„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…
wtedy proste – dziękujemy –
zawiera wszystko, co chcemy wyrazić”

tymi słowami chcemy złożyć

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
wszystkim wystawcom i wolontariuszom

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i poświęcony czas w przygotowanie
i udział w IV edycji akcji

Aktywne Obywatelskie Leszno.

Wyjątkowa promocja idei wolontariatu i aktywności społecznej nie byłaby możliwa
bez Waszego zaangażowania, pasji i pozytywnej energii.
Cieszymy się, że dzięki Wam hasło

„Zoom na aktywność”
przełożyło się na każdy obszar przygotowanych wydarzeń.
Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom, którzy brali udział
w inicjatywach przygotowanych w ramach AOL 2018 oraz wszystkim
osobom,
które przyczyniły się do promocji wydarzenia i aktywności obywatelskiej.

Aktywność i działanie takie były główne założenia akcji
„Aktywne Obywatelskie Leszno”
organizowanej w Lesznie w dniach od 15 do 23 września.
Jednym z celów akcji była promocja różnych form aktywności społecznej, w tym:

 wolontariatu,
 działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 leszczyńskich instytucji,
 placówek oświatowych,
 oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna,
a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.
Zorganizowane spotkania, warsztaty, treningi, festyn były doskonałą okazją do promocji
działań
i efektów pracy organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych,
podmiotów ekonomii społecznej oraz innych instytucji działających na rzecz mieszkańców
Leszna.
Była także możliwość spotkania się, wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami oraz
przede wszystkim wspaniała okazja do integracji tych instytucji między sobą oraz
z mieszkańcami.
W organizację akcji zaangażowało się wielu partnerów: organizacje pozarządowe, instytucje
samorządowe, kulturalne i społeczne. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny.

Hasłem tegorocznej edycji brzmiało: „Zoom

na aktywność”!

Aktywność obywatelska to branie odpowiedzialności za środowisko, w którym się żyje, to
najbliższe jakim jest np. rodzina, dzielnica, nasze miasto.

Aktywny Obywatel to obywatel, który nie jest bierną jednostką, która oczekuje na zmiany,
tylko bierze czynny udział w tych zmianach i je kształtuje, wpływa na nie.

Aktywni Obywatele:
 potrafią identyfikować problemy swojej społeczności, poszukiwać ich rozwiązań,
włączać się w ich rozwiązywanie, i jednocześnie wykorzystywać nowoczesne sposoby
komunikacji i zdobywania wiedzy,
 czerpią satysfakcję ze swoich działań, a to pozwala na harmonijny rozwój ich samych i
ich otoczenia.

„Aktywność obywatelska kojarzy mi się z organizacjami pozarządowymi, które wychodzą do
mieszkańców z różnymi pomysłami na włączanie obywateli do działań na rzecz swojej
dzielnicy, swojego miasta, czy swojego osiedla. Mieszkańcy Leszna i działające w mieście
organizacje pozarządowe wielokrotnie pokazały, że stanowią zgrany duet potrafiący działać
razem i z korzyścią dla obu stron.
/Anna Szymańska/
„Dialog obywatelski to jest uczenie postawy, żeby być otwartym wobec siebie i żeby umieć
dyskutować i współistnieć w społeczności lokalnej.”
/Jakub Schwarz/
„Aktywność obywatelska to dla mnie aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.
To wspólne podejmowanie działań i niepozostawanie obojętnym i biernym.”
/Aleksandra Michalska/

W ramach akcji AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO „ZOOM NA AKTYWNOŚĆ promowaliśmy
wolontariat i różne formy aktywności społecznej.
DLACZEGO WOLONTARIAT?
Wolontariat to wartościowe doświadczenie edukacyjne, społeczne i obywatelskie
Bycie wolontariuszem zwiększa szanse edukacyjne każdego młodego człowieka - pomaga
doskonalić kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości (np. skutecznej komunikacji,
współpracy, zarządzania czasem czy podejmowania decyzji), jest także sposobem na zdobycie
wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki i życia (np. działania w przestrzeni miejskiej
uczą, jak działają lokalne instytucje i jakie są ich kompetencje; pomoc w schronisku dla psów
uczy zasad opieki nad zwierzętami; czytanie książek młodszym dzieciom rozwija znajomość
literatury i umiejętność wyraźnego i płynnego czytania).

Wolontariat rozwija także nasze kompetencje społeczne - uczy podejmowania ryzyka
w kontaktach z innymi ludźmi i w nowych sytuacjach społecznych, a także reagowania na
wyzwania interpersonalne czy kulturowe. Jest też szkołą odpowiedzialności za drugiego, która
rozwija w nas empatię i wrażliwość na potrzeby innych. Podczas wolontariatu mamy okazję
poznać wiele nowych osób, zawiązują się nowe znajomości i przyjaźnie, często na całe życie.
W tegoroczną edycję akcji AOL zaangażowało się wielu wolontariuszy, zarówno działających
w samorządzie leszczyńskim jak i w organizacjach pozarządowych.
Cieszymy się, że razem budujemy AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO 

Festyn AOL za nami!
Festyn podmiotów non profit, leszczyńskich instytucji, podmiotów zaangażowanych
społecznie, strefa sportu, kultury, sztuki i rękodzieła, ekologii, samorządowa,
społecznościowa, mundurowa, zdrowia oraz Przedszkole pod Chmurką, Dzień Otwartych
Koszar to tylko niektóre atrakcje, które czekały na mieszkańców Leszna 15 września.
W tegorocznej edycji Festynu AOL udział wzięło ponad 200 wystawców. To ich energia,
pasja, talent i zaangażowanie przyciągnęły na teren Alei Gwiazd Żużla prawdziwe tłumy. Było
pozytywnie, energicznie oraz różnorodnie. Uczestnicy Festynu przygotowali wiele atrakcji. Nie
zabrakło propozycji dedykowanych dzieciom, młodzieży, rodzinom, osobom aktywnym
zawodowo, seniorom oraz osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Dla tych, którzy
chcieli włączyć się w społeczne, kulturalne i sportowe życie miasta, była również okazja do
poznania możliwości zaangażowania w leszczyński wolontariat.
Na stoiskach miały miejsce m.in. warsztaty artystyczne, zabawy, konkursy i quizy
z nagrodami, prezentacja i sprzedaż wyrobów podopiecznych organizacji pozarządowych. Nie
zabrało gier i pokazów sportowych (m.in. karate, tenis, siatkówka, koszykówka, żeglarstwo,
lekkoatletyka, fitness, Chi Kung). Stały element festynu to również udział organizacji
prozwierzęcych, u których można było skonsultować kwestie związane z adopcją oraz opieką.
Była też możliwość, aby skorzystać z propozycji organizacji zajmujących się wsparciem
społecznym i zdrowiem.
Oprócz różnorodnych konsultacji można było nieodpłatnie wykonać badania
profilaktyczne, takie jak: ciśnienia, poziomu cukru we krwi, badanie słuchu, były
przeprowadzane badania pod kątem osteoporozy, a także kobiety mogły wykonać bezpłatne
badania mammograficzne. Swoje stoiska miała jak co roku również Straż Pożarna, Policja oraz
Straż Miejska.
Jeden z wystawców zorganizował mały challenge -1000 pompek i zachęcał ludzi do
aktywności angażując ich do towarzyszenia przy wykonywaniu challenge. 1000 minął
zaskakująco szybko, do końca imprezy udało się zrobić 2019 pompek, ta ostania z zapowiedzią
na AOL 2019!
Ponadto podczas festynu Młodzieżowa Rada Miasta wraz z Miejskim Zakładem
Komunikacji organizowała 30 minutowe wycieczki po mieście autobusem marki AUTOSAN,
które wzbogacone były konkursami i informacjami o mieście.
Całość festynu dopełniły pokazy i występy artystyczne na scenie zaprezentowane przez
dzieci i młodzież z leszczyńskich przedszkoli i szkół, a także przedstawicieli organizacji
pozarządowych. A na koniec do nieba poleciało 100 biało-czerwonych balonów na 100-lecie
niepodległości Polski.

PRZEDSZKOLE POD CHMURKĄ przygotowane przez leszczyńskie placówki przedszkolne to
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. W przedszkolu, wykwalifikowane
nauczycielki leszczyńskich placówek przygotowały strefę gier, zabaw i konkursów zarówno dla
dzieci jak i rodziców. Dzieci zostały otoczone troskliwą opieką wykwalifikowanej kadry
pedagogicznej oraz rodziców i opiekunów, którzy mogli wspólnie uczestniczyć w zajęciach.
Wśród atrakcji nie zabrakło także malowania twarzy, skręcania baloników, puszczania baniek
mydlanych, stoisk plastycznych, edukacyjnych i sportowych. Były także gry, zabawy ruchowe
i zręcznościowe. W przedszkolu można było skorzystać z konsultacji logopedycznych.

4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy zaprosił do odwiedzenia murów leszczyńskiej jednostki
wojskowej, mieszczących się przy ulicy Racławickiej 1.
Podczas Dnia Otwartych Koszar można było spotkać naszych żołnierzy, a także zobaczyć
wojskowy sprzęt. Wśród atrakcji znalazły się m.in.:
wyposażenie indywidualne żołnierza WP oraz broń:
5,56 mm kb szturm wz. 96 beryl – 2 szt.
7, 62 mm kbk AKM z granatnikiem wz.74 – 1 szt.
RPG – 7W – 1 szt.
9 mm PM wz.84 – 1 szt.
9 mm P–83 – 1 szt.
urządzenie treningowe „CYKLOP”;
WD-2001 „REGA”
Przeciwlotniczy Rakietowy Wóz Bojowy „OSA”
Samochód Transportowo Załadowczy
Zautomatyzowany Wóz Dowodzenia „Łowcza”
Dodatkowo, można było zwiedzić Salę Tradycji oraz poczęstować się „wojskową” grochówką.
Żołnierze obecni byli również na terenie Festynu Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich
instytucji i firm zaangażowanych społecznie, gdzie w specjalnym wojskowym namiocie
rozdawali pyszną kawę oraz zapraszali do jednostki.

Na Festynie Organizacji Pozarządowych Młodzieżowa Rada Miasta Leszna we współpracy
z Miejskim Zakładem Komunikacji w Lesznie przygotowała szereg atrakcji dla dzieci
i młodzieży, a także dorosłych i seniorów!
Główną atrakcją dostępną podczas festynu było zwiedzanie miasta z pokładu zabytkowego
autobusu Autosan H9-35 należącego do MZK. W autobusie znajdował się przewodnik, który
opowiadał o historii i ciekawostkach na temat obiektów znajdujących się przy trasie przejazdu.
Czas trwania jednej wycieczki wynosił około 30 minut. Kursy miejskim zabytkowym
autobusem cieszyły się ogromną popularnością wśród mieszkańców.

RATUSZ ZAMIENIŁ SIĘ W URZĄD
Obywatelska Starówka to kolejny etap Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
W poniedziałek 17 września leszczyński Ratusz otwarty był dla wszystkich mieszkańców.
Można było porozmawiać z Prezydentem Łukaszem Borowiakiem, radnymi Rady Miejskiej
Leszna oraz miejskimi urzędnikami. Każdy kto przyszedł do Ratusza mógł go zwiedzić
z przewodnikiem. Chętnych na wizytę było wielu! Począwszy od najmłodszych grup
przedszkolnych, poprzez uczniów szkół podstawowych, licealistów aż do grup seniorów.
Ratusz tętnił życiem, wszyscy chętnie uczestniczyli w przygotowanych konkursach
i z ciekawością słuchali opowiadań przewodnika.

Obywatelska Starówka to świetna okazja do poznania specyfiki pracy miejskich urzędników
oraz dowiedzenia się czym się zajmują poszczególne wydziały i biura. Podczas Obywatelskiej
Starówki obecni byli:






Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak
Radni Rady Miejskiej Miasta Leszna
pracownicy Urzędu Miasta Leszna, m.in.:
o Miejski Rzecznik Praw Konsumentów
o radca prawny
o pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich
o pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
o pracownicy biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
o pracownicy
biura Pełnomocnika ds. Współpracy
Pozarządowymi
przewodnik turystyczny - pani Maria Dobroń

z

Organizacjami

Ponadto na płycie Rynku zorganizowana została przez Regionalną Izbę PrzemysłowoHandlową akcja krwiodawstwa. Trzydzieści trzy osoby oddały krew, w sumie udało się
pozyskać blisko 15 litrów bezcennego leku. Galerie zdjęć z Obywatelskiej Starówki na naszej
stronie.

PRACA PREZYDENTA – WOLONTARIUSZA
W LESZCZYŃSKICH NGO
W ramach IV edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, Prezydent Miasta Leszna Łukasz
Borowiak po raz kolejny wcielił się w rolę wolontariusza w organizacjach pozarządowych.
Prezydent wziął w tym dniu urlop od obowiązków służbowych i na jeden dzień wcielił się
w rolę wolontariusza. Plan pracy Wolontariusza Łukasza Borowiaka był bardzo napięty
i intensywny.
Dzień pracy rozpoczął się od 8.30 gdzie w Stowarzyszeniu Leszczyński Bank
Żywności wolontariusz przeprowadzał ankiety na temat Leszczyńskiego Banku Czasu
i wydawał wnioski dla podopiecznych.
Już o 9.30 w Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkół Rolniczo - Budowlanych sadził drzewka.
O 10.30 w Stowarzyszeniu Przyjaciół Baśniowej Krainy działającym przy Przedszkolu
Miejskim nr 20 Łukasz Borowiak serwował dzieciom zdrowe posiłki. Owocowe szaszłyki
i zdrowe soki bardzo smakowały najmłodszym!
Kolejnym punktem dnia była praca w Stowarzyszeniu Echo, gdzie Prezydent sortował
i pakował pomidory.
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" zaplanowało dla wolontariusza
zadanie polegające na rozdzielaniu cebulek kwiatów. Łukasz Borowiak wspólnie
z leszczyńskimi Amazonkami szykował sadzonki żonkili, które zostały posadzone w Parku im.
Jana Jonstona w Lesznie w ramach akcji pn. „Pola Nadziei”
Następną godzinę wolontariatu Łukasz Borowiak spędził w Fundacji Jesienny Uśmiech
uczestnicząc w zajęciach plastycznych, wspólnie z członkami klubu seniora przygotowywał
ozdoby na spotkanie pn. "Popołudnie z Hollywood".
MCP Alternatywa przygotowało dla wolontariusza Łukasza Borowiaka zadanie polegające na
prowadzeniu warsztatów dla młodzieży - młodzi ludzie otrzymali cenną lekcję obywatelskości.
Kolejna godzina wolontariatu minęła na odrabianiu lekcji z dziećmi w Terenowym Komitecie
Ochrony Praw Dziecka oraz wspólnym wykonywaniu jeżyków z masy solnej.
Fundacja Arena i Świat zaprosiła Prezydenta na czytanie do Parku Jonstona w ramach akcji
#czytaniemasens. Łukasz Borowiak czytał najmłodszym wiersze Jana Brzechwy.
Trening siatkówki z Tygrysami - Stowarzyszenie UKS 9 Leszno to kolejny, tym razem sportowy
etap wolontariatu Prezydenta Łukasza Borowiaka w NGO.
Na sam koniec tego długiego dnia, Łukasz Borowiak wziął udział w zajęciach klubu seniora
"Wrzosowy Zakątek" prowadzonego przez Stowarzyszenie "Wygraj Siebie".
Relacja fotograficzna z dnia spędzonego na pracy wolontarystycznej Prezydenta Łukasza
Borowiaka na stronie www.ngo.leszno.pl

LESZCZYŃSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

W czwartek, 20 września na leszczyńskiej Starówce odbyła się VI edycja Leszczyńskiego Dnia
Przedszkolaka. Hasło przewodnie wydarzenia brzmiało „Kto Ty jesteś? Polak Mały!”.

Leszczyński Dzień Przedszkolaka to wielkie święto najmłodszych mieszkańców naszego miasta
uczęszczających na co dzień do przedszkoli. W tym roku wydarzenie połączone zostało
z obchodami stulecia odzyskania Niepodległości przez Polskę, przez co wśród uczestników
wydarzenia dominowały kolory biały oraz czerwony. Imprezę honorowym patronatem objął
Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak i obyła się w ramach cyklu wydarzeń z okazji
kampanii Aktywne Obywatelskie Leszno. Całość rozpoczęła się na placu Metizga
symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta dzieciom przez Prezydenta Łukasza Borowiaka
oraz odczytaniem wiersza pt. "Katechizm polskiego dziecka". Rozstrzygnięto również
konkurs plastyczny pt. „Kocham Polskę” – wyróżnienia z rąk Prezydenta Łukasza Borowiaka
oraz Wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka otrzymały Przedszkola Miejskie nr 11, 15 i 19,
Przedszkole Językowe Bajka oraz Przedszkole im św. Jana Pawła II. Następnie korowód białoczerwonych przedszkolaków udał się na Rynek, a po drodze na ulicy Słowiańskiej grupy dzieci
mogły poznać historię polskiego godła, którego ilustracje znajdowały się na wielkich
sztalugach.

Na leszczyńskim Rynku odtańczone zostały tańce narodowe Polonez oraz Kujawiak, które
zainicjował Zespół Tańca Ludowego Moraczewo. Podziwiać można było prace konkursowe
najmłodszych, a na zakończenie w niebo zostało wypuszczone 500 baloników w naszych
narodowych barwach.
Głównym organizatorem wydarzenia było Przedszkole Miejskie nr 20 we współpracy z innymi
przedszkolami, a także Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie i Miasto Leszno.
Współorganizatorami było I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich, Zespół Szkół
Ekonomicznych im. J.A. Komeńskiego, Komenda Miejska Policji w Lesznie oraz Straż Miejska.

RANDKI OBYWATELSKIE
ROZMAWIALI, PYTALI, POZNAWALI SIĘ
W środowe popołudnie, 19 września, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna odbyła się kolejna,
czwarta już edycja Randek Obywatelskich. Było to spotkanie adresowane do przedstawicieli
organizacji pozarządowych, podczas którego mieli oni okazję do wzajemnego poznania się,
spotkania, wspólnych rozmów i dyskusji.

W tegorocznych randkach udział wzięło ponad 50 osób, byli przedstawiciele fundacji,
stowarzyszeń, klubów sportowych oraz spółdzielni socjalnych, było gwarno i radośnie.
Spotkanie zostało podzielone na trwające po trzy minuty rundy, podczas których uczestnicy
poznawali się, przedstawiali
siebie, swoje organizacje i inicjatywy, wymieniali się
doświadczeniami czy np. ulotkami, budowali nowe relacje, kontakty i co najważniejsze –
inicjowali nowe pomysły i chęć zrealizowania wspólnych działań.
Po upływie czasu trzech minut, każdy z randkowiczów zmieniał swoje miejsce tak, by móc
porozmawiać z każdą obecną na sali osobą. Rozmowom nie było widać końca, dlatego po
przeprowadzeniu wszystkich rund, goście zajmowali jeszcze miejsca na sali i w przyjaznej
atmosferze wymieniali się informacjami na wiele obywatelskich tematów.

Dziękujemy za obecność i mamy nadzieje, że odbyte rozmowy już wkrótce zaowocują
w postaci np. współpracy pomiędzy organizacjami, czy też nowymi inicjatywami społecznymi.
Czekamy na Wasze efekty i widzimy się już za rok!

NGO – ZAPROSIŁY MIESZKAŃCOW DO AKTYWNOŚĆI
Od 16 do 23 września w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno odbywały się Dni
Otwarte. Te były doskonałą okazją do prezentacji codziennej działalności organizacji
pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, spółdzielni socjalnych, a także
instytucji kultury, klubów działających przy spółdzielniach mieszkaniowych. Inicjatywy z myślą
o mieszkańcach przygotowały także miejskie spółki, placówki oświatowe oraz firmy
zaangażowane społecznie. Wszystkie z należytą starannością przygotowały się do Dni
Otwartych, pokazując co mają najlepszego, czym się zajmują, jakie ciekawe rzeczy robią, jakie
aktywności wykonują.
Dni Otwarte służyć miały bowiem przede wszystkim lepszemu poznaniu się, pokazać, że
w mieście działają podmioty o których niejednokrotnie nie wiemy, że ich działalność jest
ważna i użyteczna. Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń odbywających się w ramach Dni
Otwartych bo podmioty w nich uczestniczące przygotowały ponad 200 różnego rodzaju
aktywności. Przez kilka dni działo się naprawdę sporo. Były atrakcje przygotowane dla
wszystkich grup wiekowych. W bogatej ofercie coś dla siebie znalazły zarówno dzieci jak i
seniorzy. Były różnego rodzaju spotkania, pokazy, treningi sportowe, warsztaty, skorzystać
można było z porad specjalistów, uczestniczyć w projekcjach filmowych czy też konkursach.
Można było przyjść, porozmawiać, wypytać o szczegóły działalności, zapisać się na zajęcia czy
też treningi.
Docenić należy zaangażowanie i pomysłowość organizacji pozarządowych i innych instytucji
uczestniczących w Dniach Otwartych. Te pokazały, że Leszno jest miastem aktywnym, w
którym mieszkają osoby pełne pasji oraz chcące działać dla innych

INNE INICJATYWY W RAMACH AOL
EKO LESZNO
Młodzież z klasy IIb z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie postanowiła włączyć się w akcję
Eko-Leszno i uprzątnęła tereny wokół swojej szkoły. Była to kontynuacja zapoczątkowanej
w zeszłym roku akcji, kiedy młodzież po raz pierwszy wzięła udział w kampanii Aktywne
Obywatelskie Leszno. Tym razem w gorące piątkowe popołudnie, 21 września 2018 roku,
doskonale przygotowana grupa klasowa, z workami, grabiami, rękawiczkami i innymi
niezbędnymi przedmiotami, a także uśmiechami i zapałem do działania postanowiła ruszyć do
pracy. Wysprzątano tereny wokół Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz m.in. Park Leszczyńskich
Satyryków. Jak podkreślają sami uczestnicy, sprzątanie sprawiło im ogromną przyjemność,
gdyż pracując mogli zauważyć, jak czysto robi się dookoła. Co ciekawe, uczniowie klasy IIb już
teraz planują włączyć się w kolejną akcję Eko-Leszno w ramach Aktywnego Obywatelskiego
Leszna, która odbędzie się już za rok. Gratulujemy inicjatywy i dziękujemy za poświęcenie!

POLA NADZIEI
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Amazonka w ramach akcji Aktywne
Obywatelskie Leszno włączyło się w ogólnopolską akcję „Pola Nadziei”. Amazonki wspólnie
z wolontariuszami, prezydentem i urzędnikami posadziły cebulki żonkili symbolizujących
nadzieję w walce z chorobą nowotworową. Pola Nadziei to program stworzony przez Fundację
Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii, która pomaga nieuleczalnie chorym
na raka. Akcja ta przypominać ma nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy
i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Akcja ma wymiar społeczny.
Akcja „Pola nadziei”, to nie tylko sadzenie żonkili, to również akcja edukacyjno-szkoleniowa,
ponieważ w październiku Leszczyńskie Amazonki w szkołach będą organizować spotkania. Już
w czasach starożytnych żonkil był symbolem nadziei na nowe życie – odrodzenie, a dzisiaj
żonkil jest symbolem nadziei w walce z chorobą nowotworową. Kwiat poprzez swoją
subtelność, barwę i zapach uświadamia nam wyższe cele istnienia symbolizując kruchość
i ulotność życia. Kiedy wiosną zakwitają żonkile rozpocznie się kampania Pola Nadziei,
przypominająca o ludziach ciężko i nieuleczalnie chorych. Wydarzenie zwróciło uwagę
społeczności lokalnej na ideę „Pól Nadziei”, propagowało wolontariat jako formę aktywności
społecznej, uwrażliwiło na potrzeby chorych i uświadamiało, że warto pomagać. W akcję
włączyli się wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego.

V OLIMPIADA SPORTOWO – OBRONNA SENIORÓW W RAMACH AOL
120 osób w wieku 60+ wystartowało w V Olimpiadzie Sportowo-Obronnej, która odbyła się
w sobotę na stadionie lekkoatletycznym w Lesznie. W atmosferę prawdziwej olimpijskiej
rywalizacji wprowadził wszystkich Andrzej Wróbel, paraolimpijczyk, który wykonał rundę
honorową wokół stadionu biegnąć z płonącym zniczem. Zapalił go poseł Wojciech Ziemniak.
Zawody zorganizowało Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa przy wsparciu samorządów miasta
Leszna, powiatu leszczyńskiego i sponsorów. Przed seniorami wystąpiły mażoretki miejskiej
orkiestry dętej.
Seniorzy rywalizowali w rzutach oszczepem i granatem, bowlingu, strzelectwie pod okiem
panów z Ligii Obrony Kraju oraz rozwiązywali test z pierwszej pomocy.

IV BIEG WOKÓŁ SZYBOWCA W RAMACH AOL
Do rywalizacji w Biegu wokół szybowca stanęli najmłodsi, którzy biegali na dystansach od 200
do 1500 metrów oraz dorośli rywalizujący na trasie 5 i 10 km. W kategorii Open zwyciężyła
Justyna Knaflewska.
Aeroklub Leszczyński zorganizował bieg już po raz czwarty. Jego celem jest popularyzacja
zdrowego stylu życia, a przede wszystkim sportów lotniczych. Dla osób na podium
przygotowano bardzo atrakcyjne nagrody w postaci voucheru na lot szybowcem oraz
paralotnią. Dodatkowo uczestnicy biegu na dystansie 5 i 10 km mieli okazję wylosować
możliwość lotu balonem.
Klasyfikację końcową zdominowały kobiety. Na dystansie 10 km triumfowała Justyna
Knaflewska, wśród panów najlepszy okazał się Ariel Cheba . 5 km najszybciej pokonała
Dominika Pihil, a pierwszym mężczyzną na mecie był ubiegłoroczny zwycięzca biegu głównego
- Dawid Miaskowski.
Impreza połączona była z ,,Dniami Otwartymi" Leszczyńskiego Stowarzyszenia
Spadochroniarzy ,,Feniks" organizowanymi w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna.
Uczestnicy imprezy mieli okazję m.in. odwiedzić hangary, zobaczyć samoloty, a także zapoznać
się z działalnością stowarzyszenia.

I WIELKOPOLSKI BIEG OPS-ÓW
W ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna, 22 września odbył się I Wielkopolski Bieg
OPS-ów pod hasłem "Dziś biegamy, na co dzień pomagamy".

ZAPOWIEDZI, RELACJE, PODSUMOWANIA
Przez cały okres trwania Aktywnego Obywatelskiego Leszna, ale też przed jak i po, na łamach
prasy, telewizji, radia czy portali internetowych mogliśmy dowiedzieć się o wielu inicjatywach
organizowanych w ramach całej akcji.
Patronat medialny nad Aktywnym Obywatelskim Lesznem został objęty przez: Gazetę ABC
i portal Leszno24.pl, Panoramę Leszczyńską i portal Otopanorama.pl, Telewizję Leszno,
Telewizję Młodzieżową Leszno, Radio Elka i portal Elka.pl, Radio Eska, Radio Emaus,
Leszczyniak oraz Portal LeszczyńskiSport.pl.
Zapowiedzi, obszerne relacje, reportaże, galerie zdjęć, spoty wizualne i audiowizualne oraz
wiele innych form przekazywania informacji – to wszystko zobaczyć można było na łamach
w/w mediów. Ich przedstawiciele obecni byli na wielu wydarzeniach, spotkać ich mogliście
m.in. na Festynie Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm
zaangażowanych społecznie, Leszczyńskim Dniu Przedszkolaka czy podczas dni otwartych w
organizacjach
i podmiotach zaangażowanych społecznie. Relacje pojawiały się również na wielu Fan Page
facebookowych. Oprócz tego o wydarzeniach w ramach AOL 2018 informowali sami
zainteresowani, czyli przedstawiciele podmiotów organizujących wydarzenia skierowane od
mieszkańców dla mieszkańców.
Ponadto Radio Elka przygotowało relację filmową z Festynu – warto zajrzeć na portal by ją
zobaczyć 
Dziękujemy Wam wszystkim za pomoc i promocję ‘aktywnych’ wydarzeń, a czytelników,
słuchaczy czy widzów zachęcamy do śledzenia wszystkich patronów medialnych akcji oraz
odwiedzania newsów związanych z akcją Aktywne Obywatelskie Leszno.

Drodzy przedstawiciele Organizacji Pozarządowych!
Nasi przyjaciele 
Już po raz czwarty, leszczyńskie organizacje pozarządowe spotkały się w jednym miejscu
z różnymi instytucjami i firmami zaangażowanymi społecznie, by pokazać, że Leszno to nie
tylko płynnie działający organizm, połączony siecią ulic, placów, miejsc pracy i instytucji.
Miasto Leszno to przede wszystkim ludzie – realizujący swoje pasje i marzenia, przekuwający
pomysły w projekty, zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, angażujący się w różne działania
społeczne, edukacyjne, artystyczne czy sportowe.
Akcja Aktywne Obywatelskie Leszno powstała z myślą o Was i o mieszkańcach. Jej celem jest
pokazanie mieszkańcom Leszna potencjału funkcjonujących w naszym mieście organizacji
pozarządowych, instytucji a także firm zaangażowanych społecznie, ich różnorodności oraz
przede wszystkim bogatej oferty skierowanej do osób w każdej grupie wiekowej. Poznanie
fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych to również okazja do włączenia się w ich
działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym realizacji własnych zainteresowań
i pasji. To szereg wydarzeń o różnym charakterze, wśród których każdy znajdzie atrakcje dla
siebie.
Dziękujemy za WASZ udział w tegorocznej edycji  Mamy nadzieję, że również w kolejnym
roku aktywnie włączycie się w przygotowania i razem pokażemy leszczyńskie organizacje
pozarządowe, które realizują szereg działań wpływających na lokalną społeczność, wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w różnych obszarach pożytku publicznego, wspierają
tworzenie społecznego i obywatelskiego klimatu Leszna. Jeśli macie jakieś uwagi/sugestie
spostrzeżenia co warto poprawić albo co wprowadzić w kolejnej edycji dajcie nam znać pisząc
na adres: ngo@leszno.pl . To niezbędny element imprezy, by kolejna była jeszcze lepsza.
Zapraszamy do współpracy!
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Aktywne Obywatelskie Leszno tworzyli dla WAS:
NGO:
Ajakmi - wyroby z drewna i artykuły do wystroju wnętrz
AKS Leszczyńskie Byki
ArtAtka
Bractwo Wojowników Kruki
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lesznie
Centrum Integracji Społecznej
Football Academy Leszno
Fundacja "Dr Clown" Oddział w Lesznie
Fundacja "Ola"
Fundacja "Życie cudem jest"
Fundacja Arena i Świat
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
Fundacja D.T. SPORT
Fundacja Jesienny Uśmiech
Fundacja KONTAKT
Fundacja Młodzi w Uzależnieniu
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Totus Tuus
Fundacja Prodeste
Fundacja StrefaPl
Fundacja Zdrowa Natura
Fundacja Zwierzęce SOS
Integracyjny Klub Sportowy Leszno +
ISKIERKI
Kendo Leszno
Kids Run
Klub Inteligencji Katolickiej w Lesznie
Klub Karate Satori Leszno
Klub Koszykarski Polonia 1912 Leszno
Klub Seniora "Jagiellonka"
KLUB Sporting
Klub Sportowy "Polonia1912" Leszno
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Lesznie
Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju
KP Polonia 1912 Leszno
KuberkiewiczArt
Leszczyński Klaster Budowlany
Leszczyński Klub Karate INARI
Leszczyński Klub speedrowerowy "SZAWER" Leszno

Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa
Leszczyńskie Centrum Biznesu sp. Z o.o.
Leszczyńskie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów"
Leszczyńskie Stowarzyszenie "Razem z Nami" na rzecz Dzieci i Młodzieży z
Niepełnosprawnością Intelektualną
Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Leszczyńskie Stowarzyszenie Artystyczne im. Fryderyka Chopina
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"
Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy FENIKS
Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne
Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Romana Maciejewskiego
Miejski Klub Pływacki Astromal - Leszno
Międzyszkolny Klub Sportowy REAL-ASTROMAL
Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy "WIENIAWA" Leszno Sekcja Szachowa
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Lesznie
MKS Międzyszkolny Klub Sportowy TĘCZA LESZNO
Otul się chustą
Papajaga Handmade
Papijonek
Parkrun Leszno
Pilates Yoga Super Fit
Polski Związek Emerytów i Rencistów
Polski Związek Głuchych w Lesznie
Polski Związek Niewidomych w Lesznie Okręg Wielkopolski
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Leszno
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Lesznie
Red Tiger Leszno
Regionalna Izba Przemysłowo Handlowa w Lesznie
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lesznie
Sekcja Leszczyńskich Plastyków przy Miejskim Ośrodku Kultury
Spółdzielnia Socjalna "KUBA - BART"
Spółdzielnia Socjalna "Pod Skrzydłami"
Spółdzielnia Socjalna "VITA"
Spółdzielnia Socjalna OMNES
Stowarzyszenia Zaborowianie
Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo - Budowlanej
Stowarzyszenie "Echo"
Stowarzyszenie "Nasza Alternatywa" Młodzieżowe Centrum Profilaktyki "Alternatywa"
Stowarzyszenie "Przystań" Leszno
Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa"
Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" i Klub Seniora Wrzosowy Zakątek
Stowarzyszenie „Kotwica”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie
Stowarzyszenie Centrum PISOP
Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne
Stowarzyszenie FM BMW Grupa Zachód
Stowarzyszenie Katolickie Seniorów im. Jana Pawła II
Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno
Stowarzyszenie Klubów Sportów Walki "DRACHE"
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
Stowarzyszenie Leszczyńskie Media
Stowarzyszenie MONAR-Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Leszno
Stowarzyszenie Na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”
Stowarzyszenie PL 18
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"
Stowarzyszenie Pozytywka
Stowarzyszenie Przyjaciół Baśniowej Krainy
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa "Małe Zatorze"
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Hufca ZHP Leszno
Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek Orkiestry Dętej Miasta Leszna
Stowarzyszenie Razem z Nami
Stowarzyszenie Ruch Trzeźwościowy
Stowarzyszenie SHINTO Klub Karate Leszno
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Krokus"
Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno
Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno
Stowarzyszenie Sztuka dla Wszystkich
Stowarzyszenie UKS 9 Leszno
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
Stowarzyszenie Wiosna
Stowarzyszenie Zespołu wokalnego CANTUS
Telewizja Młodzieżowa Leszno
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
The World of Mind
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie
Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie
Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie
Uczniowski Klub Sportowy "Achilles" Leszno
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka"
Uniwersytet Dziecięcy UNIKIDS
WKSA BUDOKAN ASTROMAL Leszno
Zenon Kramarczyk
ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Leszno im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego

Związek Sybiraków Oddział w Lesznie

INSTYTUCJE:
4. Zielongórski Pułk Przeciwlotniczy Jednostka W Lesznie
Biuro Rady
Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie
Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie
Hufiec Pracy
I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
Izba Administracji Skarbowej, Wielkopolski Urząd Celno - Skarbowy w Poznaniu Delegatura
UCS w Lesznie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Miejska Policji w Lesznie
Leszczyńska Rada Seniorów
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie im. Stanisława Grochowiaka
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie - Dom Seniora
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie
Miejski Rzecznik Konsumentów
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
Młodzieżowa Rada Miasta Leszna
Muzeum Okręgowe w Lesznie
Nadleśnictwo Karczma Borowa
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Totus Tuus
Organizator Pieczy zastępczej
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy im Piotrusia Pana
Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu Oddział w Lesznie
Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lesznie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie
Przedszkole Miejskie Nr 15
Przedszkole Miejskie Nr 18
Przedszkole Miejskie Nr 20
Przedszkole Miejskie Nr 21
Przedszkole Miejskie Nr 3
Przedszkole Miejskie Nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 6
Przedszkole Niepubliczne "Kolorowy Świat"
Przedszkole Publiczne Bajkowy Las

Straż Miejska Leszno
Szkoła Podstawowa nr 10 w Lesznie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Szkoła Podstawowa nr 5 im Henryka Sienkiewicza w Lesznie
Szkoła Podstawowa nr 7 w Lesznie
Teatr Miejski w Lesznie
TEB Edukacja Oddział w Lesznie
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Wydział Promocji i Rozwoju
Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Lesznie
Zespół Szkół Ekonomicznych im. J.A. Komeńskiego
Zespół Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych
Zespół Szkół nr 2 w Lesznie
Zespół Szkół Rolniczo – Budowlanych w Lesznie
Zespół Szkół Technicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie
FIRMY:
4 Steps to be fit
Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczak Matyjaszczyk
Arena Kreatywnej Edukacji
BALANS Justyna Przewoźna
Centrum Dietetyczne Natur House
Centrum Rodzinne WMB
Ciesiółka Auto Group sp.j
Euro Jump Leszno sp. Z o.o.
Farmasi Cosmetics
Firma Słomiński
Foodtrucki
Fotobudka
Kamila Nowak PAKA
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
LASERMANIAK
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa Klub Kwadrat
Mammobus
Marcin Kapała Trener Personalny
Matyaszczyk Drzewa i Krzewy Ozdobne
Medycyna Ratunkowa ARTERIA

Miejski Zakład Komunikacji
Miejski Zakład Oczyszczania
Miejski Zakład Zieleni
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. Z o.o.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. Z o.o
Mobilne Badanie Słuchu
Natalia Matecka
Osteobus
Panorama Sp. Z o.o.
Park Linowy Tarzan
Pizzeria Mafia
Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym Meibes Sp. Z o.o.
Przychodnia weterynaryjna ANIMAL
Radio Elka Sp. z o.o.
Radio Eska Leszno
Salon Optyczny Doktor Marchewka
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie - Klub na Pietrze"
Szkoła Językowa SMILE
Transformers Tobiasz Dziurdziewski
Tumko Team

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a,
64-100 Leszno
tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl

polub nasz profil na Facebooku /LeszczyńskieNGO

śledź nasz profil na Twitterze/LeszczyńskieNGO

oglądaj filmiki na YouTube/LeszczyńskieNGO

obserwuj nasz profil na Instagramie /LeszczyńskieNGO

