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CO, GDZIE, KIEDY?
POSTULATY MŁODEGO LESZNA
LEŻAKI OBYWATELSKIE:
Uczestnicy projektu „Postulaty Młodego Leszna” zapraszają do
udziału w Leżakach Obywatelskich, czyli rozmowach
młodzieżowych na wybrane tematy.
Spotkania odbędą się w Stacji Biznes
18 stycznia w godzinach 15:30 – 18:00
22 stycznia w godzinach 10:00 – 13:00
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.

SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ
POMOCY I DZIAŁANIA AED
Stowarzyszenie PL 18 organizuje bezpłatne szkolenia z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz działania defiblyratora.
Pierwsze szkolenie
zaplanowano na 18 stycznia. Szkolenie odbędzie się przy współpracy z NovaClinic
Leszno. Więcej informacji na temat szkoleń facebooku stowarzyszenia.
Organizator: Stowarzyszenie PL18 / NovaClinic Leszno.

KONCERT LECHA NIEDŹWIEDZIŃSKIEGO
FUNKY BANK
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie zaprasza na
koncert Lecha Niedźwiedzińskiego FUNKY BANK, który odbędzie się w sobotę, 18
stycznia 2020r. Koncert rozpocznie się o godz. 19:00 w Bibliotece Ratuszowej.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.
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WOLNOŚĆ MAMY WE KRWI
Urząd Miasta Leszna zaprasza Mieszkańców Leszna w wieku od 18 do 65 lat
do wzięcia udziału w zbiórce krwi zorganizowanej dla uczczenia 100. rocznicy
powrotu Leszna do Macierzy.
Akcja nosi tytuł "Wolność mamy we krwi" i odbędzie się 20 stycznia w sali
sesyjnej Urzędu Miasta Leszna przy ul. Karasia 15.
Zarejestrować można się pod numerem telefonu 65 529 81 03. Zgłaszać się
można do 16 stycznia! Szczegółowe informacje na stronie internetowej
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu pod
adresem www.rckik.poznan.pl/zostan-dawca.
Organizator: Miasto Leszno.

BEZPŁATNE SZKOLENIE - KONTEKST EKONOMICZNY
PROCESU STANOWIENIA PRAWA
Fundacja WiseEuropa – Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich organizuje bezpłatne szkolenie
dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się w Stacji Biznes 24 stycznia
w godzinach 10:00 – 16:30. Więcej informacji pod numerem telefonu +48 22 513 14 18.
PROGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.30
10.30 - 11.15

11.15 - 12.15

Wstęp
Powitanie i zapoznanie się z formalnymi aspektami projektu
I Czym jest i czym zajmuje się Ekonomia?
rzadkość dóbr, główne pytania na która odpowiada ekonomia, metody pracy ekonomistów, 10
najważniejszych tez ekonomii
II Jak myślą ekonomiści – czyli o głównych nurtach w ekonomii
Szkoły i prądy ekonomiczne kształtujące współczesną ekonomię

12.15 - 12.30

Przerwa na Kawę

12.30 - 13.30

III Jak czytać gospodarkę – czyli o wskaźnikach i regularnościach ekonomicznych.
PKB, wzrost i dobrobyt, Inflacja i hiperinflacja, Źródła informacji gospodarczej i narzędzia analizy
ekonomicznej
IV Rynek Pracy
Jakie formy przybiera bezrobocie? Czym są niedoskonałości rynku pracy? Jakie są konsekwencje
bezrobocia?
Przerwa na obiad

13.30-14.30

14.30 – 15.00
15.00 - 16.30

VI Finanse przedsiębiorstw
Czym jest przedsiębiorstwo?, Koncepcja Interesariusza, Wartość pieniądza w czasie,
Sprawozdawczość Finansowa, Wycena Finansowa Elektrowni C studium przypadku
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MAŁY ZUS PLUS – BEZPŁATNE
SZKOLENIE
Leszczyńskie Centrum Biznesu oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zapraszają 31 stycznia na bezpłatne szkolenie "Mały ZUS i Mały ZUS
plus - zasady ustalania podstawy wymiaru składek".
Szkolenie poprowadzą Halina Koczorowska – Kierownik Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji oraz Jowita
Dalaszyńska – Kierownik Wydziału Ubezpieczeń i Składek. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rejestracja online.
Szczegóły: www.lcb.leszno.pl
Organizator: Leszczyńskie Centrum Biznesu / Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZABAWA KARNAWAŁOWA ZE
STOWARZYSZENIEM
„NASZ DOM – NASZ ŚWIAT”
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”
zaprasza na zabawę karnawałową, z której cały dochód przeznaczony zostanie
na działalność statutową stowarzyszenia.
Uczestnicy zabawy mogą liczyć na pyszne jedzenie, miłą atmosferę i wspaniałą
zabawę przy dźwiękach dobrej muzyki, będzie też loteria z atrakcyjnymi
nagrodami.
Zabawa odbędzie się piątek 31 stycznia o godzinie 19:00.
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom – Nasz Świat”.

ZABAWA KARNAWAŁOWA FUNDACJI „ŻYCIE CUDEM JEST”
Fundacja „Życie Cudem Jest” zaprasza wszystkich chętnych na zabawę karnawałową, która odbędzie się 15 lutego
w Osiedlowym Domu Kultury w Gronowie przy ulicy Gronowskiej 57.
Szczegółowe informacje na facebooku Fundacji.
Organizator: Fundacja „Życie Cudem Jest”.
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CO, GDZIE, KIEDY? - SPORT
PARKRUN LESZNO
Tradycyjnie w sobotę o godzinie 9:00 odbędzie się bieg “Parkrun Leszno” w Karczmie Borowej. Jest to cyklicznie
odbywający się bieg po parku, organizowany równocześnie w wielu miejscach na całym świecie. Dystans: 5 km
z pomiarem czasu i rejestracji wyników.
Organizator: Parkrun Leszno.

MKS REAL ASTROMAL LESZNO – TĘCZA
KOŚCIAN
17 stycznia w Hali Trzynastka o godzinie 18:00 odbędzie się mecz piłkarzy ręcznych
MKS Real Astromal Leszno.
Piątkowym przeciwnikiem leszczynian będzie zespół Tęczy Kościan.
Organizator: MKS Real Astromal Leszno.

GI MALEPSZY FUTSAL LESZNO – AZS UŚ
KATOWICE
19 stycznia o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie Ekstraklasy Futsalu. W Hali Trapez
drużyna GI Malepszy Futsal Leszno gościć będzie AZS UŚ Katowice.
Organizator: KS Futsal Leszno.
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TIMOEOUT POLONIA LESZNO – BIOFARM BASKET POZNAŃ
W środę 22 stycznia odbędzie się mecz I Ligi Koszykówki pomiędzy Timeout Polonia
Leszno, a zespołem Biofarm Basket Poznań. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00 w Hali
Trapez.
Timeout Polonia Leszno zaprasza także 1 lutego na mecz I Ligi Koszykarzy, podczas
którego podejmą Energę Kotwicę Kołobrzeg. Spotkanie odbędzie o godzinie 20:00 w
Hali Trapez.
Organizator: KK Polonia Leszno.

ZNANY JEST TERMINARZ
SPEEDROWEROWEJ EKSTRALIGI
W 1. Kolejce Mistrz Polski LKS Szawer Leszno zmierzy się na wyjeździe z powracającą do
najwyższej klasy rozgrywkowej Victorią Poczesna.
Sezon rozpocznie się 5 kwietnia. Pierwszy domowy mecz LKS Szawer rozegra 19 kwietnia.
Przeciwnikiem Mistrzów Polski będzie Mustang Żołędowo.

MKS REAL ASTROMAL LESZNO –
MSPR SIÓDEMKA MIEDŹ LEGNICA
W sobotę 8 lutego w Hali Trzynastka odbędzie się mecz, w ramach I Ligi Piłkarzy
Ręcznych pomiędzy MKS Real Astromal Leszno, a MSPR Siódemką Miedź Legnica.
Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00.
Organizator: MKS Real Astromal Leszno.

MKS TĘCZA LESZNO – UKS LIDER
SWARZĘDZ
9 lutego, o godzinie 16:00 rozpocznie się mecz, w ramach II Ligi Koszykarskiej kobiet.
W Hali Trapez zawodniczki MKS Tęczy Leszno podejmą drużynę UKS Lider Swarzędz.
Organizator: MKS Tęcza Leszno.
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WYDARZYŁO SIĘ
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE ZA NAMI
Miłe i pełne wrażeń popołudnia spędzili uczestnicy warsztatów świątecznych,
które odbyły się w siedzibach Leszczyńskiego Banku Żywności oraz
Stowarzyszenia Echo.
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
młodzież
z
leszczyńskich
szkół.
Podczas
warsztatów
wszyscy
w dobrych humorach i z wielkim zaangażowaniem przygotowywali ozdoby
świąteczne, dekorowali pierniki, a także ozdabiali kartki świąteczne.
Każda wykonana ozdoba miała swój własny charakter i wyróżniała się kolorem oraz kształtem, czego efekt
zaobserwować można było na stołach, przy których wykonywane były rękodzieła.
Przygotowane pierniki oraz świąteczne ozdoby rozdane zostały mieszkańcom przez Prezydenta Miasta Leszna,
przedstawicieli organizacji pozarządowych i wolontariuszy w ramach „Świątecznej Akcji leszczyńskich NGO”.
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SPOTKANIE JUBILEUSZOWE
I RECITAL MICHAŁA SZPAKA
W środę, 18 grudnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie
odbyło się świąteczne spotkanie jubileuszowe dla podmiotów
obchodzących jubileusz swojej działalności w roku 2019 oraz
wolontariuszy w podziękowaniu za ich aktywność. Prezydent Miasta
Leszna podziękował wszystkim zebranym za zaangażowanie
społeczne i podejmowane działania na rzecz lokalnej społeczności.
Na scenie listy gratulacyjne odebrało 45 organizacji pozarządowych oraz instytucji. Po części oficjalnej odbył się
recital Michała Szpaka.
Jubilaci 2019 roku:










Pierwszy rok działalności:
Fundacja „Terapia i Wsparcie”;
Stowarzyszenie Dedalus;
Stowarzyszenie "Oddajesz-Pomagasz";
Stowarzyszenie PLAYER’Z;
Stowarzyszenie Przyjaciół Bezglutenowej Mamy;
Stowarzyszenie "Sztuka dla wszystkich";
Stowarzyszenie Zaborowianie;
Stowarzyszenie Pasjonatów Sportu i Podróży;
Fundacja Arteles.













5-lecie:
Fundacja DELHAN Uśmiech w Barwach Tęczy;
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Totus Tuus;
Fundacja Ratujmy Zabytki Drewniane;
Klub Sportowy Futsal Leszno;
Leszczyński Klub Karate INARI;
Stowarzyszenie Agencji Wielkopolskich;
Stowarzyszenie FM BMW Grupa Zachód;
Stowarzyszenie "Kotwica" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lesznie;
Stowarzyszenie Przyjaciół Szwajcarii;
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie;
Stowarzyszenie „Przystań” Leszno.







10-lecie:
Dom Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny;
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Okręg Leszno;
Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej Szkoły Rolniczo-Budowlanej;
Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno;
Leszczyńskie Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych.
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15-lecie:
 Chór Ex Gaudio Cordis;
 Fundacja Edukacyjna Pro Musica;
 Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie;
 Stowarzyszenie „Działajmy Dla Leszna”;
 Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Romana Maciejewskiego;
 Wielkopolski Związek Biegu na Orientację;
 Klub Rotary.




20-lecie:
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie;
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Leszno;
Wielkopolski Okręgowy Związek Kręglarski.







25-lecie:
Klub „Twój Styl”;
Leszczyński Klub Speedrowerowy Szawer Leszno;
Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka"
Orkiestra Dęta Miasta Leszna;
Zespół Taneczny Puenta.





30-lecie:
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo–Wschodnich;
Uczniowski Klub Sportowy GROM Leszno;
Związek Sybiraków Oddział Leszno.






35-lecie:
Dziecięco – Młodzieżowa Kapela Dudziarska „Ignysie”;
Leszczyńskie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów" w Lesznie;
Rodzinne Ogrody Działkowe „Międzylesie” w Lesznie;
Stowarzyszenie Monar. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień.



50-lecie:
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne.



55-lecie:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Lesznie.



70-lecie:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie.



75-lecie:
Liga Obrony Kraju.



100-lecie:
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Lesznie.
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Organizator: Miasto Leszno, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury.

MAGIA ŚWIĄT JEST WŚRÓD NAS!
23 grudnia załoga kilkunastu Mikołajów zjechała na linach z dachu szpitala w Lesznie, by następnie przekazać
świąteczne upominki dla dzieci z Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Wśród
Mikołajów byli: zawodowi żołnierze, strażacy z Leszna i policjant z leszczyńskiej Komendy Policji. W wydarzeniu

uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Survival Team Leszno, Leszczyńskiego Stowarzyszenia
Spadochroniarzy Feniks, 15 Specjalna Drużyna Harcerska im. 62 Kompanii Specjalnej Commando, Kamil Łukaszyk
oraz Miasto Leszno. Na naszej stronie można zobaczyć materiał filmowy z akcji.

ZAJĘCIA TANECZNO – PLASTYCZNE W SP 4
Po świąteczno-noworocznej przerwie do zajęć powrócili członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia „Nasz Dom –
Nasz Świat”. Podczas inaugurujących bieżący rok zajęć uczestnicy rozpoczęli naukę choreografii do „Tańca
Ukłonów”. Chęci do nauki nie brakowało i wszyscy bardzo szybko opanowali podstawowe kroki. Po zakończonej
lekcji tańca przyszedł czas na zajęcia plastyczne, podczas których uczestnicy stworzyli piękne, kolorowe skarbonki,
które pomogą w realizowaniu tegorocznych planów stowarzyszenia.

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W KROKUSIE
18 grudnia w siedzibie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturowego Krokus odbyły się warsztaty rodzinne. Uczestnicy
wspólnie wykonywali aromatyczne zimowe herbatki oraz rodzinne kalendarze noworoczne. Dzięki wykonanym
kalendarzom każdy będzie pamiętać o ważnych datach dla swojej rodziny.
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INSTRUKTORZY SURVIVAL TEAM EDUKUJĄ
Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie instruktorzy Survival Team uczestniczyli w spotkaniu
edukacyjnym z uczniami klas ósmych. Tematem spotkania był survival, wspinaczka, oraz bezpieczeństwo podczas
organizowanych wyjść w góry, czy poza miasto. Instruktorzy podzielili się z uczestnikami kilkoma ważnymi
informacjami dotyczącymi planowania aktywności terenowej i zasad bezpieczeństwa, które muszą im towarzyszyć.

SENIOR – TO BRZMI DUMNIE
7 stycznia we Klubie Seniora „Wrzosowy Zakątek” odbyło się pierwsze tegoroczne spotkanie, promujące aktywność
wśród seniorów. Podczas spotkania uczestnicy uprawiali gimnastykę mózgu, która w wieku senioralnym jest
czynnikiem zabezpieczającym - profilaktyką sprawności umysłowej. Podstawowym jej zadaniem jest integracja myśli i
działań, a wiec idealna współpraca umysłu i ciała. Każde spotkanie to dużo radości, wiele śmichu i co najważniejsze
poczucie wspólnoty dla seniorów. Zadania realizowane są w ramach projektu "Wrzosowy Zakątek 2020"
współfinansowanego przez Miasto Leszno i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie.

PADŁ KOLEJNY
REKORD PODCZAS
WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP)
podczas 28. finału 12 stycznia 2020 roku
zebrała kwotę ponad 115 mln zł, wynika z
ostatnich danych przekazanych przez
fundację. To rekordowa kwota w historii 28 lat corocznej zbiórki pieniędzy na
zakup sprzętu medycznego dla szpitali. Pełną kwotę poznamy w marcu.
Wielka
Orkiestra
Świątecznej
Pomocy w tym roku działała
w
1760
sztabach.
Liczba
wolontariuszy wyniosła blisko 120 tys. osób. Jednym z wolontariuszy
był Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak, który wspiera orkiestrę
od lat. Hasło tegorocznego finału to „Wiatr w żagle – dla zapewnienia
najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej
medycynie zabiegowej”.
To nowy rekord, udało się zebrać ponad 20 milionów więcej niż rok
temu. Ostateczną kwotę poznamy 8 marca. Deklarowana suma nie
obejmuje między innymi pieniędzy z aukcji internetowych, które trwają do 24 stycznia.
Podobnie jak w zeszłym roku, Leszno grało dla WOŚP. Była "Zabawa Orkiestrowa" w Zespole Szkół Specjalnych
i Szkole Podstawowa nr 7, w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbył się X Halowy Turniej Piłki Nożnej
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poświęcony pamięci Leszczyńskich Przyjaciół WOŚP, zorganizowana była zbiórka krwi w punkcie krwiodawstwa w
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie. Na Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie odbył się test
Coopera w wodzie pn. „PŁYWAM DLA WOŚP”, a w Szkole Podstawowej nr 13 zorganizowany został festyn rodzinny
pod hasłem „Wiatr w żagle”. Ponadto były organizowane biegi zarówno w terenie jak na bieżniach mechanicznych.
Odbył się również XIX Rajd Samochodowy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowany przez
Automobilklub Leszczyński. Tradycyjnie już w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie zorganizowano koncert „Małe
serduszka grają dla Orkiestry”.
W Hali Trapez rozegrany został mecz koszykarski MKS Tęczy Leszno z MKS
MOS Konin, który zakończył się zwycięstwem gospodarzy 86:38. Mecz miał
specjalną oprawę związaną z akcją "Kropla wody dla Australii", zainicjowaną
przez Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Lesznie Rafała Zalesińskiego. Na
hali
przygotowana
została
wyjątkowa wystawa zdjęć z
objętej ogromnymi pożarami
Australii, zaprezentowana była
flaga tego kraju, rozdawane były
ulotki na temat akcji, a w przerwach spotkania przeboje muzyczne z
dalekiego kontynentu zaprezentowały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr
20 im. Baśniowa Kraina. Więcej o akcji można przeczytać na specjalnej
stronie założonej na portalu społecznościowym Facebook pod nazwą
Kropla Wody Dla Australii. Według wstępnych danych w Lesznie zebrano
ponad 200 tys. zł. Finał WOŚP odbył się na leszczyńskim Rynku - o godz.
20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA, zostało wysłane leszczyńskimi balonami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w pomaganie
i zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzenia i obejrzenia galerii na
naszej stronie i w lokalnych mediach.
Jak to wszystko się zaczęło?
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej
założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł
Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke. Dopiero po pierwszym Finale, który miał miejsce 3 stycznia 1993
roku, WOŚP została zarejestrowana w sądzie. Jurek Owsiak o początkach fundacji mówi tak: „Wcześniej w ogóle nie
myśleliśmy o tym, żeby zakładać Fundację, a pierwsza zbiórka pieniędzy była organizowana w oparciu o potrzeby
kardiochirurgii dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To właśnie tam istniała fundacja, która już od
pewnego czasu zbierała pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Kiedy ogłosiliśmy w telewizyjnym
programie Róbta co chceta zaproszenie do pierwszego Finału, myśleliśmy o jednorazowym happeningu i wielkiej
zabawie, która miała przynieść wymierne korzyści. Ale jakie? Tego nikt nawet nie przewidywał. Sukces pierwszego
Finału pozwolił na podział zebranych pieniędzy pomiędzy wszystkie ośrodki kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Tym
samym akcja nabrała znaczenia ogólnopolskiego, a nasze pierwsze zakupy w sposób istotny wpłynęły na poprawę
pracy polskich kardiochirurgów dziecięcych. Sukces Pierwszego Finału spowodował, że postanowiliśmy powołać do
życia Fundację, która podjęłaby się zorganizowania następnego Finału. Czyli poszliśmy za ciosem”.
Więcej o fundacji WOŚP i jej działaniach można przeczytać na stronie: www.wosp.org.
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
BRĄZOWI POLONIŚCI
Dwa brązowe krążki przywożą zawodnicy Polonii 1912 Leszno z Mistrzostw Polski
Juniorów rozgrywanych w Tarnowie Podgórnym.
Trzecie miejsce w kategorii sprint zdobyła Nicoletta Dudziak. Drugi brąz również
w kategorii sprint dorzuca Mateusz Klecha. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców!
Organizator: Polski Związek Kręglarski.

ŚWIĄTECZNY TURNIEJ MINI SIATKÓWKI I RZUCANKI
W weekend 21-22 grudnia w hali sportowej na Zatorzu odbył się Świąteczny Turniej Minisiatkówki i Rzucanki.
W zawodach uczestniczyło około 300 zawodników i zawodniczek ze Zbąszynka, Jarocina, Poznania, Krotoszyna,
Gostynia, Kalisza, Komornik, Głogowa, Lubina, Wrześni i Murowanej Gośliny.
Ponad 6 godzin gry przyniosło uczestnikom mnóstwo pozytywnych emocji i wrażeń.
Po turnieju młodzi siatkarze wraz z Rodzicami usiedli do przedświątecznego stołu. Podczas spotkania odbyło się
zaprzysiężenie na tygrysa, a dzieciom zostały wymalowane wąsy - charakterystyczny znak UKS 9.

Organizator: UKS 9 Leszno.

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

13

14

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

XXI TURNIEJ SZACHOWY TRZECH KRÓLI PUCHAR
PREZESA RAWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Turniej rozegrano na dystansie 7 rund, tempem 15 min na zawodnika.
Przy szachownicy stawiło się 5 zawodników Wieniawy.
Najlepszym wynikiem może się pochwalić Tomasz Mocny, który z 4,5 pkt. zajął
8 miejsce. Tuż za nim, na 9 pozycji, uplasował się Marcin Anders (również 4,5
pkt.). 17 miejsce z 4 pkt. zajął Mateusz Wleklik, 23 miejsce z 3,5 pkt – Julia
Samol i 30 miejsce z 3 pkt. – Tymon Jankowiak.
Warto też dodać, że Julia odebrała nagrodę dla najlepszej kobiety.
Organizator: Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

ZWYCIĘSTWO KOSZYKAREK MKS TĘCZA LESZNO
W niedzielę 12 stycznia na parkiecie hali Trapez koszykarki MKS Tęczy Leszno,
wysoko pokonały drużynę MKS MOS Konin. Mecz lepiej rozpoczęły
zawodniczki z Konina, i to one jako pierwsze objęły prowadzenie. Po chwili
jednak leszczynianki uspokoiły grę i uregulowały swoje celowniki – efektem
wygrana pierwsza kwarta w stosunku 20:15. Na początku drugie kwarty zespół
gości odrobił część strat i zbliżył się do MKS Tęczy na 3 „oczka”, wówczas
bardzo dobra serią trafień popisała się Iga Walentkowska, dzięki czemu
leszczynianki znów odskoczyły. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 35:27.
Druga część spotkania to już zupełnie inny obraz gry. Zespół z Leszna bardzo
dobrze grał w obronie i wyprowadzał groźne dla przeciwniczek kontrataki. Skuteczna gra spowodowała, że po
trzeciej kwarcie na tablicy wyników widnieje wynik 60:37. Ostatnia kwarta kończy się wynikiem 26:1, a cały mecz
86:38. Podczas spotkania pomiędzy MKS Tęczą Leszno, a MKS MOS Konin oficjalnie rozpoczęto akcję „Kropla wody
dla Australii”, której celem jest zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar i zwierząt dotkniętych pożarami.
Organizator: MKS Tęcza Leszno.

10. KOLEJKA LESZCZYŃSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ
12 stycznia w Hali Sportowej przy Gimnazjum nr 9 odbyła się 10. Kolejka Leszczyńskiej Ligi
Piłki Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Leszna. Wyniki 10. kolejki XVIII LLPS:
Lespin Volleyball Team - Piekiełko Leszno 2:1 (25:22; 25:13; 20:25);
Magik Mięta Team - Iniemamocni 3:0 (25:15; 25:21; 25:18);
Sokół Perkowo - Fenix Volley 0:3 (21:25; 23:25; 19:25);
Toyota Mikołajczak - Art Cake 2:1 (25:23; 25:20; 24:26);
Bricomarche Kościan - SMS Amator Głogów 0:3 (18:25; 14:25; 23:25).
Organizator: UKS 9 Leszno.
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PRZYGOTOWANIA CZAS ZACZĄĆ
13 stycznia po przerwie zimowej przygotowania do sezonu wznowili seniorzy
Stainer Polonii 1912 Leszno. Podopieczni Jędrzeja Kędziory mają już precyzyjnie
zaplanowany okres przygotowawczy. Bardzo ciekawie wyglądają sparingi, wśród
których niewątpliwie najbardziej atrakcyjnie zapowiada się pojedynek
z II-ligowymi rezerwami Lecha Poznań.
18.01 - Lech II Poznań
25.01 - Zagłębie II Lubin
1.02 - Jarota Jarocin
8.02 - wolny termin / gra wewnętrzna
15.02 - Chrobry II Głogów
22.02 - Krobianka Krobia

LESZCZYŃSKI SPORTOWIEC MIESIĄCA
Znamy zwycięzcę plebiscytu na Leszczyńskiego Sportowca Miesiąca przeprowadzanego przez portal
www.leszczyńskisport.pl W grudniu najwięcej głosów zebrał Krzysztof Misiaczyk reprezentujący klub MKS Real
Astromal Leszno.
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ZOSTAW SWÓJ 1% W LESZNIE
Urząd Miasta Leszna po raz kolejny realizuje kampanię społeczną "Zostaw swój 1% w Lesznie”, której celem jest
zachęcanie mieszkańców Leszna i sympatyków miasta do przekazywania 1% należnego podatku na rzecz lokalnie
działających organizacji pożytku publicznego.
Tak jak w ubiegłym roku mają Państwo możliwość zdecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego na rzecz
wybranej organizacji pożytku publicznego. Podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym warto pamiętać
o organizacjach pożytku publicznego, które działają na terenie naszego miasta i zostawić swój 1% w Lesznie.
Podstawowe zasady
• 1% podatku dochodowego mogą przekazać składający formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38
• 1% podatku dochodowego mogą przekazać również emeryci - jeżeli złożą PIT-OP
• przekazanie 1% podatku dochodowego może nastąpić wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego
wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego i umieszczonych w ogólnopolskim wykazie organizacji pożytku
publicznego dostępnym na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego (https://www.niw.gov.pl/)
• na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% podatku dochodowego tylko jednej organizacji,
pamiętając, że przekazywana kwota nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% należnego podatku
wynikającego z wyliczeń na formularzu PIT,
• podatnik podaje w formularzu PIT pełny 10 – cyfrowy numer Krajowego Rejestru Sądowego i nazwę
wybranej organizacji pożytku publicznego oraz kwotę odpisu 1% podatku dochodowego,
• podatnik w rubryce formularza PIT zatytułowanej "Informacje uzupełniające" może podać informacje
określające sposób dysponowania przez organizację przekazanymi środkami,
• 1% odpisanych przez podatnika środków, Urząd Skarbowy przekaże na konto określonej organizacji pożytku
publicznego w lipcu,
• 1% podatku można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania
podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu
składania zeznań podatkowych (termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia dla ryczałtowców
oraz 30 kwietnia dla pozostałych podatników).
Dla kogo 1%?
To ważna decyzja. My zachęcamy, aby wspierać nasze lokalne organizacje, ponieważ to właśnie dzięki ich działalności
wsparcie otrzymują nasze dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, chore, ubogie, wykluczone czy po prostu
mniej zaradne. Leszczyńskie organizacje pozarządowe podejmują wiele inicjatyw i działań dla wspólnego dobra nas
wszystkich. Organizują bezpłatną ofertę kulturalną, edukacyjną, zajęcia sportowe, czy też opiekę dla potrzebujących.
Pomagają w rozwijaniu pasji i zainteresowań, otaczają opieką bezdomne zwierzęta, a także niosą pomoc tam, gdzie
jest taka potrzeba.
Kto może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego?
•
•

podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z zbycia
papierów wartościowych),
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
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podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej
stawki podatku,
emeryci i renciści mogą przekazać 1 % podatku na dwa sposoby:
a. samodzielnie wypełniając PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS,
b. wypełniając i przekazując do właściwego Urzędu Skarbowego specjalny PIT-OP, bez konieczności
samodzielnego rozliczenia z urzędem skarbowym.

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.
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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%.

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.

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do
otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
za rok 2019.
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8

KRS
NAZWA
0000277339
FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ"
0000510810
FUNDACJA DELHAN UŚMIECH W BARWACH TĘCZY
0000399979
FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH
0000153535 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA
KOMEŃSKIEGO W LESZNIE
0000548026
FUNDACJA LONDON POLISH SOCIETY
0000076552
FUNDACJA "ODZEW"
0000133582
FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ
0000466115
FUNDACJA STREFAPL
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0000212272
0000588215
0000420287
0000070363
0000034807
0000055194
0000031247
0000055622
0000385915
0000309320

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

0000074145
0000024646
0000078144
0000614310
0000348075
0000379351
0000034219
0000068839
0000578402
0000296593

29
30
31

0000306349
0000330978
0000219986

32
33
34

0000056976
0000427837
0000028529

35
36

0000044643
0000213545

37
38

0000299087
0000266321
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FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA
KATOLICKA FUNDACJA "ROZRADUJ SIĘ W PANU"
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE
LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA"
LIONS CLUB LESZNO 2000
MIEJSKI KLUB PŁYWACKI ASTROMAL-LESZNO
POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO
W LESZNIE
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH z dopiskiem: Koło Leszno
RUCH TRZEŹWOŚCIOWY W LESZNIE
STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE
STOWARZYSZENIE KATOLICKIE SENIORÓW IM. JANA PAWŁA II
STOWARZYSZENIE "KOLORY"
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE"
STOWARZYSZENIE LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"
STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM.
GEN. DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA
MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE
STOWARZYSZENIE "PRZYJACIEL SZKOŁY" W LESZNIE
STOWARZYSZENIE WYGRAJ SIEBIE
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY "WIELKOPOLSKA", MKS REAL-ATROMAL LESZNO, cel szczegółowy
MKS REAL-ASTROMAL
TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W
LESZNIE
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4 W LESZNIE
ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, cel szczegółowy: Hufiec
Leszno
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DOTACJE I KONKURSY
FUNDACJA mBANKU
Celem Programu jest dofinansowanie 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: budżet programu 660 000zł;
Termin składania wniosków - 23 stycznia 2020; Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie Konkursu.
Po wypełnieniu formularz należy przesłać na adres mailowy fundacja@mbank.pl lub pocztą tradycyjną na adres:
Fundacja mBanku, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa. Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.mbank.pl

FUNDACJA „DBAM O ZDROWIE”
Celem Konkursu jest finansowe i proceduralne wsparcie podmiotów (Wnioskodawców) w działalności związanej
z pomocą osobom chorym, których dochody lub sytuacja życiowa nie pozwalają na prowadzenie kompleksowej
terapii farmakologicznej. Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń
organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy tych organizacji z innymi podmiotami w
celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych. Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na
jeden projekt.
Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe posiadające status fundacji lub stowarzyszenia,
Wysokość dotacji
 budżet Konkursu 1 000 000 zł;
 wysokość Grantu to 50% kwoty wkładu własnego Wnioskodawcy tj. maksymalnie 100 000 zł;
Termin składania wniosków: od 25 listopada 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.dozfundacja.pl
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OTWARTY KONKURS OFERT PROGRAMU ASOS EDYCJA
2020 WYSTARTOWAŁ
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz
zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Program pozwoli na
zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz
solidarności i integracji wewnątrz i międzypokoleniowej.
Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:
1)w Priorytecie I. Edukacja osób starszych: zwiększeniu różnorodności i poprawie jakości oferty edukacyjnej dla osób
starszych:
2) w Priorytecie II. Aktywność społeczna promująca integrację
wewnątrz- i międzypokoleniową: tworzeniu warunków dla
integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału
intelektualnego seniorów, m.in. przez pogłębianie wiedzy na temat
zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących
wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do
starości; szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i
zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby
młode lub grupy osób w różnym wieku oraz działań
wolontarystycznych osób młodych na rzecz osamotnionych osób
starszych, np. usługi świadczone na rzecz osób o ograniczonej samodzielności;
3) w Priorytecie III. Partycypacja społeczna osób starszych: rozwojowi zróżnicowanych form aktywności społecznej,
w tym upowszechnianiu wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udziałowi osób
starszych w sferze polityki, np. upowszechnieniu działań wolontarystycznych w działaniach lokalnych;
4) w Priorytecie IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne): zwiększeniu dostępności, podniesieniu
jakości usług społecznych oraz wspieraniu działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji („usługi zewnętrzne")
Program ASOS adresowany jest przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych, a także m.in. organizacji
wyznaniowych, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółek akcyjnych lub
spółek z ograniczoną odpowiedzialnością działających na rzecz osób starszych. Uwaga, dotyczy to podmiotów, które
nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Wysokość dotacji: Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 20 tys. zł do 200 tys. zł.
Wymagany wkład własny to co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Co ważne, za wkład własny uznaje się zarówno
wkład finansowy, jak i osobowy. Budżet programu na rok 2020 to 40 mln zł. Termin składania ofert do 31 stycznia
2020 r. do godz. 16.00
W konkursie ogłoszonym w ramach Programu należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną
w Generatorze Ofert. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej www.asos2020.mpips.gov.pl/.
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EOG PROGRAM KULTURA:
DZIAŁANIE 1
„POPRAWA ZARZĄDZANIA
DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”
Celem działania jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym
poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia
działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa
kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie
infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego
Kto może składać wnioski: 1. Publiczne instytucje kultury. 2. Archiwa państwowe. 3. Publiczne szkoły i uczelnie
artystyczne. 4. Kościoły i związki wyznaniowe. 5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury. 6. Jednostki samorządu
terytorialnego. 7. Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii. Wnioski można składać indywidualnie albo w partnerstwie.
Wysokość dotacji: Całkowity budżet: 60,2 mln euro Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego - 46,7 mln euro Poddziałanie1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa
kulturowego – 13,4 mln euro Wysokość dofinansowania: 0,5 – 3,5 mln euro kosztów
kwalifikowalnych Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu - do 30 kwietnia 2024 TERMIN
SKŁADANIA WNIOSKÓW: 16 marca 2020 DODATKOWE INFORMACJE: Pełna wersja ogłoszenia
https://eogkultura.mkidn.gov.pl/

PROGRAM KULTURA – DZIAŁANIE 2
„POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”
Program przewiduje dofinansowanie projektów współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami
a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego
z poniższych zakresów, tj.: – przedsiębiorczości kulturalnej, – rozwoju publiczności, – wsparcia mniejszości etnicznych
i narodowych.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
 Muzyka i sztuki performatywne;
 Sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe);
 Dziedzictwo kulturowe;
 Przemysły kultury;
 Przemysły kreatywne;
 Literatura i krytyka sztuki;
 Edukacja kulturalna;
 Edukacja artystyczna.
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Kto może składać wnioski: publiczne instytucje kultury archiwa państwowe szkoły i uczelnie artystyczne kościoły
i związki wyznaniowe organizacje pozarządowe z sektora kultury jednostki samorządu terytorialnego
Wysokość dotacji: Całkowity budżet: 12.3 mln euro Wysokość dofinasowania: 0,1 – 0,5 mln euro kosztów
kwalifikowalnych Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu - do 30 kwietnia 2024 Minimalna
wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000 euro. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500
000 euro.
Termin składania wniosków: Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można
składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie
www.eogkultura.mkidn.gov.pl).

FUNDACJA LOTTO IM. HALINY KONOPACKIEJ
Celem Konkursu jest współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspierane są
także inicjatywy innych organizacji non-profit ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej
wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać wsparcie:
 sport,
 kultura, dziedzictwo narodowe
 edukacja,
 pomoc społeczna.
Wnioski mogą składać organizacje non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby
sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne
organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego. Wysokość dotacji nie została określona.
Termin składania wniosków - o wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy. Warunkiem uzyskania
Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie
http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym
„Wniosku o wsparcie”.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/

FUNDACJA PZU
Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania i mieszczący
się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. Cenione są
skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po
zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.
Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, tj. organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie
przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające
osobowość prawną.
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Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania nie została wskazana. Jeżeli kwota wnioskowana w trybie
pozakonkursowym przekracza 100 000 zł, zgodnie ze Statutem Fundacji, wniosek dotacyjny kierowany jest do
rozpatrzenia przez Radę Fundacji PZU.
Termin składania wniosków trwa przez cały rok. Podstawą ubiegania się o dotację (zarówno w ramach konkursu jak
i w trybie pozakonkursowym) jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza wniosku dotacyjnego, przesłanego
pocztą lub dostarczonego osobiście do Biura Fundacji w dwóch egzemplarzach wraz załącznikami – aktualnym
odpisem KRS (nie starszym niż 3 miesiące) oraz kopią statutu.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://fundacjapzu.pl

DOTACJE POLSKIEJ FUNDACJI NARODOWEJ
Wsparcie finansowe Polskiej Fundacji Narodowej w szczególności adresowane jest do organizacji pozarządowych,
których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej.
Na co można uzyskać dofinansowanie:
1.Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej. upowszechniania w kraju i za granicą
wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania
martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania
i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa
przyrodniczego.
Wsparcie finansowe mogą uzyskać podmioty posiadające osobowość prawną, a w szczególności organizacje
pozarządowe (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Termin składania wniosków jest ciągły.
Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem
realizacji projektu. Koszty administracyjne mogą wynosić maks. 15 % całkowitego kosztu projektu.
Wysokość wsparcia: max 95 %.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.pfn.org.pl.
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PROGRAM „KLUB” NA ROK 2020
Celem Programu jest dofinansowanie działalności prowadzonej przez
podmioty funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych – kluby
sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej oraz miejsca
poprawy stanu kondycji fizycznej społeczeństwa.
Głównymi celami programu są:
 upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży;
 wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej;
 wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego –
klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży;
 inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży;
 optymalizacja
wykorzystania
potencjału
infrastrukturalnego
przez
samorządy
lokalne
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Wnioski mogą składać:
 kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej
jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży
 uczniowskie kluby sportowe.
Wysokość dotacji:
 budżet Programu na rok 2020 - 40 000 000 zł;
 10 000 zł dotacji dla Klubu wnioskującego o wsparcie dla jednej sekcji;
 15 000 zł dotacji dla Klubu wnioskującego o wsparcie więcej niż jednej sekcji (klub wielosekcyjny);
 stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca lub szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela
wf) prowadzących zajęcia sportowe wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł
(w przypadku klubu wielosekcyjnego); w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy
kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach;
 kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego
wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego.
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do 15 marca 2020 r.
Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym AMODIT, dostępnym
pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Na etapie naboru, wypełniony formularz wniosku (wraz z załącznikami:
sprawozdaniem finansowym, aktualnym odpisem lub wydrukiem komputerowym z Krajowego Rejestru Sądowego
oraz statutem wnioskodawcy) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną. Datą złożenia wniosku o
dofinansowanie jest data wysłania aplikacji w systemie elektronicznym AMODIT.
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl
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AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ KRAJOWY: NOWE
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INICJATYW OBYWATELSKICH
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Źródło: www.aktywniobywatele.org.pl
---------------------------------------SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
TEL. 65 529 54 03 E-MAIL NGO@LESZNO.PL

29

30

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

Przypominamy, iż Miasto Leszno wdrożyło generator ofert eNGO, który dostępny
www.leszno.engo.org.pl – składanie ofert odbywa się tylko i wyłącznie przez ten generator

jest

pod

adresem

eNGO.org.pl to platforma internetowa stworzona z myślą o organach administracji publicznej oraz organizacjach
pozarządowych, które współpracują w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz ustawę o sporcie. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich zarejestrowanych organizacji pozarządowych (pod
adresem www.engo.org.pl) a do korzystania z niej potrzeba jedynie komputera z dostępem do Internetu.
Korzystanie z aplikacji jest dla organizacji pozarządowych BEZPŁATNE. Dodatkowo, w ramach pakietu usług
wykupionego przez samorząd otrzymują Państwo wsparcie telefoniczne i mailowe (np. w przypadku problemów
technicznych związanych z obsługą aplikacji). Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie Państwo pod adresem
www.engo.org.pl/pomoc. Znajdą tam Państwo również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące
działania systemu oraz instrukcję obsługi oraz link do filmów instruktażowych zamieszczonych w serwisie „youtube”
pokazujące jak zarejestrować organizację oraz jak złożyć ofertę.
Dostęp do konta możliwy jest pod adresem www.engo.org.pl, po wybraniu właściwego województwa na mapie,
kliknięciu w konto samorządu, do którego chcemy złożyć ofertę.
Przed złożeniem oferty należy organizację zarejestrować w systemie. Ważne! Tylko jedna osoba rejestruje konto
organizacji, po czym to ona zakłada innym osobom z organizacji (użytkownikom) konta dostępu, już po zalogowaniu
się do swojego konta. Tak więc osoba zakładająca konto jako pierwsza (w ramach jednej organizacji) widziana jest
w systemie jako swego rodzaju administrator konta organizacji. Prosimy nie zakładać więcej niż jednego konta dla
danej organizacji pozarządowej.
Korzystanie z aplikacji przez organizację pozarządową niesie ze sobą wile korzyści, m.in:
 Wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów z ofert i sprawozdań (rachunkowych, związanych
z harmonogramem oraz kompletności wypełnienia wszystkich pól i dołączania załączników);
 Pilnowanie przez aplikację spełnienia warunków konkursowych w miarę wypełniania oferty;
 Informowanie organizacji pozarządowych o statusie oferty dzięki wysyłaniu przez system automatycznych
powiadomień;
 Ułatwienia związane z komunikacją pomiędzy pracownikami organu administracji publicznej i organizacjami
pozarządowymi; Możliwość posiadania wielu kont w ramach jednej organizacji umożliwia pracę kilku osób
nad tą samą ofertą/sprawozdaniem, w tym samym czasie;
 Możliwość tworzenia szablonów i ich wykorzystywania do ponownego złożenia oferty;
 Zaczytywanie większości danych z aktualnej wersji oferty do sprawozdania; Pogrupowanie wydatków
w sprawozdaniach według numerów pozycji kosztorysów (rodzaju kosztów) ułatwia ich sprawdzanie.
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100. ROCZNICA POWROTU LESZNA DO MACIERZY
OBCHODY 100 – LECIA POWROTU LESZNA DO MACIERZY
Prezydent Miasta Leszna oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Leszna mają zaszczyt zaprosić na uroczystości 100. Rocznicy
Powrotu Leszna do Macierzy.
Główne obchody 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy
odbędą się 17 stycznia, natomiast przez cały tydzień będzie
można uczestniczyć w inicjatywach przygotowanych przez
leszczyńskie instytucje i organizacje.
Środa 15 stycznia
Dzień później 15 stycznia o godzinie 17:00 w Bibliotece Ratuszowej zaplanowany jest pokaz filatelistyczny.
Czwartek 16 stycznia
16 stycznia o godzinie 12:00 w siedzibie Biblioteki Ratuszowej będzie można wybrać się na promocję książki Agnieszki
Glapiak „Legenda o Lesznie”. O godzinie 15:00 w Stacji Biznes rozdawane będą okolicznościowe flagi z logo 100- lecia
powrotu Leszna do Macierzy. W tym dniu o godzinie 18:00 w Galerii Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych
zaplanowany jest także wernisaż pod nazwą „Nukleacja", którego autorką jest Daria Grabsztunowicz.
Piątek 17 stycznia
17 stycznia to dzień, podczas którego będą odbywały się główne obchody 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy.
O godzinie 10:00 w Bazylice pw. Świętego Mikołaja zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny oraz Powrotu
Leszna do Macierzy. O godzinie 12:00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbędzie się XX Uroczysta Sesja
Rady Miejskiej Leszna. Podczas sesji wysłuchać będzie można wykładu prof. Aleksandra Mikołajczaka – prorektora
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie pn. „Powrót Leszna do Macierzy jako spełnienie wolności”.
Uroczysta sesja będzie także okazją do wręczenia wyróżnień honorowych i podziękowań za zasługi dla Miasta.
Na godzinę 17:00 zaplanowane zostały uroczystości patriotyczne przy Pomniku Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego.
Na zakończenie dnia o godzinie 19:00 w Hali Trapez odbędzie się jubileuszowy koncert dla mieszkańców, z udziałem
gwiazd: Katarzyny Skrzyneckiej, Haliny Mlynkowej i Łukasza Zagrobelnego, a także leszczyńskich wykonawców.
Sobota 18 stycznia
W sobotę 18 stycznia w godzinach od 10:00 do 14:00 w Alei Gwiazd Żużla przy Stadionie im. Alfreda Smoczyka
zaplanowano piknik, podczas którego będzie można obejrzeć sprzęt wojskowy, strażacki i policyjny. W trakcie
trwania pikniku będzie można za darmo skorzystać z lodowiska, a także uczestniczyć w grze terenowej. Około
godziny 12:00 Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" zaprezentuje taniec z flagami.
Niedziela 19 stycznia
W niedzielę w Hali Trapez odbędzie się mecz Futsal Ekstraklasy pomiędzy GI Malepszy Futsal Leszno – AZS UŚ
Katowice. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:00.
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Poniedziałek 20 stycznia
W poniedziałek 20 stycznia w godzinach 9.30 - 13.00 odbędzie się zbiórka krwi "Wolność mamy we krwi". Zbiórka
odbędzie się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna przy ulicy Kazimierza Karasia 15, Wymagana wcześniejsza
rejestracja telefoniczna pod numerem 65 529 81 03. Zgłoszenia do 16 stycznia.
Wtorek 21 stycznia
We wtorek o godzinie 17.00 w Muzeum Okręgowym w Lesznie odbędzie się wernisaż wystawy „Styczeń 1920 –
wolność i co dalej? Leszno w latach 1920 – 1939”.

ROK 2020
TO ROK JUBILEUSZU
100. ROCZNICY POWROTU LESZNA DO MACIERZY.
Tak zdecydowali radni podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w przedostatnim dniu minionego roku.
Oto treść stanowiska radnych:
Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:
§1
Pragnienie i czyny kilku pokoleń polskich mieszkańców Miasta doprowadziły do tego, że w 1920 roku, po 127 latach
niewoli, Leszno powróciło w granice odrodzonej Rzeczypospolitej. Rada Miejska Leszna, dostrzegając wagę
i znaczenie tego wydarzenia dla przyszłości miasta oraz jego mieszkańców - ustanawia rok 2020 Rokiem Jubileuszu
100-lecia przyłączenia Leszna do Macierzy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia (czyli 30 grudnia 2019 roku).

SPECJALNY LOGOTYP
Wydarzeniom, które uświetnią obchody 100-lecia odzyskania przez Leszno
niepodległości towarzyszyć będzie specjalnie na tę okazję zaprojektowany
logotyp.
W związku z trwającą rocznicą 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy
zachęcamy do stosowania logotypu w różnych materiałach promocyjnoinformacyjnych, na nośnikach reklamowych, odzieży sportowej i banerach.
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CO W TRAWIE PISZCZY?

Od 5 lutego rozpoczynają się zapisy na ogólnopolski bieg Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w Lesznie.
Bieg, którego celem jest upamiętnienie ostatnich obrońców wolności, walczących na ziemiach polskich jeszcze po
zakończeniu II Wojny Światowej, jest największym biegiem pamięci w Polsce i na świecie. "Tropem Wilczym - Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest też największą imprezą masową towarzyszącą obchodom Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Symboliczny dystans biegu we wszystkich miastach wynosi 1963 metry.
Liczba ta jest nawiązaniem do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka „Lalka”, który został
zamordowany w 1963 roku. W niektórych miastach odbędą się także biegi na 5 i 10 km. Każdy z uczestników biegu
otrzymuje koszulkę z wizerunkiem jednego z Żołnierzy Wyklętych oraz medal pamiątkowy. W każdym mieście
organizatorzy przygotowują dodatkowe atrakcje, takie jak gry miejskie, rekonstrukcje historyczne, występy, wystawy
i inne. Organizatorem "Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, jest Fundacja Wolność i Demokracja
założona w 2006 roku. To niezależna organizacja pozarządowa wspierająca Polaków na Wschodzie, propagująca
wiedzę o historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem Kresów oraz zajmująca się problematyką praw człowieka
i demokracji na terenach byłego ZSRR. Fundacja jest znana z takich inicjatyw jak akcja „Ratujmy Polaków Donbasu”,
„Biało-Czerwone ABC”, czy poświęconego Żołnierzom Wyklętym festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”.
Organizator: Leszczyńscy Patrioci, Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Unia Leszno, Miasto Leszno.
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WIADOMOŚCI
BUDŻET OBYWATELSKI 2020 – TRWA GŁOSOWANIE
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8 stycznia o godzinie 08:00 rozpoczęło się głosowanie na 18 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego
Miasta Leszna, które potrwa do 29.01.2020r. (godz. 23:59:59).
W roku 2020 Budżet Obywatelski Leszna będzie najwyższy w historii samorządu. Stało się tak, po ostatnich zmianach
w ustawie o samorządzie gminnym. Miasta lub gminy nie mogą już samodzielnie decydować o minimalnej kwocie,
jaką przeznaczą do dyspozycji mieszkańców.
W przypadku miasta na prawach powiatu, jakim jest Leszno, musi to być przynajmniej 0,5 procent wydatków
z ostatniego sprawozdania z wykonania budżetu. W Lesznie to 2.080.000 zł. Wysokość BO będzie się co roku
zmieniać, bo co roku wydatki samorządu są inne.
Przypomnijmy, że po raz pierwszy Budżet Obywatelski Miasta Leszna wprowadzono w roku 2014 i wyniósł on
300.000 zł. Ostatni, tegoroczny urósł do 1.200.000 zł i też był rekordowy.
Co jeszcze wiadomo o BO na rok 2020?
Został on podzielony na dwie części. 1.400.000 zł przeznaczono na projekty duże o wartości do 700.000 zł, a 680.000
zł na małe - do 200.000 zł.
Głosować można na stronie: https://leszno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

NGO W LESZCZYNIAKU?
MTL Media Sp. z o.o., jako Firma Zaangażowana
Społecznie, oferuje leszczyńskim organizacjom
pozarządowym wsparcie promocyjne polegające na
nieodpłatnej publikacji tekstów poświęconych Waszym
organizacjom na łamach miesięcznika "Leszczyniak".
Jeżeli jesteście zainteresowani takim działaniem, wyślijcie
maila o treści "NGO w Leszczyniaku" z krótkim opisem
organizacji na adres biuro@mtlmedia.pl
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WŁĄCZ SIĘ DO AKCJI - KROPLA WODY DLA AUSTRALII
Od kilku tygodni napływają do nas wstrząsające wiadomości i obrazy z płonącej Australii. To niewyobrażalna tragedia
na niespotykaną dotąd skalę. Ofiarami są nie tylko ludzie, ale również przyroda. 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 wyniku wielomiesięcznej suszy i rekordowo wysokich temperatur płomienie trawiące Australię są dotkliwe nie
tylko dla ludzi i ich domów, ale także - a może przede wszystkim - dla tamtejszej endemicznej przyrody. W ogniu, czy
na skutek zatrucia dymem, w wyniku odwodnienia, odniesionych ran i poparzeń giną zwierzęta. Te, które być może
przetrwają pożary, będą musiały przeżyć na terenie, gdzie praktycznie nie ma wody i pożywienia. Do tej pory zginęły
m.in. tysiące koali, a także przedstawiciele wielu innych gatunków ssaków (m.in. kangurowatych), ptaków
(kakaduowate, miodojady) i gadów. Niektóre gatunki prawdopodobnie wyginęły bezpowrotnie. Ocalałe zwierzęta
potrzebują opieki i pożywienia.
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. Do akcji "Kropla wody dla Australii" przyłączyło się Miasto Leszno
oraz wielu rożnych Partnerów: instytucji, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, firm, lokalnych mediów
oraz osób, którym los Naszej Ziemi nie jest obojętny. Akcję wspiera również Prezydent Miasta Leszna Łukasz
Borowiak.
Na chwile obecną żywioł jest zbyt silny by go zatrzymać, a jedyne co możemy zrobić to pomóc ludziom oraz
zwierzętom głównie poprzez wpłaty finansowe.
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. Mieszkańcom rozdawane są ulotki informacyjne.
Jeden z partnerów akcji, Fundacja Arena Świat, utworzyła specjalne subkonto, na które można przelewać pieniądze.
Każdy z nas, niezależnie od światopoglądu, zasobności portfela i miejsca zamieszkania, może wesprzeć dotknięty
tragedią kraj. Całość środków zostanie przekazana na organizacje, które bezpośrednio walczą ze skutkami pożarów
w Australii, szczególnie w obszarze środowiska naturalnego i ochrony zwierząt.
W Australii pożary buszu są zjawiskiem naturalnym i cyklicznym, natomiast skala trwających pożarów w tym sezonie
jest przerażająca. To niewyobrażalna tragedia, której rozmiary z każdą sekundą są coraz większe. Australia
potrzebuje naszej pomocy! Wsparcie dla mieszkańców - i zwierząt i ludzi - płynie z całego świata. Pokażmy, że i my
nie jesteśmy obojętni na ten wielki dramat i chcemy włączyć się w akcję pomocową!
Pokażmy naszą solidarność z ofiarami klęski żywiołowej, pomóżmy tym, którzy są na miejscu, często narażając
zdrowie i życie, by nieść ratunek. Im więcej wsparcia wyślemy do Australii, tym więcej istot uda się ocalić. Musimy się
zmobilizować - dla nich, dla nas samych i dla przyszłych pokoleń.
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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 Jak podkreśla Prezes MPWIK Rafał Zalesiński „Działamy lokalnie, ale
myślimy globalnie”. Nie bądźmy obojętni na przyszłość NASZEJ PLANETY! Zapraszamy serdecznie do
obserwowania
i polubienia oficjalnej strony akcji oraz aktywnego włączania się w pomoc dla Australii!
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PROJEKTY PARNTERSKIE
LEŻAKI OBYWATELSKIE
„Leżaki Obywatelskie” są cyklem spotkań w
ramach projektu „Postulaty Młodego Leszna”
realizowanego
przez
Fundację
Centrum
Aktywności Twórczej.
Uczestnikami projektu są młodzi ludzie
zainteresowani sprawami młodzieżowymi,
lubiący działać w grupie, chcący rozwinąć swoje
kompetencje liderskie i osobowościowe oraz
zgłębiający tematy związane z polityką na rzecz
młodych ludzi i edukacją obywatelską.
Uczestnicy projektu są gotowi podjąć wyzwania by
zebrać postulaty młodzieży w Lesznie, a także
wejść w dialog z osobami dorosłymi, które w tej
chwili decydują o ofercie, możliwościach oraz
propozycjach do nich kierowanych.
Jeśli chcesz coś zmienić w dyskutowanym
obszarze,
przyjdź
i
porozmawiaj
z
przedstawicielami Fundacji.
Więcej
informacji
na
temat
„Leżaków
Obywatelskich” dostępne na stronie internetowej
oraz w mediach społecznościowych Fundacji
Centrum Aktywności Twórczej.
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COŚ DLA NAJMŁODSZYCH
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