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CO GDZIE KIEDY?
DZIEŃ EUROPY I TARGI
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, Europe Direct Poznań
oraz Miasto Leszno już po raz dziesiąty zapraszają leszczyńskie
organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, instytucje oraz
wszystkich mieszkańców do udziału w „Dniu Europy i leszczyńskich
Targach Organizacji Pozarządowych 2019”.
Odbędą się one 11 maja 2019r. na leszczyńskim Rynku w godzinach od 10.30
do 14.00. Tegoroczna – dziesiąta edycja wydarzenia jest szczególna, ponieważ
łączy się z 15 - leciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jest
to doskonała okazja do upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej. Wydarzenie to również
w dużej mierze wpisze się w pobudzanie świadomości obywatelskiej na temat
zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję,
że wspólnie uda nam się stworzyć na leszczyńskim Rynku Europejskie
Miasteczko Obywatelskie.
W programie przewidziane są: animacyjne targi z konkursami prowadzone
przez lokalne organizacje pozarządowe i placówki oświatowe, występy
artystyczne, animacje dla dzieci i młodzieży oraz szereg atrakcji dla
mieszkańców miasta Leszna. Więcej informacji na temat wydarzenia znaleźć
można m.in. na stronach internetowych organizatorów: www.fundacja-cat.pl
oraz www.ngo.leszno.pl.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!
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SERCE OD SERCA – ZAPRASZAMY
NA WARSZTATY
„Serce od serca” - pod takim hasłem trwa w Lesznie akcja charytatywna
na rzecz kobiet zmagających się z rakiem piersi, organizowana przez
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” w ramach kampanii Świadomość
Niepełnosprawności.
Projekt zakłada uszycie jak największej liczby poduszek w kształcie
serca, które trafią do pacjentek po mastektomii. Pomóc może każdy.
Poduszka, która wygodnie mieści się pod pachą, przynosi ulgę, łagodzi
ból oraz pomaga zmniejszyć napięcie barku pacjentkom po amputacji
piersi. Solidaryzując się z nimi Stowarzyszenie „Wygraj Siebie", Miasto
Leszno oraz leszczyńskie NGO zapraszają do włączenia się w projekt
"Serce od serca". Zapraszamy 17 kwietnia o godzinie 16:00 na drugie
już spotkanie, które odbędzie się w siedzibie organizacji.
Pierwsze warsztaty odbyły się pod koniec marca. Jeżeli chcecie wesprzeć akcję, można to zrobić na
4 sposoby: możecie przyjść do siedziby Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” i razem z członkiniami organizacji
uszyć poduszkę lub samą poszewkę (z otworem na wypełnienie ), ofiarować tkaninę bawełnianą (nową,
miłą w dotyku, w przyjemnych pastelowych kolorach), z której zostaną uszyte przez seniorki poduszki,
możecie też podarować na ten cel wypełnienie do poduszek (tzw. kulka silikonowa) lub przekazać
organizacji darowiznę na ten cel. Honorowy patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Leszna Łukasz
Borowiak. Akcja szycia serc ma charakter charytatywny, a wszystkie poduszki trafią do pacjentek, przed lub
po zabiegu mastektomii. Historia akcji Idea narodziła się w USA, w stanie Tennessee, w 2001r.
Pomysłodawczynią była Janet Kramer-Mai, pielęgniarka onkologiczna, u której zdiagnozowano raka piersi.
Trzy z jej ciotek zrobiły dla niej poduszkę w kształcie serca, do użytku po operacji. Anna Sławińska ze
Stowarzyszenia Polskiego Patchworku jest pomysłodawczynią szycia poduszek w kształcie serca w Polsce.
Organizatorzy: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”, Miasto Leszno

TURNIEJ STRZELECKI
Z BRONI LASEROWEJ
Polski Związek Niewidomych i Miasto Leszno zaprasza na otwarty
turniej strzelecki z broni laserowej.
Turniej
odbędzie
się
w
ramach
kampanii
Świadomość
Niepełnosprawności już 16 kwietnia 2019r. i będzie to jego trzecia
odsłona. Początek turnieju o godzinie 17.00 w Budynku Organizacji
Pozarządowych przy ul. Dąbrowskiego 45 a.
Organizatorzy: Polski Związek Niewidomych, Miasto Leszno
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SPOTKANIE RODZIN GOSZCZĄCYCH
I WOLONTARIUSZY PROJEKTU
BRAVE KIDS LESZNO 2019
Zapraszamy 24 kwietnia o godzinie 18:00 na spotkanie Rodzin
Goszczących i Wolontariuszy projektu Brave Kids Leszno.
Szczegóły znaleźć można na stronie internetowej
www.facebook.com/BraveKidsLeszno. Spotkanie odbędzie się
w Stacji Biznes (pl. Metziga 1)
Organizator: Fundacja Kontakt

WARSZTATY GOSPEL
Już po raz dziewiąty, w dniach od 26 do 28
kwietnia, odbędą się Międzynarodowe
Warsztaty Gospel Leszno/Lipno Gospel
Workshop 2019.

To niezwykłe muzyczne wydarzenie jest okazją do tego, aby osobiście,
poprzez udział w warsztatach, pod okiem profesjonalnych instruktorów
przekonać się i doświadczyć czym jest gospel. Chętni będą mogli wziąć udział
(27-28 kwietnia) w warsztatach prowadzonych przez Annę Marię Mbayo
i Juniora Robinsona (Wielka Brytania). Uczestnikom warsztatów
akompaniował będzie zespół w składzie: Patryk Bizukojć - gitara basowa,
Dorota Zaziąbło - klawisze, Łukasz Kurek - perkusja. Natomiast miłośników
muzyki gospel zapraszamy na koncert finałowy oraz koncert towarzyszący.
26.04 o godz. 19.00 w Auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie wystąpi
chór Grace of Space (wstęp wolny), natomiast 28.04 o godz. 19.00 w sali
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie odbędzie się koncert
finałowy (wstęp: 10 zł).
Organizator Stowarzyszenie Kulturalne ,,KONTAKTY'' w Lesznie, współorganizator Gminny Ośrodek
Kultury w Lipnie. Szczegółowe informacje pod nr 606 793 352 lub www.paolaart.pl. Impreza
dofinansowana ze środków Miasta Leszna.
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WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO
Zapraszamy na warsztaty języka migowego w każdy czwartek
od 18.30.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

TRWA WYSTAWA „PORTRETY
NIEZWYKŁYCH LESZCZYNIAN”
Członkowie leszczyńskich Plastyków w lutym zaprezentowali
wystawę „Wielkich leszczynian XX wieku na stulecie odzyskania
niepodległości”. Teraz ją można obejrzeć w holu Auli Comeniana
PWSZ.
Niełatwego,
subiektywnego
wyboru „Wielkich leszczynian
XX
wieku
na
stulecie
odzyskania niepodległości” dokonała instruktor sekcji Zofia
Skrzypczak-Czekajło. Podtytuł wystawy brzmi „100 na 100”, to
dlatego, że 18 portretów w technice olej i akryl, powstało na
płótnach o wymiarach 100 na 100 centymetrów, w 100. rocznicę
odzyskania niepodległości. Dla 18 artystów sekcji zmierzenie się
z postaciami wybitnych leszczynian było wyzwaniem. Bo nim chwycili
za pędzle musieli poznać „powierzone im” postaci, by nie były to
tylko portrety jakich wiele. Obrazy pokazują ludzi, którzy dokonywali rzeczy ważnych i zostawili swój ślad w
Lesznie.

WYSTAWA „CHWAŁA ZWYCIĘZCOM”
Jubileusz 100-lecia Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 jest
doskonałą okazją do zwrócenia uwagi na powstańców południowozachodniej Wielkopolski – Grupę „Leszno”. To właśnie jej
poświęcona jest wystawa. Tworzą ją różnorakie eksponaty.
Prezentowane są m.in. elementy umundurowania i wyposażenia,
dokumenty, dyplomy, wspomnienia, rysunki, pocztówki
i fotografie. Są to przedmioty z czasu powstania, nie brakuje
również pamiątek z okresu późniejszego. Ekspozycja opowiada
o uwarunkowaniach powstania w południowo-zachodniej
Wielkopolsce. Przywołuje nazwiska uczestników tego zrywu
niepodległościowego. Nawiązuje również do sytuacji w Lesznie,
pozostającym do stycznia 1920 pod kontrolą Niemców. Zapraszamy
do Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego w Lesznie,
ul. G. Narutowicza 31 od 16.12.2018 do 18.05.2019 Bilet wstępu:
normalny 7 zł/ulgowy 5 zł.
Organizator: Muzeum Okręgowe w Lesznie
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DZIEŃ Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI
W IZBIE
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza
już 26 kwietnia, 24 maja oraz 28 czerwca od godziny 13:00
na bezpłatne konsultacje dotyczące funduszów Unijnych. Są
one skierowane głównie do przedsiębiorców, dzięki
spotkaniom możliwe jest poznanie aktualnych możliwości
finansowania inwestycji w firmach, korzystając właśnie ze
środków z Unii Europejskiej. Możliwe umówienie
telefoniczne spotkania pod numerem telefonu 65 529 56 56.
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza po raz piąty na
DZIEŃ WOLNEJ SZTUKI, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 roku
/sobota/,godz.12:00-13.00 w Galerii MBWA Leszno, przy ul. Leszczyńskich 5.
Wstęp bezpłatny.
Pięć wybranych obiektów, jedna godzina. Podczas spotkania, przy filiżance
kawy możemy porozmawiać o swoich wrażeniach. Naszym gościem będzie:
Zofia Skrzypczak-Czekajło, która zainspiruje nas do rozmowy na temat
prezentowanych dzieł. Spotkanie odbędzie się pod hasłem: "Wokół ceramiki
i szkła".
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

KONTROLA PRZESTRZEGANIA
PRZEPISÓW RODO, CZYLI JAK
PRZYGOTOWAĆ SIĘ I PRZEJŚĆ
KONTROLĘ PREZESA URZĘDU
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie zaprasza 9 maja
br. na szkolenie, które ma na celu przekazanie praktycznych
wskazówek pozwalających przygotować organizację zarówno
sektora prywatnego jak i publicznego na wypadek ewentualnej
kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
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SZANSA Z ECHO
Stowarzyszenie
Echo
rozpoczęło
realizację projektu pn. „ Szansa z Echo”,
w ramach którego zaprasza dzieci i
młodzież na bezpłatne zajęcia, gdzie
uczestnicy będą mogli rozwijać swoje
pasje i zainteresowania, a także wspólnie
spędzać czas.
W ramach projektu organizowane będą
cykliczne zajęcia:
 sportowe,
 rekreacyjne,
 kulturalne
 a także rozwojowe mające na celu
zwiększenie umiejętności radzenia
sobie z trudnymi emocjami (złość,
stres, poczucie winy itp.),
warsztaty terapii zajęciowej –
dodatkowa praca ucząca nowych umiejętności np. filcowanie, malowanie bombek i pisanek, itp.
Organizator: Stowarzyszenie ECHO
Projekt dofinansowany jest przez Miasto Leszno.
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WIECZOREK KULTUROWY
Z TUNEZJĄ
Kolejnym przystankiem wyprawy dookoła świata organizowanej przez
Fundację Centrum Aktywności Twórczej jest...Tunezja! Zapraszamy na
podróż po kraju, w którym przez wieki krzyżowały się wpływy
europejskie, arabskie i orientalne. Spotkanie odbędzie się 14 maja br.
(wtorek) w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie w godzinach od 17:00 do
18:00. Przyjdź i przekonaj się dlaczego to właśnie Tunezja zainspirowała
twórców kultowych Gwiezdnych Wojen i dowiedz się ciekawostek na
temat kultury, mieszkańców i życia w tym afrykańskim kraju. Udział
w spotkaniu jest bezpłatny!
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

SPORT
TRANSPLANTACJA TO ŻYCIE
28 kwietnia 2019 (niedziela) w Karczmie Borowej
odbędzie się X edycja Biegu "Transplantacja to Życie”
na 5 km. To projekt społeczny realizowany przez Zespół
Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie we
współpracy z Miastem Leszno na rzecz promocji
kampanii informacyjno-edukacyjnej "Drugie życie".
Celem jest zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody
ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym
ludziom. Udział w biegu jest bezpłatny!
Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

BIEG
Z FLAGĄ
Organizator: Fundacja
Życie Cudem Jest
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MAJÓWKA Z ABC
W tym roku największy w Polsce rowerowy rajd, czyli
Majówka organizowana przez gazetę ABC odbędzie się
w innym terminie niż zwykle. Kiedy i skąd taka zmiana?
Od 28 lat Majówka z "ABC" odbywała się zawsze 1 maja. To
była stała data, dobrze znana tysiącom uczestników rajdu. - Tegoroczna Majówka odbędzie się 5 maja, bo
skorzystaliśmy z zaproszenia holenderskiej firmy VMI, która znajduje się w Strefie Przemysłowej I.D.E.A i
chce gościć wszystkich uczestników rowerowego peletonu. Meta rajdu odbędzie się na placu przed firmą
VMI, gdzie razem przygotowujemy wielki majówkowy piknik z wieloma atrakcjami - mówi Antoni
Neczyński, redaktor naczelny gazety "ABC", pomysłodawca Majówki z "ABC". - Niedziela, 5 maja to także
ostatni dzień długiego majowego weekendu, więc można go spędzić aktywnie, z nami, na naszym rajdzie.
Nie zmieni się natomiast miejsce startu. Będzie nim, już tradycyjnie, leszczyński Rynek. Majówka wyruszy
o godz. 10.
Organizator: Gazeta ABC, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ Życie Jest Piękne”
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SKOKI Z FENIKSAMI
Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks zaprasza
wszystkich chętnych na kurs układania czasz głównych spadochronów,
a także na pokazy i szkolenia związane ze spadochroniarstwem.
Więcej informacji uzyskać można na stronie www.lssfeniks.pl
Organizator: Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks

OSTATNI KROK DO FUTSAL EKSTRAKLASY
Cóż to będzie za mecz! W sobotę, 27 kwietnia o godzinie 19:30 na parkiecie Hali Trapez odbędzie się
ostatni mecz I Polskiej Ligi Futsalu pomiędzy gospodarzami GI Malepszy Futsal Leszno, a gośćmi z Dragona
Bojano. Spotkanie jest szczególnie ważne dla Leszczynian, gdyż zwycięstwo zapewni im awans do Futsal
Ekstraklasy.
Organizator: Stowarzyszenie Klub Sportowy Futsal Leszno
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WYDARZYŁO SIĘ
II LESZCZYŃSKI KONGRES
SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
Kongres Samorządów Uczniowskich zorganizowany przez
Młodzieżową Radę Miasta Leszna 22 marca zgromadził w auli
Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie ponad 150 uczestników. Młodzież
aktywnie debatowała i angażowała się w warsztaty tematyczne.
Odbyły się również wykłady – o polityce młodzieżowej w Lesznie
rozmawiał Wiceprezydent Miasta Leszna dr Piotr Jóźwiak,
a Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna Anna Szymańska mówiła nt. społecznego zaangażowania
młodzieży w życie lokalne. Ponadto urzędniczka poruszyła temat wolontariatu w mieście oraz zaprosiłao
przedstawienie swoich ofert dwie przedstawicielki organizacji pozarządowych. O możliwości podjęcia
wolontariatu zagranicznego mówiła Karolina Kosowska z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej,
a o wolontariacie podczas zbliżającego się festiwalu Brave Kids Leszna mówiła Beata Donaj –
wolontariuszka z Fundacji Kontakt.
Organizator: Młodzieżowa Rada Miasta Leszna

ODBYŁY SIĘ PIERWSZE WARSZTATY DLA MĘŻATEK
Fundacja Pod Wspólnym Dachem wraz z Eweliną Heine, autorką programu warsztatów zorganizowała 30
marca 2019 roku warsztaty dla mężatek pn. „Przepis na małżeństwo”.
Celem warsztatów było wsparcie kobiet w samorozwoju, budowaniu
poczucia własnej wartości oraz satysfakcji wynikającej z bycia
w relacji małżeńskiej i rodzicielskiej. W spotkaniu wzięły udział 43
kobiety i 5 prelegentek. Gościem specjalnym tego dnia była aktorka
Dominika Chorosińska, która podzieliła się z uczestniczkami własnym
doświadczeniem przeżywania kobiecości. Jesteśmy przekonani,
że dla wielu uczestniczek będzie to inspiracja do nowego, lepszego
postrzegania własnej osoby i kobiecej tożsamości. Spotkanie składało się z czterech paneli, każdy
poświęcony innej tematyce: kobiecość, małżeństwo, wizaż i stylizacja. Prelegentki nie tylko „zatroszczyły
się” o twarze uczestniczek i ich wygląd, ale przede wszystkim pokazały skąd bije źródło siły kobiecości.
Panie szczerze i otwarcie dzieliły się doświadczeniem życia małżeńskiego, pokazując tym samym, jak godzą
rolę żony, matki i kochanki swojego męża.
Organizator: Fundacja Pod Wspólnym Dachem
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LESZCZYŃSKIE
STOWARZYSZENIE
NA FESTIWALU
NAUKOWYM
W GÖTEBORGU
W dniach 3-5 kwietnia przedstawiciele
sektora naukowo-technologicznego wzięli
udział
w
Festiwalu
Naukowym
w Göteborgu, na którym wystąpił
z koncertem chór „House of women`ssongs”
z Leszna.
Brawo Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Z Muzyką do Ludzi"!

WYSTAWA DAGMARY ANGIER-SROKI
„OCZYWISTE/NIEOCZYWISTE”
5 kwietnia 2019 roku w Galerii Sztuki Współczesnej Art 9 - mieszczącej się
w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie - odbyło się otwarcie drugiej
z cyklicznych wystaw organizowanych przez Stowarzyszenie Sztuka Dla
Wszystkich w Lesznie.
Wernisaże są współfinansowane przez Miasto Leszno w ramach projektu Sztuka Dla Wszystkich. Tym
razem główną bohaterką spotkania była absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im E. Gepperta we
Wrocławiu Dagmara Angier-Sroka. Wystawa nosi nazwę „Oczywiste/Nieoczywiste” i można ją odwiedzić
do 05 maja br. Dzieła tej malarki były wcześniej prezentowane na wielu wystawach plastycznych w kraju
i za granicą. Zbiór przedstawionych przez nią obrazów został zainspirowany naturą człowieka; jego
specyfiką i psychiczną nieprzewidywalnością. Autorka pozostawiła jednak swoje dzieła odbiorcom do
własnej interpretacji. Główne pasje Dagmary Angier-Sroki to wykazanie się w malarstwie artystycznym,
instalacjach przestrzeni oraz prezentacja sztuki na muralach. Dodatkową atrakcją spotkania był występ
uczennic z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Romana Maciejewskiego
w Lesznie; na skrzypcach zagrała Agnieszka Wieczorek, a jej koleżanka
Olga Łaszczyńska zagrała na flecie. Kuratorem wystaw jest leszczyńska
artystka malarka Monika Ratajczak. Wraz z koleżankami i kolegami
z sekcji plastycznej Stowarzyszenia koordynuje prace związane
z przygotowaniem wernisaży, które cieszą się coraz większym
powodzeniem i przyciągają coraz szerszą grupę odbiorców.
Serdecznie zapraszamy na kolejną wystawę w czerwcu.
Organizator: Stowarzyszenie Sztuka Dla Wszystkich w Lesznie
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WARSZTATY KULINARNE DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
W Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności co tydzień w czwartek
odbywają warsztaty kulinarne dla dzieci i młodzieży – w czwartek 11
kwietnia odbyły się warsztaty wielkanocne.
Organizator: Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności

WIECZOREK KULTUROWY
INDIE
Po niezwykłej podróży do Gruzji, jaka odbyła się pod
koniec lutego, tym razem przyszedł czas na wyprawę do
kraju olbrzymich kontrastów, hinduizmu, wspaniałej
kuchni i bogatych tradycji. Spotkanie odbyło się 9
kwietnia br. w Bibliotece Ratuszowej w Lesznie.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

PIKNIK MILITARNY
12 kwietnia 2019 roku na leszczyńskim Rynku odbył się piknik militarny
zorganizowany z okazji zbliżającej się setnej rocznicy przejazdu przez
Leszno Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Piknik zorganizowały samorząd
Leszna oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie, która zaprosiła na
leszczyński Rynek dobrze znane mieszkańcom jednostki, takie jak 4 pułk
przeciwlotniczy czy 19 Samodzielny Oddział Geograficzny, ale także gości
spoza Leszna - 10 batalion remontu lotnisk z Jarocina, 31 Baza Lotnictwa
Taktycznego w Krzesinach czy 5 Lubuski Pułk Artylerii. Artylerzyści
z Sulechowa przywieźli najbardziej okazały eksponat: współczesną wersję
„Katiuszy”, czyli wielolufową wyrzutnię rakietową Langusta. Na leszczyński
rynek zaproszone zostało również Stowarzyszenie im. Kościańskiej Rezerwy
Skautowej, które zaprezentowało posiadane wyposażenie oraz ustawiło
strzelnicę ASG.
Organizator: Miasto Leszno oraz Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
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WSPÓLNIE SADZILI LAS
Nadleśnictwo Karczma Borowa zaprosiło wszystkich miłośników
przyrody na wspólne sadzenie lasu. Akcja odbyła się 13 kwietnia
w Leśnictwie Nowy Świat.
Organizator: Nadleśnictwo Karczma Borowa

W LESZNIE ZAKWITŁY POLA
NADZIEI
Leszczyńskie Amazonki w ramach ubiegłorocznej edycji
akcji
Aktywne
Obywatelskie
Leszno
wspólnie
z wolontariuszami, prezydentem i urzędnikami posadziły
cebulki żonkili, które teraz pięknie zakwitły. Kwiaty te
symbolizują nadzieję w walce z chorobą nowotworową.
Akcja ta przypominać ma nam o ludziach cierpiących,
oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie
odchodzenia z tego świata. Akcja „Pola nadziei”, to nie
tylko sadzenie żonkili, to również akcja edukacyjnoszkoleniowa, ponieważ leszczyńskie Amazonki cyklicznie
w szkołach prowadzą warsztaty oraz angażują się w wiele
akcji społecznych. Członkinie organizacji są bardzo
aktywne i wzajemnie się wspierają. W obliczu choroby to
bardzo istotne, by mieć kogoś z kim można porozmawiać.
Taka osoba w trudnych chwilach wyciągnie pomocną
dłoń, wysłucha i podzieli się swoimi doświadczeniami.
Leszczyńskie Amazonki to wspaniałe i silne kobiety.
Organizator: Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"

WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
CYKLICZNY PARKRUN
W każdą sobotę Fundacja "Życie Cudem Jest”
organizuje dla wszystkich miłośników biegania
parkrun.
Cała galeria zdjęć z ostatniej edycji dostępna jest
na naszym Facebooku oraz na Facebooku
fundacji.
Organizator: Fundacja "Życie Cudem Jest”
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SUKCESY KARATEKÓW
Z dużym workiem medali wrócili z Wielkopolskiej
Otwartej Ligi Karate zawodnicy LKK Inari. Wśród
medalistów byli:
- Marta Adutis – złoto kihon PK oraz brąz kata PK
- Maja Lisiecka – złoto kata
- Josephine Rivoalen – brąz kihon PK
- Gracjan Kędziora – brąz kihon PK
- Kuba Maćkowiak – brąz kihon PK
- Jędrzej Juskowiak – srebro kihon PK oraz srebro kata PK
- Aleksandra Matysiak – brąz kata
- Miron Łąkowski – złoto kata oraz srebro kumite
- Krzysztof Wierzba – srebro kata
- Kamil Białek – brąz kata oraz srebro kumite
- Jakub Tęgi – złoto kata
Gratulujemy!

BUDOKAN ASTROMAL CUP
KUMITE CHALLENGE
Za nami II edycja zawodów Budokan Astromal Cup Kumite
Challenge. która odbyła się w sobotę, 24 marca na
parkiecie Hali Trzynastka. W turnieju udział wzięło aż 250
zawodników z całej Polski, reprezentujących barwy 26
klubów. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Leszna Łukasza Borowiaka.

LESZCZYŃSKIE KRĘGLARKI
Z DRUŻYNOWYM MISTRZOSTWEM
POLSKI. SUKCESY JUNIORÓW
Kręglarki Polonii 1912 Leszno po wyjazdowym zwycięstwie z AlfaVector Tarnowo Podgórne 5:1 przypieczętowały zdobycie tytułu
Drużynowych Mistrzostw Polski. Ogromnym sukcesem
zakończyły się również Mistrzostwa Polski U19. Nasi kręglarze
wywalczyli aż 9 medali! Gatulacje!
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PODSUMOWANIE SEZONU
UKS 9 LESZNO
W sobotę 30 marca oficjalnie sezon 2018/19 zakończyły drużyny
młodzieżowe i zespół seniorski UKS 9 Leszno. W Banderozie
w Osiecznej odbyło się spotkanie Zawodniczkami, Zawodnikami,
Partnerami Klubu, Przedstawicielami Miasta, Rodzicami, Sędziami,
Osobami współpracującymi. Ludzie angażujący się przez cały
sezon w życie klubu byli gwarantem magicznej atmosfery, która
panowała tego wieczoru. Były podziękowania, wspomnienia i wielkie wzruszenia.

KONIEC SEZONU
KOSZYKARZY
Porażka 86:96 w derbach Wielkopolski
zakończyła
dla
Polonii
sezon
2018/2019. Warunki starcia dyktował
Biofarm Basket Poznań, który
decydujący cios zadał w trzeciej
kwarcie. Chociaż biało-czerwoni w
ostatniej odsłonie rzucili się do odrabiania strat, to nie zdołali już dogonić doskonale dysponowanych gości.
Jamalex Polonia zajęła ostatecznie 9. miejsce w rozgrywkach 1. ligi. Do awansu do play-off zabrakło tylko
jednego zwycięstwa.

SPORTOWY RAPORT
Sezon rywalizacji sportowych trwa w najlepsze!
Leszczyńscy sportowcy oraz kluby sportowe biorą
udział w rozmaitych rozgrywkach. Porażką
zakończyły się ostatnie mecze MKS Realu Astromal
Leszno. Najpierw leszczynianie polegli z
Politechniką Łódź 26:27, a następnie na wyjeżdzie
z AZS UZ Zielona Góra 28:24. W tabeli nasi piłkarze
ręczni zajmują obecnie bardzo wysokie, drugie
miejsce.
Seniorski
zespół
Tęczy
Leszno
przegrywając na własnym parkiecie z AZS
Uniwersytetem Gdańskim 47:67 zakończył sezon
na 1/4 rozgrywek o wejście do ekstraklasy kobiet. Ze zmiennym szczęściem w IV lidze piłki nożnej
rywalizowali piłkarze Stainer Polonii 1912 Leszno. Kolejno wygrali z Centrą Ostrów, przegrali z Ostrovią
Ostrów i zremisowali z Tarnovią Tarnowo Podgórne. Zaprezentowana została też kobieca drużyna Polonii.
W decydującą fazę wszedł sezon dla leszczyńskich futsalistów z GI Malepszy Futsal Leszno. Zdobyli oni
komplet punktów w arcyważnych spotkaniach w Kartuzach i Gnieźnie, dzięki czemu wciąż piastują pozycje
lidera I Ligi Futsalu.
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SPEEDWAY CZAS START
Oficjalnie wystartował sezon żużlowy! W tym roku na inaugurację PGE Ekstraligi żużlowcom Fogo Unii
Leszno przyszło zmierzyć się z Betard Spartą Wrocław. Leszczynianie wygrali 50:40.

MISTRZYNIE POLSKI CHEERLEADEREK
W dniu 12 kwietnia Prezydent Łukasz Borowiak spotkał się z Marceliną Binasiewicz i Weroniką Przybyłą
oraz ich trenerką, Małgorzatą Piasecką, aby osobiście pogratulować obronienia tytułu Mistrzyń Polski
Cheerleaderek.
Marcelina i Weronika trenują pod okiem Małgorzaty Piaseckiej w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Jako
nastolatki, z zespołem Speed Fire zdobywały już wysokie miejsca w zawodach rangi ogólnopolskiej. Od
zeszłego roku tańczą w duecie. Marcelina ma 26 lat i pracuje. Zaczyna trenować swoje początkujące
zespoły. Weronika ma 19 lat i obecnie
przygotowuje się do matury. Panie potrafią
pogodzić pracę i naukę z tańcem. Różnica wieku
nie przeszkadza im w tworzeniu bardzo zgranego
duetu tanecznego. W 2018 roku Marcelina i
Weronika zdobyły złoty medal na Mistrzostwach
Polski Cheerleaderek w Garwolinie, a w tym roku
obroniły ten tytuł w kategorii Senior Pom Dance
Premier na Mistrzostwach Polski w Kielcach . W
tym roku zajęły też 1. miejsce na Grand Prix Polski
Zespołów Cheerleaders, które odbyły się w
Garwolinie.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych. W spotkaniu wzięli także udział
Maciej Mizgalski, Dyrektor MOK w Lesznie i radny Krystian Maćkowiak, Przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna.
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SUKCES MAŻOTEREK ORKIESTRY DĘTEJ MIASTA LESZNA
W dniach 6-7 kwietnia odbyły się
Mistrzostwa
Mażoretek Polski Zachodniej. Mażoretkom Orkiestry
Dętej Miasta Leszna pod okiem trenerki Katarzyny
Czyżak udało się wytańczyć 6 złotych, 2 srebrne i 2
brązowe medale !!!

- 1 miejsce - formacja flagą seniorki
- 1 miejsce -formacja baton scena seniorki
- 1 miejsce - formacja baton defilada seniorki
- 1 miejsce- Aleksandra Malepsza - solo flaga seniorki
- 1 miejsce - Rusłana Ratajczak, Monika Przybylska, Wiktoria Jankowska - trio flaga juniorki
- 1 miejsce - Michalina Dubisz, Aleksandra Musiał, Martyna Buksińska - duo/trio buława seniorki
- 2 miejsce - Wiktoria Jankowska - solo baton juniorki
- 2 miejsce - Klaudia Pajzderska, Aleksandra Malepsza - duo/trio baton seniorki
- 3 miejsce - Klaudia Pajzderska, Aleksandra Malepsza- duo/trio flaga seniorki
- 3 miejsce - Monika Przybylska - solo 2xbaton juniorki
- 5 miejsce - Klaudia Pajzderska - solo 2xbaton seniorki
- 9 miejsce - Antonina Bremska - solo pompon juniorki
Serdecznie gratulujemy, dziewczyny jesteś super.
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POLONIA BIZNES KLUB
Polonia Biznes Klub to miejsce dla wszystkich przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność
biznesową na rynku lokalnym jak i ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.
Celem Klubu jest zrzeszanie firm z różnych branż, ułatwiając im nawiązywanie relacji biznesowych, dzięki
którym firmy będą miały okazję zwiększyć swoje możliwości sprzedażowe, zaprezentować swoje usługi,
obniżyć koszty, a także poznać ciekawe osoby ze świata sportu, biznesu i kultury.
W Klubie Biznesu organizowane będą śniadania, kolacje bądź lunche biznesowe. Odbywać się one będą
cyklicznie raz w miesiącu. Udział w nich będzie mógł wziąć każdy, kto prowadzi własną firmę, bez względu
na obszar jej działania, branżę czy wielkość.
Ponadto dla osób, które zdecydują się zostać członkami Klubu Biznesu, przewidziane są dodatkowe
korzyści. Przedsiębiorcy, którzy przyłączą się do Klubu będą mieli zagwarantowaną opiekę koordynatora,
który pomoże im w nawiązywaniu kontaktów z innymi firmami. Przedstawiciele Klubu będą organizowali
dla klubowiczów również zamknięte spotkania, podczas których poza rozmowami o biznesie będą oni mogli
także brać udział w wyjazdach integracyjnych np. na mecze, uczestniczyć w spotkaniach ze znanymi
sportowcami, w degustacjach alkoholi z różnych stron świata czy mierzyć się ze sobą w potyczkach
sportowych.
Klub pomaga też przedsiębiorcom, którzy do niego wstępują w planowaniu oszczędności oraz wdrażaniu
nowych technik sprzedaży. Ponadto będą mogli oni reklamować swoje firmy w ogólnopolskim
newsletterze. Do ich dyspozycji jest także portal, dzięki któremu mają możliwość szybkiego wyszukiwania
klubowiczów z innych miast oraz nawiązywania z nimi pierwszych kontaktów.
Już 17 kwietnia 2019r. odbędzie się kolejne biznesowe spotkanie - Lunch Biznesowy Polonia Biznes Klubu,
szczegóły wydarzenia na stronie wydarzenia
Więcej informacji na temat Polonia Biznes Klub znajdziecie na stronie : http://poloniabiznesklub.pl/
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ!
FUNDACJA Z MARZENIAMI
Witamy w gronie organizacji pozarządowych kolejną
organizację – Fundację z marzeniami!
Twórcami organizacji są:
Joanna Janowicz - Fundator i Prezes Fundacji z Marzeniami,
wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia INGA w Śmiglu oraz
Fundacji CAT z Leszna, odpowiedzialna w wielu projektach za
pomoc specjalistyczną i administracyjną w pracach z seniorami
w projektach. Koordynator projektu "Seniorzy na tropie ekonomii społecznej". Prowadząca warsztaty z
zakresu wolontariatu oraz artystyczne skierowane dla młodzieży oraz seniorów. Na co dzień pracownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.
Justyna Janowicz- Członek zarządu w Fundacji z Marzeniami. Wieloletni nauczyciel przedszkola w Zespole
Szkół w Starym Bojanowie oraz członkini Rady Sołeckiej w Koszanowie. Działała na rzecz Stowarzyszenia
INGA w Śmiglu. Prywatnie mama piątki dzieci i szczęśliwa babcia
Mikołaj Kostaniak –Fundator i Wiceprezes Fundacji z
Marzeniami (od grudnia 2018 r.). Prezes Zarządu
Stowarzyszenia ZMW (od 2016 r.), wolontariusz w
Stowarzyszeniu ZMW od 2011r.; a od 2016 r. Prezes
Zarządu
Stowarzyszenia
ZMW;
Radny
i
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Święciechowa (kadencja
2018-2023), z wykształcenia geograf (2018 r. UAM
Poznań); student I roku studiów magisterskich na Wydziale
Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu; na
co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Centrum PISOP, gdzie
pełni rolę doradcy oraz koordynatora projektu. Mimo
młodego wieku posiada doświadczenie w zakresie ekonomii społecznej i temacie organizacji
pozarządowych. W minionych latach doświadczenie zdobywał m.in. jako Koordynator Regionalny
Szlachetnej Paczki (2017-2018); Lider Rejonu Leszno Szlachetnej Paczki (2016-2017); Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (2014-2016); Lubi działać na wielu płaszczyznach, lecz najbardziej
w pracy z młodzieżą. Interesuje się historią lokalną; miłośnik podróży.
Celem działania fundacji jest organizowanie, wspieranie i realizowanie działań o charakterze
społecznym, naukowym I kulturalno - edukacyjnym, w szczególności poprzez:



tworzenie warunków sprzyjających zwiększaniu stopnia uczestnictwa w kulturze, zwłaszcza wśród
mieszkańców wsi i małych miejscowości,
promocję, upowszechnianie i organizowanie działań promujących aktywność fizyczno-ruchową, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
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propagowanie postawy etycznej w kontaktach ze zwierzętami oraz upowszechnianie wiedzy
o prawach zwierząt, ekologii i ochronie dziedzictwa przyrodniczego,
 pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
 działalność charytatywną,
 działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz
równych praw kobiet oraz mężczyzn,
 działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji,
 wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych,
 działanie na rzecz rozwoju wiejskich społeczności lokalnych,
 propagowanie działań proekologicznych,
 podejmowanie działań na rzecz wspierania inicjatyw młodzieżowych,
 promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, turystyki, rolnictwa
ekologicznego, rozwoju obszarów wiejskich, poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego,
 podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji lokalnej,
 podejmowanie działań na rzecz promocji ludzi młodych na rynku pracy,
 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz promocję rzeczypospolitej polskiej za
granicą.
Fundacja z Marzeniami to organizacja pozarządowa, która działa aby spełnić najskrytsze marzenia! :)
Kontakt: Telefon 538 345 410. E-mail: fundacjazmarzeniami@gmail.com

JUBILEUSZ SZKOŁY MUZYCZNEJ
W kwietniu 40-lecie istnienia świętuje Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Romana Maciejewskiego w Lesznie oraz 15-lecie ma Stowarzyszenie
Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Muzycznej.
Szkoła Muzyczna jako placówka od 40 lat pełni ważną rolę w upowszechnianiu
kultury muzycznej na terenie Miasta Leszna. Uczy mieszkańców nie tylko
obcowania z muzyką zapewniając wspaniale spędzony czas, ale przede wszystkim uczy cierpliwości
i sumiennej pracy. Szkoła na stałe wpisuje się w charakter naszego miasta. Godna jest zauważenia i
wyróżnienia. Doceniamy wysiłki podejmowane w celu rozwijania talentów młodzieży. Gratulujmy pięknych
jubileuszy i życzmy dalszego rozwoju szkoły stowarzyszenia. Niech towarzyszy szkole i organizacji myśl
wyrażona przez Ludwiga van Beethovena:
„Muzyka jest większym odkryciem niż cała mądrość i filozofia.”
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KAMPANIA ŚWIADOMOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Jeszcze do 19 kwietnia trwa kampania społeczna Świadomość Niepełnosprawności
realizowana w partnerstwie przez Miasto Leszno i leszczyńskie Organizacje Pozarządowe.
Celem kampanii jest upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku, a także przełamywanie
stereotypowego obrazu osób z niepełnosprawnościami, który jest często skutkiem niewiedzy, lęku oraz
braku doświadczeń w relacjach z tymi osobami, a także zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób
z niepełnosprawnościami, głównie odrzucenie, zwalczanie stereotypów, dążenie do integracji.
Głównym przesłaniem kampanii jest uświadomienie ludziom, że każdy człowiek ma prawo kochać, marzyć,
cieszyć się życiem.
Pierwszym wydarzeniem, jakie zostało zorganizowane w ramach kampanii był happening organizowany 21
marca z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa tzw. Dzień Kolorowej Skarpetki (news wraz
z galerią zdjęć znajdziecie na naszej stronie), kolejną inicjatywą były warsztaty plastyczne oraz rytmiczno –
muzyczne dla dzieci i młodzieży.
Za nami również warsztaty w szkołach, w organizacjach pozarządowych oraz konferencje: "Dieta, zioła i
domowe sposoby na choroby" oraz "Mity i stereotypu o niepełnosprawności" (relacja z wydarzeń
dostępna jest również na naszej stronie)
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W ramach kampanii Świadomość Niepełnosprawności w najbliższych dniach odbędą się:


15.04.2019r. [poniedziałek] Prelekcja filmowa ”Komunia” dot. Autyzmu

Godzina: 17:00
Miejsce: sala projekcyjna w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego, ul. Mickiewicza
5 (Aula boczna nr 3)
Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom - Nasz Świat”


16.04.2019r. [wtorek] Otwarty turniej strzelecki z broni laserowej Godzina: 17:00

Miejsce: Budynek Organizacji Pozarządowych, ul. Dąbrowskiego 45a,
Organizator: Miasto Leszno, Polski Związek Niewidomych


17.04.2019r. [środa] Warsztaty „Serce od serca” – szycie poduszek Godzina: 16.00

Jeżeli chcecie wesprzeć akcję, możecie razem z nami uszyć poduszki.
Można nas wesprzeć rzeczowo. Potrzebne nam są:
 Tkaniny bawełniane- najchętniej w kolorowe wesołe wzory.
 Biała flanela.
 Kulka silikonowa – około 200 g na jedną poduszkę. Można je wysłać lub przynieść do siedziby
stowarzyszenia.
Miejsce: Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek” ul. Leszczyńskich 20
Organizator: Miasto Leszno, Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
Ponadto w leszczyńskich szkołach odbędą się:
 warsztaty „Rozmowy bez mowy” (organizowane przez Fundację TotusTuus),
 prelekcje na temat zagadnień związanych z autyzmem oraz warsztaty plastyczne (organizowane
przez Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem z nami” Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
z Niepełnosprawnością Intelektualną),
 warsztaty edukacyjne nt. świadomości autyzmu (organizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom - Nasz Świat”),
 lekcje języka migowego (organizowane przez Polski Związek Głuchych).
Ponadto na leszczyńskim Rynku oraz w Galerii Leszno ustawiona została wystawa pn. „Mity i stereotypy
dotyczące osób z niepełnosprawnościami”.
Kampania Świadomość Niepełnosprawności organizowana jest przez Miasto Leszno oraz leszczyńskie
Organizacje Pozarządowe i realizowana będzie od 21 marca do 19 kwietnia br.
Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny!
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DLACZEGO RATUSZ
PODŚWIETLONO
NA NIEBIESKO?
2 kwietnia leszczyński Ratusz oraz siedziba na SUW Zaborowo
w MPWIK Leszno zostały podświetlone na niebiesko - w
kolorze symbolizującym solidarność z osobami ze spektrum
autyzmu. W ten sposób Leszno po raz kolejny przyłączyło się
do globalnej akcji „Na niebiesko dla autyzmu“ organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu.
W tym dniu zorganizowano w mieście m.in. warsztaty nt. autyzmu i konferencję dot. „Mitów i stereotypów
związanych z niepełnosprawnością”. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej tego powszechnego zaburzenia
jest bardzo ważne zwłaszcza dla osób z autyzmem oraz ich rodzin. Jeśli otoczenie wykazuje zrozumienie i
wie, że dziecko autystyczne może nietypowo się zachowywać — rodzicom i opiekunom łatwiej jest się w tej
sytuacji odnaleźć.
Leszczyńskie obchody Światowego Dnia Wiedzy Świadomości Autyzmu miały na celu zwrócić uwagę na
niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie z autyzmem i ich najbliżsi.
W Polsce także coraz więcej dzieci, młodzieży i dorosłych ma diagnozę zaburzeń spektrum autyzmu. Na co
dzień bardzo często spotykają się z brakiem akceptacji, negatywnymi komentarzami, odrzuceniem. W dniu
wczorajszym wspólnie z leszczyńskimi organizacjami pozarządowymi pokazaliśmy, że jesteśmy otwarci na
osoby z autyzmem. Chcieliśmy, aby te osoby poczuły się wyjątkowo, wiedząc, że te podświetlone na
niebiesko budynki, niebieskie akcenty w ubraniu były specjalnie dla nich.
Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają
problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób
odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a
delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest
to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.
Rodzice i opiekunowie dzieci z autyzmem często podkreślają, że reakcje na odmienne zachowanie osób
z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące. Dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle
wychowane, niegrzeczne, wręcz rozwydrzone. Dlatego tak ważne jest, aby propagować wiedzę w kwestii
autyzmu.
Jedna z uczestniczek wydarzenia mówiła, że jest to cenne, społecznie potrzebne przedsięwzięcie służące
symbolicznemu wyrażeniu wsparcia i solidarności z osobami z autyzmem.
Nie zapominajmy, że osoby z Autyzmem i Zespołem Aspergera – jak każdy z nas – pragną przyjaźni, miłości,
potrzebują wyjść z domu do ludzi. Potrzebują one zrozumienia, akceptacji i pomocy ze względu na swoje
problemy z interakcją społeczną, komunikowaniem się i często trudnymi zachowaniami.
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Wydarzenie było częścią kampanii społecznej Świadomość Niepełnosprawności organizowanej przez
Miasto Leszno i leszczyńskie organizacje pozarządowe. Do 19 kwietnia w mieście odbywać się będą
warsztaty, spotkania wspierające, pokazy filmowe, podczas, których każdy uczestnik będzie miał także
możliwość podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu (World AutismAwareness Day, WAAD) to święto obchodzone
corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat zaburzenia uznanego
przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata - obok raka, cukrzycy czy AIDS.
Autyzm na całym świecie dotyka coraz większej grupy ludzi. Statystki w niektórych krajach są alarmujące.
W Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 1 dziecko na 110 ma autyzm, jest to sześciokrotny wzrost w ciągu
ostatnich dwudziestu lat. W Europie żyje 5 milionów osób z autyzmem, dla których każda zmiana
społecznej świadomości ma fundamentalne znaczenie.
Zaświeć się na niebiesko (Lightitupblue) to ogólnoświatowa akcja organizowana od 2011 roku przez
amerykańską organizację AutismSpeaks.. Wśród błękitnych obiektów znalazły się między innymi: Pałac
Kultury i Nauki w Warszawie, Most na Wiśle w Krakowie, EmpireStateBuilding w Nowym Jorku, Pomnik
Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro, Opera w Sydney, leszczyński Ratusz i wiele innych.
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JEDEN PROCENT TWOJEGO PODATKU ZOSTAW W LESZNIE!
Od wielu lat Polacy bardzo chętnie oddają jeden procent swojego podatku wybranej organizacji pożytku
publicznego (OPP). Zachęcamy wszystkich mieszkańców do przekazywania 1 % na rzecz organizacji, które
działają na rzecz Leszna i jego mieszkańców. Mamy na to czas do 30 kwietnia.
Jeżeli chodzi o usługę Twój e-PIT, to warto pamiętać, że to od naszej decyzji zależeć będzie, czy
skorzystamy z deklaracji przygotowanej przez urząd skarbowy.
Rozliczając się, możesz przekazać swój 1% podatku organizacji, która otrzymała Twoje wsparcie w 2018 lub
wybrać nową organizację.
1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT
2. Uwierzytelnij się
Wpisz swoje dane:
• PESEL (albo: NIP i datę urodzenia)
• kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017
• kwotę przychodu z jednej z informacji
• od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018
• lub użyj profilu zaufanego
3. Sprawdź swoje dane. Teraz możesz:
• zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
• jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
- wspólne z małżonkiem
- jako osoba samotnie wychowująca dzieci
• zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku
• zmienić dane ulgi na dzieci lub dodać ulgę
• dodać inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele
rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE)
• odrzucić przygotowany PIT i rozliczyć się samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT
proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę
• nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie zostanie uznane za złożone
4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie
5. Teraz możesz pobrać UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)
Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym
roku otrzymała od Ciebie 1% podatku. Wskazuje też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na
przekazanie wybranej OPP informacji o 1%, według informacji z ubiegłego roku. Możesz edytować te
dane.
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Jeśli zaś nie przekazywałeś/aś 1% pole to będzie puste oczywiście z możliwością wskazania organizacji,
którą chcesz wesprzeć.
Przypominamy, że emeryci i renciści mogą przekazać 1 % podatku - można to zrobić na dwa sposoby:
a.
samodzielnie
wypełniając
PIT-37
na
podstawie
PIT-u
otrzymanego
z
ZUS,
b. wypełniając i przekazując do właściwego Urzędu Skarbowego specjalny PIT-OP, bez konieczności
samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym.
LP. KRS

Nazwa Organizacji

1

0000122672 AEROKLUB POLSKI, cel szczegółowy: AEROKLUB LESZCZYŃSKI

2

0000277339 FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

3

0000214614 FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

4

0000399979 FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

5

0000548026 FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY

6

0000313956 FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO , cel szczegółowy: LESZNO

7

0000153535

8

0000076552 FUNDACJA "ODZEW"

9

0000133582 FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

10

0000466115 FUNDACJA STREFAPL

11

0000212272 FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

12

0000270261 KLUB PIŁKARSKI POLONIA 1912 LESZNO, cel szczegółowy: KP POLONIA 1912 LESZNO 6348

13

0000420287 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

14

0000070363 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

15

0000034807 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE „KLUB ABSTYNENTÓW” W LESZNIE

16

0000248353

17

0000055194 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

18

0000031247 LIONS CLUB LESZNO 2000

19

0000055622 MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

20

0000028529 MKS REAL-ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL-ASTROMAL

21

0000385915 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

22

0000309320

23

0000074145 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W LESZNIE, z dopiskiem: Koło Leszno

24

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 5 LESZNO 8755

25

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 W LESZNIE , cel szczegółowy PM 6 LESZNO 8487

26

0000270261

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM.JANA AMOSA
KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W
LESZNIE

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 IM MISIA USZATKA cel szczegółowy: PM 7 MISIA USZATKA LESZNO
8108
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27

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 8 LESZNO 8102

28

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 ZIELONY ŚWIAT cel szczegółowy: ZIELONY ŚWIAT LESZNO 6223

29

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 12 LESZNO 6299

30

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298

31

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 15 LESZNO 8169

32

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 18 LESZNO 8060

33

0000270261 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 W LESZNIE, cel szczegółowy: PM 19 LESZNO 9039

34

0000270261

35

0000024646 RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE

36

0000028529 SATORI LESZNO KLUB KARATE, cel szczegółowy: SATORI LESZNO

37

0000078144 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

38

0000614310 STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II

39

0000348075 STOWARZYSZENIE "KOLORY"

40

0000379351 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

41

0000068839 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA

42

0000578402 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NASZ DOM – NASZ ŚWIAT”

43

0000296593

44

0000408759 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

45

0000306349 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

46

0000330978 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

47

0000219986

48

0000056976 STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE

49

0000270261

50

0000270261 STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy: KLUB CRC LESZNO 8241

51

0000427837 STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE

52

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LESZNIE, cel szczegółowy: SP NR 1 LESZNO
2011

53

0000270261

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO, cel szczegółowy SP NR 12
LESZNO 2054

54

0000044643 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

55

0000299087 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

56

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W
LESZNIE

57

0000197334

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „ACHILLES” LESZNO, cel szczegółowy: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„ACHILLES” LESZNO

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI W
LESZNIE, cel szczegółowy: PRZEDSZKOLE 21 LESZNO 8044

STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN.
DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ Ii II STOPNIA IM. ROMANA
MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE
STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL" , cel
szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041
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58

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FOOTBALL ACADEMY LESZNO, cel szczegółowy: FOOTBALL ACADEMY
LESZNO 8920

59

0000270261

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JEDYNKA PRZY SP NR 1 W LESZNIE , cel szczegółowy: UKS JEDYNKA
LESZNO 4290

60

0000203999

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I
KOLEJOWYCH "POMOC" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE

61

0000270261 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNO TELEKOMUNIKACYJNYCH cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325

62

0000266321 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, cel szczegółowy: Hufiec Leszno

Wspierajmy nasze lokalne organizacje, ponieważ to właśnie dzięki ich działalności wsparcie otrzymują
nasze dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone czy po prostu mniej
zaradne. Leszczyńskie organizacje pozarządowe podejmują wiele inicjatyw i działań dla wspólnego dobra
nas wszystkich. Organizują bezpłatną ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, czy też opiekę dla
potrzebujących. Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Otaczają opieką bezdomne zwierzęta.
Niosą pomoc tam, gdzie jest taka potrzeba.
Dzięki temu, że sami możemy zdecydować, której organizacji podarujemy część naszego podatku, mamy
wpływ na to jak nasze pieniądze zostaną wykorzystane.

JEŚLI JESZCZE NIE JESTEŚ ZDECYDOWANY KOMU
I JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ 1% PRZECZYTAJ!
Przygotowaliśmy dla Was na podstawie informacji, które mamy nadzieję rozwieją wszelkie wątpliwości.
Jak przekazuję 1% w 2019 r. po zmianie przepisów tzn. likwidacji obowiązku rozliczania się z urzędem
i wprowadzeniu usługi Twój e-PIT?
Likwidacja obowiązku rozliczania się nie oznacza, że podatnik nie może tego zrobić - np. chce skorzystać
z ulg, przyjrzeć się swojemu rozliczeniu, czy właśnie świadomie i aktywnie przekazać 1%.
Nadal więc możemy samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym (zweryfikować, poprawić lub
uzupełnić PIT-37 lub/ i PIT-38) i m.in. wskazywać OPP. Wskazanie OPP jest możliwe, jeśli rozliczamy się
korzystając z usługi Twój e-PIT, a także wtedy kiedy zdecydujemy się na rozliczenie papierowe.
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Co stanie się kiedy nie nic nie zrobię – pozostawię moje rozliczenie urzędowi skarbowemu?
To zależy od tego czy w roku poprzednim przekazywaliśmy 1%. Jeśli tak było, to w rozliczeniu za 2019 r.
wskazana zostanie ta sama OPP, której przekazaliśmy 1% w 2018 r. Jeśli jest ona nadal na liście OPP
uprawnionych do otrzymywania 1% to dostanie nasz 1% również w 2019 r.
Jeśli natomiast w roku 2018 nie wskazywaliśmy żadnej OPP, a w roku 2019 nic nie zrobimy z naszym PITem, to NIESTETY NIE PRZEKAŻEMY 1%. Urząd skarbowy nie ma kompetencji, żeby wskazać OPP za nas.
Co jeśli podatnik nie wskazał w zeznaniu za rok ubiegły OPP, a chce przekazać 1% wybranej organizacji w
tym roku?
W zeznaniu przygotowanym dla podatnika w ramach usługi Twój e-PIT nie będzie wskazana żadna OPP.
Aby uzupełnić zeznanie tylko w tym zakresie, podatnik musi wejść na stronę Portalu Podatkowego i
zalogować się do usługi Twój e-PIT, podając swoje dane (PESEL albo NIP i datę urodzenia; kwotę przychodu
z deklaracji za rok poprzedni i kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców np. PIT-11 za rok
2018) albo używając profilu zaufanego.
Informacje o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP będą widoczne na głównym ekranie usługi, zaraz po
zalogowaniu się do niej. Aby wskazać KRS wybranej organizacji podatnik musi wybrać opcję „Wybieram
Organizację Pożytku Publicznego". Uwaga! Usługa Twój e-PIT jest dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia
2019 r.
Czy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1% podatku zaznaczamy co roku podczas wypełniania 1%
w PIT?
Jeżeli podatnik zaznaczył już w latach poprzednich tę zgodę, będzie ona zaznaczona automatycznie
w rozliczeniu za rok bieżący.
Czy mogę wskazać konkretny cel, na który przekazuję swój 1%?
Tak, służy do tego rubryka „Informacje uzupełniające” w formularzach PIT.
Czy organizacja, której przekażę 1%, będzie wiedziała, że to ode mnie?
Tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę w formularz PIT. Zgoda nie jest wymagana.
Czy mogę w tym roku przekazać 1% tej samej organizacji co w zeszłym roku?
Tak, jeżeli ta organizacja utrzymała statut organizacji pożytku publicznego i znalazła się w aktualnym
wykazie organizacji uprawnionych do zbierania 1%.Sprawdź, czy organizacja jest nadal na liście.
Czy kwota 1% podatku z ubiegłego roku będzie przepisana do zeznania za rok bieżący?
Nie, kwota 1% podatku jest wyliczana na podstawie bieżącego rozliczenia zeznania podatkowego.
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W tym roku chcę po raz pierwszy rozliczyć się wspólnie z mężem. Która OPP zostanie wskazana we
wspólnym zeznaniu w usłudze Twój e-PIT?
We wspólnym zeznaniu małżonków zostanie wskazana ta organizacja, którą wskazała Pani, jeżeli to Pani –
w zeznaniu przygotowanym przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT – występuje jako podatnik.
Czy na jednym formularzu PIT mogę przekazać swój 1% więcej niż jednej organizacji?
Nie. Jeżeli natomiast wypełniasz więcej niż jeden formularz PIT (np. jeden w związku z przychodami z pracy,
jeden w związku z dochodami z papierów wartościowych), możesz przekazać 1% z każdego formularza na
inną organizację.
Czy emeryt lub rencista może przekazać 1%?
Tak, ma nawet dwie możliwości. Może samodzielnie wypełnić PIT–37 na podstawie PIT–u, który przysyła
ZUS, albo po prostu wypełnić specjalny PITOP), w którym wskaże jakiej organizacji pożytku, chce przekazać
1%.
Co się stanie, jeśli wskażę w PIT organizację, której nie ma na wykazie organizacji uprawnionych do 1%?
W takiej sytuacji urząd skarbowy odstępuje od przekazania 1% – 1% nie trafia do żadnej organizacji, tylko
do budżetu państwa, jak cała reszta podatku.
Co z osobami, które nie posługują się komputerem, w jaki sposób będą mogły sprawdzić/skorygować
deklarację np. w zakresie OPP?
Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w
internecie. Podatnik – podobnie jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie
zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące
dla urzędu skarbowego.
Czy przekazywanie 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego jest obowiązkowe?
Oczywiście, że nie. Warto to jednak zrobić, bo dzięki temu sami decydujemy, na co pójdzie niewielka część
naszego podatku. Możemy przy tym wspierać cele bliskie naszemu sercu. Ale jeśli nie przekażemy 1 proc.
OPP, nie ma żadnych konsekwencji.
Czy 1% jest darowizną?
1% to nie darowizna! Przekazując 1% decydujemy, że część naszego podatku, który i tak musimy zapłacić,
zamiast do skarbu państwa trafi do wybranej organizacji pożytku publicznego. Przekazując darowiznę
przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni. Możemy nimi obdarować każdą organizację, nie tylko OPP.
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Czy jeśli od dochodu odliczam sobie darowizny, to mogę jednocześnie przekazać mój 1% podatku jakiejś
organizacji?
Tak, bowiem odliczanie darowizny i przekazywanie 1% organizacjom to dwa zupełnie odrębne zagadnienia.
Podstawa prawna, która daje nam możliwość odliczania od dochodu darowizn na tzw. szlachetne cele to
art. 26, ust. 1, pkt. 9. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Korzystając z tego zapisu,
możemy jednocześnie wypełnić wniosek o przekazanie części podatku dla jakiejś organizacji. Trzeba tylko
pamiętać, że darowiznę odliczamy tylko wtedy, gdy dokonaliśmy jej w roku podatkowym, którego dotyczy
zeznanie.
Czy jako firma też mogę przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?
To zależy od tego, co rozumiemy pod pojęciem „firma”. Przekazywanie 1% podatku to przywilej dotyczący
osób fizycznych (czyli tych, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych, podatników płacących
zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych oraz tych, którzy prowadząc jednoosobową
działalność gospodarczą płacą podatek liniowy – 19%). Swojego 1% podatku na rzecz OPP nie mogą
natomiast przekazywać osoby prawne, np. spółki, organizacje pozarządowe czy państwowe
przedsiębiorstwa.
Co zyskujemy, przekazując 1 procent?
Mamy bezpośredni wpływ na to, jak wydawane są nasze pieniądze. Niewielka ich część, ale dobre i to. Jeśli
nie zdecydujemy się na przekazanie 1 proc. podatku OPP, pieniądze te i tak nie zostaną w naszych
kieszeniach. Zabierze je fiskus. Trafią do wspólnego worka budżetowego, i to politycy zdecydują, jak je
wydać. 1 proc. daje nam okazję, żeby wziąć sprawy w swoje ręce, a przede wszystkim wspierać organizacje
działające w mieście, w którym żyjemy.
Czy przekazanie 1 proc. jest bezpieczne? Czy nie ściągnę tym sobie na głowę fiskusa?
Absolutnie bezpieczne. Prawo podatników do dzielenia się niewielką częścią podatku z organizacjami
pożytku publicznego parlament zapisał w ustawie o podatku od dochodów osobistych (PIT). Za zgodą
rządu. Nie ma się czego obawiać. Przeciwnie, można sobie w ten sposób zaskarbić wdzięczność osób, które
nie radzą sobie w życiu tak dobrze jak my. 1 proc. swojego rocznego podatku możemy wspierać organizacje
pożytku publicznego, czyli różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, m.in. prowadzące i wspierające
hospicja, stołówki i noclegownie dla biednych i bezdomnych, finansujące leczenie osób, których na to nie
stać, naukę i wypoczynek dzieci z ubogich rodzin, ale także instytucje i przedsięwzięcia kulturalne, kluby i
organizacje sportowe czy instytucje opiekujące się zwierzętami. Jest w czym wybierać.
Kiedy urząd skarbowy przekazuje pieniądze organizacjom pożytku publicznego?
Bez względu na to, czy zeznanie podatkowe złożymy w pierwszym czy w ostatnim możliwym dniu akcji
rozliczeniowej, nasze pieniądze przekazane zostaną dopiero w lipcu lub sierpniu. Ma to związek z tym, że
naczelnik urzędu skarbowego jest zobowiązany do przekazywania środków organizacjom pożytku
publicznego dopiero w trzecim lub czwartym miesiącu od momentu zakończenia przyjmowania zeznań
podatkowych (czyli najczęściej w trzy-cztery miesiące od końca kwietnia).
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WOLONTARIAT W LESZNIE
Wolontariat początkiem twojej kariery zawodowej
Jeżeli:
 chciałbyś stopniowo przyzwyczaić się do „życia zawodowego”,
 nie chcesz pozostać biernym i pragniesz rozwijać swoje umiejętności,
 chcesz czuć się potrzebnym i docenionym przez innych...
Zacznij od wolontariatu !

Wolontariat to:
 bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na
rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinnokoleżeńsko-przyjacielskie.

Rodzaje wolontariatu:
 bezterminowy,
 krótkoterminowy,
 jednodniowy,
 indywidualny,
 grupowy,
 na czas określony …….

Chcesz się rozwijać? Nie zastanawiaj się! Działaj!
 Zastanów się, ile czasu w ciągu tygodnia możesz poświęcić na wolontariat.
 Zastanów się , co Cię interesuje i komu chcesz pomagać.
 Rozejrzyj się za ofertami dla wolontariuszy.

Najłatwiej jest znaleźć je w internecie:
 na stronach www.leszno.pl oraz www.ngo.leszno.pl znajdziesz informację o wolontariacie
w Urzędzie Miasta,
 na stronie www.ngo.leszno.pl znajdziesz bazę organizacji pozarządowych działających w Lesznie
oraz oferty dla wolontariuszy z Leszna,
 na stronie www.e-wolontariat.pl znajdziesz oferty współpracy z organizacjami przez internet,
 możesz również zgłosić się do najbliższego Leszczyńskiego Centrum Wolontariatu, które zbiera
oferty wolontariatu z regionu.

kk
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Zostań Wolontariuszem podczas Dnia Europy
i Targów Organizacji Pozarządowych
Wolontariusze, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc przy budowie Dnia Europy i Targów
Jesteś osobą aktywną i zaangażowaną?
Łatwo nawiązujesz kontakty?
Chcesz poznać leszczyńskie Organizacje Pozarządowe?
Chciałbyś zdobyć nowe doświadczenie?
Zostań wolontariuszem w Urzędzie Miasta Leszna – więcej informacji pod numerem telefonu 655295403

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM BRAVE KIDS Leszno 2019!
Już w czerwcu w Lesznie odbędzie się kolejna
edycja Brave Kids. Aktualnie trwa rekrutacja
wolontariuszy, którzy chcą się włączyć w proces
tworzenia tego „najpiękniejszego projektu świata”.
Jeśli chcesz:
👍 stać się częścią rodziny Brave Kids,
👍poznać dzieci z całego świata,
👍wpłynąć pozytywnie na lokalne środowisko,
👍odbyć szkolenie z międzykulturowości i pierwszej
pomocy, a także
👍wspierać zespół produkcyjny Brave Kids w
procesie przygotowania,
➡ Zgłoś się telefonicznie 📞607 809 944
( Koordynatorka Wolontariuszy - Beata Donaj) lub
przez FB 💻⌨️
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Znajdź czas i rozpocznij swoją przygodę z wolontariatem
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej i Leszczyńskie Centrum Wolontariatu zapraszają nowych
i doświadczonych wolontariuszy

KAMPANIE PROWADZONE
PRZEZ MIASTO LESZNO
INICJATYWA LOKALNA
Działaj lokalnie! Złóż wniosek w ramach
Inicjatywy Lokalnej
Chcesz działać na swoim osiedlu? Zintegrować mieszkańców, zorganizować piknik sportowy albo festyn
osiedlowy? Na osiedlu, gdzie mieszkasz brakuje placu zabaw lub zielonego skweru? Wiesz jak, ale nie
masz za co? Idziemy z pomocą.

---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

37

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

Inicjatywa Lokalna jest formą realizacji zadań publicznych przy współpracy władz samorządowych
z
mieszkańcami.
Ideą
inicjatywy
lokalnej
jest
wspólne
działanie
obywatela
i miasta. We wniosku o realizację przedsięwzięcia mieszkańcy deklarują udział w kosztach: wkład
finansowy, rzeczowy lub własną pracę społeczną. Należy więc nie tylko mieć pomysł na konkretne
przedsięwzięcie, ale również zadeklarować swój udział w jego realizacji.
Inicjatywa lokalna to bardzo istotne narzędzie wzmacniające aktywność mieszkańców, kolejny krok
partycypacji, bo najważniejszym kryterium wniosku jest wkład mieszkańców.
Zasady są proste. Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja pozarządowa muszą zwrócić się
z wnioskiem do Urzędu Miasta Leszna. Podmiotem koordynującym Inicjatywę Lokalną jest Wydział
Promocji i Rozwoju.
Mieszkańcy, którzy chcą złożyć wniosek powinni pobrać formularz ze strony
www.leszno.pl, szczegółowe informacje na temat całej procedury znaleźć można w zakładce DLA
MIESZKAŃCA.
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REGRANTING
Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna skierowany na
wsparcie inicjatyw z terenu MIASTA LESZNA!
Celem Konkursu Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna jest rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rzecz
mieszkańców Miasta Leszna poprzez zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii
społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace
na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.
W Konkursie mogą brać udział:



organizacje pozarządowe,
i inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego
i o Wolontariacie, których siedziba jest zlokalizowana na terenie Miasta Leszna i/lub które działają
na rzecz mieszkańców Miasta Leszna, a w ramach Projektu planują prowadzić działania na rzecz
mieszkańców Miasta Leszna w sferze pożytku publicznego – pomocy społecznej i mogą być
realizowane poprzez:

działalność na rzecz m.in.:











pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin
i osób;
osób w wieku emerytalnym;
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie;
osób przewlekle chorych i niesamodzielnych;
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
osób niepełnosprawnych;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
promocji i organizacji wolontariatu w obszarze pomocy społecznej;
rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

oraz/lub działalność:





wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i jego otoczenia;
w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób
z niepełnosprawnościami;
mająca na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych;
w obszarze rewitalizacji na terenie ulic Miasta Leszna.
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Wnioskowana kwota Mikrodotacji przeznaczona na realizację projektu może wynieść do 5000,00 zł
(słownie: pięciu tysięcy złotych).
Dodatkowo wymagane jest wniesienie wkładu własnego w wysokości minimum 10% wartościMikrodotacji.
Budżet przeznaczony na dotacje to 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Maksymalny okres realizacji projektów to 16.05.2019 r. – 31.10.2019 r.
Oferty należy składać do 26 kwietnia 2019 roku r. do godziny 12.00TYLKO w wersji elektronicznej (plik
WORD i załącznik EXCEL) przesłać należy na adres mailowy: mikrodotacje_leszczynskie@pisop.org.pl
Ocena zostanie dokonana w oparciu o kryteria opisane w Regulaminie. Wszystkie oferty złożone oferty we
wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie, następnie zostaną poddane ocenie merytorycznej.
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 16 maja 2019 roku.
Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z Regulaminem konkursu.
Dodatkowych informacji na temat Konkursu od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14:00,
udziela:


Mikołaj Kostaniak– mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl, tel. 534 202 744

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna współfinansowany jest przez Miasto Leszno

DOTACJE I KONKURSY
EKO DOTACJE
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA ogłosiło nabór wniosków w
ramach konkursu Funduszu Małych Grantów EKO-UNII dla
zrównoważonego rozwoju 🍀🌻💚🏆💰
➡ Interesuje Cię lokalna akcja dla promowania ochrony środowiska?
➡ A może chciałbyś/chciałabyś pokazać, że rozwój społeczności lokalnej
to nie tylko PKB ale przede wszystkim jakość życia?
➡ Chciałbyś/chciałabyś, aby społeczność lokalna robiła więcej rzeczy
razem?
➡ Lubisz akcje pro publico bono?
➡ Chcesz upiększyć lokalny świat i uczynić go bardziej atrakcyjnym?
➡ Zależy Ci, aby życie w Twoim otoczeniu było zdrowsze?
➡ Chciałbyś zorganizować akcję bądź protest, także przy wykorzystaniu sztuki?
➡ A może stawiasz na połączenie spraw ekologicznych, społecznych i ekonomicznych?
Start naboru: 8 kwietnia 2019 r. (wyłącznie przez Internet). Koniec naboru w momencie wpłynięcia 100
wniosków spełniających kryteria formalne.
💡Szczegóły: http://ngo.leszno.pl/Granty_na_ekologie.html
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TESCO DECYDUJESZ, POMAGAMY
- RUSZYŁA VI EDYCJA PROGRAMU!
Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym
Tesco wraz z Fundacją Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 375
organizacjom z całego kraju na łączną sumę 1 125 000 zł. Zachęcamy do aplikowania w programie, którego
celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych
NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:
a. wspierania lokalnej aktywności,
b. działań na rzecz otoczenia –środowiska przyrodniczego w tym działań związanych ze zmniejszeniem
ilości wykorzystywanego plastiku i recyclingu, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia
mieszkańców –poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,
c. edukacji dzieci i młodzieży -kształtowania umiejętności miękkich,
d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia –budowania i wspierania zdrowych nawyków
dzieci, młodzieży i dorosłych.
DO KOGO POWINNY BYĆ SKIEROWANE DZIAŁANIA?
Inicjatywy powinny być skierowane do członków lokalnej społeczności. Mogą dotyczyć wszystkich
mieszkańców lub wybranych grup –np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. Ważne jest,
by były możliwie otwarte na społeczność, a nie adresowane do wąskiego grona np. uczniów konkretnej
klasy, członków jednego klubu itp.
Ważne jest także, aby wnioskodawcy angażowali swoje bezpośrednie otoczenie w działania, dlatego zależy
nam na tym, by w realizację projektów włączeni zostali:
 Mieszkańcy okolicy -np. pracujący jako wolontariusze przy działaniach projektowych, konsultujący
pomysły organizacji,
 Przedstawiciele lokalnych instytucji –np. poprzez wolontariat pracowniczy, sponsoring, użyczanie
przestrzeni do prowadzenia działań,
 Pracownicy lokalnych sklepów Tesco –np. jako wolontariusze (oczywiście, jeśli jest taka możliwość),
uczestnicy działań przewidzianych w projekcie
KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?
O granty mogą ubiegać się:
1.Organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS (rozumiana zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie), klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty
Powiatowego/Prezydenta lub spółdzielnia socjalna zarejestrowana w KRS lub związki wyznaniowe
działające na rzecz społeczności lokalnych, z wyłączeniem działań mających charakter
wyznaniowy/promujący wyznanie.
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2. Grupy nieformalne działające lokalnie(min. 3 osoby) np. grupy sąsiedzkie, rady sołeckie, czy też po prostu
grupka znajomych/sąsiadów, którzy chcą zrobić coś dla swojego otoczenia. W przypadku grup
nieformalnych konieczne jest uzyskanie „parasola” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej–
podpisanie umowy o współpracy (szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Programu).Partie
polityczne i fundacje przez nie utworzone, związki zawodowe czy organizacje pracodawców oraz
przedsiębiorstwa nie mogą ubiegać się o grant w ramach Programu.
3. Instytucja publiczna (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka
publiczna, ośrodek pomocy społecznej)
SKŁADANIE WNIOSKÓW TRWA: do 29.04.2019
KWOTA DOFINANSOWANIA:
Całkowita kwota dotacji 1 125000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 375inicjatyw, które
zostaną wybrane do etapu głosowania w sklepach Tesco. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja
Grantowa, a ostatecznego –klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski pomysł otrzyma
dofinansowanie w wysokości 5000złotych, inicjatywa, która zajmie II miejsce otrzyma 3000 złotych
dofinansowania, a zdobywca miejsca III –1000 złotych na cele statutowe.
Aplikować można wypełniając formularz, znajdujący się na stronie internetowejwww.tesco.pl/pomagamy
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących projektu lub Programu, należy kontaktować się mailowo lub
telefonicznie w dni robocze w godzinach 9:00–17:00z biurem programu: pomagamy@stocznia.org.pl, tel.
22 100 55 93

KONKURS MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie szkół
i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na:
1. Tworzeniu aktywnych środowisk wsparcia dla działań profilaktyczno-wychowawczych z zakresu
profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży;
2. Modelowaniu działań wychowawczych w środowiskach szkolnych;
3. Budowaniu sieci współpracy w działalności instytucji i służb pracujących na rzecz edukacji,
wychowania i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.
Uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
Na realizację zadania przeznaczono środki publiczne w wysokości 80 000 zł.
Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 10 % całkowitej wartości zadania.
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2019 roku.
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DOTACJE NA WSPARCIE ORGANIZACJI SPOŁECZEŃSTWA
OBYWATELSKIEGO
Narodowy Instytut Wolności uruchomił kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO w ramach Priorytetu 5 PROO – Wsparcie doraźne.
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu
organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać
realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla
organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach
życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.
Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
 pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia
nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania
organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń
losowych) –„POMOC DORAŹNA”
 pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego
charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z
punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja
–„ŻYCIE PUBLICZNE”
O dotację mogą ubiegać się:
 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności
stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki
terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 spółdzielnie socjalne,
 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.
Na konkurs przeznaczono 1 800 000 zł. Można ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł. Minimalna
wartość dotacji nie została określona. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.
Nabór wniosków ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od dnia 28 marca 2019 roku do
wyczerpania środków przewidzianych na realizację konkursu.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.niw.gov.pl
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PROGRAM GRANTOWY „PATRONI ROKU”
Przypominamy, że trwa konkurs grantowy! „Patroni Roku” to propozycja Fundacji Lotto, wzmacniająca
partnerstwo społeczne poprzez wsparcie finansowe projektów organizacji pozarządowych związanych
z patronami danego roku kalendarzowego.
✍Projekty wpisujące się w konkurs
powinny
być
poświęcone
uhonorowaniu
i
umocnieniu
historycznego znaczenia wybranych
postaci i wydarzeń, oraz uwzględniać
ich wartość edukacyjną i kulturową. W
2019 roku tytułem patrona roku
uhonorowani zostali Gustaw HerlingGrudziński, Stanisław Moniuszko, Anna
Walentynowicz oraz Powstania Śląskie i
Unia Lubelska.
Termin składania wniosków
- do 25 kwietnia 2019 r.

👉 Szczegółowe informacje o konkursie
zainteresowani znajdą na naszej
stronie:
https://www.fundacjalotto.pl/patroniroku/
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CO W TRAWIE PISZCZY
ZNAMY NOWY SKŁAD PIŁKAREK
STAINER POLONII 1912 LESZNO
Z nowymi zawodniczkami, w tym Brazylijką w
składzie, rozpoczęły wiosenną rundę spotkań
piłkarki Stainer Polonii 1912 Leszno. Chcą
awansować do II, a może nawet I ligi.
W dniu 11 kwietnia z salonie Ciesiółka Auto
Group w Lesznie odbyła się prezentacja kobiecej
drużyny piłkarskiej. Wzięli w niej udział prezes
klubu Piotr Organista, wiceprezes Arkadiusz
Ciesielski
oraz
gospodarz
spotkania
i
towarzyszącej mu konferencji prasowej Anna
Ciesiółka.

Oprócz prezentacji drużyna uchyliła rąbka tajemnicy i przedstawiła założenia nowej akcji - Akcji
Charytatywnej. Ciesiółka Auto Group wspólnie z dziewczynami z drużyny Stainer Polonia LesznoPolonia
Leszno, przy współpracy z Marleną Kurowską Fotografia i Bioline Gabinet Kosmetologii Estetycznej
przygotowuje Kalendarz na 2020 rok! Na stronach kalendarza pojawią się profesjonalne zdjęcia piłkarek w
towarzystwie samochodów. Dochód z dystrybucji kalendarzy zostanie w całości przekazany
Stowarzyszeniu na rzecz dzieci i młodzieży specjalnej troski im. Janusza Korczaka we Włoszakowicach.
Pierwsze prace już ruszyły.
Gratulujemy wspaniałej inicjatywy….
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WIADOMOŚĆI
CIT-8
22 marca opublikowano rozporządzenia, które przesuwa obowiązek złożenia deklaracji CIT-8 w 2019r.
Przesunięcie dotyczy części organizacji pozarządowych.
Które NGO-sy złożą CIT dopiero w październiku
Przełożenie terminu na październik obejmie organizacje, które mają wszystkie dochody zwolnione
z podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie składały za 2018 roku żadnego PIT np. w związku
z zatrudnianiem osób.

NOWE DRUKI OFRTY
Przypominamy, że od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy z realizacji
zadania publicznego.
Wszystkie oferty składane w otwartych konkursach ofert i w trybie "małych grantów" od 1 marca muszą
być składane już na nowych drukach.
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WYDZIAŁY/BIURA I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA
WSPÓŁPRACUJĄCE Z III SEKTOREM
Biuro Pełnomocnika
ds. Współpracy
z NGO
Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

Wydział Kultury i
Sportu

Wydział Promocji i
Rozwoju

Biuro ds. Uzależnień

Wydział Spraw
Obywatelskich

Centrum Informacji
Turystycznej

ODWIEDŹ STRONĘ WWW.NGO.LESZNO.PL
Zapraszamy na portal leszczyńskich organizacji pozarządowych
Chcesz dowiedzieć się jakie organizacje pozarządowe działają w Lesznie? Szukasz informacji o aktualnych
konkursach, w których może wziąć udział Twoja organizacja? Zapraszamy na portal leszczyńskich NGO.
1.
2.
3.
4.

Chcesz dowiedzieć się jakie organizacje pozarządowe działają w Lesznie?
Szukasz informacji o aktualnych konkursach, w których może wziąć udział Twoja organizacja?
Chcesz dodać swoją organizację pozarządową na oficjalnym portalu NGO?
Jesteś zainteresowany współpracą międzysektorową w różnych obszarach?

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.ngo.leszno.pl , na której znajdziesz odpowiedzi na powyższe
pytania. Ponadto na portalu wiele innych, interesujących propozycji i informacji, m.in. o tym, jakie
kampanie realizuje miasto, wiele informacji o ciekawych inicjatywach i projektach leszczyńskich NGO oraz
o aktualnych aspektach prawnych ich funkcjonowania.
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Zapraszamy również do dodawania wydarzeń do kalendarza na stronie oraz do przesyłania nam
materiałów informacyjnych o Waszych inicjatywach, wydarzeniach, a także projektach, które opublikujemy
na stronie oraz w broszurze „Co słychać w Trzecim Sektorze”.
Materiały przesyłajcie na adres e-mail: ngo@leszno.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
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 Fanpage LESZCZYŃSKIE NGO
– nie czekaj!–
zrób to teraz i bądź na bieżąco!
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COŚ DLA NAJMŁODSZYCH 
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Rozwiąż krzyżówkę.
1. Kwiat z Holandii.
2. Wraca z ciepłych krajów po zimie.
3. Kotki na wierzbie.
4. Fioletowy zwiastun wiosny.
5. Budzi się z zimowego snu.
6. Wyrastają z pączków na drzewach.
7. Gwiżdżący czarny ptak lub wyspa grecka.
8. Wielkanocne kolorowe jajka.
9. Topimy ja 21 marca.
10. Pierwszy wiosenny miesiąc.
11. Żółty motylek.

HASŁO:………………………………
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Notatki:
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