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CO GDZIE KIEDY?
SAMOSIĘ - FESTIWAL
RĘKODZIEŁA I TALENTÓW
GARAŻOWYCH WSZELAKICH.
EDYCJA 2
Mieszkaocy Miasta Leszna zapraszają na „SAMOSIę –
Festiwal rękodzieła i talentów garażowych wszelkich”, który
odbędzie się 15 czerwca od godziny 12:00 w Parku Jonstona
w Lesznie. Wstęp bezpłatny. Wystawcy wykonują piękne
i przydatne przedmioty z materiałów takich jak: drewno, szkło,
ceramika, metal, wełna, włóczka czy tekstylia. Będzie można
zobaczyd las w słoiku, rzeźbę, malowanie konfitury i dużo
więcej.
Organizator: Mieszkaocy Miasta Leszna

III WIELKOPOLSKI DZIEŃ DIETY BEZGLUTENOWEJ CZYLI
PIKNIK Z BEZGLUTENOWĄ MAMĄ
Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy oraz Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych w Lesznie
zapraszają na „III Wielkopolski Dzieo Diety Bezglutenowej czyli piknik z Bezglutenową Mamą”. Piknik
odbędzie się 15 czerwca od godziny 10:00 do 14:00 przy ulicy Osieckiej 8 w Lesznie. W programie
przewidziano: cyrkowe show, warsztaty stolarskie, teatrzyk oraz kosztowanie bezglutenowych hot-dogów
i zapiekanek.
Organizator:
Stowarzyszenie
Przyjaciół
Bezglutenowej Mamy
oraz Zespół Szkół
Rolniczo –
Budowlanych
w Lesznie
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RYNKI ŚNIADANIOWE
Miasto Leszno zaprasza 15 czerwca od godziny 10:00
na „Rynki Śniadaniowe” które odbędą się na Placu
Metziga. Tradycyjnie już zjeśd będzie można dobre
śniadanie, wypid smaczną kawę i spróbowad pysznego
ciasta. Nie zabraknie też atrakcji dla najmłodszych. Będzie
też można po prostu zrelaksowad się na leżaku, w cieniu
dębu, czytając gazetę.
Organizator: Miasto Leszno

KONCERTY EDUKACYJNE
BRAVE KIDS LESZNO
Fundacja „Kontakt” zaprasza na wydarzenia w ramach
Brave Kids Leszno
„Koncert edukacyjny Brave Kids Leszno”, który odbędzie
się 18 czerwca od godziny 8:00 w Miejskim Ośrodku
Kultury w Lesznie. Podczas koncertu zaprezentuje się
5 grup (Kazachstan, Syria, Iran, Kolumbia i Słowenia). Każda
z grup przedstawi etiudę związaną ze swoją kulturą. Będzie
to
barwny
wielokulturowy
pokaz
edukacyjny
dla dzieci i młodzieży organizowany dla leszczyoskich szkół.

KONCERT FINAŁOWY BRAVE
KIDS LESZNO
„Koncert finałowy Brave Kids Leszno”, który odbędzie się
28 czerwca od godziny 18:30 na leszczyoskim Rynku.
W Lesznie Brave Kids potrwa dwa tygodnie (15.06-30.06).
Dzieci podczas pobytu w Lesznie wraz z opiekunami liderami artystycznymi uczestniczą w warsztatach
zakooczonych wielkim koncertem na leszczyoskim rynku.
Przez te dwa tygodnie pobytu u nas dzieci śpią w rodzinach
goszczących. Na dwa tygodnie jesteśmy rodzinami tych
dzieci i dajemy im ciepło swojego domu. To piękny aspekt
tego projektu.
Organizator: Brave Kids Leszno oraz Fundacja „Kontakt”.
Wydarzenie Współfinansowane przez Miasto Leszno
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WIELKI PIKNIK
WOLONTARIACKI
Stowarzyszenie Leszczyoski Bank Żywności zaprasza
18 czerwca o godzinie 9:00 na „Wielki Piknik
Wolontariacki" z udziałem gościa specjalnego Pana
Prezydenta Łukasza Borowiaka. W programie
przewidziano:
indywidualne
podziękowania
za działania Wolontariacie dzieci i młodzieży
szkolnej, gry i zabawy zręcznościowe, animacje dla
najmłodszych oraz ciasto i grilla, a także wiele innych
atrakcji.
Organizator: Stowarzyszenie Leszczyoski Bank
Żywności

AKADEMIA BEZPIECZNEGO
EKO-RUCHU
Leszczyoska Eko – Przesiadka zaprasza wszystkie
dzieci i młodzież szkolną do udziału w "Akademii
bezpiecznego eko-ruchu". Wydarzenie odbędzie się
w piątek, 14 czerwca w godz. 14:00-19:00 na terenie
przy Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie. Zaplanowano m.in.: konkursy z nagrodami, gry i zabawy,
dmuchaoce i eurobungee (do korzystania nieodpłatnego), malowanie twarzy, muzykę, turniej rowerowy
i wiele więcej. W czasie imprezy rozdamy ponad 2000 prezentów!
Organizator: Leszczyoska Eko-Przesiadka, Miasto Leszno
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PIRA – GROTA
LESZNO
Pira – Grota Leszno zaprasza w każdy
czwartek przez czerwiec i lipiec
w godzinach od 17:00 do 19:00
na bezpłatne klimatyczne spotkania
przy muzyce na żywo. Dla każdego
uczestnika napój gratis.
Organizator: Pira – Grota Leszno,
Spółdzielnia Socjalna „Kuba-Bart”
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FUNDACJA PRODESTE FILIA LESZNO ZAPRASZA
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ŚWIĘTOJAŃSKA
NOC OGNIA
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza
wszystkich zainteresowanych na Świętojaoską Noc
Ognia, która odbędzie się 21 czerwca o godzinie
20:30 na ul. Karola Kurpioskiego w Lesznie przy
instalacji siedzisk. W programie wydarzenia:
- czytanie poezji autorstwa Pani Violetty Borowiak,
tłumaczenie utworów w języku angielskim,
- muzyka na żywo,
- wyplatanie świętojaoskich wianków,
- poczęstunek i wiele innych!
Zapraszamy na wyjątkowy wieczór pełen
artystycznych doznao!
Organizator:
Twórczej

Fundacja

Centrum

Aktywności

DRZWI OTWARTE FUNDACJI
CENTRUM AKTYWNOŚCI
TWÓRCZEJ
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej organizuje
na drzwi otwarte, w ramach projektu "Europa
młodych - moja Europa, mój dom". Drzwi otwarte
odbędą się 30 czerwca 2019 r. w godzinach od 18:00
do 20:00 i będą doskonałą okazją do poznania
możliwości jakie daje młodzieży Unia Europejska.
Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mogli pogłębid
swoją wiedzę na temat kultur, a także dowiedzied się
więcej
o
bieżących
działaniach
Fundacji.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
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WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW
MIASTA LESZNA
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus zaprasza osoby mieszkające
na terenie województwa wielkopolskiego do udziału w specjalistycznych
bezpłatnych warsztatach skierowanych do par, małżeostw, rodziców lub
opiekunów dzieci, a także rodziny, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Podczas warsztatów skorzystad będzie można między innymi z: profesjonalnej
pomocy psychologicznej i terapeutycznej, warsztatów „MamaTata”
dla młodych rodziców i osób samotnie wychowujących dzieci, warsztatów umiejętności wychowawczych
„Szkoła dla rodziców”, warsztatów dla rodziców wychowujących dzieci z ADHD. Realizacja projektu trwa
od 1 czerwca do 30 listopada 2019 roku. Aby dołączyd do projektu napisz na adres mailowy
stowarzyszenia: poradnia.krokus@gmail.com lub zadzwoo pod numer telefonu 506 968 164.
Organizator: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Krokus
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WIECZÓR AUTORSKI JERZEGO
FEDOROWICZA
Marian Poślednik Senator RP i Miejska Biblioteka
Publiczna w Lesznie zapraszają na wieczór autorski
Jerzego Fedorowicza Senatora RP, autora książki
„Absolwenci. Rocznik 69” w piątek 14 czerwca od
godziny 18:00 w Bibliotece Ratuszowej.
Organizator:
Miejska
Biblioteka
im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Publiczna

WESTWOOD: PUNKÓWA,
IKONA, AKTYWISTKA
POKAZ FILMU
W GALERII MBWA
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
zaprasza na pokaz filmu „Westwood: punkówa,
ikona, aktywistka” który odbędzie się 14 czerwca
o godzinie 18:00 w Galerii MBWA Leszno przy ulicy
Leszczyoskich 5. Wstęp wolny.
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
w Lesznie
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TAJEMNICE CARAVAGGIA
Fundacja im. Huberta Mądrego zaprasza na pokaz dzieł
Caravaggia. Spotkanie z ks. prof. dr. hab. Witoldem
Kaweckim - najwybitniejszym znawcą twórczości mistrza
odbędzie się 14 czerwca o godzinie 18:00 w sali w Ratuszu
w Lesznie. Michelangelo Merisi da Caravaggio był
reformatorem malarstwa europejskiego przełomu XVI
i XVII wieku. Ksiądz profesor wprowadzi nas
w niezapomniany i intrygujący świat fizycznej formy
i metafizycznej treści. Wstęp wolny, organizator
serdecznie zaprasza.
Organizator: Fundacja im. Huberta Mądrego

MUSICAL KLUCZE
LightsUpProduktions & Fundacja CMP zaprasza na „Musical
Klucze”, który odbędzie się 14 i 15 czerwca od godziny 19:00
w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie. Jest to niezwykły musical
amerykaoskiej produkcji. Jest dziełem Brenta Grosvenora kompozytora, reżysera, aktora i producenta w jednej osobie.
Jego musicale cieszą się wielkim uznaniem w USA. Obecnie teatr
muzyczny B. Grosvenora odbywa tournee po Europie,
występując w takich miastach jak Rotterdam, Bruksela, Wiedeo.
W czerwcu gościmy artystów zza oceanu w Kościanie i Lesznie.
Organizator: LightsUpProduktions & Fundacja CMP

BEZPŁATNE WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI
WYCHOWAWCZYCH
Centrum Profilaktyki Akademia Zdrowia w Lesznie zapraszają rodziców na „Bezpłatne Warsztaty
Umiejętności Wychowawczych”, które odbędą się 18 czerwca od godziny 18:00 przy ulicy Średniej 11
w Lesznie. Spotkania będą trwały po dwie godziny i będą prowadzone co tydzieo, przez 10 tygodni. Podczas
spotkao nauczymy się m.in. : jak rozpoznawad emocje swoje i dzieci, jak uczyd się dialogu motywującego
oraz jak rozwiązywad sytuacje konfliktowe. Spotkania prowadzi psycholog, która odpowie na nurtujące
pytania. Koniecznie zadzwoo i zapisz się 663 519 564.
Organizator: Centrum Profilaktyki Akademia Zdrowia w Lesznie
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REKRUTACJA PRACOWNIKA
W ŚWIETLE PRZEPISÓW
PO NOWELIZACJI
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie
zaprasza na szkolenie „ Rekrutacja Pracowników w Świetle
prawa po nowelizacji”, które odbędzie się 26 czerwca od
godziny 9:00 w siedzibie RIPH w Lesznie. Szkolenie
skierowane jest do pracowników działu HR jak i innych
uczestników postępowania rekrutacyjnego.
Organizator: Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa
w Lesznie

WPROWADZENIE
DO RACHUNKOWOŚCI
- SZKOLENIE
Centrum PISOP zaprasza do udziału
w szkoleniu pn. Wprowadzenie do
rachunkowości, które odbędzie się
28 czerwca br. w godz. 8.30 – 15.30
w Stacji Biznes w Lesznie (róg
ul. Słowiaoskiej i pl. Metziga). Szkolenie
poprowadzi specjalista ds. podatków
i rachunkowości Jarosław Szyszka.
Podczas szkolenia zostaną poruszone
następujące tematy: Rachunkowośd –
przykry
obowiązek
czy
potężne
wsparcie? Księgi czy książki? Czyli
o codzienności w księgowości. Pero,
pero, bilans musi wyjśd na zero –
księgowe podsumowanie roku. Podstawowe podatki w funkcjonowaniu NGO. Dla wspólnego dobra, czyli
jak współpracowad z księgowym?
Organizator: Centrum PISOP
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WTORKI Z DORADCĄ
W ramach spotkao doradca świadczy bezpłatne
doradztwo ogólne np. związane ze zmianami
w statucie, bieżącym funkcjonowaniem
organizacji,
władzami,
poszukiwaniem
konkursów,
konsultacją
projektów
itp.
Spotkania odbywad się będą w dniach 18 oraz
25 czerwca w godz. 9:00-13:00 w siedzibie
Centrum PISOP. Zgłoszenia przyjmuje Mikołaj
Kostaniak
pod
adresem
e-mail:
mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl lub numerem
telefonu 65 520 78 86.
Organizator: Centrum PISOP

DZIEŃ Z FUNDUSZAMI UNIJNYMI
ZAPRASZAMY - PORADY
BEZPŁATNE
Regionalna Izba Rzemieślniczo - Handlowa w Lesznie zaprasza
28 czerwca od godziny 13:00 na bezpłatne porady dotyczące
funduszy Unijnych. Konsultacje skierowane są głownie do
przedsiębiorców, które są bezpłatne. Podczas spotkania można
dowiedzied się o aktualnych możliwościach finansowania
inwestycji w firmach, korzystając właśnie ze środków z Unii
Europejskiej. Możliwe telefoniczne umówienie spotkania pod
numerem telefonu: 65 529 56 56
Organizator: Regionalna Izba Rzemieślniczo – Handlowa w Lesznie

WAKACJE SENIORÓW W MBWA LESZNO
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza seniorów w ramach projektu na „Wakacje dla
seniorów w Lesznie”. 2 lipca w godzinach od 11:00 do 15:00 odbędą się warsztaty plastyczne „Miasto
pamięci – wyobrażona mapa”. Warsztat poświęcony jest spersonalizowanym refleksjom nad strukturą
miejską Leszna. Uczestnicy będą pracowad nad formą mapy, która zostanie wypełniona ilustracjami,
przywołującymi własne skojarzenia i wspomnienia związane z architekturą miasta. Na warsztaty
obowiązują zapisy od 10 do 28 czerwca. Ilośd miejsc ograniczona: 15 osób.
12 lipca od godziny 18:00 odbędzie się pokaz filmowy „Młynarski. Piosenka finałowa”. Jest to ostatni
bardzo osobisty i szczery wywiad z Wojciechem Młynarskim dopełniony wypowiedziami ponad 30 jego
najbliższych przyjaciół. Udział jest bezpłatny, miejscówki do odbioru w Galerii MBWA przy ulicy
Leszczyoskich 5 w terminie od10 czerwca do 10 lipca.
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
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"NATURALNIE PIĘKNE" WYSTAWA
FOTOGRAFICZNA
Leszczyoskie Mamy serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy
„Naturalnie pięknie”, która odbędzie się 2 lipca o godzinie 9:30
w kawiarni Cooperactiva przy ulicy Brackiej. Jest to częśd
prospołecznego projektu, który ma na celu propagowanie
karmienia piersią. Podczas wystawy , będzie można nie tylko
podziwiad zdjęcia, ale także porozmawiad z uczestniczkami sesji
oraz ich autorkami. Organizatorzy planują również krąg powieści
mlecznych, a przede wszystkim stworzenie przestrzeni przyjaznej
mamom oraz ich dzieciom.
Organizator: Leszczyoskie Mamy

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
15 czerwca

Dzieo Wiatru

18 czerwca

Dzieo Ewakuacji

21 czerwca

Święto Muzyki, Dzieo Deskorolki

22 czerwca

Dzieo Kultury Fizycznej

23 czerwca

Dzieo Służby Paostwowej

24 czerwca

Dzieo Przytulania

25 czerwca

Światowy Dzieo Smerfa

27 czerwca

Dzieo Walki z Cukrzycą

29 czerwca

Dzieo Ratownika WOPR

30 czerwca

Dzieo Motyla Kapustnika

1 lipca

Dzieo Psa

2 lipca

Międzynarodowy Dzieo UFO

6 lipca

Światowy Dzieo Pocałunku

11 lipca

Światowy Dzieo Ludności

12 lipca

Światowy Dzieo Imprezy

15 lipca

Dzieo bez Telefonu Komórkoweg
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Chcesz poinformować o działaniach Twojej
organizacji pozarządowej ?
Wejdź na stronęwww.ngo.leszno.pl
i dodaj zapowiedź do wydarzenia!

Polecamy!
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SPORT
KIDS RUN
Fundacja "Życie Cudem Jest" zaprasza wszystkie dzieci
z rodzicami na "Kids Run", który odbędzie się
22 czerwca od godziny 10:30 w Karczmie Borowej
na Polanie Trzech Dębów.
Organizator: Fundacja "Życie Cudem Jest"

PIKNIK RODZINNY
STAINER POLONII
LESZNO
Już w sobotę 15 czerwca od 10:00 na
kompleksie boisk im. Z. Adamczaka
odbędzie się IV Piknik Rodzinny Stainer
Polonii Leszno. W programie m.in. atrakcje
sportowe – mecze towarzyskie między
oldboyami Polonii i Chrobrego Głógów,
rywalizacja rodziców z zawodnikami oraz
sponsorów z zarządem. Oprócz tego
namalowane zostanie klubowe grafitti,
konkursy, zabawy, malowanie auta oraz
mnóstwo przysmaków dla każdego!
Organizator: Stainer Polonia Leszno
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IV LESZCZYŃSKIE ZAWODY
SPADOCHRONOWE
LESZNO 2019
Leszczyoskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks i Miasto
Leszno serdecznie zapraszają na:
IV LESZCZYOSKIE ZAWODY SPADOCHRONOWE LESZNO 2019
1.Miejsce i termin zawodów – Lotnisko Leszno, ul. Szybowników 28
w dniach 27-28 lipca 2019
Termin rezerwowy 3-4.08.2019.
Możliwośd skoków treningowych w dniu 26.07 (2.08 ) po
wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
2.Konkurencja – skoki spadochronowe na celnośd lądowania,
klasyfikacja drużynowa i indywidualna dla spadochronów
celnościowych oraz indywidualna dla spadochronów „szybkich”.
Skoki z samolotu Cessna 206, wysokośd 800-1000m, drużyny
3-osobowe
3.Uczestnictwo – skoczkowie nie wymagający nadzoru instruktora,
posiadający komplet dokumentów wynikających z przepisów lotniczych. Zawodnicy wyposażeni w zestaw
spadochronowy z AAD wraz z ważną dokumentacją.
4.Opłaty – opłata startowa 30PLN, cena za skok 60PLN. Przewiduje się rozegranie do 8 kolejek skoków.
5.Zakwaterowanie i wyżywienie – we własnym zakresie. Organizator zapewnia 1 ciepły posiłek.
6.Zgłoszenia proszę przesyład na adres lssfeniks.zarzad@gmail.com lub telefonicznie – Bartek Miara 603301-198 do dnia 12 lipca 2019.
7.Odprawa zawodników w dniu 27 lipca o godzinie 9.30
8.O ewentualnej zmianie terminu zawodów na rezerwowy, osoby które prześlą zgłoszenie zostaną
poinformowane drogą elektroniczną najpóżniej w dniu 26 lipca
do godziny 12.00
Organizator zawodów nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności
za ewentualne wypadki i uszkodzenia sprzętu powstałe w czasie
trwania zawodów nie z winy organizatora. Zawodnik poprzez
start w zawodach akceptuje ich warunki uczestnictwa.
Wydarzenie współfinansowane przez Miasto Leszno

Organizator: Leszczyoskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy
FENIKS
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JUBILEUSZOWY PARKRUN
Przed nami już 300 edycja Parkrun Leszno. Super. Start punktualnie o 9 rano w sobotę z Polany Trzech
Dębów w Karczmie Borowej. Trasa biegu wynosi 5 km, tempo jest dowolne.
Organizator: Parkrun Leszno

MECZ BYKÓW Z LWAMI
Przed nami kolejne ligowe żużlowe emocje! Do Leszna już w piątek 28 czerwca przyjedzie ekipa forBET
Włókniarza Częstochowa. Początek spotkania o godzinie 18:00
Organizator: Unia Leszno
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WYDARZYŁO SIĘ
DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
W dniu 15 maja br. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie
w ramach współpracy z MOK-iem w Lesznie zorganizowało
Międzynarodowy
Dzieo
Godności
Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Na zaproszenie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lesznie tj. m.in.:
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego
im. Piotrusia Pana oraz Środowiskowego Domu Samopomocy
"WENA" przybyli liczni zaproszeni goście, w tym Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Pan dr Piotr Jóźwiak,
Przewodniczący Rady Miasta Pan Tomasz Malepszy i inne osoby współpracujące i działające na rzecz osób
z niepełnosprawnościami.
Wśród gości oprócz wychowanków obu placówek i ich rodzin,
w uroczystości wzięli udział min.: Zespół Szkół Specjalnych w
Lesznie - grupa Pani Ani Żygadło i Ireny Zborowskiej, ŚDS
Leszno, ŚDS Włoszakowice, ŚDS Kąkolewo, różne organizacje,
stowarzyszenia współpracujące w ramach kampanii
Świadomośd Niepełnosprawności zainicjowanej przez Miasto
Leszno.
Oprócz petycji wręczonej przez Rodzica z Ośrodka Piotrusia
Pana Panu Prezydentowi odbyły się wspaniałe występy
artystyczne,
przedstawienia,
wspólna
zabawa
i drobny poczęstunek. Wszystkim dopisywały humory. Oby
każdy dzieo był pełen takiej radości, uśmiechu
i zadowolenia...
Wszystkim Osobom z Niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, osobom wspierającym życzymy
odwagi w walce o marzenia, spokoju o bezpieczną przyszłośd, sił do zmieniania rzeczywistości w świat
dostępny i pełen równych szans w korzystaniu z wolności i praw człowieka oraz poszanowania GODNOŚCI
każdego człowieka!

Organizator: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
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PRELEKCJA NA TEMAT
RAKA PIERSI
16 maja w Urzędzie Miasta przy ul. Poniatowskiego Leszczyoskie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” przeprowadziło
prelekcję na temat raka piersi. Uczestniczki-pracownice Urzędu
Miasta Leszna - z dużym zainteresowaniem wysłuchały
prezentacji przedstawionej przez prezes stowarzyszenia
Mieczysławę von Ossowską.
Wolontariuszki – Amazonki rozdawały uczestnikom literaturę
dotyczącą raka piersi i raka szyjki macicy oraz ulotki
o samobadaniu piersi. Spotkanie było jednym z wielu jakie
leszczyoskie Amazonki zamierzają przeprowadzid na terenie
Miasta Leszna i Powiatu Leszczyoskiego po to by uświadomid
kobietom wagę profilaktyki i samobadania piersi.

Organizator: Leszczyoskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”

POKAZALI, ŻE SŁOWA
MAJĄ MOC
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zorganizował
bezpłatne spotkanie edukacyjne pod nazwą „Słowa mają
moc”.
Głównym celem spotkania było pokazanie rodzicom jaką rolę w życiu każdego dziecka odgrywają pochwały
oraz jaką moc ma docenienie swojego dziecka.
Uczestnicy dowiedzieli się jak motywowanie dziecka wpływa na jego poczucie własnej wartości
i zadowolenie z samego siebie.
Podczas spotkania, dzięki wymianie doświadczeo oraz własnych refleksji uczestnicy uczyli się jak zrozumied,
że pochwała to bardzo dobra metoda w wychowaniu naszych dzieci.
Organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
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SPOTKANIE Z CYKLU
"WIOSNA Z PEGAZEM”
W czwartek 23 maja o godzinie 18:00 w Klubie Maskarada
w Teatrze Miejskim w Lesznie odbyło się spotkanie w ramach
cyklu Wiosna z Pegazem, podczas którego zaprezentowany
został Zeszyt Literacki LSTK nr 24 - Fotel Bujany w Obłokach.

Wiosna z Pegazem to tradycyjne spotkanie poetów regionu leszczyoskiego połączone z promocją
almanachu poetyckiego.
W serii Zeszytów literackich wydawanych przez Leszczyoskie Stowarzyszenie Twórców Kultury ukazał się już
dwudziesty czwarty tom.

Jednym z celów przyświecających serii była
próba dokumentowania czegoś, co można
nazwad status quo – stanem rzeczy
środowiska
literackiego
regionu
leszczyoskiego.
W programie wieczoru swoje wiersze
zaprezentowało 20 poetów: Eleonora
Biberstajn, Ryszard Biberstajn, Tomasz
Biberstajn, Grzegorz Chwieduk, Dominika
Gładek, Norbert Góra,
Krystyna Grys,
Tadeusz Hofmaoski, Kamila Maria Kampa,
Marek Klupś, Katarzyna Marciniak –
Helioska, Józef Mądry, Sara Ratajczak, Andrzej Janusz Stanisławski, Jerzy Stankiewicz, Bogusława Szopa,
Ewa Wierzbinska – Kloska, Irena Maria Zborowska, Katarzyna Zmysłowska. Opracowanie muzyczne
wieczoru: Michał Hadasik - pianista, aranżer, kompozytor, autor tekstów, propagator Poezji Śpiewanej
i Piosenki Literackiej.

Moderatorem spotkania był Marek Klupś. Na wystawie swoje prace zaprezentowali: Jerzy Błaszczyk, Józef
Złotkowski. Wydarzenia zorganizowane zostało przez Leszczyoskie Stowarzyszenie Twórców Kultury.

Organizator: Leszczyoskie Stowarzyszenie Twórców Kultury
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BUBBLE DAY CZYLI DZIEŃ
BANIEK MYDLANYCH
W sobotę, 25 maja na ul. 17-Stycznia przy
lodowisku odbył się BUBBLE DAY, czyli Dzieo
Baniek Mydlanych.
Miliony baniek mydlanych zabrały nas w cudowną
podróż do krainy relaksu. Ta zabawa podobała się
każdemu!
Podczas wydarzenia skorzystad mogliśmy ze strefy z darmowym płynem do puszczania wielkich baniek
mydlanych, do wykorzystania mieliśmy 500 litrów płynu.
Cały dzieo uczestnicy mogli brad udział w fantastycznych zabawach z animatorami, każdy skorzystad mógł
ze strefy relaksu i wypoczynku, a także strefy towarzyszącej, w której znajdowały się: zamek dmuchany,
kolorowa wata cukrowa oraz pyszny popcorn na maśle kokosowym.
Każdy mógł zabrad ze sobą swój sprzęt do tworzenia baniek. A dla tych, którzy go nie posiadali to
na miejscu również była możliwośd zakupu akcesoriów do duuuuużych baniek.
Organizator : Bubble Day i Baoki Mydlane Bombini

WIECZOREK Z HISTORIAMI
Z GUADALAJARY
29 maja 2019 r. w Bibliotece Ratuszowej odbył się kolejny wieczorek
kulturowy zorganizowany przez Fundację Centrum Aktywności
Twórczej, podczas którego usłyszeliśmy historie prosto
z Guadalajary.
W podróż po kolorowym Meksyku zabrałauczestników Hania, która
wróciła
z 6-cio miesięcznego wolontariatu w tym kraju. Opowiedziała
o kulturze, tradycjach, przepięknych miejscach, a także o
codziennym życiu i pracy wolontariuszy.

Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej
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DZIEŃ DZIECKA
Stowarzyszenie Echo z okazji dnia dziecka zorganizowało rodzinny piknik,
miejscem festynu był park za Teatrem Miejskim.
Dla dzieci przygotowano wiele konkurencji i zabaw, podczas których zdobyd
można było ciekawe nagrody. Dużą frajdę sprawił dzieciom dmuchany
zamek, a także stoisko baniek mydlanych.
Zadowolenie dzieci widoczne było na każdym kroku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przylesie" oraz Klub "Na piętrze" zorganizowały osiedlowy "Dzieo Dziecka".
Zebrani uczestnicy mogli podziwiad występy artystyczne, brad udział w konkursach oraz animacjach.
Odbyły się turnieje sportowe, pokazy, najmłodsi mogli korzystad z dmuchanego placu zabaw. Piknik
zorganizowany został się na osiedlu Rejtana, w okolicach boiska sportowego.

Na leszczyoskiej kręgielni zorganizowany został turniej kręglarski. Na obiekt
sportowy przybyły dzieci ze szkół podstawowych Miasta Leszna.
Turniej z okazji Dnia Dziecka w znakomitej obsadzie zakooczył się sukcesem.
Rozgrywki były pełne humoru i dobrej zabawy.

Automobilklub Leszczyoski zorganizował Rajd Dziecka. Przed rozpoczęciem rajdu
odbyło się przyjmowanie zgłoszeo załóg uczestniczących w rajdzie. W programie
oprócz przejazdu przez malownicze zakątki ziemi leszczyoskiej odbyły się także
konkurencje sprawnościowe. Na mecie na uczestników rajdu czekały nagrody
rzeczowe.
Z okazji Dnia Dziecka aktorzy Teatru Miejskiego odwiedzili
małych Pacjentów z Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
z inicjatywą odwiedzin pacjentów szpitala wyszedł Teatr Miejski
w Lesznie.

Pięciu aktorów przebranych w kostiumy z najnowszej, czwartej części wystawianych
na scenie teatru „Misiowych opowieści” spotkało się z dziedmi przebywającymi
w Oddziale Pediatrycznym i Otolaryngologicznym leszczyoskiej placówki.
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„DLA CIEBIE ZGINĄŁ ŻOŁNIERZ,
STRAŻAK, POLICJANT,
A DLA MNIE TATA”
6 czerwca w południe, na Alejach Słowackiego miało miejsce
uroczyste otwarcie wystawy „Dla Ciebie zginął żołnierz,
strażak, policjant, a dla mnie tata”, przygotowanej przez
Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" oraz Fundację Dorastaj
z Nami.
Wystawa poświęcona jest pamięci żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy polegli lub zostali poszkodowani
podczas wykonywania obowiązków służbowych w kraju i na misjach poza granicami naszego paostwa.
Wystawa „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata” powstała w 2018 roku jako
kontynuacja kampanii społecznej „Dla Ciebie zginął policjant, strażak, żołnierz, a dla mnie tata”.
Celem kampanii jest pokazanie, że za każdym mundurem stoi
człowiek, który po pracy chciałby wrócid do domu, do swoich
bliskich. Niestety – czasem nie wraca… Wystawa będzie w Lesznie
przez dwa tygodnie. Na ekspozycji można zobaczyd historie
funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zginęli lub zostali
poszkodowani, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.
Inicjatorem kampanii jest Magdalena Pawlak, prezes Zarządu
Fundacji Dorastaj z Nami, a współorganizatorem leszczyoskiej
wystawy Barbara Mroczkowska, prezes Stowarzyszenia Rodzina
Wojskowa.
Na stronie Fundacji (www.dorastajznami.org) możemy lepiej poznad historie zmarłych bohaterów –
rodziców podopiecznych Fundacji. Dowiedzied się jakie mieli pasje, jak spędzali czas wolny, za czym
najbardziej tęsknią ich dzieci. Możemy zobaczyd jakimi ludźmi byli na co dzieo. Ponadto Fundacja Dorastaj
z Nami od ponad dziewięciu lat udziela wsparcia dzieciom i rodzinom poległych oraz ciężko
poszkodowanych żołnierzy, policjantów, strażaków i ratowników górskich. Dofinansowuje podopiecznym
naukę, zajęcia pozalekcyjne, pomoc psychologiczną, wsparcie doradcy edukacyjnego.
Organizuje również warsztaty psychologiczne „Wakacyjna Szkoła
Rodzica”. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, ważną częścią
misji Dorastaj z Nami jest budowanie szacunku do służb
publicznych. Rozwijany jest również program Służba i Pomoc,
skierowany do pełniących służbę żołnierzy, strażaków,
policjantów oraz innych funkcjonariuszy służb publicznych i ich
rodzin. Fundację można wesprzed darowizną stałą lub
jednorazową lub przekazując 1% podatku. Za wszystkie wpłaty
Podopieczni Fundacji Dorastaj z Nami będą głęboko wdzięczni.
Organizator: Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa”
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„DZIADKOWIE WNUKOM”
Wydarzenie „Dziadkowie wnukom” organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Lesznie, Okręg Wielkopolski zgromadził 30 dzieci w wieku od 2 do 12 lat, które z ogromnym
zaangażowaniem, czasami przy pomocy swoich opiekunów, wykonywały różnorakie zadania. Były rzuty do
celu, wędkowanie, rysowanie, lotto, zgadywanki, układanie jak najdłuższych
wyrazów z podanych liter i warsztaty, podczas których można było wykonad
wybraną przez siebie ozdobę.
Na dobry początek każdy otrzymał pakiet startowy, w którym znalazł słodycze,
napoje i owoce. Wszyscy dzielnie wykonywali zadania, gdyż po ich zaliczeniu były
nagrody i loteria, w której każdy coś wygrywał. Były maskotki, zabawki sportowe,
plecaczki, malowanki i karnety wstępu do sali zabaw, na kręgielnię przy Centrum
WMB oraz do miejscowej pizzerii.
Po zakooczonych zabawach wnuczęta rozwiezione zostały do domów, a zabawę witającą lato rozpoczęli
członkowie koła emerytów. To spotkanie uatrakcyjniła Pani Ewa Siama, która śpiewała znane wszystkim
popularne piosenki.
Organizator: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Lesznie, Okręg Wielkopolski

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MAJĄ WE KRWI
"My przedsiębiorcy, obalamy mit krwiopijcy! Jesteśmy krwiodawcami! ” – takie
hasło towarzyszyło akcji zbiórki krwi, która odbyła się w poniedziałek
10 czerwca 2019 roku.
Na wszystkich zainteresowanych oddaniem krwi przy parkingu CH Manhattan
czekał mobilny "krwiobus", w którym każdy po rejestracji i wypełnieniu
krótkiego formularza mógł oddad krew.
Organizator: Leszczyoska Izba Przemysłowo - Handlowa

SENIORZY O BANKOWOŚCI MOBILNEJ
W Klubie Seniora Wrzosowy Zakątek prowadzonym przez
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” z przedstawicielami Banku Santander
panią dyrektor Edytą Zamelską i panem Jackiem Turlejskim oraz
przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Lesznie rozmawiano o
bankowości internetowej i mobilnej oraz związanej z tym wygodzie,
funkcjonalności ale i bezpieczeostwie.
Organizator: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
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ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
Słuchacze leszczyoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowali
zakooczenie roku akademickiego 2018/2019. Uroczyste spotkanie
odbyło się 13 czerwca w Osiecznej. Na co dzieo przy leszczyoskim
uniwersytecie działają liczne sekcje tematyczne realizujące różne zainteresowania uczestników.
Zakooczenie roku było okazją do spotkania wszystkich seniorów, którzy na co dzieo biorą aktywny udział
w życiu stowarzyszenia. Spotkanie niewątpliwie sprzyjało rozmowom i integracji studentów.
Słuchaczami UTW są emeryci i renciści bez względu na poziom wykształcenia. Działalnośd tej organizacji
opiera się na aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, społecznej i fizycznej słuchaczy. Uniwersytet oferuje
wykłady i seminaria kierunkowe z zakresu psychologii, nauk społecznych i filologiczno-historycznych,
profilaktyki prozdrowotnej, a także wykłady z różnych dziedzin nauki. Studenci mogą brad udział w wielu
zajęciach grupowych, rozwijających indywidualne zainteresowania, takich, jak: lektoraty językowe, zajęcia
komputerowe, dotyczące historii sztuki, gimnastyki umysłu, plastyczne, muzyczne (m. in. śpiew chóralny),
taneczne, ruchowe czy literackie.
Stowarzyszenie również co roku chętnie włącza się w wydarzenia miejskie i aktywnie uczestniczy m.in.
w Dniach Europy i Targach NGO, w wydarzeniach organizowanych w ramach akcji Aktywne Obywatelskie
Leszno oraz grudniowych warsztatach.
Uniwersytet jest ważnym elementem kształcenia w naszym mieście. Leszczyoskie stowarzyszenie powstało
2 września 1998r. Prezesem organizacji jest Maria Zielony. Organizacja mieści się przy ul. Łaziebnej 14
w Lesznie. Wszystkim słuchaczom UTW życzymy spokojnych, ciekawych wakacji i ponownego spotkania na
jesiennych zajęciach.
Organizator: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie

SUKCESY MAŻORETEK
Cztery medale przywiozły z rozgrywanych w Kędzierzynie
– Koźlu XI Mistrzostw Polski leszczyoskie mażoretki.
Mistrzostwa w Kędzierzynie są największą, a zarazem
najbardziej prestiżową impreza mażoretkową w Polsce.
Jedenasta edycja zgromadziła 139 zespołów z całej Polski.
W tegorocznej rywalizacji Mistrzostw Polski Mażoretek
złoty medal w kategorii duo/trio flaga wywalczyły juniorki: Monika Przybylska, Wiktoria Jankowska, Rusłana
Ratajczak. Drugi najcenniejszy krążek w kat. duo/trio buława seniorki zdobyły Martyna Buksioska,
Aleksandra Musiał i Michalina Dubisz. Brąz z kolei przypadł Aleksandra Malepsza, Klaudia Pajzderska.
Formacja flag (speedway) uplasowała się na drugim miejscu wśród 10 zespołów.
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
SPOTKANIA POLONIA BIZNES CLUB
Już po raz czwarty przedstawiciele Stainer Polonii Leszno zaprosili przedstawicieli
firm oraz przedsiębiorstw zainteresowanych swoim rozwojem na spotkanie Polonia
Biznes Klubu. Spotkanie odbyło się po raz kolejny w pięknych wnętrzach Spichlerza
Antoniny Hotel Sandro Silver, które sprzyjają nawiązywaniu relacji biznesowych.
Podczas spotkania w gronie partnerów Polonia Biznes Klub powitano kolejne dwie
firmy. To WILK MEDIA - photo & video znana i ceniona legnicka firma zajmująca się
fotografią okolicznościową, biznesową i reklamową oraz renomowana leszczyoska
firma Ciastkarnia Piekarnia Kolan, której wyroby cukiernicze i piekarnicze delektują podniebienia
mieszkaoców naszego regionu od bliska już 30 lat. Serdecznie witamy w naszym gronie i liczymy na owocną
współpracę. Już wkrótce kolejne spotkania!
Organizator: Stainer Polonia Leszno

SESJA DO WYJĄTKOWEGO
KALENDARZA
Piłkarki Stainer Polonii Leszno wzięły udział w wyjątkowej
sesji fotograficznej do kalendarza charytatywnego,
którego celem jest zbiórka pieniędzy na budowę ośrodka
rehabilitacji we Włoszakowicach Sesja odbyła się
w salonie Ciesiółka Auto Group, zawodniczki Polonii
wystąpiły w wyjątkowych wieczorowych strojach oraz
zostały przygotowane do zdjęd przez wizażystki z TEB
Edukacja. Spotkanie było świetną okazją do integracji
drużyny Polonii, ale też przede wszystkim do wykonania
cennych zdjęd, które stworzą ten wyjątkowy kalendarz.
Organizator: Stainer Polonia Leszno

XXIX LESZCZYŃSKIE MISTRZOSTWA KARATE
310 zawodników z 25 klubów wzięło udział w XXIX Leszczyoskich Mistrzostwach Karate o Puchar
Prezydenta Miasta Leszna na Hali Trapez w Lesznie. Rywalizacja odbyła się w 72 konkurencjach
indywidualnych i drużynowych, w kategoriach juniorów do 18 roku życia. Drużynowo najlepiej wypadli
zawodnicy Dolnośląskiego Klubu Karate Jinkaku Kansei, drudzy byli reprezentanci UKS Shodan Zduny,
a trzecie miejsce zajął Pleszewski Klub Karate.
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SUKCESY PORRADA FIGHT
GYM LESZNO
Zwycięstwem Dawida Dudziaka, reprezentanta Porrada Fight
zakooczyły się zawody Pucharu Polski w kategorii purpurowych
pasów. Natomiast w ostatnich zawodach w tym sezonie – Poznao
Open Gi na podium stanęło trzech zawodników leszczyoskiego klubu
– Dawid Dudziak, Daniel Dudziak i Jakub Marciniak. Gratulujemy!

LADIES KARATE CUP BERLIN 2019
25 maja 4 zawodniczki Leszczyoskiego Klubu Karate INARI wystartowały
w turnieju karate kobiet w Berlinie. Zawody zgromadziły na starcie około
60 zawodniczek z 9 Klubów. Turniej przebiegł w bardzo miłej, wręcz
rodzinnej atmosferze. Trzy z naszych zawodniczek z zawodów wróciły
z medalami:
 Magda Drótkowska: złoto kata masters i srebro kata seniorek
 Karolina Semenków: srebro kumite i brąz kata
 Marta Adutis: srebro kata
Wielkie brawa!

SURVIVALOWE PRZYGODY
Z tygodnia na tydzieo przybywa przeszkolonych adeptów sztuki
survivalu.
Tam
gdzie
las,
woda,
ciekawe
szkolenia
i zadania terenowe z mapą i busolą, tam radośd i zadowolenie
z odniesionych małych sukcesów. W koocu mogą się pobrudzid,
zbudowad szałas, czy upiec samodzielnie kiełbasę na ognisku i przy
nim pograd na gitarze. Zresztą jak widad nnie tylko dzieciaki bawiły
się przednio, ale również ich opiekunowie. Serdecznie wszystkim
dziękujemy za udział w projektach. Pozdrawiamy Instruktorzy
Survival Team.

WODNA RYWALIZACJA
Miejski Klub Pływacki Astromal Leszno zorganizował w niedzielę
9 czerwca na terenie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie
Letnie Zawody Pływackie klas 1-3. Wśród klas I na 25 m kraulem na
piersiach dziewcząt najlepsza była Maria Juszczak, a wśród chłopców
Filip Witków. W klasach II st. klasycznym dziewcząt wygrali
Magdalena Sokolewicz i Kryspin Biniak. W klasach III 25m st.
motylkowym dziewcząt zwyciężyła Nadia Raburska, wśród chłopców
Adam Ignaczak.
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

34

35

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

SREBRO W SZEREGACH
UKS DĄB LESZNO
W dniach 31.05-02.06.2019r. w Kwidzynie odbył się „Puchar
Najmłodszych w biegu na orientację” - zawody rangi Mistrzostw Polski
dzieci do lat. 14 – najważniejsze zawody dziecięce w orientacji sportowej.
Leszno reprezentował klub „UKS Dąb Leszno”.
Trzydniowe zmagania rozpoczęły się od sprintu po mieście, w sobotę rywalizacja przeniosła się w zalesione
okolice Kwidzyna na mapę „Tor motocrossowy” gdzie odbył się bieg klasyczny, a trzeciego dnia dzieci
rywalizowały w trzyosobowych sztafetach w trudnym, błotnistym i zarośniętym terenie nad rzeką Liwa.
Ogromny sukces odnotowano w biegu na dystansie klasycznym, w którym wicemistrzostwo Polski zdobyła
Matylda Pietrowska w kategorii wiekowej K10. W pierwszej dziesiątce znalazła się jeszcze jedna
podopieczna UKS Dąb Leszno – Sara Dżumaga. W kategoriach starszych (K13) świetnie spisała się Julia
Prais, gdzie podczas sprintu wywalczyła 5-tą lokatę, a w klasyku 6-tą – bardzo dobra forma i równe bieganie
to dobry prognostyk na kolejne starty tej zawodniczki.
W kategorii sztafet na 6-tym, punktującym miejscu znalazła się nasza sztafeta
M-10 w składzie: Sara Dżumaga, Matylda Pietrowska, Andrzej Dudziak. Podczas
sprintu zapunktowała także Sara Dżumaga kat. K10 zdobywając 8 lokatę, a wśród
starszych kategorii punkty dla klubu zdobyli także Bartosz Filipczak-Dudziak M13
oraz Iga Mikołajczak K13 zajmując miejsca w pierwszej 12-tce. Podczas zawodów
w każdym dniu po biegach dziecięcych, teren mogli sprawdzid również trenerzy,
którzy pobiegali na trasach na których chwilę wcześniej rywalizowali ich
podopieczni.
„Bieg taki daje nam jako trenerom dobry obraz tego z czym przed chwilą musieli
się zmagad nasi zawodnicy, pozwala nam to lepiej zrozumied ich start, przebiegi
i emocje jakie odczuwali podczas biegu i na mecie. Na zawodach w orientacji
sportowej, a szczególnie tej rangi zawodach, zawodnicy i trenerzy nie mogą
poruszad się po terenie w którym odbywa się bieg, wyznaczone są strefy startu i mety oraz ustalone są
szczegółowe wytyczne dot. poruszania się między nimi – jest to jedna z czołowych zasad fair-play
w biegu na orientację. Po sprawdzeniu terenu można dokładnie przeanalizowad przebiegi z zawodnikami
i wprowadzid indywidualne metody pracy z nimi” – Anna Kaczmarek UKS Dąb Leszno.
Wszystkie punktujące osoby w tych zawodach: Matylda Pietrowska – 16 pkt. Julia Prais – 15 pkt.
Sara Dżumaga –12 pkt. Andrzej Dudziak – 4 pkt. Iga Mikołajczak – 2 pkt. Bartosz Filipczak-Dudziak – 1 pkt.
Po trzech dniach rywalizacji w trzech konkurencjach UKS Dąb Leszno uplasował się na 16 miejscu
w klasyfikacji klubów z całej Polski – na 33 sklasyfikowane kluby, a drugi miejsce wśród klubów
z województwa wielkopolskiego.
Wyjazd na zawody został dofinansowany ze środków Miasta Leszna.
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

35

36

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

TURNIEJ SZACHOWY
Z OKAZJI DNI LESZNA
Rekordowa frekwencja na turnieju z okazji „Dni Leszna” 26 maja
rozegrano w Lesznie XXVII Turniej Szachowy z okazji „Dni
Leszna”.
Po raz pierwszy zawody odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury,
dzięki czemu uczestnicy mieli zapewnione komfortowe warunki
gry, a także organizatorzy mogli przyjąd ponad 100 zawodników!
Do walki przy szachownicy zasiadło 95 osób, co do tej pory w „Dniach Leszna” jest rekordową frekwencją!
Zawodników do udziału zachęciły również wysokie nagrody w turnieju. W tej kwestii klub otrzymał
wsparcie z Urzędu Miasta Leszna – turniej został dofinansowany z budżetu Miasta Leszna.
Turniej został rozegrany na dystansie 9 rund, tempem 10 minut na partię/zawodnika + 4 sekundy na ruch.
Po raz pierwszy turniej był zgłoszony do FIDE, w związku z czym graczy obowiązywały przepisy
międzynarodowe. Zawody były bardzo silnie obsadzone. Zagrało w nich 2 arcymistrzów i 4 mistrzów
międzynarodowych. Podczas otwarcia turnieju Prezes MMKS Wieniawa Leszno Łukasz Dębowiak powitał
m.in.: arcymistrza Jacka Tomczaka – srebrnego medalistę Mistrzostw Polski z 2017 r., brązowego z 2018 r.,
reprezentanta Polski na Olimpiadzie w Batumi w 2018 r. i arcymistrza Marcina Tazbira – finalistę
Mistrzostw
Polski
w
latach
2011
i
2013,
trenera,
komentatora
sportowego.
W turnieju zagrali również najlepsi reprezentanci młodego pokolenia polskich szachów: Jakub Chyży – złoty
medalista Mistrzostw Polski Juniorów z 2018 r. i brązowy z 2019 r. i Wiktoria Śmietaoska – złota medalistka
Mistrzostw Polski Juniorów w latach 2016-2019.
Nagrodzeni zostali również zawodnicy zrzeszeni w MMKS Wieniawa Leszno. Najlepszym zawodnikiem
leszczyoskiego klubu został Tomasz Mocny, najlepszym juniorem – Hugo Chróst, a najlepszą juniorką –
Marta Wrzesioska. Do lat 10 najlepszy był Igor Majcher z OTSz Ostrów Wielkopolski (4 pkt.), a najlepszą
nienagrodzoną we wcześniejszych kategoriach juniorką do lat 10 – Jagoda Szczepaoska z Lubinia (3 pkt.).
Wręczona została również statuetka dla najmłodszego zawodnika, którą odebrała sześcioletnia Zofia Samol
z MMKS Wieniawa Leszno. Zosia na swym koncie w tak silnym turnieju zgromadziła 2 punkty! Brawo!
Turniej przebiegał w miłej i sportowej atmosferze. Podczas turnieju, dla zawodników i rodziców dostępny
był bufet kawowy, napoje i słodki poczęstunek.
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UKS 9 LESZNO Z AWANSEM
DO FINAŁU POLSKI
W hali na Zatorzu rozegrano finał wojewódzki Kinder+Sport.
W rywalizacji wzięło około 150 najlepszych zawodników
z
Wielkopolski
z
roczników
2008-2006.
Leszno
reprezentowały 4 drużyny UKS 9 Leszno: czwórka, 2 trójki
i dwójka.
Do ogólnopolskiego finału awansowały po dwie drużyny w każdej kategorii. Przedstawiciele gospodarzy zespół czwórek wywalczył wicemistrzostwo Wielkopolski i tym samym otrzymał awans do finału Polski,
który odbędzie się 24-26 czerwca w Zabrzu. W czerwcowym finale Kinder+Sport udział weźmie mistrz
i wicemistrz wszystkich województw z każdej kategorii dziewcząt i chłopców. Łącznie w turnieju zagrają 192
zespoły z całego kraju. - Udział w finale wojewódzkim 4 zespołów jest dla nas dużym sukcesem, a awans do
finału Polski sprawił, że duma nas rozpiera - mówi prezes Stowarzyszenia UKS 9 Leszno Jarosław Borowski.
Zespół w turnieju Kinder+Sport zagrał w składzie: Maciej Smolny, Kajtek Lis, Franek Jąder, Kacper Pecolt,
Błażej Miękwicz, Dawid Frąckowiak. Trenerem drużyny jest Filip Wrotkowski. W finale wojewódzkim
w Rokietnicy zagrał natomiast zespół dziewcząt UKS 9 Leszno.
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KAMPANIE PROWADZONE PRZEZ MIASTO LESZNO
LESZCZYŃSKA EKO
PRZESIADKA
Miasto Leszno rozpoczęło realizację kampanii
społecznej „Leszczyoska Eko- Przesiadka”. Jej
głównym celem jest zwiększenie świadomości
społecznej w zakresie zrównoważonej mobilności
miejskiej, a tym samym skłonienie mieszkaoców
do zrównoważonych zachowao związanych
z przemieszczaniem się i prowadzących do
zwiększenia liczby osób wybierających transport
zbiorowy oraz niezmotoryzowany (rowery lub
ruch pieszy) zamiast samochodów jako
podstawowy środek przemieszczania się.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że proekologiczne zachowania mają także bezpośredni wpływ na
nasze zdrowie. To czy pojedziemy do pracy samochodem i stojąc w korkach spalimy litry paliwa czy
skorzystamy z roweru lub nóg, przekłada się zarówno na ilośd szkodliwych substancji, jaka danego dnia
znajdzie się w powietrzu, jak i na naszą kondycję fizyczną. Warto rozważyd skorzystanie z komunikacji
miejskiej, dzięki której więcej ludzi dociera do celu, przy mniejszych kosztach dla środowiska naturalnego,
niż ma to miejsce w przypadku jazdy samochodem pojedynczych osób. Wystarczy wysiąśd 2 przystanki
wcześniej, by przy okazji zaliczyd codzienną porcję ruchu zwłaszcza przy stacjonarnym trybie obowiązków.
Efektem
kampanii
(w
połączeniu
z podejmowanymi obecnie
m.in. przez Miasto Leszno
przedsięwzięciami
inwestycyjnymi) ma byd
zmniejszenie na terenie
Miasta Leszna emisji CO2
i innych zanieczyszczeo
uciążliwych dla środowiska
i mieszkaoców.

Natura coraz bardziej potrzebuje naszej pomocy. Decyzję o wprowadzeniu proekologicznych zachowao do
naszej codzienności powinna ułatwid nam świadomośd realnych korzyści, które z tego wynikają i które
wiążą się bezpośrednio z postanowieniami o zadbanie o swoje zdrowie, figurę czy oszczędności. Bycie
„eko” się po prostu opłaca.
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AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO

Przed nami urodzinowa piąta już edycja wydarzenia przybliżającego mieszkaocom
działalnośd lokalnych organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeo, klubów
sportowych, podmiotów ekonomii społecznej.
Głównym celem akcji jest promocja różnych form aktywności społecznej, w tym:
 wolontariatu,
 działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej,
 leszczyoskich instytucji,
 placówek oświatowych,
 oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkaoców Leszna,
a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.
Program Aktywnego Obywatelskiego Leszna, w tym liczne atrakcje dla osób odwiedzających festyn oraz
inne wydarzenia będą współtworzyły wszystkie podmioty, które przyłączą się do akcji.
Wkrótce ruszą zgłoszenia, a póki co przedstawiamy Wam wstępny harmonogram, warto zarezerwowad
czas i stad się częścią Wielkiego Pikniku AOL!W tym roku cała akcja odbywad się będzie w dniach
od 14 do 22 września.
Tradycyjnie już AOL rozpocznie się Festynem organizacji pozarządowych, leszczyoskich instytucji oraz firm
zaangażowanych społecznie. W tym roku wspólnie stworzymy największą imprezę urodzinową dla NGO!
💛💚💙
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Festyn AOL pokazuje siłę organizacji pozarządowych, leszczyoskich instytucji, firm oraz grup nieformalnych
i jest wielkim świętem Aktywności. Jest to wyjątkowa okazja, aby zobaczyd działalnośd osób zaangażowanych

💚16 września 2019r. (poniedziałek) Obywatelska Starówka
💙18 września 2019r. (środa) Randki Obywatelskie
💛20 września 2019r. (piątek)Eko Leszno

Aktywne Obywatelskie Leszno to 9 dni aktywności, radosne
i energetyczne wydarzenie pokazujące pełnię barw leszczyńskich
NGO i innych podmiotów działających w mieście.

💛💚💙16-22 września
Drzwi Otwarte w organizacjach pozarządowych: fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych etc.
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Buduj z nami
Aktywne Obywatelskie Leszno
Wolontariusze, zwracamy się do Was z prośbą o pomoc przy budowie AOL i zapraszamy do współpracy.
Bez Waszej pomocy, energii i zaangażowania na pewno sobie nie poradzimy!
Mamy niejedno zadanie dla Boba Budowniczego.
Budujemy AOL i Wielki Piknik Pasji - będziemy Was potrzebowad
pomiędzy 12 a 14 września 2019r.
Wyzwania dla wolontariuszy:
•

•

•

Jesteś skrupulatny i asertywny? Centrum Dowodzenia
Wielkiego
Pikniku Pasji będzie idealnym miejscem dla Ciebie!
Będziesz przekazywad stoiska NGO-som oraz
informowad.
Animacja najmłodszych to Twoja pasja? Na co dzieo
pracujesz z dziedmi? Czekamy na Twoje pomysły
i pozytywną energię!
Jesteś aktywny i lubisz kontakt z ludźmi? Zagraj z nami
i pomóż nam przeprowadzid warsztaty czy konkursy
w trakcie Festynu.

Możliwości jest wiele i każdy znajdzie coś dla siebie 
Szukamy osób otwartych, komunikatywnych i chętnych do pomocy osób, które włączą się w przygotowanie
i promocję wydarzenia, a w czasie jego trwania razem z nami zadbają o pozytywną atmosferę sprzyjającą
wszystkim uczestnikom.
Zgłaszad się można się pod adresem: ngo@leszno.pl, w temacie wpisując „Wolontariat”. W treści
zgłoszenia prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, kontaktowego numeru telefonu.
Na zgłoszenia czekamy do 2 września 2019r.
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Kto będzie z nami w tym roku? 🎉🎈
Wasza obecnośd stanie się dla nas najlepszym prezentem na 5 urodziny 💛💚💙

Statystyki Aktywnego Obywatelskiego Leszna - porównanie lat 2015-2018.

Liczba wydarzeo
Liczba wystawców
podczas festynu

2015

2016

2017

2018

120

150

170

200

90

130

182

206
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INICJATYWA LOKALNA

KAMPANIE PROWADZONE PRZEZ MIASTO LESZNO

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkaocami, w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. To narzędzie partycypacji,
za pośrednictwem którego mieszkaocy mogą zmieniad swoje najbliższe otoczenie, na przykład
organizując sąsiedzki festyn, zawody sportowe, koncert, spotkania z ciekawymi ludźmi, organizowad
czas wolny dla dzieci, podejmowad aktywności dla seniorów. To także narzędzie integrujące
społeczeostwo poprzez wspólne działanie dla dobra ogółu.
Wachlarz działao w ramach inicjatywy lokalnej jest bardzo szeroki. Realizowad można projekty
szkoleniowe, integracyjne, sportowe i kulturalne.
Inicjatywa lokalna - podstawa prawna
Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku, definiując IL oraz poświęcając jej odrębną częśd.
(Rozdział 2a ustawy art.19b – 19h).
Zgodnie z art. 2 pkt.4
inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkaocami,
w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Z wnioskiem o realizację inicjatywy lokalnej wystąpid mogą:
Formalnie wniosek może złożyć tylko 2 mieszkańców,
przyjmując jednak kryterium ważności zadania ze względu
na potrzeby społeczności lokalnej ilość osób podpisanych
pod wnioskiem może mieć kluczowe znaczenie dla
pozytywnego rozpatrzenia.


bezpośrednio mieszkaocy miasta Leszna – jako
grupa nieformalna,


mieszkaocy miasta Leszna za pośrednictwem
organizacji pozarządowych mających siedzibę na
terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
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Zgodnie z art. 19 b ust.1
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkaocy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyd
wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają
miejsce zamieszkania lub siedzibę

Inicjatywa lokalna krok po kroku

Więcej informacji oraz wniosek można pobrad ze strony www.leszno.pl zakładka DLA MIESZKAOCA lub ze
strony www.ngo.leszno.pl w zakładce „Fundusze” INICJATYWA LOKALNA.
Dostępna jest tam również instrukcja przygotowana przez Miasto Leszno, dotycząca tego,
w jaki sposób poprawnie wypełnid wniosek.

REGRANTING
Miasto Leszno/ Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłosiło konkurs
w ramach regrantingu na operatora zadao w zakresie prowadzenia działalności na rzecz organizacji
pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Funkcję operatora konkursu
w tym roku pełnid będzie Stowarzyszenie Centrum PISOP.
W ramach realizacji zadania publicznego przewiduje się prowadzenie zadao na rzecz działalności organizacji
pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w zakresie:
1) wspierania przedsięwzięd integrujących środowisko lokalne poprzez wspomaganie działalności
organizacji pozarządowych w tym zakresie,
2) organizacji przedsięwzięd nakierowanych na wzrost aktywności społecznej mieszkaoców,
3) promowania rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy
oraz wzmocnienia postaw obywatelskich,
4) wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych, zwłaszcza w profesjonalizacji ich pracy,
5) budowania tożsamości organizacji pozarządowych,
6) współorganizowania szkoleo mających na celu podnoszenie kwalifikacji i efektywności
pracy osób zaangażowanych w realizację zadao publicznych.
Projekt zakłada również możliwośd pozyskania przez organizacje pozarządowe z terenu Miasta Leszna
grantów na działania lokalne. Zakłada się realizację minimum 6 projektów (mikrodotacji) o łącznej wartości
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18 000,00 zł, a wysokośd dofinansowania jednego projektu (mikrodotacji) powinna wynosid maksymalnie
3 000,00 zł. Realizator projektu w ramach mikrodotacji musi zapewnid co najmniej 10% wkład własny. Przez
wkład własny należy rozumied wkład finansowy lub/i wkład osobowy tj. pracę społeczną członków
i świadczenia wolontariuszy


Ogłoszenie konkursu mikrodotacji w ramach projektu "Aktywni dla Leszna" nastąpi w dniach
26.06.2019 - 17.07.2019
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SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Nasze biuro przygotowało sprawozdanie dotyczące współpracy Miasta Leszna i organizacji
pozarządowych na przestrzeni zeszłego roku.
Ze sprawozdania dowiecie się m.in.:










jakie inicjatywy udało się zrealizowad,
jak zeszłoroczna współpraca wypadła w porównaniu do lat wcześniejszych,
jakie były cele priorytetowe Programu Współpracy na 2018 rok,
ile zostało ogłoszonych otwartych konkursów,
ile wpłynęło ofert,
ile umów podpisano,
jakie wnioski wpłynęły w ramach inicjatywy lokalnej i które z nich zostały zrealizowane,
jakie oferty zostały zgłoszone w ramach procedury tzw. "małych grantów",
jak została oceniona zeszłoroczna współpraca Miasta i leszczyoskich organizacji na podstawie
ustalonych mierników.

Ponadto... przeczytacie o wydarzeniach, które Urząd Miasta Leszna organizował we współpracy z
organizacjami pozarządowymi, dowiecie się, ile wiadomości i newsów oraz filmików przygotowaliśmy dla
Was w ciągu minionego roku.
Wszystkich ciekawych tego, jak w zeszłym roku układała się współpraca Miasta Leszna z Trzecim Sektorem,
zapraszamy do lektury!
Z pewnością sprawozdanie może byd źródłem wielu ciekawych informacji. Integralną jego częścią są
załączniki z wykazem złożonych ofert oraz dotacji udzielonych przez Miasto Leszno w 2018 roku.
Wersja papierowa dostępna jest także w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (Al. Jana Pawła II 21 a, Leszno).

Obowiązek opublikowania sprawozdania z realizacji Programu Współpracy samorządu
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wynika z ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Podstawa prawna: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie Art. 5 a Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do
dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyd organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego oraz opublikowad w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z
realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
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DOTACJE

Przy okazji DZIĘKUJEMY ❤❤❤ wszystkim osobom, które brały udział w komisjach konkursowych
opiniujących złożone oferty.
Komisje konkursowe powoływane były Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna w celu opiniowania ofert
złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Miasto Leszno otwartych
konkursów ofert. Składały się one z:
1.

Przedstawiciela Prezydenta Miasta,

2.

Min. 1 reprezentanta Wydziału/Biura lub Jednostki Organizacyjnej właściwej dla zakresu spraw
będących przedmiotem konkursu,

3.

Dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych dla zakresu spraw będących
przedmiotem konkursu.

W 2018 r. w komisjach konkursowych brali udział przedstawiciele 17 organizacji pozarządowych (w roku
2017 brało udział 13 organizacji, w roku 2016 brało udział 17 organizacji, a w 2015 r. brało udział 15
NGO):
1. Uniwersytet Trzeciego Wieku
2. Stowarzyszenie "Kolory"
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom-Nasz Świat"
4. Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka"
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5. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niesłyszącym "SPON"
6. Stowarzyszenie "Echo"
7. Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"
8. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
9. Fundacja "Dudziarze.eu"
10. Stowarzyszenie "Działamy dla Leszna"
11. Stowarzyszenie Chorych na Choroby Reumatyczne
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Baśniowej Krainy
13. Fundacja Instytut Leszczyński
14. LSA im. F. Chopina
15. Towarzystwo Przyjaciół Lwowa
16. Fundacja Centrum aktywności Twórczej
17. Fundacja "Zdrowa Natura"
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WARTO BYĆ AKTYWNYM

Nie pytaj co miasto może zrobid dla Ciebie,
spytaj co Ty możesz zrobid dla miasta
W Urzędzie Miasta Leszna funkcjonuje Biuro Pełnomocnika ds. współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi.
Biuro stawia sobie za cele promowanie działalności fundacji, stowarzyszeo czy klubów sportowych
działających na terenie naszego Miasta. Robimy to m.in. poprzez informowanie mieszkaoców Leszna o:






projektach leszczyoskich organizacji pozarządowych skierowanych do mieszkaoców Leszna,
konferencjach, szkoleniach, wykładach, prezentacjach, zajęciach dla dzieci, młodzieży, seniorów,
itp. (relacje z wydarzeo mogą byd ilustrowane zdjęciami, grafikami),
dobrych praktykach,
ogłoszeniach i ofertach wolontariatu,
możliwościach ubiegania się o fundusze zewnętrzne dla NGO.

Za pośrednictwem strony internetowej www.ngo.leszno.pl , profili na portalach społecznościowych takich
jak Facebook, Twitter czy Instagram oraz na kanale YouTube Leszczyoskie NGO udostępniamy organizacjom
rzetelne informacje, promujemy społeczeostwo obywatelskie, staramy się budowad sied relacji pomiędzy
NGO’s w Lesznie, które działają na rzecz mieszkaoców naszego miasta.
Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem Leszczyoskich Organizacji Pozarządowych –
informator w wersji elektronicznej znajdziecie na naszej stronie w zakładce pliki do pobrania lub w wersji
papierowej w naszym biurze.
W publikacji z pewnością znajdziecie w nim wiele organizacji, które prężnie działają na rzecz lokalnej
społeczności, znajdziecie aktywnych partnerów do realizacji wspólnych inicjatyw, a nie od dziś wiadomo, że
razem można więcej
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BUDŻET OBYWATELSKI
ZAGŁOSUJ NA WYBRANY PROJEKT!
BUDŻET OBYWATELSKI WCHODZI W KOLEJNY ETAP
Zagłosuj na projekt zgłoszony w ramach Budżetu obywatelskiego - w tym roku po raz pierwszy głosowanie
odbywa się tylko przez Internet!
Głosowanie rozpocznie się w sobotę, 15 czerwca i potrwa do kooca miesiąca. Do wyboru jest 19 projektów
(znajdują się one na plakacie), każdy może oddad głos na dwa z nich, ale na jeden duży i jeden mały.

Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie na stronie
www.budzetobywatelski.leszno.pl
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Jak zagłosowad?

Ze względu na to, że w tym roku głosowanie odbywa się tylko przez internet miasto wyszło naprzeciw
osobom, które nie mają dostępu do komputera lub telefonu podłączonego do internetu.
Przygotowanych zostało 9 punktów, gdzie można będzie przyjśd i oddad głosy. Są to Miejska Biblioteka
Publiczna i Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Chrobrego, Biblioteka Ratuszowa, Biblioteka
Dworcowa oraz filie biblioteczne przy Święciechowskiej na Zatorzu, Alejach Jana Pawła II, 1 Maja w
Zaborowie, Jeziorkowskiej na Gronowie i Armii Krajowej (adresy i godziny otwarcia umieszczone na
plakacie).
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Możesz wiele zmienid, zagłosuj.
Budżet Obywatelski 2019
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CO W TRAWIE PISZCZY
15.
MIĘDZYNARODOWE
LESZCZYŃSKIE
WARSZTATY
JAZZOWE
Dla każdego młodego muzyka
warsztaty – inaczej mówiąc spotkania
z renomowanymi nauczycielami – to
niezwykle
istotny
element
artystycznej
edukacji.
Stanowią
doskonałe
uzupełnienie
drogi
kształcenia, jaką wcześniej obrali – w
szkołach muzycznych czy akademiach
na wydziałach jazzu i muzyki
rozrywkowej. Często są również
chwilą pierwszego kontaktu z jazzem
albo wręcz jedyną szansą na
rozwinięcie swoich umiejętności
w oparciu o muzykę improwizowaną.
Pierwsze warsztaty jazzowe w Lesznie
odbyły się w 2005. roku. Od tamtego
czasu co roku odbywają się
Międzynarodowe
Leszczyoskie
Warsztaty Jazzowe, w których biorą
udział słuchacze i wykładowcy
z różnych krajów Unii Europejskiej.

Stałymi elementami każdej edycji Międzynarodowych Leszczyoskich Warsztatów Jazzowych jest Msza
Święta w oprawie jazzowej oraz otwarty koncert zwieoczający warsztaty, odbywający się na leszczyoskim
rynku. Towarzyszą im także liczne koncerty, np. koncert charytatywny zespołu Soundcheck, koncert Big
Bandu Filharmonii Opolskiej, koncert tria Piotr Baron, Jacek Niedziela-Meira oraz Frank Parker, etc.
W warsztatach udział biorą ludzie w różnym wieku z Polski, Niemiec, Słowacji, Republiki Czeskiej. O naszym
warsztatach powstała również praca magisterska „Rola i znaczenie warsztatów jazzowych na przykładzie
Międzynarodowych Leszczyoskich Warsztatów Jazzowych”.
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FESTIWAL LESZNO BAROK PLUS
25-08 - 1.09.2019
Festiwal Leszno Barok Plus odbywa się od 2015 roku.
Leszno to miasto baroku, który pozostawił po sobie niezwykłe
ślady w przestrzeni publicznej – chodby w postaci pięknej bazyliki
pod
wezwaniem
św.
Mikołaja. Barok to czasy
Leszczyoskich, a wśród nich
Marii, córki króla Stanisława
Leszczyoskiego i żony króla
Francji, Ludwika XV. Muzykę, której królowa słuchała na dworze
francuskim grana jest również podczas naszego festiwalu…
Leszno Barok Plus pojawia się z muzyką w różnych zakątkach miasta.
Głównie – na Starówce, gdzie wciąż żywe i piękne są ślady
barokowej historii Leszna.
Podczas festiwalu w mieście gościmy wielu niezwykłych
i utalentowanych artystów. Wszystkim z nich przyświeca jedna idea:
dad ludziom piękno i radośd z przeżycia chwil, których się nie
zapomina!
Szczegóły na stronie: www.lesznobarokplus.pl

WIADOMOŚĆI
PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA
LESZNA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI… NA ROK 2020
W miesiącach wakacyjnych ruszą prace na Programem Współpracy na
rok 2020. Tworząc program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku
publicznego Miasto Leszno, wyraża w ten sposób wolę współdziałania
w celu jak najlepszego zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzonej przez mieszkaoców.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów kierowania rozwojem miasta.
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Program współpracy to podstawowy dokument, opisujący zasady współpracy pomiędzy władzami
samorządowymi, a lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Program powinien opierad się na potrzebach
społeczności lokalnej. Treści programu są zależne od władz samorządowych oraz NGO, stopnia ich
zaangażowania oraz chęci porozumienia się i wypracowania optymalnych warunków współpracy.
Tradycyjnie, jak co roku chcemy w przygotowanie dokumentu włączyd przedstawicieli leszczyoskich NGO.
Warto już dziś zastanowid się nad propozycjami zadao, które planują Paostwo realizowad w przyszłym roku
na rzecz mieszkaoców Leszna wraz z określeniem budżetu niezbędnego do ich realizacji.
W wakacje planujemy zorganizowad spotkanie robocze z udziałem przedstawicieli NGO oraz urzędników.
Zachęcamy do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu, którego zapisy będą
odzwierciedleniem aktualnych potrzeb oraz określą zakres i zasady współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi.

Podczas spotkania poruszony zostanie również temat nowych druków ofert,
umów i sprawozdao, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadao
publicznych wprowadzonych rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do
spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Koniecznośd wydania stosownych rozporządzeo wynikała
z wejścia w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeostwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła
Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce
ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
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Pięd podstawowych zasad dotyczących tworzenia programów współpracy
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi:
1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych w ogóle, a nie wyłącznie organizacji
pożytku publicznego.
2. Program współpracy ma charakter obligatoryjny.
3. Program współpracy ma charakter roczny.
4. Sam proces budowania programu współpracy powinien byd efektem współpracy dwóch
podmiotów: właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych
działających na jej obszarze.
5. Program współpracy dotyczyd powinien różnorodnych form współpracy, a nie jedynie zlecania
zadao.

Fundraising – co to jest i co powinieneś wiedzied!
Fundraising – proces zdobywania funduszy poprzez nawiązywanie współpracy z firmami, fundacjami
dobroczynnymi lub instytucjami rządowymi. Najpopularniejsze metody fundraisingowe realizowane przez
organizacje pozarzadowe to kwesty, loterie, aukcje, imprezy publiczne połączone ze zbiórkami pieniędzy,
biegi uliczne, sprzedaż cegiełek, klikanie w bannery na stronach internetowych. Fundusze bywają zbierane
na różne cele społeczne, przez organizacje religijne, naukowe, sportowe, młodzieżowe, domy dziecka,
szpitale, hospicja, szkoły i uczelnie.
Fundraising to kolejny etap rozwoju rynku organizacji pozarządowych, czyli rozwoju trzeciego sektora.
Zadaniem fundraisingu jest systematyczne i profesjonalne pozyskiwanie finansowania, darów rzeczowych,
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a także darmowych usług na rzecz organizacji. Dzięki prowadzeniu działao fundraisingowych organizacja
może zapewnid sobie stabilizację finansową, a także fundusze na dalszy rozwój.
Fundraising, czyli „pozyskiwanie funduszy na cele non-profit” to etap profesjonalizacji działania instytucji
pozarządowych, która pozwala ngo-som na utrzymanie finansowej stabilizacji i uniezależnia organizację od
funduszy celowych, przeznaczonych na konkretny projekt.
Fundraising daje możliwośd swobodniejszego zarządzania organizacją, podnosi jakośd świadczonych usług
poprzez sprawniejsze i skuteczniejsze działanie, gromadzenie kapitału, zatrudnianie stałych ekspertów oraz
szkolenie swoich pracowników.
Swoje kroki fundraiser zwraca w stronę biznesu; przedstawia mu ofertę działania, które przyniesie
wymierne korzyści społeczne: poprawi warunki bytowe dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych,
dostarczy sprzętu rehabilitacyjnego dla podopiecznych hospicjum lub sprzęt komputerowy gminnym
szkołom.
Firma decyduje się na działalnośd charytatywną we współpracy z organizacją pozarządową tylko wtedy,
kiedy ma pewnośd, że przekazane środki (finansowe lub rzeczowe) NAPRAWDĘ przyniosą wymierne
rezultaty i poprawią jakośd życia osób potrzebujących. Kontakty z biznesem wymuszają na trzecim sektorze
fachowośd, operowanie statystykami, świadomośd celów, staranny dobór narzędzi do działania.
Pośrednikiem pomiędzy sferą biznesu a sferą trzeciego sektora jest właśnie fundraiser. To on proponuje
projekty, które zmienią rzeczywistośd społeczną na lepszą (spełnią zatem misję trzeciego sektora). Będą
zarazem profesjonalne, przyniosą wymierne rezultaty, (na co nacisk kładzie partner biznesowy). Fundraiser
musi operowad językiem wspólnych korzyści, dbad o dobre, szczere relacje, a nade wszystko – mied na
uwadze rezultat połączenia sił biznesu i sektora pozarządowego: dobro społeczne.
Fundraising = czas
Fundraising, podobnie jak pozyskiwanie grantów, zajmuje sporo czasu. Jaka jest różnica? Czas poświęcony
na fundraising nigdy nie idzie na marne. Pozyskiwanie pieniędzy od darczyoców indywidualnych
czy biznesowych to proces, na który składa się wiele elementów. Jeśli wszyscy eksperci zgodnie twierdzą,
że fundraising jest sztuką budowania relacji, to proces ten musi potrwad, ponieważ nie zbudujemy
prawdziwej, trwałej relacji przez kilka miesięcy.
Pomyśl sam ile czasu potrzebujesz, żeby kogoś polubid i na tyle mu zaufad, żeby pożyczyd pieniądze?
Dlaczego z darczyocą miałoby byd inaczej? Dlaczego miałby dawad swoje ciężko zarobione pieniądze komuś
komu nie ufa lub kogo nie lubi?
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KANDYDACI NA
ŁAWNIKÓW
POSZUKIWANI
Trwa nabór na ławników na kadencję 20202023. Organizacje społeczne lub grupy co
najmniej 50 mieszkaoców mogą zgłaszad
Radzie Miejskiej Leszna w terminie do dnia 30
czerwca kandydatów na sędziów społecznych.
Kim jest ławnik, czyli sędzia społeczny?
Ławnik to przedstawiciel społeczeostwa
wydający wyroki razem z sędzią. Zasiada na sali sądowej za stołem sędziowskim, może zadawad pytania
świadkom, a w trakcie narady w sprawie wyroku dysponuje takim samym głosem jak sędzia zawodowy.
Orzekają oni w poważniejszych sprawach karnych, w niektórych sprawach rodzinnych (np. rozwodowych)
i w sprawach z zakresu prawa pracy. Nie trzeba więc byd prawnikiem, by sprawowad ten urząd, ponieważ
z ławnikami orzeka przynajmniej jeden sędzia zawodowy i to on przewodniczy rozprawie i dba o zgodnośd
jej przebiegu z procedurami.
Kto może zostad ławnikiem?
Ławnikiem może byd wybrany ten, kto:








posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukooczył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalnośd gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
nie przekroczył 70 lat,
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna byd wybrana osoba wykazująca
szczególną znajomośd spraw pracowniczych.
Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:




prezesi właściwych sądów;
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
co najmniej pięddziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na
terenie gminy dokonującej wyboru.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszad kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2019 r.
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Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone
aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:








informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza
rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
oświadczenie kandydata dotyczące praw cywilnych i obywatelskich oraz zakazów ustawowych
uniemożliwiających wybór na ławnika;
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazao do wykonywania funkcji ławnika - Koszt opłaty za
badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu
osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub
zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem
zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię
i
nazwisko,
numer
ewidencyjny
PESEL,
miejsce
stałego
zamieszkania
i własnoręczny podpis każdej z pięddziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dodatkowe informacje:
Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników, kartę zgłoszenia
oraz niezbędne dokumenty (m. in. oświadczenia) można uzyskad w Urzędzie Miasta Leszna – Biuro Rady
Miejskiej, ul. K. Karasia 15, pokój Nr 15, pod numerem telefonu: 65 529 81 15 oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

PROJEKTY PARTNERSKIE
POSTULATY MŁODEGO LESZNA – START
PROJEKTU PARTNERSKIEGO
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej oraz Miast Leszno rozpoczynają realizacje projektu w ramach
unijnego programu „Erasmus + Młodzież, Akcja 3. Wsparcie Reform w Edukacji” - dotyczącego rozwoju
polityki młodzieżowej.
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Fundamentalnym założeniem programu jest ułatwienie dialogu, a także zbudowanie trwałej relacji
pomiędzy młodzieżą, a instytucjami odpowiedzialnymi za działania umożliwiające partycypowanie
młodzieży w życiu społecznym.
Projekt adresowany jest do młodych osób, interesujących się aktywnością społeczną, chcących rozwijad
swoje kompetencje liderskie i osobowościowe. Dodatkowo do współpracy w zadaniu zaproszone
są instytucje oraz osoby odpowiedzialne za aktywnośd społeczną młodzieży.
Realizacja projektu obejmuje cztery zasadnicze elementy:
1. Cykle warsztatów, treningów i symulacji: zajęcia prowadzone będą metodami
warsztatowymi, podczas których uczestnicy opracowywad będą schematy efektywnych
komunikatów, rozwiną kompetencje budowania inicjatyw obywatelskich, a także
przeprowadzą debaty i symulacje obrad.
2. Praca w grupach roboczych: celem pracy grupowej jest przeprowadzenie lokalnej diagnozy
potrzeb rówieśników. Tematem prac są sfery zainteresowao młodych ludzi, a także
promocja miasta jako miejsca dla młodych.
3. Spotkania z lokalnymi decydentami „Leżaki obywatelskie”. Spotkania młodzieży
i zaproszonych ekspertów w danej dziedzinie przyjmą formę debat, które poprowadzą
uczestnicy grup roboczych.
4. Opracowanie publikacji „Polityka młodzieżowa w Lesznie”. Opracowanie zawierad będzie
analizę raportów z diagnozy lokalnej, kierunki rozwoju aktywności młodzieżowej,
wypracowanie zasad współpracy z młodzieżą.
Aktualnie trwa nabór osób chcących wziąd udział w projekcie. Do udziału w projekcie zaproszone są
wszystkie osoby w wieku od 14 do 19 lat, zainteresowane sprawami młodzieżowymi, lubiące działad
w grupie, chcące rozwinąd swoje kompetencje liderskie, osobowościowe oraz poszerzyd wiedze z zakresu
aktywności obywatelskiej.
Co zyskają uczestnicy dzięki udziałowi w projekcie?
 poznają innych aktywnych, młodych liderów i rozwiną swoją sied kontaktów,
 nauczą się jak debatowad i odpowiednio dobierad argumenty w dyskusji z decydentami i
urzędnikami,
 pozyskają wiedzę o sposobach i metodach kształtowania polityk na różnych szczeblach władzy,
 dowiedzą się jak diagnozowad problemy i potrzeby społeczności lokalnej oraz w jaki sposób
stworzyd adekwatną strategię działania,
Uczestnicy projektu mają zapewnione: ubezpieczenie, wyżywienie podczas spotkao, szkoleo. Wszyscy
uczestnicy projektu otrzymają certyfikat, dyplomy.
Wszelkie informacje o projekcie można uzyskad kontaktując się z Fundacją Centrum Aktywności Twórczej
Kamila Grzywaczyk - koordynator projektu kamila@fundacja-cat.pl 667 722 463.
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REALIZACJA UMÓW PARTNERSTWA
 W przypadku, gdy z inicjatywą występuje Miasto Leszno ogłasza ono nabór na partnerów
m.in. na stronie internetowej Miasta, w
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach
informacyjnych Urzędu Miasta w celu
umożliwienia potencjalnym partnerom
zapoznania się z inicjatywą i zgłoszenia zamiaru
wspólnego działania.
 Inicjatorem partnerstwa może byd organizacja
pozarządowa.
Miasto Leszno może przystąpid do partnerstwa zainicjowanego
przez organizacje. Decyzję o przystąpieniu do takiego
partnerstwa podejmuje Prezydent po
rozpatrzeniu zasadności udziału Miasta w partnerstwie.
Organizacje ubiegające się o partnerstwo z Miastem Leszno składają do Prezydenta
szczegółową ofertę współpracy opisującą projekt, w tym wzajemne prawa
i obowiązki stron.
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DOTACJE I KONKURSY
DZIAŁANIA 3.2 „INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA NA RZECZ
AKTYWIZACJI CYFROWEJ”
Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako
Instytucja
Pośrednicząca
w
Programie
Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie
konkursowym
nabór
wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów. W
ramach konkursu dofinansowanie mogą
uzyskad projekty polegające na wsparciu
rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników
gminnych samorządowych instytucji kultury.
Grupą docelową są pracownicy gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniowie w wieku 10-18
lat. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 000 000 zł. Maksymalne
dofinansowanie wynosi 100 % wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE
(EFRR), a 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu paostwa. Wnioski o dofinansowanie
w ramach I rundy konkursu można składad od 30 czerwca do 31 lipca 2019 roku.

„FUNDACJA PZU Z KULTURĄ”
Fundacja PZU ogłosiła nabór na konkurs,
którego celem jest zwiększenie dostępu do
szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży
szkolnej(szkół
podstawowych,
liceów
ogólnokształcących, techników, branżowych
szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia,
szkół specjalnych przysposabiających do pracy
lub szkół policealnych)z obszarów wiejskich
i małych miejscowości (do 30 tys.
mieszkaoców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa
kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. Fundacja wspiera organizację interesujących
i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie
itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne. Wysokośd dotacji nie może przekroczyd 15 000,00 zł
brutto. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum
10% wartości Dotacji. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 1 sierpnia 2019 r. do 30
sierpnia 2019 r.
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KONKURS „FILANTROPIA”
Fundacja PGE ogłosiła konkurs „Filantropia”, którego celem jest wspieranie
takich działao, które koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka
i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalnośd
ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób
niepełnosprawnych. Wysokośd dotacji maksymalnej nie została określona,
jednak grantodawca rozróżnił 2 progi finansowe: do 5 000 euro i powyżej.
Nabór wniosków trwa permanentnie.

PROGRAM KULTURA – INTERWENCJE 2019
Już po raz drugi w tym roku Narodowe Centrum Kultury
ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach
programu Kultura – Interwencje 2019! Jej celem jest tworzenie
warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa
w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym,
a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego
poprzez
finansowe
wsparcie
realizacji
projektów
upowszechniających dorobek kultury i zwiększających
obecnośd kultury w życiu społecznym. Realizacja zadao
w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nabór wniosków trwa do
1 lipca 2019 roku.

WIĘCEJ KONKURSÓW DOSTĘPNYCH JEST NA STRONIE:
WWW.NGO.LESZNO.PL W ZAKŁADCE KONKURSY (BAZA)

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

65

66

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

COŚ DLA NAJMŁODSZYCH

Wakacyjna wykreślanka

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

66

67

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

BEZPIECZNYCH WAKACJI
Wakacje tuż, tuż
Wszystkim dzieciom, młodzieży, rodzicom i starszym, życzymy wakacji pełnych wrażeo, słooca
i relaksu. Cieszcie się z możliwości przebywania na łonie natury i z drugim człowiekiem.
Życzymy Wam nowych przyjaźni, aktywnego wypoczynku i nabrania sił przed nowymi wyzwaniami.
Mamy nadzieję, że czas wakacji pozwoli Wam również na oderwanie się od wszystkich trosk.
Odpoczywajcie bezpiecznie!

Czekamy na Wasze fotki 😊
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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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Notatki:
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