
Uchwała Nr VII/12/2021 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

z dnia 10 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności MRML za rok 2021 

 

Na podstawie art. 4 i art. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Leszna stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/253/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia  

19 grudnia 2019 r., uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

Po zapoznaniu ze informacją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego 

Młodzieżowa Rada Miasta Leszna pozytywnie opiniuje przyjęcie sprawozdania z 

działalności MRML za rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

 

Alan Kasiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr VII/12/2021 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

z dnia 10 grudnia 2021 roku 

 

 

Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego  

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna z działalności Rady w roku 2021 

 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Leszna została powołana Uchwałą Nr XVIII/253/2019 Rady 

Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Miasta Leszna.  

 
Budżet, jakim w roku 2021 dysponowała Młodzieżowa Rada Miasta Leszna 
wynosił 8 tys. zł.  

 
MRML zrealizowała wiele inicjatyw, skierowanych nie tylko do młodzieży: 

 Konkursy „#OdkryjmyLeszno” 

Akcja 50 konkursów tematycznych o Lesznie przeprowadzonych na Instagramie  

i Facebooku MRML, w których nagrodami są zakupione gadżety MRML oraz dzięki 

wsparciu Biura Rady, również książki o leszczyńskim samorządzie. Pytania 

konkursowe zostały sformułowane przez radnych. 

 

 Konkurs pt. „Jak Ty, żyjesz zdrowo” 

Konkurs był zwieńczeniem akcji „Żyjmy zdrowo”. Polegał on na przesyłaniu zdjęć, 
których młodzież pokazywała jak na co dzień żyje zdrowo. Nagrodami było 5 karnetów 
na siłownię. Konkurs zakończył kampanię „Żyjmy zdrowo”, w której opublikowana 
została seria filmów na temat zdrowego stylu życia na kanale YouTube MRML. 

 

 Film edukacyjny pt. „17 stycznia 1920” 

Film opublikowany został z okazji 101 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. 
Przedstawiono w nim genezę powrotu Leszna do odrodzonej Polski, a także fotografie 
pokazujące jak zmieniało się nasze miasto przez okres 100 lat. 

 

 Akcja pt. „#ZoomNaLeszno” 

Akcja prowadzona na Facebook’u, Twitterze i Instagramie MRML pokazująca zdjęcia 
ciekawych i interesujących miejsc w Lesznie. 



 

 Projekt pt. „Porozmawiajmy o Lesznie” 

Seria filmów publikowanych na kanale YouTube MRML, w których osoby związane z 
Lesznem skupiały się na tematyce związanej z miastem. 

1. Łukasz Borowiak – inwestycje i plany miasta na rok 2021 
2. Rafał Zalesiński – działania i inwestycje Wodociągów Leszczyńskich 
3. Andrzej Kuźmiński – projekty realizowane przez MBP w Lesznie oraz budowa 

nowej siedziby 
4. Martyna Włudarczyk – rewitalizacja w Lesznie 

 

 Akcja pt. „Leszno w liczbach” 

Akcja prowadzona na Facebook’u, Twitterze i Instagramie MRML prezentująca różne 
obszary miasta w liczbach. Dane pozyskano z broszury UML – „Leszno w liczbach” 

 

 Przekazanie gadżetów na licytacje „dla Macieja Urbana” 

Przekazano gadżety MRML, pozyskaną książkę o leszczyńskim samorządzie i medal 

pamiątkowy na licytację dla Macieja Urbana. Dzięki licytacji zebrana została kwota 600 

zł. 

 

 Wydarzenie pt. „Lotniczy Dzień Dziecka” 

Konkurs plastyczny związany z leszczyńskim lotnictwem dla klas 1-3 szkół 

podstawowych. Zwycięska klasa zwiedziła lotnisko w Lesznie, otrzymała nagrody oraz 

przeszła szkolenie z pierwszej pomocy. 

 

 Projekt pt. „Szybowiec w chmurach” 

Projekt zagospodarowania terenu wokół leszczyńskiego szybowca przy rondzie 

Zatorze, na którym z inicjatywy MRML zasadzono 85 różnorodnych roślin. 

 

 Akcja pt. „Aktywnie na mieście” 

Akcja prowadzona na Facebook’u, Twitterze i Instagramie MRML prezentująca 
najlepsze i najciekawsze miejsca do aktywnego, sportowego wypoczynku w Lesznie. 

 

 Akcja pt. „Róża dla Marysi” 

MRML włączyła się w akcję „Róża dla Marysi” i zaapelowała do leszczyńskich szkół o 
wpłacenie drobnych kwot na leczenie Marysi z Brenna chorej na SMA, zamiast 
kwiatów na zakończenie roku szkolnego 2020/21. 



 

 Akcja pt. „Leszno miasto murali” 

Akcja prowadzona na Facebook’u, Twitterze i Instagramie MRML prezentująca 
leszczyńskie murale, ich historię, tematykę i twórców. 

 

 Konkurs pt. „AOL oczami mieszkańców” 

Konkurs plastyczny przeprowadzony dla trzech grup wiekowych (klasy 1-3 i 4-8 szkół 
podstawowych oraz seniorzy 70+), którego tematem przewodnim były doświadczenia 
autorów związane z Aktywnym Obywatelskim Lesznem. Najlepsze prace wybierali 
mieszkańcy podczas festynu AOL, a zwycięzcy otrzymali nagrody. 

 

 Akcja pt. „Odpad zdasz – drzewko masz” 

We współpracy z Biurem Rady UML podczas festynu AOL przekazywaliśmy zielone 
tuje oraz gadżety MRML mieszkańcom, którzy oddali odpad wielkogabarytowy do 
PSZOKu w tygodniu poprzedzającym festyn. 

 

 Wydarzenie pt. „Bieg charytatywny z upominkami” 

Podczas festynu AOL zorganizowano bieg charytatywny dla Macieja Urbana. Po 
wpłaceniu minimalnej kwoty 10 zł. Na leczenia Macieja Urbana i przebiegnięciu 4 
okrążeń stadionu lekkoatletycznego uczestnicy otrzymywali wybrane upominki.  

 

 Akcja pt. „Paszport aktywności” 

Atrakcja zorganizowana przez MRML podczas festynu AOL dla dzieci polegająca na 
wykonaniu zadań tematycznych na 48 stoiskach i zebraniu naklejek do paszportu, za 
które otrzymywali gadżety MRML. 

 

 Konsultacje ws. parku przy ul. Unii Europejskiej 

MRML przeprowadziła ankietę na temat nazwy parku przy ul. Unii Europejskiej. 
Ankieta rozesłana została przez Wydział Edukacji do leszczyńskich szkół. 

 

 Konkursy w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 

We współpracy z Wydziałem Promocji i Rozwoju MRML przeprowadziła konkursy o 
tematyce Zrównoważonego Transportu, w których nagrodami były gadżety MRML, 
gadżety rowerowe oraz 3-miesięczy karnet na przejazdy autobusami MZK Leszno. 

 

 



 Film edukacyjny pt. „165 linii kolejowej Wrocław Główny – Leszno – Poznań 
Główny” 

Film opublikowany został z okazji 165 rocznicy otwarcia linii kolejowej Wrocław Główny 
– Leszno – Poznań Główny. Film prezentował ciekawostki i fakty związane z linią 
kolejową nr 271 na przestrzeni 165 lat istnienia. Dodatkowo przedstawiał historię 
leszczyńskiego dworca. 

 

 Projekt pt. #RowerowoSzlakiemMielżyńkich 

Radni MRML wzięli udział w projekcie Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłoszonego z okazji „Roku 
Mielżyńskich”, a polegającego na przejechaniu rowerami do miejsc w subregionie 
leszczyńskim związanych w Mielżyńskimi. 

 

 Wydarzenie pt „Dzień na kręgielni dla uczniów niepełnosprawnych” 

MRML mając na uwadze potrzeby uczniów niepełnosprawnych z Leszna 
zorganizowała zawody mikołajkowe na kręgielni. 

 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Leszna pamiętają również o ważnych dla naszego 

miasta i kraju wydarzeniach uczestnicząc w uroczystościach upamiętniających ważne 

rocznice. 

Przedstawiciele MRML uczestniczą każdorazowo w sesjach Rady Miasta Leszna. 

 

 

Przewodniczący 

Młodzieżowej Rady Miasta Leszna 

 

Alan Kasiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


