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CO, GDZIE, KIEDY?
SZKOLENIE „ABC TWORZENIA
PROJEKTU”
Nowy rok to nowe możliwości rozwoju i nowe szanse na realizacje ciekawych
projektów. Centrum PISOP przygotował spotkanie szkoleniowe „ABC tworzenia
projektu”, które odbędzie się 18 lutego 2020 r, w Centrum PISOP w Lesznie, pl. J.
Metziga 26/6 w godzinach 8.30 – 15.30.
Organizator: Centrum PISOP.

SUKCESJA BIZNESU – BEZPŁATNE SPOTKANIE
BIZNESOWO-DORADCZE
Leszczyńskie Centrum Biznesu oraz Mariański Group Zachód Doradztwo
Prawno-Podatkowe zapraszają 19 lutego na spotkanie biznesowo-doradcze:
„SUKCESJA BIZNESU – jako element zabezpieczenia dorobku życia właściciela
firmy rodzinnej”.
Spotkanie dedykowane jest przede wszystkim dla:
- właścicieli firm,
- współwłaścicieli firm rodzinnych;
- potencjalnych sukcesorów;
- osób zarządzających biznesem.
Na spotkanie obowiązują zapisy, których można dokonać na stronie www.lcb.leszno.pl. Spotkanie rozpocznie się
o godzinie 10:00 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Organizator: Leszczyńskie Centrum Biznesu oraz Mariański Group Zachód Doradztwo

SPOTKANIE AUTORSKIE VIOLETTY
BOROWIAK W BIBLIOTECE RATUSZOWEJ
Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza w czwartek, 20 lutego 2020 na spotkanie
autorskie Violetty Borowiak, promujące najnowszy tomik poezji "W strumieniu życia".
Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Ratuszowej, o godz. 18:00.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
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BEZPŁATNE BADANIA AORTY BRZUSZNEJ
W
dniu
20.02.2020
r.
w
Szpitalu
Wojewódzkim
w Lesznie odbędą się badania USG aorty brzusznej
z programu ZDROWA AORTA. Program badań kierowany jest do
mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie
wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne,
ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii
Europejskiej.
Zapisy na badanie: tel. 503 075 095

KONCERT CHARYTATYWNY „GRAMY DLA STASIA”
Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie organizuje
koncert charytatywny, z którego dochód przeznaczony będzie na leczenie
i rehabilitację ucznia klasy 3TTI – Stanisława Maćkowskiego.
W programie wydarzenia koncert z udziałem:
- TABOR E.T
- NESESER
- SKRZYNKA RYŻU
- PROJEKT MANIA
- TIME MACHINE PROJECT
- JOANNA DUDKOWSKA BAND FEAT. CHUC FRAZIER
Bilet w cenie 20 zł można zakupić w sekretariacie ZSET w Lesznie,
w godzinach 7:00 – 15:00. Bilet/wejściówka jednocześnie upoważnia do
udziału w losowaniu nagród podczas koncertu.
Koncert odbędzie się 21 lutego w Auli PWSZ w Lesznie w godzinach 16:00 –
20:30.
Organizator: Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.
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SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
RODZICU / WYCHOWAWCO!
•
Chcesz podnieść swoje umiejętności wychowawcze?
•
Chciałbyś, aby Twoje dziecko respektowało to o co je prosisz?
•
Chcesz nauczyć się jak wspierać i motywować swoje dziecko?
•
Chciałbyś nauczyć się konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
Przyjdź na bezpłatne warsztaty dla rodziców. Fundacja StrefaPL zaprasza na
wydarzenie pn. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. warsztaty dla rodziców.
Pierwsze spotkanie : 25.02 godz. 17.30 , Centrum profilaktyki ,,Akademia Zdrowia"
Leszno, ul. Średnia 11.
Zapisy adresem e-mail :biuro@fundacjastrefa.pl lub pod nr 730 394 351
Organizator: Fundacja StrefaPL.

SPOTKANIE KLUBU WOLONTARIUSZA
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza na spotkanie klubu wolontariusza.
Spotkanie odbędzie się 27 lutego 2020 roku, o godzinie 17:00 – 19:00 w Biurze Fundacji
przy ulicy Bocznej 6.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.

"SZKOŁA DLA RODZICÓW, CZYLI WYCHOWANIE BEZ
PORAŻEK”
Ośrodek Interwencyjno-Readaptacyjny TKOPD w Lesznie serdecznie zaprasza do udziału
w cyklu bezpłatnych warsztatów umiejętności wychowawczych - „Szkoła dla Rodziców,
czyli wychowanie bez porażek”
Program kierujemy do rodziców, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności wychowawcze
oraz osiągać lepsze porozumienie ze swoimi dziećmi bez naruszania ich godności i
narażania siebie na ciągłą frustrację.

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

4

5

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

Przykładowe tematy zajęć to:
• „Jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami?”
• „Jak zachęcać dziecko do współpracy?”
• „Kary, nagrody – wychowanie do samodyscypliny”
• „Jak uwolnić dziecko od grania ról?”
Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań (jedno w tygodniu), z których każde będzie trwało ok. 2,5 godziny. Pierwsze spotkanie
odbędzie się w środę 11 marca br. o godz. 16.30 w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
przy ul. Słowiańskiej 59 B.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się osobiste (OIR, ul. Niepodległości 27c), lub telefoniczne pod
numerem 65 529-98-65/66. Liczba miejsc ograniczona.
Warsztaty współfinansowane przez Miasto Leszno.
Organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie.

„MAMA I TATA NA ZAWSZE” – WARSZTATY DLA OSÓB
DOROSŁYCH W SYTUACJI ROZSTANIA
Zespół TKOPD w ramach projektu „Po Moc" finansowanego przez Miasto
Leszno przygotowuje warsztaty pod nazwą „Mama i Tata na zawsze”.
Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny i są skierowane dla osób
dorosłych (kobiet i mężczyzn), którzy są w trakcie lub po rozwodzie czy
rozstaniu.

Podczas warsztatów będą poruszane następujące tematy:
•
•
•
•
•

Rozwód jako kryzys i proces dotykający całą rodziną.
Para podczas kryzysu rozpadu, dynamika związku.
Sposoby przeżywania i radzenia sobie w sytuacji rozwodowej przez osoby w niej uczestniczące, rozpoznanie i
nazwanie własnych uczuć oraz sposobów radzenia sobie ze zmianą, stratą i stresem.
Dzieci w sytuacji rozstania rodziców: wpływ zachowań rodziców na zachowanie dziecka; dziecko w konflikcie
rozwodowym – destruktywne role.
Zasady dobrej komunikacji: komunikacja bez przemocy- mediacja rodzinna.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 marca 2020r o godz.16.30 w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw
Dziecka w Lesznie, ul Słowiańska 59b.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się osobiście w siedzibie Ośrodka InterwencyjnoReadaptacyjnego lub telefonicznie pod numerem 65 529 98 65/66 bądź mailowo centrum@tkopd.leszno.pl
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CO, GDZIE, KIEDY? - SPORT
PARKRUN LESZNO
Tradycyjnie w każdą sobotę o godzinie 9:00 odbywać się będzie bieg “Parkrun Leszno” w Karczmie Borowej. Jest to
bieg po parku, organizowany równocześnie w wielu miejscach na całym świecie. Dystans: 5 km
z pomiarem czasu i rejestracji wyników.
Organizator: Parkrun Leszno.

KRĘGLE, SUPERLIGA KOBIET: KS POLONIA
1912 LESZNO – KK DZIEWIĄTKA WRONKI
16 lutego Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno
w ramach Superligi Kobiet w kręglarstwie klasycznym.

zaprasza

na

mecz

Spotkanie odbędzie się 16 lutego o godzinie 12:00 w kręgielni przy ulicy Strzeleckiej. Przeciwnikiem leszczyńskiej
drużyny będzie zespół KK Dziewiątka Wronki.
Organizator: Klub Sportowy Polonia 1912 Leszno.
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KOSZYKÓWKA, II LIGA KOBIET: POMPAX
TĘCZA LESZNO – MUKS WSG SUPRAVIS
BYDGOSZCZ
W piątek 21 lutego odbędzie się mecz koszykówki w ramach II Ligi kobiet, pomiędzy MKS
Tęczą Leszno, a MUKS WSG Supravis Bydgoszcz. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:30
w Hali Trapez.
Organizator: MKS Tęcza Leszno.

PIŁKA RĘCZNA, I LIGA MĘŻCZYZN: MKS REAL
ASTROMAL LESZNO – MKS WIELUŃ
22 lutego w Hali Trzynastka odbędzie się mecz I Ligi mężczyzn
w piłce ręcznej pomiędzy MKS Real-Astromal Leszno – MKS Wieluń. Spotkanie rozpocznie się
o godzinie 18:00.
14 marca odbędzie się mecz I Ligi mężczyzn w piłce ręcznej pomiędzy MKS Real-Astromal
Leszno – WKS Śląsk Forza Wrocław.
Organizator: MKS Real Astromal Leszno.

MISTRZOSTWA MIASTA LESZNA
I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
W NARCIARSTWIE I SNOWBOARDZIE
W sobotę 22 lutego w Zieleńcu odbędą się Mistrzostwa Miasta Leszna i Powiatu
Leszczyńskiego w narciarstwie i snowboardzie. Regulamin i zapisy na stronie www.mosleszno.pl .
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Łukasz Borowiak – Prezydent Miasta
Leszna oraz Jarosław Wawrzyniak – Starosta Leszczyński.
Organizator: Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Lesznie.
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KOSZYKÓWKA I LIGA MĘZCZYZN: TIMEOUT
POLONIA 1912 LESZNO – RAWLPLUG SOKÓŁ
ŁAŃCUT
W sobotę 29 lutego w Hali Trapez odbędzie się mecz I Ligi mężczyzn w koszykówce.
Rywalem KK Polonii 1912 Leszno będzie Sokół Łańcut.
14 marca w Hali Trapez odbędzie się spotkanie pomiędzy Timeout Polonia 1912 Leszno,
a STK Czarni Słupsk.
Organizator: KK Polonia 1912 Leszno.

2. KOLEJKA PLAY OFF LESZCZYŃSKIEJ LIGI
SIATKOWEJ O PUCHAR PREZYDENTA
MIASTA LESZNA
W niedzielę 1 marca w Hali Sportowej na Zatorzu rozegrana zostanie 2. Kolejka fazy playoff Leszczyńskiej Ligi Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna.
Turniej rozpocznie się o godzinie 9:00.
Organizator: UKS 9 Leszno.

FUTSAL EKSTRAKLASA: GI MALEPSZY
FUTSAL LESZNO – FC KJ TORUŃ
1 marca w Hali Trapez odbędzie się mecz w ramach Futsal Ekstraklasy. Drużyna KS
Futsal Leszno podejmie zespół FC KJ Toruń. Spotkanie rozpocznie się o godzinie
17:00.
Organizator: KS Futsal Leszno.
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TROPEM WILCZYM – BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLETYCH W LESZNIE
W niedzielę 1 marca odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lesznie. Start i metę wyścigu
wyznaczono przy Pomniku Żołnierzy Wyklętych znajdującym się przy ulicy Poniatowskiego w Lesznie. Wyścig
rozpocznie się o godzinie 12:00.

Organizator: Leszczyńscy Patrioci.
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WYDARZYŁO SIĘ
SŁONECZNY POCZATEK ROKU
Uczniowie
Technikum
TEB
Edukacja
rozpoczęli
w styczniu projekt Erasmus+ na Martynice. W Technikum TEB
Edukacja realizowany jest projekt Erasmus+ Photographic
Education for Altruism, Compassion and Empathy – PEACE
(Edukacja fotograficzna dla bezinteresownej pomocy, współczucia
i empatii – PEACE).
Głównym jego przesłaniem jest wykorzystanie sztuki fotograficznej
do skierowania uwagi młodzieży na bieżące problemy tego świata.
Poprzez obraz organizatorzy chcą poruszać tematy ważne i trudne,
aby wzbudzać wyrozumiałość dla różnorodnych mniejszości:
etnicznych, religijnych i kulturowych, aby chętniej pomagać
potrzebującym, jak również dbać i szanować środowisko naturalne.
W czasie trwania projektu od września 2019 do sierpnia 2021 uczniowie
oraz ich nauczyciele wezmą udział w warsztatach fotograficznych, będą
doskonalić techniki wykonywania oraz obróbki zdjęć, poznawać lokalne
środowiska szkół partnerskich, wymieniać się doświadczeniami i dobrymi
praktykami. Pierwsza wymiana miała miejsce na początku stycznia
w Lycee Professionnel la Trinite na Martynice – niezwykle malowniczej
i ciepłej – nawet zimą, wyspie należącej do zamorskiego terytorium
Francji.
Sześć słonecznych, zimowych dni upłynęło na smakowaniu
lokalnych
potraw,
pływaniu
kajakami,
zwiedzaniu
z przewodnikiem, rejsie tradycyjnymi łodziami po Zatoce Morza
Karaibskiego, wykonaniu setki zdjęć oraz spędzaniu wspólnego
czasu w towarzystwie rówieśników z Martyniki, Słowenii, Portugalii
i Rumunii. Zwieńczeniem pobytu było otwarcie w Domu Kultury
w Trinite wystawy zdjęć uczniowskich pod tytułem „Troska
o przyrodę”. Technikum TEB Edukacja będzie gościło grupę
młodzieży wraz z nauczycielami na początku maja,
a wydarzeniem towarzyszącym będzie otwarcie wystawy
fotograficznej „Portret Uprzejmości i Tolerancji”, dostępnej dla
szerszej publiczności.
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LEŻAKI OBYWATELSKIE
W sobotę 19 stycznia w Stacji Biznes odbyła się kolejna edycja akcji „Leżaki
Obywatelskie”. „Leżaki obywatelskie” to akcja w ramach projektu „Postulaty Młodego
Leszna, który realizowany jest przez Fundację Centrum Aktywności Twórczej.
W inicjatywie uczestniczą młodzi ludzie, którzy na swoje spotkania zapraszają
przedstawicieli instytucji oraz organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów
uczestnicy debatują nad rozwojem różnych sfer życia społecznego
i kulturalnego miasta.
Podczas sobotniego spotkania uczestnicy „Leżaków Obywatelskich” dyskutowali nad
rozwojem sektora kulturalnego w Lesznie. W spotkaniu udział wzięli między innymi
dyrektorzy Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych i Muzeum Okręgowego w Lesznie, a także opiekunka Sekcji
Leszczyńskich Plastyków.

SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ
POMOCY I DZIAŁANIA AED
22 stycznia w Szkole Podstawowej nr 12 w Lesznie odbyło się szkolenie
z pierwszej pomocy i obsługi AED.
Podczas spotkania dzieci ze szkoły dowiedziały się między innymi jak zachować
się i pomóc w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, a także zapoznały się działaniem defibrylatora.

KARNAWAŁ WCIĄŻ TRWA!
22
stycznia
członkowie
Stowarzyszenia
Na
Rzecz
Osób
Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat” mieli okazję stanąć w blasku
fleszy i poczuć się jak prawdziwe gwiazdy na planie zdjęciowym.
Dzięki gościnności i życzliwości Technikum TEB Edukacja Leszno uczestnicy
spotkania mogli skorzystać z fryzjera, kosmetyczki, a także tatuażystów.
Po przygotowaniu się uczestnicy spotkania wzięli udział w profesjonalnej
sesji zdjęciowej, a następnie udali się na zabawę karnawałową, podczas
której wspólnie bawili się w rytmach ulubionej muzyki.
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SPOTKANIE NOWOROCZNE STOWARZYSZENIA
„WYGRAJ SIEBIE”
W poniedziałek 27 stycznia Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
zorganizowało spotkanie noworoczne, podczas którego podsumowano
miniony rok, a także przedstawiono plany na obecny.
Na wydarzeniu obecni byli m.in. Prezydent Miasta Leszna Łukasz
Borowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna Tomasz Malepszy,
urzędnicy,
przyjaciele
i
osoby
aktywnie
działające
w Stowarzyszeniu "Wygraj Siebie".
Podczas spotkania podsumowano miniony rok, a także przedstawiono
plany na obecny. Spotkanie noworoczne to wydarzenie, które na stałe wpisane jest w kalendarz Stowarzyszenia.
Miłym akcentem spotkania było odczytanie przez autorkę i członkinię organizacji panią Krystynę Przewłocką dwóch
wierszy upamiętniających 100 - lecie powrotu Leszna do Macierzy, które zostaną umieszczone w kapsule
i pozostawione dla przyszłych pokoleń. Odbyła się też premiera filmu o działalności Stowarzyszenia.

UROCZYSTE OTWARCIE KLUBU AKTYWNEGO SENIORA
W piątek 31 stycznia nastąpiło otwarcie Klubu Aktywnego Seniora, w którym
prowadzone będą zajęcia oraz spotkania dla słuchaczy leszczyńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Udostępniony lokal pochodzi z zasobów Miejskiego Zakładu Budynków
Komunalnych, natomiast o skromne wyposażenie zadbał Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Lesznie oraz sponsorzy.
W najbliższym czasie zaplanowane zostaną pierwsze zajęcia.
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
UKS ACHILLES Z MEDALAMI
Z czterema medalami wrócili z Halowych Mistrzostw Wielkopolski U18
i U20, które zorganizowane zostały w Kaliszu zawodnicy UKS Achilles
Leszno.
W biegu na 300 metrów złoty medal wywalczył Jan Czternasty, dwa
srebrne medale w konkurencji skoku w dal, a także w trójskoku zdobyła
Ewelina Maciejewska. Medal tego samego koloru w biegu na 1000
metrów wywalczyła Karolina Niwczyk.

UKS 9 LESZNO – KPS PROGRESS WRZESNIA 3:1
Zwycięstwem leszczyńskich siatkarzy zakończył się weekendowy
pojedynek pomiędzy UKS 9, a KPS Progress Września. Sobotni mecz
z KPS Progress Września rozpoczął się od łatwo wygranego seta do
12.
Trener Klimkowski dał szansę gry wszystkim zawodnikom. Kolejną
partię Tygrysy zwyciężają do 22.
W trzecim secie kontuzji kolana doznał przyjmujący Mikołaj
Piotrowski, co skutecznie rozbiło miejscowy zespół, który uległ
gościom do 15. Ostatnia partia przebiegała falami.
Po dobrych akcjach, pojawiały się po leszczyńskiej stronie przestoje.
Ostatecznie UKS 9 Leszno wygrywa tę część meczu do 22 i cały mecz
3:1. Kolejne spotkanie, ostatni mecz przed fazą play off odbędzie się 15 lutego w Pile.
Mecze fazy play off planowane są na 22 i 29 lutego. UKS 9 Leszno - KPS Progress Września 3:1 (25:12; 25:22, 15:25;
25:22)

ZWYCIESTWO I PORAŻKA NA
KRĘGLARSKICH TORACH
W niedzielę 2 lutego na leszczyńskiej kręgielni odbyły się dwa mecze, w których
zarówno żeński jak i męski zespół mierzył się z zespołami z Tarnowa Podgórnego.
Panie po wyrównanym i trzymającym w napięciu pojedynku zwyciężyły
z wynikiem 5:1 (2233:2229). Męska drużyna uległa faworyzowanemu zespołowi
Alfy Vector Tarnowo Podgórne. Zespół gości zwyciężył w stosunku 6:2 (3489:3368).
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PUCHAR ŚWIATA JUNIORÓW W LESZNIE
W weekend 1-2 lutego w Hali Trapez odbył się Indywidualny i Drużynowy Puchar
Świata Juniorów we florecie mężczyzn. Dwudniowe zawody były rekordowe pod
względem frekwencji.
Na liście startowej znalazło się ponad 180 zawodników z całego świata. Poza
Polakami w turnieju udział wzięli między innymi Francuzi, Rosjanie, Włosi,
a także reprezentanci Stanów Zjednoczonych czy Kolumbii.
W pierwszym dniu odbyła się rywalizacja indywidualna. Zwycięstwo odniósł
reprezentant Rosji Dmitrii Osipov, który w finale pokonał Armanda Spichigera
z Francji. Najlepszym z Polaków został Jan Zakrzewski, który zajął 13 miejsce.
W niedzielę rozegrane zostały zawody drużynowe. Najlepsi okazali się reprezentanci Włoch. Drugie miejsce zajęli
zawodnicy z USA, a krążki w kolorze brązowym zawisły na szyjach Francuzów. Polacy zajęli 9 miejsce.

PIŁKARZE RĘCZNI ROZPOCZĘLI RUNDĘ
REWANŻOWĄ
Po przerwie do zmagań w I lidze powrócili zawodnicy MKS Real Astromal Leszno.
W sobotę 8 lutego na własnym parkiecie leszczynianie zmierzyli się z zespołem
Siódemka Miedź Legnica.
Niestety niespodzianki w tym meczu nie było i faworyt z Legnicy pokonał
leszczyński zespół 33:27. Kolejne spotkanie piłkarze ręczni MKS Real Astromal
Leszno zagrają 15 lutego, kiedy to zmierzą się w Poznaniu z miejscowym
Grunwaldem.

PORAŻKA W PUCHARACH
Na pojedynku z zespołem Gatta Active w 1/16 Pucharu Polski zakończyli swoją przygodę
z rozgrywkami Pucharu Polski leszczyńscy futsaliści. Zawodnicy Ks Futsal Leszno dobrze
rozpoczęli spotkanie. Niestety przez nienajlepszą skuteczność i kilka niewykorzystanych
sytuacji leszczyńscy zawodnicy nie udokumentowali przewagi w początkowej części
meczu golem, co zemściło się w kolejnych minutach pierwszej części spotkania, którą
leszczynianie przegrali 0:3. Po zmianie stron mecz był dosyć wyrównany, jednak
zawodnikom Ks Futsal Leszno nie udało już się zaskoczyć gospodarzy, którzy również nie
wykorzystali kilku sytuacji na podwyższenie prowadzenia.
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LESZCZYŃSKI SPORTOWIEC MIESIĄCA
Znamy zwycięzcę plebiscytu na Leszczyńskiego Sportowca Miesiąca przeprowadzanego przez portal
www.leszczyńskisport.pl W styczniu najwięcej głosów zebrał Adrian Szulc reprezentujący Klub Sportowy Polonia
1912 Leszno.
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KAMPANIE PROWADZONE PRZEZ MIASTO LESZNO
Miasto Leszno realizuje kampanię społeczną "Zostaw swój 1% w Lesznie”. Jej celem jest zachęcanie mieszkańców
Leszna i sympatyków miasta do przekazywania 1% należnego podatku na rzecz lokalnie działających organizacji
pożytku publicznego.
Dzięki temu, że sami możemy zdecydować, której organizacji podarujemy część naszego podatku, mamy wpływ na to
jak nasze pieniądze zostaną wykorzystane.
Dlaczego warto przekazać swój podatek leszczyńskim NGO?
Leszczyńskie organizacje pozarządowe uprawnione do korzystania z 1% działają na rzecz osób niepełnosprawnych,
chorych, pomagają dzieciom, osobom starszym, ofiarom przemocy w rodzinie, integrują społeczność lokalną. Z tych
pieniędzy przez cały rok organizowane są różne imprezy kulturalne, sportowe, akcje charytatywne, realizowane są
projekty edukacyjne, czy rehabilitowane są dzieci i młodzież itp. Wachlarz działań jest niezmiernie szeroki. Jedno jest
pewne, wszystkie działają w słusznym celu – dla innych. Profil działalności lokalnych organizacji pozarządowych jest
bardzo szeroki i zróżnicowany, jest zatem w czym wybierać. Pieniądze przekazać można fundacjom i stowarzyszeniom
działającym na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz starszych. Można wesprzeć
stowarzyszenia sportowe, kulturalne.
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„Zostaw swój 1 % w Lesznie”
Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok 2019
Lp.

KRS

Nazwa Organizacji

1.

0000224658

CARITAS POZNAŃSKA, cel szczegółowy DOM DZIECKA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W LESZNIE

2.

0000277339

FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"

3.

0000510810

FUNDACJA DELHAN UŚMIECH W BARWACH TĘCZY

4.

0000214614

FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA

5.

0000399979

FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH

6.

0000548026

FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY

7.

0000313956

FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU, cel szczegółowy: LESZNO

8.

0000153535

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

9.

0000076552

FUNDACJA "ODZEW"

10.

0000133582

FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ

11.

0000466115

FUNDACJA STREFAPL

12.

0000212272

FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA

13.

0000588215

KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU"

14.

0000270261

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

15.

0000070363

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

16.

0000034807

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE

17.

0000248353

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

18.

0000420287

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA

19.

0000055194

LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"

20.

0000031247

LIONS CLUB LESZNO 2000

21.

0000055622

MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO

22.

0000028529

MKS REAL ASTROMAL LESZNO, cel szczegółowy: MKS REAL ASTROMAL

23.

0000035009

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W LESZNIE

24.

0000074145

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W LESZNIE, z dopiskiem Koło Leszno

25.

0000385915

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE

26.

0000309320

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W LESZNIE

27.

0000270261

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

28.

0000270261

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

29.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 7 LESZNO 8108

30.

0000270261

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

31.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 10 LESZNO 6223

32.

0000270261

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

33.

0000270261

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13 W LESZNIE, cel szczegółowy PM 13 LESZNO 6298
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34.

0000270261

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

35.

0000270261

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

36.

0000270261

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

37.

0000270261

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

38.

0000024646

RUCH TRZEŹWOŚCIOWY

39.

0000118937

STOWARZYSZENIE "ECHO"

40.

0000348075

STOWARZYSZENIE "KOLORY"

41.

0000056976

STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE

42.

0000078144

STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE

43.

0000614310

STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II

44.

0000379351

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"

45.

0000034219

STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI

46.

0000068839

STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJTROSKI IM. JNUSZA KORCZAKA

47.

0000578402

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"

48.

0000296593

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

49.

0000408759

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO

50.

0000306349

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

51.

0000330978

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ

52.

0000219986

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. ROMANA MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE

53.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ "MŁODA POLONIA ASTROMAL", cel szczegółowy: MŁODA POLONIA
1041

54.

0000270261

STOWARZYSZENIE SPORTOWE CRC LESZNO, cel szczegółowy KLUB CRC LESZNO 8241

55.

0000427837

STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE

56.

0000270261

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

57.

0000270261

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

58.

0000044643

TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

59.

0000213545

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE

60.

0000299087

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE

61.

0000197334

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO, cel szczegółowy: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "ACHILLES" LESZNO

62.

0000270261

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

63.

0000270261

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

64.

0000203999

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PO64.SZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I KOLEJOWYCH "POMOC" Z
SIEDZIBĄ W LESZNIE

*Lista OPP opracowana została w oparciu o wykaz opublikowany na stronie https://www.niw.gov.pl/ i będzie
aktualizowana w połowie każdego miesiąca.
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Jak przekazać swój 1% podatku?
1.Wybierz organizację działającą na terenie miasta Leszna, którą chcesz wesprzeć. Możesz kierować się swoimi
zainteresowaniami czy dobrą opinią o organizacji. Wiele organizacji deklaruje na co przeznaczy środki z 1%, zobacz,
czy ten cel jest Ci bliski.
2. Podaj numer KRS organizacji w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38).
3. Jak przekazać 1% podatku:
Rozliczając się za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT”:
Jeśli robisz to po raz pierwszy:
• wybierz z listy numer KRS tej OPP, której chcesz przekazać 1% podatku
• wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
• zaznacz zgodę (jeśli chcesz) na przekazanie OPP informacji o 1% podatku
Jeśli chcesz zmienić OPP:
• wybierz opcję „Zmieniam organizację”
• wybierz z wykazu leszczyńskich OPP numer KRS organizacji, której chcesz przekazać 1%
• wskaż cel szczegółowy (jeśli chcesz)
• zatwierdź tę zmianę
Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy:
• wybierz opcję „Zmieniam organizację”
• nie zmieniając numeru KRS, edytuj informację o celu szczegółowym
• zatwierdź tę zmianę
Zaakceptuj i wyślij zeznanie.
Rozliczając się samodzielnie papierowo lub online:
W rubryce "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisz nazwę
i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym wybrana przez Ciebie organizacja. Wpisz także kwotę,
którą chcesz przekazać - nie może ona przekraczać 1% należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Na jednym formularzu PIT możesz przekazać odpis 1% tylko dla jednej
organizacji.
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że
urząd skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez
telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).
Uwaga!
Zanim wpiszemy numer KRS - upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP
uprawnionych do otrzymania 1% podatku za 2019 rok. Może okazać się, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat,
w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1%.
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W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji.
Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli
własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji
pożytku publicznego trafią:
•
•
•

dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają
łącznemu opodatkowaniu,
wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy)

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik
nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo
to może on oczywiście przekazać 1% podatku.
4. Przelej należny podatek (jeśli masz dopłatę). 1% tego podatku urząd skarbowy sam przeleje na konto wybranej
przez Ciebie organizacji.
5. Zobacz, jak 1% pracuje. Zapytaj organizację, którą wsparłeś, jak wykorzystuje 1%, skorzystaj z jej oferty.
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ZAKOCHAJ SIĘ W LESZNIE JAK MY – EDYCJA 2020
„Zakochaj się w Lesznie jak MY” to kampania, w której pokazujemy za co można pokochać Leszno, a także dowiadujemy
się, co najbardziej Leszczynianie cenią w swoim mieście.
Kampanią "Zakochaj się w Lesznie jak MY" chcemy Was zachęcić do spojrzenia na nasze miasto od innej strony.
Na co dzień mijamy je szybko w biegu w drodze do i z pracy czy szkoły, a my chcemy abyście się na chwilę zatrzymali,
popatrzyli i zastanowili się co jest dla Was w Lesznie najważniejsze. Dlaczego dobrze nam się tutaj mieszka, gdzie
najbardziej lubicie przebywać? Jakie inicjatywy są Waszymi ulubionymi?
Przygotowaliśmy dla Was konkursy i zabawy, które będą wymagały poszerzenia swojej wiedzy na temat miejscowości
w której mieszkacie. Będzie to na pewno ciekawa lekcja zarówno dla młodszych i starszych.
Śledźcie nasza stronę i profil na FB Leszczyńskie NGO - do końca lutego będziemy Was zachęcać do zakochania się
w naszym pięknym mieście, a przy okazji możecie wygrać zestawy gadżetów z logo Aktywnego Obywatelskiego Leszna!
Zachęcamy Was do przyłączenia się do naszej akcji.
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DOTACJE I KONKURSY
PROGRAM DOTACYJNY FUNDACJI MBANKU
Fundacja mBanku ogłosiła program dotacyjny projektów dotyczących edukacji
matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.
Wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy,
specjalne lekcje matematyki); projekty rozwojowe okołomatematyczne (np. gry,
łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia
w dziedzinie matematyki).
Wnioski mogą składać:
• organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok;
• uczelnie wyższe;
• biblioteki;
• szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.
Wysokość dotacji to 660 000zł, a termin składania wniosków upływa 20 lutego 2020.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Konkursu. Formularz należy przesłać na adres mailowy
fundacja@mbank.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja mBanku , ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE
KULTURY
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie
powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie
kultury w roku 2020.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie ofert są organizacje pozarządowe
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Planowane wydatki na realizację zadań jednorocznych w dziedzinie kultury 2020 roku to:
• 2.500.000,00 zł.
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do:
• 24 lutego 2020 roku, do godziny 15.30.
Konkurs obejmuje oferty realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury, których finansowanie lub
współfinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego nastąpi nie wcześniej niż w dniu 30 marca 2020 roku,
a ich zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020 roku.
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PROGRAM BUDOWY ZADASZEŃ BOISK PIŁKARSKICH –
EDYCJA PILOTAŻOWA
Minister Sportu ogłosił Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich EDYCJA PILOTAŻOWA 2020. Wniosek inwestycyjny należy złożyć
w okresie od 17 lutego do 27 lutego 2020 r.
Celem Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – EDYCJA
PILOTAŻOWA, jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz
szkolenia piłkarskiego. Realizacja programu przyczyni się do
wyeliminowania problemów z dostępnością do infrastruktury piłkarskiej
w sezonie jesiennozimowym. Program jest elementem szerszej rządowej
koncepcji dotyczącej rozwoju piłki nożnej w Polsce. W jego ramach
tworzona będzie podstawa dla wszelkich innych działań – infrastruktura.
Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania
inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach
realizacyjnych:
• zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90
x 45 m;
• budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego
wraz z zadaszeniem.
O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu ubiegać mogą się następujące podmioty:
1. Jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność
w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;
2. Stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, powstałe najpóźniej w dniu
31 grudnia 2016 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od
tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
3. Spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu
terytorialnego.
Wstępna wysokość środków finansowych planowanych do wydatkowania na realizację Programu wynosi 15 mln
zł. Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść do 50% wydatków
kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku
drugiego wariantu.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego do 27 lutego 2020r.
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POWIERZENIE LUB WSPARCIE WYKONYWANIA ZADANIA
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODTRZYMYWANIA TRADYCJI
NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ
ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ
I KULTUROWEJ
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza konkurs
na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Celem Konkursu jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
poprzez realizację filmów fabularyzowanych lub dokumentalnych,
upowszechniających ww. cele oraz poprzez realizację notacji filmowych
upowszechniających uczestników walk niepodległościowych.
Wnioski mogą składać:
• organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze
zadań objętych konkursem;
• inne podmioty.
Istnieje możliwość złożenia oferty wspólnie przez kilku oferentów. W takim przypadku oferenci odpowiadają
solidarnie za realizację zadania. Do takiej oferty należy dołączyć umowę regulującą stosunki pomiędzy oferentami,
pod rygorem odrzucenia z przyczyn formalnych.
Pula środków na Konkurs to 400 000 zł, wniesienie wkładu finansowego, własnego osobowego i rzeczowego
w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się do 28 lutego 2020 roku.
Ofertę należy wypełnić czytelnie na wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych
zadań (Dz.U. poz.2057, ze zm.). Oferta winna zostać dostarczona bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Decyduje data wpływu Oferty do Urzędu.
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„TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”
Fundacja Santander ogłosiła nabór wniosków do ogólnopolskiego
konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”.
W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na
dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.
W ramach projektów mogą powstać m.in.:
• parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe – roślinne
murale
• „zielone” przystanki autobusowe – inne ekologiczne
projekty, mające na celu wprowadzenie zieleni do naszego
otoczenia.
Autorami wniosków mogą być organizacje, które posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym środowisku.
Należą do nich m.in.:
• szkoły,
• fundacje,
• stowarzyszenia,
• biblioteki,
• domy kultury,
• muzea,
• kluby sportowe,
• jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.
Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy na wprowadzeniu
ekologicznych zmianie i chcą poświęcić swój czas na wspólne działania. Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko
namówić jedną z wyżej wymienionej instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku. Jedna organizacja może złożyć
tylko jeden wniosek. Wnioski złożone przez osoby indywidualne oraz podmioty komercyjne nie będą rozpatrywane.
Na konkurs Fundacja Santander przeznaczyła 500 tysięcy złotych, na dofinansowanie 68 najciekawszych projektów:
• 20 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 złotych;
• 30 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 7 000 złotych;
• 18 organizacji otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 złotych.
Projekty można zgłaszać w terminie do 2 marca 2020r. przez aplikację internetową a wyniki konkursu zostaną
ogłoszone 3 kwietnia 2020r.
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PRIORYTET 1A W RAMACH PROO 2020
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ogłosiło konkurs w którym można pozyskać fundusze na
wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego
oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu
demokratycznych norm obywatelskości.
Na
realizację
programu
w wysokości 100.000 - 700.000 zł.

przeznaczono

środki

finansowe

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie
udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Ponadto wyróżnia się trzy cele szczegółowe:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne.
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym.
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich. Wnioskodawca, co do zasady, może złożyć jeden
wniosek w ramach konkursu. W ramach konkursu obowiązuje dwustopniowy system składania wniosków
(wnioski wstępne oraz wnioski pełne).
W ramach programu przewiduje się do realizacji wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego,
wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych, w tym:
• budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania,
• tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania,
• podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją, wspieranie rozwoju porozumień organizacji,
platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego. Wsparcie uzyskują działania
tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Podczas
oceny wniosku bardzo ważnym elementem, który będzie brany pod uwagę jest gotowość aplikujących
podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora
pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych,
możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.
Na realizację Programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 100.000 - 700.000 zł.
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 4 marca 2020r. o godz. 12:00.
W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji działań od 1 stycznia 2020 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia
2022 r. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy.
Szczegółowe informacje można uzyskać drogą telefoniczną pod numerem 885 221 531 lub 601 901 327
w godzinach 10.00 – 16.00 lub pisząc na adres e-mail: proo@niw.gov.pl.
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DOTACJE DLA MŁODZIEŻOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu
„KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 15 marca
2020r.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).
Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży
poniżej 18 roku życia. Jedna sekcja sportowa: wszyscy zawodnicy klubu uprawiający
dany sport, bez względu na wiek lub płeć.
Obozy sportowe muszą trwać dłużej niż 5 dni. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko jednego
obozu sportowego. Uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu muszą przejść testy
sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez
wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych – Narodowej Bazy Talentów. W ramach programu nie przewidziano
dofinansowania w formie kosztów pośrednich. Realizacja programu nie może zakładać osiągnięcia dochodu.
Cele konkursu są następujące:
1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego –
klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Dofinansowanie można pozyskać na:
• wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy);
• organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
Maksymalna kwota dofinansowania to 90% całej kwoty:
• do 10.000 zł (wsparcie jednej sekcji);
• do 15.000 zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji).
• stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca/szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela
WF) prowadzących zajęcia sportowe = 6.000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9.000 zł (w
przypadku klubu wielosekcyjnego). Wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku
szkoleniowców w dowolnych proporcjach;
• kwota dofinansowania sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego = 4.000 zł (w przypadku
klubu jednosekcyjnego) oraz 6.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Wnioskodawca może
wykorzystać te środki na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej
proporcji.
Wniosek należy złożyć do 15 marca 2020r., termin realizacji zadania do 15 listopada 2020r.
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ŹRÓDŁA DOTACJI DLA ORGANIZACJI
Polecamy Waszej uwadze zestawienie ciekawych i nieznanych źródeł, z których ubiegać się można o dotacje na
działania społeczne. Zapraszamy do lektury.
Fundacja Kronenberga
Dofinansowanie można pozyskać na działania związane z: innowacjami w edukacji, edukacją ekonomiczną i
przedsiębiorczością, dziedzictwem kulturowym, twórczością artystyczną dzieci i młodzieży, ochroną zdrowia i polityką
społeczną.
Fundusz Obywatelski
W ramach Funduszu Obywatelskiego wspierane będą inicjatywy edukacyjne, strażnicze, obywatelskie, konsultacyjne.
Średnia wysokość grantu, który można uzyskać w ramach konkursu to 10 tys. zł.
Fundacji Tauron
Fundacja wspiera działania społeczne głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki.
Fundacja PGE
Fundacja wspiera organizacje pozarządowe, szkoły, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, itp. Wnioski
można składać cały czas.
Fundacja mBanku
Jeżeli działają Państwo na rzecz edukacji matematycznej, lub okołomatematycznej, mFundacja jest dla Państwa.
Instytucja finansuje projekty edukacyjne w tym obszarze. Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrywane są na bieżąco.
Fundacja Lotto
Fundacja wspiera inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności
fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Nabór wniosków jest prowadzony na bieżąco.
Fundacja KGHM
Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach - kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i
edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Dofinansowuje działania instytucji z regionu, ale i całej Polski. Wnioski można
składać przez cały czas.
Fundacja "Pocztowy Dar"
Fundacja współdziała z innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty wspierające edukację,
propagujące tolerancję i przeciwdziałanie dyskryminacji. Wnioski przyjmowane są na bieżąco.
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Fundacja NEUCA
Fundacja NEUCA wspiera działania prozdrowotne, udzielając dotacji instytucjom i osobom fizycznym.
Fundacja ENEA
Fundacja Enea obejmuje swoim wsparciem działania nakierowane na rozwój dzieci i młodzieży, aktywizację obszaru
edukacji, sport i promocję zdrowego trybu życia. Wnioski o dofinansowanie można składać na bieżąco.
Fundacja ORLEN Dar Serca
Fundacja wspiera organizacje pozarządowe w działaniach edukacyjnych i pro-dziecięcych. Wnioski o darowiznę można
składać na bieżąco.
Fundacja Lotos
Fundacja Lotos wspiera inicjatywy w trzech kluczowych obszarach, tj. ekologia i ochrona środowiska, ze szczególnym
uwzględnieniem Morza Bałtyckiego, bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wyrównywanie różnic społecznych, z
nakierowaniem na dzieci i młodzież m.in. poprzez inwestycje w naukę, edukację i oświatę.
Polska Spółka Gazownictwa
Spółka prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw społecznych. Wnioski rozpatrywane są na
bieżąco.

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

29

30

FB/LeszczyńskieNGO

TW/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

100 – LECIE POWROTU LESZNA DO MACIERZY
INAUGURACJA 100-LECIA POWROTU LESZNA
DO MACIERZY
W piątek 17 stycznia uroczyście zainaugurowane zostały obchody 100-lecia Powrotu Leszna do Macierzy.
Piątek 17 stycznia
Jubileuszowy dzień 17 stycznia 2020 roku rozpoczął się o godzinie 10:00 mszą św. w intencji Ojczyzny oraz Powrotu
Leszna do Macierzy. Msza koncelebrowana odbyła się w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Mikołaja w Lesznie.
Nabożeństwo prowadził Biskup Damian Bryl.
Kolejnym punktem obchodów była uroczysta XX Sesja Rady Miejskiej Leszna. O godzinie 12:00 w auli Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej. Podczas sesji wysłuchać można było wykładu prof. Aleksandra Mikołajczaka – prorektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie pn. „Powrót Leszna do Macierzy jako spełnienie wolności”.
Uroczysta sesja była także okazją do wręczenia wyróżnień honorowych i podziękowań za zasługi dla Miasta. Prezentacji
wyróżnionych dokonywał Sekretarz Miasta Leszna, pan Maciej Dziamski, natomiast nagrody wręczane były przez
Prezydenta Miasta Leszna, Łukasza Borowiaka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna, Tomasza Malepszego. Tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Leszna został przyznany panu generałowi Jarosławowi Mice. Tytuł „Zasłużony dla
Miasta Leszna” otrzymali Stanisław Baksalary (pośmiertnie), Józef Górecki (pośmiertnie), Adam Ruszczyński
(pośmiertnie), Bronisław Świderski (pośmiertnie), Marian Langner, Andrzej Stróżyk oraz firmy AGROMIX i Leszczyńska
Fabryka Pomp.
Wręczone zostały także nagrody za osiągnięcia i działania sportowe. Nagrody otrzymali Nicoletta Dudziak, Iwo
Beszterda, Jarosław Borowski, Damian Nowak i Romuald Ratajczak. Ponadto pamiątkowe grawertony otrzymali: Paweł
Pęcak, Piotr Rusiecki i Jarosław Zielonka.
Następnie na scenę zaproszono Lecha Woźnego, Prezesa Polskiego Związku Filatelistów Koło Leszno, który wraz
z członkiem Rady Nadzorczej Poczty Polskiej S.A., panem Leszkiem Gawareckim, zaprezentowali znaczek pocztowy
z wizerunkiem Leszna.
Później głos zabrał płk Mirosław Rochmankowski, który wraz z dowódcą garnizonu leszczyńskiego, ppłk Danielem
Katarzyńskim, wręczył okolicznościowy medal, wybity na 100-lecie powrotu Leszna do Polski.
Ostatnim punktem było wystąpienie Prezydenta Łukasza Borowiaka, który przede wszystkim podziękował wszystkim
za przybycie, a także podkreślił jak wyjątkową datą dla Leszczynian jest data 17 stycznia i dlaczego tak uroczyście ją
świętujemy.
O godzinie 17:00 odbyły się uroczystości patriotyczne przy Pomniku Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego. Uroczystość
odbyła się w asyście wojskowej, z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
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Sobota 18 stycznia
W sobotę 18 stycznia w godzinach od 10:00 do 14:00 w Alei Gwiazd Żużla przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka odbył
się piknik, podczas którego można było obejrzeć sprzęt wojskowy, strażacki i policyjny. W trakcie trwania pikniku
można było za darmo skorzystać z lodowiska, a także uczestniczyć w grze terenowej. Około południa Stowarzyszenie
"Wygraj Siebie" zaprezentowało taniec z flagami.
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WIADOMOŚCI
EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO
11 lutego obchodzony był dzień Europejskiego Numeru Alarmowego 112.
Numer alarmowy 112 został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29
lipca 1991 r. i usankcjonowany Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu
Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej
i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw
użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).
Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 ma na celu zwrócenie uwagi na problem liczby fałszywych zgłoszeń, która
w całej Unii Europejskiej jest bardzo wysoka. Często się zdarza, że ludzie używają tego numeru nieodpowiednio. Są to
pomyłki, zabawy dzieci i przypadkowe uruchomienie telefonu. Bywa również tak, że numer ten traktowany jest jako
informacja telefoniczna.
W dniu Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego warto przypomnieć, że Miasto Leszno przygotowało dla
mieszkańców specjalne karty ICE, które można odbierać w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi (Al. Jana Pawła II 21a 64-100 Leszno, kontakt: Tel. 65 547 68 40/65 529 54 03, godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 7:30 -15:30).
Czym jest karta ICE?
ICE to skrót od angielskiego zwrotu „in case of emergency”, czyli tłumacząc na język polski - „w razie wypadku”. Karta
jest zbiorem informacji, które każdy z nas powinien nosić ze sobą w łatwo dostępnym miejscu, tak aby w razie wypadku
można było skontaktować się z naszymi bliskimi lub dowiedzieć się ważnych informacji związanych z naszym zdrowiem.
Karta jest zazwyczaj niewielkich rozmiarów, wielkością przypomina np. dowód osobisty, czy kartę płatniczą, więc bez
problemów zmieści się w portfelu, torebce, czy kieszeni. Do informacji zawartych na karcie wyróżnić można: dane
osobowe posiadacza karty, grupę krwi, informacja o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach, informacje
kontaktowe do bliskich osób, a także dodatkowe informacje tj. np. numery telefonów alarmowych.
Pamiętajmy, że nasze życie i zdrowie jest bezcenne. Warto posiadać kartę ICE w podróżach, jak i codziennym życiu. To
mała rzecz, która może bardzo wiele ułatwić i pomóc.
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BUDŻET OBYWATELSKI 2020. SPRAWDŹ, KTÓRE
PROJEKTY WYGRAŁY W TEGOROCZNYM GŁOSOWANIU!
Już wszystko jasne - znamy wyniki tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego Miasta Leszna, w którym pula środków wyniosła
2.080.000 zł.
Do BO złożono 20 wniosków. Osiemnaście poddano do głosowania. Do
realizacji zostanie przekazanych pięć projektów. Cztery z nich dotyczą
Zatorza. Są to dwa duże projekty: pierwszy to budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Siewnej wraz z odcinkami chodników wzdłuż
ulic Reja i Lubuskiej. Drugi to budowa boiska wielofunkcyjnego przy
Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych.
Pozostałe trzy projekty to małe. Dwa z nich także dotyczą Zatorza są to
budowa placu zabaw przy ul. Bojanowskiego oraz strefy
wypoczynkowo-rekreacyjnej przy ul. Szybowników i budowa chodnika
przy ul. Szczepanowskiego, wymiana nawierzchni na ul. Dąbrówki
i budowa mini placu zabaw przy ul. Okrzei. Trzecim małym projektem,
który będzie realizowany jest zakup i montaż defibrylatorów - urządzeń
ratujących życie w różnych punktach miasta.
W tegorocznej edycji 2020 mieszkańcy oddali 28 064. Gratulujemy pełnomocnikom zwycięskich projektów
i dziękujemy za zaangażowanie oraz włączenie się w proces budowania naszego miasta.

LOGOTYP DLA UCZCZENIA
ROCZNICY
17 stycznia 1920 roku nasze miasto wróciło w granice Polski i przez
cały rok 2020 chcemy świętować tę okrągłą, ważną rocznicę.
Wydarzeniom, które uświetnią obchody 100-lecia odzyskania przez
Leszno niepodległości towarzyszyć będzie specjalnie na tę okazję
zaprojektowany logotyp. W związku ze zbliżającą się rocznicą 100lecia powrotu Leszna do macierzy zachęcamy do stosowania
logotypu w różnych materiałach promocyjno-informacyjnych, na
nośnikach reklamowych, odzieży sportowej i banerach.
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ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Miasto Leszno zaprasza organizacje pozarządowe: fundacje,
stowarzyszenie, kluby sportowe i inne podmioty działające
w obszarze pożytku publicznego do wypełnienia ankiety.
Termin nadsyłania ankiet – 17 lutego 2020r.
Celem zbierania informacji jest zaktualizowanie bazy danych
leszczyńskich organizacji pozarządowych, ocena współpracy oraz
pozyskanie danych o potencjale kadrowym sektora leszczyńskich
organizacji pozarządowych i innych podmiotów, działających, lub
chcących w przyszłości działać na rzecz społeczności lokalnych.
Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający identyfikację ocen
poszczególnych organizacji. Prosimy zatem o przedstawienie szczerych opinii, które moglibyśmy wykorzystać do
poprawienia jakości naszej współpracy.
Ankietę w wersji edytowalnej można pobrać na stronie internetowej www.ngo.leszno.pl
Wypełnioną ankietę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
•
•
•

wkis@leszno.pl dot. fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych
działających w zakresie kultury i sportu;
ngo@leszno.pl dot. organizacji pozarządowych działających w pozostałych obszarach;
lub złożyć w Urzędzie Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, do
dnia 17 lutego 2020 roku.

Wszelkie pytania dotyczące ankiety można kierować na adres Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi: e-mail: ngo@leszno.pl, telefon 65 529 54 03 oraz Wydziału Kultury i Sportu: e-mail: wkis@leszno.pl,
telefon 65 529 81 54.
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AKCJA - KROPLA WODY DLA AUSTRALII
KROPLA WODY DLA AUSTRALII
Wraz z początkiem roku zaczęły do nas napływać wstrząsające wiadomości
z Australii. To niewyobrażalna tragedia na niespotykaną dotąd skalę. Ofiarami
są nie tylko ludzie, ale również przyroda.
Mimo codziennych starań służb ratunkowych Australia nie potrafi zatrzymać
tego kataklizmu i potrzebuje pomocy całego świata. Spalone połacie dżungli
będą się odradzały kilkadziesiąt lat. Nie można pozostać obojętnym, oglądając
wstrząsające obrazy pożarów niszczących Australię.
Chcąc wesprzeć Australię w walce z żywiołem, w Lesznie ruszyła akcja
społeczna „Kropla wody dla Australii”, której inicjatorem i pomysłodawcą jest
Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Rafał Zalesiński.
Współpomysłodawcą akcji jest również Pan Tomasz Janowicz, Wiceprezes Tęczy Leszno. W ramach akcji „Kropla wody
dla Australii” zostały zorganizowane ciekawe wydarzenia, podczas których można było wesprzeć inicjatywę.
Od początku akcji można było między innymi wziąć udział w:
Karaoke/koncert #GramydlaAustralii - organizatorem wydarzenia był pan Tomasz Janowicz. Uczestnicy koncertu
mogli w Pubie Cegła mogli wysłuchać utworów w wykonaniu Huberta Szczęsnego, Grzegorza Hermana, Bartka Fogta
i Karola Dziuby.
Futsal Leszno dla Australii - akcję #KroplawodydlaAustralii została wsparta podczas meczu między KS Futsal Leszno –
AZS UŚ Katowice. W trakcie spotkania kibicom rozdawane były ulotki, można było także podziwiać wystawę zdjęć
z objętej pożarami Australii.
I LO zbierało dla Australii - w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się licytacja, z której całkowity koszt został
przekazany na pomoc Australii. W szkole można było wylicytować miedzy innymi: dzieła sztuki, biżuterię oraz książki.
Na szkolnych korytarzach można też było zakupić słodkości.
Balik Karnawałowy w SP13 - w Szkole Podstawowej nr 13 zorganizowany został balik karnawałowy, w którym
uczestniczyli uczniowie klas 1-3. Tego samego dnia zorganizowany został mecz piłki ręcznej, w którym uczestniczyli
uczniowie z klas 4-8.
Dzień w Piżamie w SP3 - w Szkole Podstawowej nr 3 odbył się „Dzień w piżamie”. Podczas akcji można było
poczęstować się pysznym ciastem przygotowanym specjalnie na tą akcję.
Dzień kangura - Zespół Szkół nr 4 oraz Przedszkole Miejskie nr 19 w ramach inicjatywy „Kropla wody dla Australii”
włączyły się w akcję „Dzień kangura”. Uczestnicy akcji ubrali „kangurki” (bluzy z kapturem), przynieśli maskotki oraz
książeczki związane z Australią, dzięki czemu zapoznali się z ciekawostkami związanymi z Australią, a także wyrazili
swoje wsparcie dla mieszkańców oraz fauny i flory z dalekiego kontynentu.
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Remas CUP - dla Australii grano również podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Remas CUP.
W trakcie trwania turnieju w holi Szkoły Podstawowej nr 13 można było pozyskać informację
o akcji, pomalować twarz, a także zrobić tatuaż.
Kiermasz w SP2 - w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowany został kiermasz, ze sprzedaży którego datki zostaną
przekazane na rzecz akcji Kropla dla Australii. Uczniowie i rodzice przygotowali prace plastyczne, biżuterię słodkości,
specjalne koszulki i długopisy. Kiermasz trwał od godz. 7:15 do 16:00.
Pub Cegła Quiz - również w ramach wsparcia akcji „Kropla wody dla Australii” odbył się „Pub Quiz Cegła”. Uczestnicy
biorący udział w quizie mogli wygrać nagrody ufundowane przez Pub Cegła, Ciesiółka Autogrup, czy Pizzerię Coloseum.
Quiz poprowadził Jarek Adamek. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 20:30.
Dzień sportu w ZS nr 4 - w Zespole Szkół Nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie odbył się Dzień sportu. Szkoła
wspólnie ze Studiem Treningu Personalnego Transformers/Stowarzyszeniem Transformers zorganizowali zajęcia
Zumby, które poprowadziła instruktorka Martyna Gorwa! Po godzinnych zajęciach odbyła się licytacja wspólnych
treningów z: Marcinem Kołoszukiem (Ninja Warriors), Krzysztofem Szymanowskim (trener biegowy), Krystianem
Maćkowiakiem (petanque), Agnieszką Jerzyk (triathlon), Tobiaszem Musielakiem (żużel), Jankiem Martinem (futsal),
Stanferdem Sanny (koszykówka), Sławomirem Mockiem (floret), Izabelą Chatlińska (trójbój siłowy) Jackiem
Krówczynskim (trener personalny), Mikołajem Cieślą (futbol amerykański), Markiem Tyczyńskim (taekwondo) oraz
wspólny trening biegowy z Prezydentem Leszna Panem Łukaszem Borowiakiem.
W ramach akcji powstała specjalna strona na FB (dostępna pod adresem www.facebook.com/kroplawodydlaaustralii),
na której publikowane są bieżące informacje z Australii oraz inicjatywy podejmowane w naszym mieście w zakresie
możliwej pomocy.
Jak można pomóc?
Każdy może pomóc poprzez:
• Wpłatę na zbiórkę publiczną, którą uruchomiono w ramach akcji: https://zrzutka.pl/z/kroplawodydlaaustralii
• Wpłatę na specjalnie uruchomione subkonto Fundacji Arena i Świat: Dane do przelewu: mBank 52 1140 2004
0000 3302 7960 4690 Fundacja Arena i Świat Leszno, ul. Jasna 7b.
• Udział w inicjatywach organizowanych w ramach akcji, w planach są koncerty czy publiczne zbiórki pieniędzy.
• Promowanie akcji na swoich portalach społecznościowych, wśród znajomych czy poprzez udostępnianie
strony
fb
Kropla
wody
dla
Australii
Zapraszamy
serdecznie
do
obserwowania
i polubienia oficjalnej strony akcji oraz aktywnego włączania się w pomoc dla Australii!
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ
FUNDACJA COOPERACJA
Fundacja Cooperacja powstała z inicjatywy Moniki Pawlak, osoby która od lat działa
w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej jako Koordynatorka Projektów
Międzynarodowych.
Fundacja została powołana w listopadzie 2019r. w celu prowadzenia działalności
mającej na celu edukację i integrację społeczno-kulturową zarówno w środowisku
lokalnym jak i na płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności poprzez:
a) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej;
b) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
c) działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
d) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
f) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
g) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h) działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
i) działalność w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
j) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
k) działalność w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
l) działalność w obszarze turystyki i krajoznawstwa;
m) działalność w obszarze porządku i bezpieczeństwa publicznego;
n) działalność w obszarze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;
o) działalność w obszarze pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju
i za granicą;
p) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
q) działalność w obszarze promocji i organizacji wolontariatu;
r) działalność w obszarze promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
s) działalność w obszarze rewitalizacji.
Organem sprawującym nadzór nad fundacją jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Kontakt:
FUNDACJA COOPERACJA
17 Stycznia 115 / 8,
64-100 Leszno
fundacja.cooperacja@gmail.com
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COŚ DLA NAJMŁODSZYCH
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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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