Ulice w
niektórych częściach miasta są za chwile nieprzejezdne. Mało miejsc do spędzania wolnego czasu. Jest tylko galeria Leszno.

Jest wszędzie blisko.

To jest moje miasto rodzinne, ze względu na jego wielkość i możliwość zwolnienia tempa życia nie myślę o wyprowadzaniu się. Dla zainteresowanych są
różnego rodzaju oferty spędzania wolnego czasu, a dla niezainteresowanych są miejsca na odosobnienie, dla rodzin, samotnych i seniorów.

Właśnie się wyprowadzam tak jak wszyscy młodzi ludzie ponieważ tu jest utopia.

Lubie leszno :) mieszkam tu od 37 lat :) Jest male, ladne, czyste, bezpieczne
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Mieszkam bo mam tu dom.

Za dosyć bliską odległość ciekawych miejsc od centrum.

Bo tutaj pracuję i moje dzieci chodzą do szkół. Jest to wygodniejsze aniżeli dowożenie dzieci na zajęcia pozalekcyjne z podmiejskiej wsi.

Dobra szkoła (LO2)

Miasto lubię za szybownictwo i sport lotniczy

Wszystko można załatwić w Lesznie, dobra komunikacja miejska

Leszno to miasto "w sam raz". Nie ma wielkomiejskiego charakteru, dzięki czemu bardzo dobrze się tu mieszka. Oferta kulturalna rozwija się i powstaje coraz
więcej możliwości spędzania wolnego czasu. Ponadto jest miasto piękne z bogatą historią, co coraz częściej się podkreśla. Nie ma nic przyjemniejszego niż
spacer ulicami Leszna. doceniam również położenie miasta - mamy wiele ciekawych miejsc w naszym regionie. I duży plus za połączenia komunikacyjne: S5 i
PKP.

Bardzo lubię rozmiar miasta, dla mnie i mojej rodziny jest wystarczające. Doceniam położenie - blisko w góry, niedaleko nad morze, łatwy dostęp do dużych
miast. Odpowiada mi przytulność miasta, życzliwość do siebie nawzajem, sporo terenów zielonych. Leszno jest ładnym i zadbanym miastem, a ponadto,
przyciąga ciekawe inicjatywy np. Lufa festiwal, CAT, Małe Kino.

Bo tu się urodziłam i tu żyje i mieszka moja rodzina. Na pewno nie dla żużla.

Ze względu na pracę.

Tu się urodziłam i wychowałam, tu mieszka moja moja rodzina, tu mam swój dom.

Ponieważ się tam ucze

Dobra lokalizacja

Urodziłem się w Lesznie

spokojne miasto

Leszno jest wspaniały miejsce do życia z wielu powodów, ale przede wszystkim: - jest w nim duży potencjał rozwojowy, biznesowy i społeczny; - jest praktyczne:
optymalna wielkość (nie za duże, nie za małe) - wszędzie można dostać się rowerem lub pieszo w rozsądnym czasie, - jest dobrze zlokalizowane - mniej więcej w
połowie drogi między Poznaniem i Wrocławiem, do obu z tych dużych miast wojewódzkich można dojechać w czasie krótszym niż godzina (czyli krótszym niż,
np. powrót z pracy do domu położonego po drugiej stronie Poznania..) - od kilku lat łatwo i przyjemnie jest do Leszna dojeżdżać lub wyjeżdżać, np. w dalsza
delegację czy urlop (trasa S5, szybki dojazd do A4 czy A1), - od kilku już lat (po zmianie prezydenta na p. Borowiaka) Leszno zaczęło się zmieniać "wizualnie" -
miasto pięknieje w oczach, jest remontowane, trwa rewitalizacja, widać wiele inwestycji i zmian; jest bardziej zielono i przyjemnie - po Lesznie chętnie spaceruje
się i spędza czas z dziećmi i przyjaciółmi.

Leszno to miasto, w którym z uwagi na jego wielkość nie tracę czasu i mogę go przeznaczyć na przyjemności

Leszno jest moim rodzinnym miastem. Jestem dumny z jego historii cechującej się tolerancją dla innych religii i narodowości.

Mieszkam w Lesznie bo mieszkam z rodzicami

Jest to moje miasto rodzinne i zawsze chciałem tu mieszkać.

Miasto rodzinne

Jest to moje miasto rodzinne.

Tu się urodziłam i tutaj znalazłam pracę.

Za cudowny spokój, jaki odczuwam gdziekolwiek jestem.

nie lubię Leszna ale musze tu mieszkać

Nie ma za co lubić Leszna

Że macie galerie tam.

Zuzel
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Nie mam innej opcji

za nic

Jest to miasto, gdzie można spokojnie mieszkać, odpoczywać jest bezpiecznie i wszędzie blisko.

W Lesznie mieszkam od urodzenia. Lubię jego spokój, ładne tereny zielone, porządek. Mam tu Rodzinę, pracę, dobrze mi tu :-)

Lubię Leszno

Lubię Leszno za różnorodność pod kątem kulturalnym, społecznym, sportowym, gastronomicznym, handlowo-usługowym.

Piekne miasto

Ciekawe miejsce

wyjątkowy klimat,

Jestem lokalnym patriotą

Średnia wielkość, bezpieczeństwo, dostępność do wielu usług, sklepów, komunikacji miejskiej i PKP, grono znajomych, życzliwi sąsiedzi.

Mieszkam w Lesznie, bo stąd pochodzi żona.

Urodziłam się tu

wszędzie blisko (chociaż w godz szczytu są korki). bezpiecznie. tereny zachęcające do aktywność i - ścieżki rowerowe

Mieszkam w Lesznie - bo muszę tu mieszkać, ponieważ od 26 lat jestem chora.......... Pochwała dla możliwości wyrażenia swojej opinii .......

tutaj się urodziłam i dobrze się tu mieszka

Tu się urodziłam

pracuję w Lesznie - daje mi pracę

bardzo spokojne i ładne miasto - podoba się znajomym i rodzinie z innych częsci kraju. często coś dzieje w dziedzinie sportu i kultury, każdy kto chce znajdzie
coś dla siebie. Czuję się tu bezpiecznie i dlatego nie wyjechałam z Leszna ma stałę.

Jest dobrym miejscem na założenie rodziny, wszędzie jest blisko

bo tu jest mój dom, rodzina, przyjaciele, szkoła, znane ulice, wszystko pod ręką...........

Mieszkaniec od urodzenia

W Lesznie mieszkam i tu mieszka moja rodzina

Mieszkam, bo nie mam wyjścia. Miasto jest nieprzyszłościowe i nierozwojowe

rodzinna tradycja

Mieszkanka od urodzenia
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4. Charakterystyka głosujących

W ramach prowadzonych konsultacji Ankietę konsultacyjną wypełniło i wysłało 780 uczestników, których charakterystyki wg cech: Wiek Płeć
Miejsce zamieszkania Edukacja Aktywność zawodowa Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną? Zatrudnienie: czy szukasz pracy?
Działalność gospodarcza Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą? Wykształcenie przedstawiono na wykresach 100-109.

Wykres 100. Odsetek głosujących ze względu na Wiek

13-17 lat 5 % (39)

18-25 lat 12 % (94)

26-40 lat 40 % (313)

41-50 lat 27 % (212)

51-60 lat 10 % (75)

60+ 6 % (47)

13-17 lat  18-25 lat  26-40 lat  41-50 lat  51-60 lat  60+

Wykres 101. Odsetek głosujących ze względu na Płeć

Kobieta 50 % (393)

Mężczyzna 48 % (376)

Inne 1 % (11)

Kobieta  Mężczyzna  Inne

Wykres 102. Odsetek głosujących ze względu na Miejsce zamieszkania

w Lesznie 91 % (706)

poza Lesznem 9 % (74)

w Lesznie  poza Lesznem
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Wykres 103. Odsetek głosujących ze względu na Edukacja

uczę się w Lesznie 10 % (77)

uczę się poza Lesznem 0 % (3)

studiuję w Lesznie 1 % (6)

studiuję poza Lesznem 5 % (39)

nie dotyczy 84 % (655)

uczę się w Lesznie  uczę się poza Lesznem  studiuję w Lesznie  studiuję poza Lesznem  nie dotyczy

Wykres 104. Odsetek głosujących ze względu na Aktywność zawodowa

pracuję w Lesznie 59 % (458)

pracuję poza Lesznem 21 % (167)

nie dotyczy 20 % (155)

pracuję w Lesznie  pracuję poza Lesznem  nie dotyczy

Wykres 105. Odsetek głosujących ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

tak 9 % (73)

nie 71 % (552)

nie dotyczy 20 % (155)

tak  nie  nie dotyczy

Wykres 106. Odsetek głosujących ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

tak 11 % (88)

nie 67 % (521)

nie dotyczy 22 % (171)

tak  nie  nie dotyczy
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Wykres 107. Odsetek głosujących ze względu na Działalność gospodarcza

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie 12 % (94)

prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem 4 % (32)

nie dotyczy 84 % (654)

prowadzę działalność gospodarczą w Lesznie  prowadzę działalność gospodarczą poza Lesznem  nie dotyczy

Wykres 108. Odsetek głosujących ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

tak 7 % (51)

nie 93 % (729)

tak  nie

Wykres 109. Odsetek głosujących ze względu na Wykształcenie

Podstawowe 4 % (31)

Zawodowe 3 % (24)

Średnie 23 % (179)

Wyższe 67 % (522)

Nie dotyczy 3 % (24)

Podstawowe  Zawodowe  Średnie  Wyższe  Nie dotyczy
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5. Dane instytucji

Nazwa instytucji Urząd Miasta Leszna

Adres email budzetobywatelski@leszno.pl

Numer telefonu (65) 529-54-02

Adres ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
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Spis wykresów

Wykres 1. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 2. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 3. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 4. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 5. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 6. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 7. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 8. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Wykres 9. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 10. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 11. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 12. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 13. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 14. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 15. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 16. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 17. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 18. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Wykres 19. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 20. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 21. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 22. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 23. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 24. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 25. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 26. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 27. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 28. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza



247/249https://konsultacjejst.pl

Wykres 29. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 30. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 31. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 32. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 33. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 34. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 35. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 36. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 37. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 38. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Wykres 39. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 40. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 41. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 42. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 43. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 44. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 45. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 46. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 47. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 48. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Wykres 49. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 50. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 51. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 52. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 53. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 54. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 55. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 56. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 57. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 58. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza
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Wykres 59. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 60. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 61. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 62. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 63. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 64. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 65. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 66. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 67. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 68. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Wykres 69. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 70. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 71. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 72. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 73. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 74. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 75. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 76. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 77. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 78. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza

Wykres 79. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 80. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 81. Liczba głosów ze względu na Wiek

Wykres 82. Liczba głosów ze względu na Płeć

Wykres 83. Liczba głosów ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 84. Liczba głosów ze względu na Edukacja

Wykres 85. Liczba głosów ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 86. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 87. Liczba głosów ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 88. Liczba głosów ze względu na Działalność gospodarcza
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Wykres 89. Liczba głosów ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 90. Liczba głosów ze względu na Wykształcenie

Wykres 91. W jakich dziedzinach życia w ciągu ostatnich dziesięciu lat zauważył/a Pan/i największą poprawę? (maksymalnie
3 odpowiedzi)

Wykres 92. Proszę wskazać obszary, na jakich powinien skupić się rozwój Leszna (maksymalnie 3 odpowiedzi):

Wykres 93. Jakie problemy społeczne dostrzega Pan/i w Lesznie?

Wykres 94. Jakich zmian w mieście oczekuje Pan/i w najbliższych latach w zakresie poniższych wizji rozowju miast zawartych
w „Krajowej polityce miejskiej” (maksymalnie 3 odpowiedzi):

Wykres 95. Proszę określić pierwsze skojarzenie z Lesznem:

Wykres 96. W jakiej części miasta Pan/i mieszka?

Wykres 97. Proszę wskazać obecne walory zamieszkiwanej części miasta.

Wykres 98. Proszę wskazać, czego brakuje w zamieszkiwanej przez Pana/ią części miasta:

Wykres 99. Proszę wskazać najtrafniejsze określenie Leszna w przyszłości (1 odpowiedź).

Wykres 100. Odsetek głosujących ze względu na Wiek

Wykres 101. Odsetek głosujących ze względu na Płeć

Wykres 102. Odsetek głosujących ze względu na Miejsce zamieszkania

Wykres 103. Odsetek głosujących ze względu na Edukacja

Wykres 104. Odsetek głosujących ze względu na Aktywność zawodowa

Wykres 105. Odsetek głosujących ze względu na Zatrudnienie: czy jesteś osobą bezrobotną?

Wykres 106. Odsetek głosujących ze względu na Zatrudnienie: czy szukasz pracy?

Wykres 107. Odsetek głosujących ze względu na Działalność gospodarcza

Wykres 108. Odsetek głosujących ze względu na Emerytura / renta: czy jestes emerytem lub rencistą?

Wykres 109. Odsetek głosujących ze względu na Wykształcenie


