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AKTYWNE OBYWATELSKIE
LESZNO 2020 – CO NAS CZEKA?
Tegoroczna edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno ma zachęcać
wszystkich do aktywnego działania na rzecz naszej małej ojczyzny i
społeczności lokalnej, a przede wszystkim skupić ma uwagę na
funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Co czeka nas w ramach
Tygodnia Obywatelskiego AOL 2020?
12 września, 11:00 - 14:00, stadion lekkoatletyczny – Mini Piknik AOL połączony z biegiem z okazji
100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy
W biegu weźmie udział 100 biegaczy, każdy z nich będzie miał do pokonania 2020 m. Forma uczestniczenia
w biegu będzie dowolna, istnieje możliwość przejścia dystansu tempem spacerowym. Każda forma
przemieszczania się na własnych nogach jest dopuszczalna. Imprezie sportowej towarzyszyć będzie mini
piknik, na którym duży i mały znajdzie coś dla siebie. Spodziewać się można stoiska gastronomicznego,
edukacyjnego czy artystycznego a temu wszystkiemu towarzyszyć będą liczne atrakcje (bańki mydlane,
festiwal kolorów, ogromne maskotki itp.). Podczas biegu prowadzona będzie zbiórka pieniędzy dla
potrzebującej Ani Jeske, która zmaga się z agresywnym chłoniakiem. O oprawę muzyczną zadba: Tommy
Gustav rezydent cyklu imprez Taste The Music znany również jako Groove Cocktail. Na bieg obowiązują
zapisy! W biegu mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Leszna!
12 września, 15:00 - 19:00, Zatorze- Rojberkowo - Piknik "Świntowanie po Glancowaniu"
Podczas pikniku będzie można włączyć się w liczne gry oraz zabawy związane z gwarą wielkopolską. Liczba
miejsc ograniczona!
14 września, 13:00 - 14:00- Szkolenie online "Uzależnienia behawioralne"
Podczas szkolenia przedstawione i omówienie będą najczęściej występujące uzależnienia behawioralne takie
jak: komputer, internet, gry, hazard, oraz wpływ uzależnienia na funkcjonowanie osoby uzależnionej.
14 – 20 września, 8:00 - 20:00 – Drzwi otwarte w siedzibach Organizacji Pozarządowych i instytucjach
Podczas drzwi otwartych będzie można zapoznać się z działającymi na terenie Leszna organizacjami
pozarządowymi, jednostkami oraz firmami. Szczegółowy harmonogram dni otwartych dostępny tutaj.
Wydarzenia w ramach drzwi otwartych przygotowanych zostało przez lokalne organizacje pozarządowe
i leszczyńskie instytucje.
15 września, 7:30 - 15:30 - Wolontariat Prezydenta
Po raz kolejny podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna Prezydent Łukasz Borowiak zostanie na jeden
dzień wolontariuszem w organizacjach i leszczyńskich instytucjach. Prezydent weźmie urlop i będzie
pracował społecznie. Organizacja/instytucja podpisze wcześniej z Prezydentem umowę wolontariatu i ustali
zakres zadań do wykonania. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września. Podmioty zainteresowane pomocą
Prezydenta mogą kontaktować się z Biurem Pełnomocnika do Spraw Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi pod numerem telefonu 65 529 54 03 lub mailowo na adres: aol@leszno.pl
16 września, 16:30 - 18:30, Randki Obywatelskie
Spotkanie odbędzie się w godzinach od 16:30 do 18:30 na ul. Dąbrowskiego 45a. Nie planujcie nic na ten
czas, dołączcie do nas! Dajcie się zainspirować i poznajcie organizacje, które działają w Lesznie! UWAGA!
Z uwagi na COVID obowiązują zapisy! Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 65 529 54 03.

17 września, 10:00 - Webinarium nt. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych
Spotkanie odbywać się będzie w formie online, za pośrednictwem platformy internetowej. Podczas spotkania
doradczyni omówi aktualnie trwające konkursy oraz zasady aplikowania. Więcej szczegółów oraz link do
zapisów zamieszczone zostaną bliżej wydarzenia na stronie www.pisop.org.pl
17 września, 17:00, Wieczór poetycki "WIOSNA Z PEGAZEM"- POZA KALENDARZEM - Park
Heermanna
Będzie miała miejsce Promocja Zeszytu Literackiego nr 25 pt. „Na krawędzi zamętu”. Rozdawanie
regulaminów 38 KONFRONTACJI. Informowanie o kolejnych imprezach LSTK: „Jesień pod Pegazem”,
„Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki Artystycznej”, „Wystawa Konfrontacje 2020 w Galerii w Ratuszu”,
„Andrzejki Poetyckie”…
18 września – EKO Leszno
Akcja ma na celu popularyzacje działań na rzecz ekologii ochrony środowiska naturalnego. W tym roku
czekają nas wydarzenia oraz akcje, które połączą dwa szczytne cele; dbałość o środowisko oraz niesienie
pomocy. W ramach tej akcji możecie wziąć udział w wydarzeniach:
9:00 - 13:00 „Pomyśl o przyszłości- posadź drzewo” akcja sadzenia drzewek (Nowy Świat parking).
14:00 - 17:00 Piknik ekologiczny w Parku im. J. Heermanna.
17:00 - 19:00 Żywa lekcja w centrum miasta- spacer po Mini Zoo.
19 września, 9:00 - 14:00, Szukanie skarbów w zielonych płucach miasta, razem dbamy o naszą planetę
– start siedziba Leszczyńskiego Banku Żywności.
Rywalizacja 3 drużyn w zabawie podchody. Każda z drużyn wystartuje z siedziby stowarzyszenia o godz.
9:00 i będzie miała za zadanie wykonując różne zadania (drużyna otrzyma od organizatorów zaszyfrowaną
mapę), które znajdzie w ukrytych miejscach zielonych Miasta Leszna dotrzeć do karczmy Borowej. Na mecie
będzie czekało dla uczestników i gości ognisko, napoje oraz wspólna zabawa przy muzyce na bębnach.
Drużyna, która odnajdzie wszystkie 10 ukrytych skarbów- zadań (wykona je filmując), dotrze najszybciej do
mety i zbierze tz. Odpady otrzyma słodki upominek. Dla utrudnienia każda z drużyn będzie miała za zadanie
zebrać najwięcej śmieci znajdujących się w zielonych częściach miasta i na mecie odpowiednio je
posegregować.
19 września, 18:00 - 19:30, Ogniste Dźwięki (Aleja Gwiazd Żużla).
Relaksacyjny koncert mis tybetańskich i gongów. Uczestnicy koncertu leżąc w wygodnych pozycjach są
poddawani „masażowi” dźwiękiem, a każdy fragment ich ciała jest dotknięty przez wibracje i drgania
instrumentów. Fire show – pokaz ogniowy, taniec z ogniem.
20 września, 11:00 - 15:00, Zwiedzanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie.
Przypominamy, że podczas każdego wydarzenia każdy jest zobowiązany do zasłaniania ust oraz nosa jak i
utrzymywania dystansu społecznego (2 m).
Bądźcie z nami!

MINI PIKNIK AOL POŁĄCZONY
Z BIEGIEM Z OKAZJI 100.
ROCZNICY POWROTU LESZNA DO
MACIERZY
Miasto Leszno zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Leszna do
udziału w VI edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno.
Wydarzeniem inaugurującym będzie „Bieg na 100-lecie powrotu
Leszna do macierzy – 2020” oraz mini piknik, który odbędzie się 12
września na Stadionie Lekkoatletycznym, przy ul. 17 Stycznia 68
w Lesznie.
W tym roku VI edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, ale z uwagi na pandemię musiała zostać
bardzo ograniczona i wiele wydarzeń nie może zostać zorganizowanych. Zważywszy na fakt, iż
w 2020 r. obchodzimy 100. rocznicę powrotu Leszna do macierzy zaplanowaliśmy wydarzenia
kulturalne oraz imprezy sportowe, które mają w uroczysty sposób podkreślić wagę tego jubileuszu.
Jedną z imprez będzie Bieg z okazji 100-lecia powrotu Leszna do macierzy, który rozpocznie
tegoroczną akcję AOL. Bieg odbędzie się 12 września na specjalnym dystansie 2020 m. Miejsce
biegu nie jest przypadkowe, jest to teren w pobliżu, którego zawsze odbywał się Wielki Festyn
Aktywności, a lokalizacja stadionu znajduje się na ul. 17 Stycznia, co nawiązuje do daty związanej
z odzyskaniem niepodległości przez miasto. Rozpoczęcie wydarzenia o godzinie 11.00.
Pakiet startowy:
•
•
•
•
•

pamiątkowa koszulka,
medal okolicznościowy,
numer startowy,
flaga,
opieka medyczna

Uwaga! Obowiązuje limit miejsc - 100 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. W biegu
mogą brać udział tylko mieszkańcy Leszna. Zgłaszać się można poprzez formularz
elektroniczny dostępny pod linkiem:
https://tritime.pl/news/w-53/bieg-100-lecia-powrotu-leszna-domacierzy?fbclid=IwAR0XJielQx31m529Ua8ixwVbzzfkWkOxWZOA7N1QUjkCsLxrMNNyJnvP
PSQ

Imprezie towarzyszyć będzie Mini piknik rodzinny ze strefą relaksu przy muzyce, gdzie
przygotowanych będzie mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych mieszkańców Leszna i okolic m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabawy animacyjne
Balonowe zoo
Duże bańki mydlane
Bitwa na balony wodne
Festiwal kolorów
Stoiska degustacyjne
Pokaz kuglarski, grupy bębniarskiej i gitarowej
Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej
Prezentacja ambulansu z wyposażeniem
Prezentacja łodzi RIB
Przejście po moście komandosa, rozpalenie ognia, biwakowanie
Przejażdżki repliką Forda z 1920 r.

Zagra: Tommy Gustav rezydent cyklu imprez Taste the Music znany również jako Groove Cocktail.

Podczas pikniku będzie można zakupić ręcznie robione poduszki oraz prowadzone będą licytacje
i zbiórka pieniędzy na leczenie Ani Jeske.
covid-19: W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną podczas imprezy obowiązywać będzie
reżim sanitarny: w biurze zawodów obsługiwane będą tylko osoby w maseczkach.
W strefie startu i mety oraz tam, gdzie nie można zachować odpowiedniego odstępu zaleca się
zakrywanie ust i nosa.

DRZWI OTWARTE
I INNE INICJATYWY
Co roku akcja Aktywne Obywatelskie Leszno jest okazją do poznania
leszczyńskich instytucji oraz organizacji pozarządowych: fundacji,
stowarzyszeń, klubów sportowych, które przez cały tydzień otwierają
swoje drzwi dla mieszkańców, prezentując w ten sposób swoją ofertę
i działalność.

SZKOLENIE ONLINE
„UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE”
Podczas szkolenia przedstawione i omówione zostaną najczęściej
występujące uzależnienia behawioralne: komputer, internet, gry,
hazard, oraz wpływ uzależnienia na funkcjonowanie osoby
uzależnionej. Szkolenie odbędzie się online 14 września
w godzinach 13:00 – 14:00. Zapisy pod numerem telefonu 608 621 779.

WOLONTARIAT
PREZYDENTA
ŁUKASZA
BOROWIAKA
Po raz kolejny podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna Prezydent
Łukasz Borowiak zostanie na jeden dzień wolontariuszem
w organizacjach i leszczyńskich instytucjach. 15 września Prezydent
weźmie urlop i będzie pracować społecznie.
Organizacja / instytucja podpisze wcześniej z Prezydentem umowę wolontariatu i ustali zakres
zadań do wykonania. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września. Podmioty zainteresowane
zaproszeniem Prezydenta na wolontariat w swojej organizacji mogą kontaktować się z Biurem
Pełnomocnika do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu 65
529 54 03 lub mailowo na adres: aol@leszno.pl
To już kolejna inicjatywa Prezydenta związana z wolontariatem w ramach akcji Aktywne
Obywatelskie Leszno. Poprzez wolontariat można zauważyć jak wielkie spektrum możliwości
i zróżnicowaną paletę propozycji działań daje wolontariat zarówno w samorządach jak
i w organizacjach pozarządowych czy innych instytucjach.
Wolontariat na trwałe zapisał się jako nieodłączny element życia społecznego we współczesnym
świecie i wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności stał się szczególnie cenny.

RANDKI
OBYWATELSKIE
Randki Obywatelskie to niezmiennie cieszące się popularnością
spotkanie, które adresowane jest do przedstawicieli leszczyńskich
organizacji pozarządowych.
Dlaczego fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i spółdzielnie socjalne co roku tak chętnie
w nim uczestniczą?
Bo jest to doskonała okazja do tego by się poznać, porozmawiać i podjąć dyskusję nad wspólnymi,
ważnymi tematami. Co roku baza lokalnych organizacji pozarządowych zwiększa się co najmniej
o jedną pozycję, a na udział w Randkach decydują się także organizacje, które do tej pory w nich
nie uczestniczyły. Jest zatem duża szansa na to, że podczas spotkania pozna się nową organizację
i porozmawia się z interesującymi osobami.
Randkom Obywatelskim zwykle towarzyszy radosna i gwarna atmosfera, niejednokrotnie również
spotkanie skutkuje nawiązaniem owocnych partnerstw i powzięciem wspólnych inicjatyw
i projektów.
UWAGA!
Z uwagi na COVID obowiązują zapisy! Zapisy przyjmujemy pod nr tel. 65 529 54 03.

Dołącz do nas, daj się zainspirować i poznaj organizacje, które działają w Lesznie!

WEBINARIUM DOT. AKTUALNYCH
KONKURSÓW DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Webinarium nt. aktualnych konkursów dla organizacji
pozarządowych. Spotkanie odbywać się będzie w formie online, za
pośrednictwem platformy internetowej.
Podczas spotkania doradczyni omówi aktualnie trwające konkursy oraz zasady aplikowania. Więcej
szczegółów oraz link do zapisów zamieszczone zostaną bliżej wydarzenia na stronie
www.pisop.org.pl. Webinarium nt. aktualnych konkursów dla organizacji pozarządowych odbędzie
się 17 września o godz. 10:00 na platformie ClickMeeting – link zostanie podany w informacji
na www.pisop.org.pl.

WIOSNA Z PEGAZEM –
POZA KALENDARZEM
17
września
o
godzinie
17:00
w
Parku
im.
J. Heermanna odbędzie się spotkanie poetycko – muzyczne
z udziałem poetów i muzyków, wystawa fotoreportaży z imprez
Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz promocja
Zeszytu Literackiego nr 25 pt. „Na krawędzi zamętu”.

EKO – LESZNO
"EKO-Leszno" to inicjatywy, które zostaną podjęte w mieście 18
września br. na rzecz ochrony środowiska. W ramach akcji odbędą
się:

Wydarzenia otwarte:
1) SADZENIE DRZEW
Nadleśnictwo Karczma Borowa zaprasza do udziału w akcji sadzenia 500 sztuk jarzębu brekini.
Sadzenie drzewek rozpocznie się na terenie Nadleśnictwa o godzinie 9:00
i potrwa do godziny 13:00.

2) PIKNIK EKOLOGICZNY
Zabawy na świeżym powietrzu z dawnych lat: gra w klasy, limbo, budowanie mostu, przeciąganie
liny, animacje z chustą dla najmłodszych, a dla młodzieży harcerskie podchody zakończone na
leszczyńskim rynku.
Podczas pikniku serwowane będą potrawy w ekologicznych opakowaniach, będzie można wykonać
eko-karmnik dla ptaków, eko- piórniki oraz koszyczki.
Podczas pikniku odbędą się również pokazy baniek mydlanych, animacje, warkoczyki, malowanie
buziek oraz wiele innych atrakcji.

3) KONKURSY PLASTYCZNO – TECHNICZNE
•

Konkurs zorganizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 5 w Lesznie
i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (dwie kategorie: I/III,
IV-VIII). Uczniowie wykonają prace indywidualne wykorzystując materiały
z recyklingu. Temat tegorocznego konkursu brzmi – „Bądź cool w Eko Lesznie”.

•

Konkurs organizuje Przedszkole nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie. Celem konkursu jest
wykonanie plakatów promujących ochronę naszej planety. Na terenie przedszkola odbędzie
się również happening pn. „Smutna rzeka – brudny los”.

4) DO LASU NA „ŚMIECIOBRANIE”
Niestety w lasach coraz częściej można spotkać śmieci. Z tego powodu Fundacja Arena i Świat
proponuje akcję, dzięki której uczestnicy wydarzenia będą mogli uwolnić otaczającą przyrodę od
zalegających butelek, papierków i plastiku.
Organizatorzy akcji zachęcają do wyjścia na spacer do lasu. Tam złapiesz oddech świeżego
powietrza, dostrzeżesz piękno natury, różnorodność barw oraz zbierzesz trochę śmieci. Warto
zaopatrzyć się w worki na śmieci, kosze, wiaderka, a także rękawiczki ochronne. To może być
niebywała przygoda dla dzieci i całych rodzin.
Fundacja zaprasza do organizowania „Śmieciobrania” we własnym zakresie lub
z zaprzyjaźnionymi osobami w całym okresie akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. Wraz
z organizatorami akcji zachęcamy do przesyłania zdjęć i fotorelacji na adres
fundacja.arena@gmail.com lub na facebooka Fundacji do 20 września br.

5) PEŁNA WYZWAN RODZINNA WYCIECZKA DO LASU
Wycieczka do lasu to idealna okazja, by rozpoznawać gatunki drzew i roślin, zrobić kilka skoków
przez konary i pnie, poczuć zapach świerku i wrzosów, a także wsłuchać się w śpiew ptaków i szum
liści.
Arena Kreatywnej Edukacji zaprasza do organizowania rodzinnych wycieczek. Zdjęcia ze spacerów
można wysyłać na skrzynkę mailową info@arena.edu.pl do 20 września br.

6) „NAKRĘCENI NA POMAGANIE”
W ramach akcji EKO-Leszno odbędzie się zbiórka nakrętek dla podopiecznej Zespołu Szkół
Ekonomicznych. Nakrętki będzie można przekazać w godzinach 8:00 – 19:00
w Zespole Szkół Ekonomicznych.
W ramach promocji działań ekologicznych Polski Związek Niewidomych w Lesznie, Okręg
Wielkopolski kontynuuje zbiórkę nakrętek plastikowych, które zostaną przekazane na wsparcie
osób niepełnosprawnych.

7) EKO kosmetyki
Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza na wydarzenie pod nazwą EKO kosmetyki.
Podczas spotkanie będzie można wykonać scrub do ciała oraz dywaniki łazienkowe ze starych
koszulek. Zapisy online: www.fundacja-cat.pl lub wiktoriafundacjacat@gmail.com
Wydarzenie odbędzie się 18 września w godzinach 17:00-19:00 w biurze Fundacji przy ulicy
Bocznej 6.

Szukanie skarbów
o Naszą Planetę”

w

zielonych

płucach

Miasta

„Razem

dbamy

Rywalizacja 3 drużyn w zabawie podchody. Każda z drużyn wystartuje z siedziby stowarzyszenia
o godz. 9:00 i będzie miała za zadanie wykonać różne zadania (drużyna otrzyma od organizatorów
zaszyfrowaną mapę), na której znajdzie w ukrytych miejscach zielonych Miasta Leszna jak dotrzeć
do karczmy Borowej.
Na mecie będzie czekało na uczestników i gości ognisko, napoje oraz wspólna zabawa przy muzyce
na bębnach. Drużyna, która odnajdzie wszystkie 10 ukrytych skarbów- zadań (wykona je filmując),
dotrze najszybciej do mety i zbierze odpady otrzyma słodki upominek.

Dla utrudnienia każda z drużyn będzie miała za zadanie zebrać najwięcej śmieci znajdujących się
w zielonych częściach miasta i na mecie odpowiednio je posegregować.
Wydarzenie odbędzie się 19 września. Start przy siedzibie Stowarzyszenia Leszczyńskiego Banku
Żywności przy ul. Słowiańskiej 59 o godzinie 9:00

Ogniste dźwięki
Relaksacyjny koncert mis tybetańskich i gongów. Uczestnicy koncertu leżąc w wygodnych pozycjach są
poddawani „masażowi” dźwiękiem, a każdy fragment ich ciała jest dotknięty przez wibracje i drgania
instrumentów. Fire show – pokaz ogniowy, taniec z ogniem. Wydarzenie odbędzie się 19 września
w godzinach 18:00-19:30 na Alei Gwiazd Żużla.

WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE
W ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno lokalne organizacje
pozarządowe oraz leszczyńskie instytucje przygotowują szereg
dodatkowych wydarzeń, na które zapraszają wszystkich
mieszkańców.
1) Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zaprasza na wystawy.
28.08.-27.09.2020 - „40 lat NSZZ „Solidarniość” w Regionie” (Stacja Biznes),
31.08-15.09.2020 - „Tajna Siódemka” – harcerska konspiracja w Lesznie (Biblioteka główna)
16.09-30.09.2020 - „Do broni. Rok 1920 na plakatach…” (Biblioteka Główna)
16.09-11.10.2020

- „Tajna Siódemka” harcerska konspiracja w Lesznie (Galeria dworcowa)

Wszystkie wystawy czynne w godzinach otwarcia poszczególnych placówek.

2) Warsztaty kreatywne dla dzieci.
Podczas warsztatów kreatywnych dzieci będą mogły wziąć udział w pracach artystycznych,
zabawach sensorycznych, grach zespołowych. Arena Kreatywnej Edukacji zaprasza również
rodziców dzieci w wieku 2-12 lat do swojej siedziby, by dowiedzieć się, na czym polega edukacja
kreatywna oraz jak można wspierać rozwój dzieci.
Podczas, gdy dzieci będą brały udział w szeregu zabaw, dorośli będą mogli zasięgnąć informacji
oraz skorzystać z warsztatu oferowanego przez naszą Fundację. Obowiązują zapisy.
Warsztaty będą odbywały się 12 września.
10:00-10:50 – Warsztat dla dzieci w wieku 6-8 lat
11:00-12:30 Świetlica kreatywna dla dzieci powyżej 3 roku życia / Warsztaty dla rodziców
(Fundacja Arena i Świat)
12:50-13:50 Warsztat dla dzieci w wieku 9-12 lat

3) Warsztaty dla rodziców.
Fundacja Arena i Świat zaprasza rodziców dzieci w każdym wieku do wzięcia udziału w 1,5 h
warsztatach z obszaru budowania relacji i rozwijania więzi w oparciu o komunikację empatyczną
Marshalla B. Rosenberga (nvc), rodzicielstwo bliskości, koncepcje duńskiego terapeuty Jespera
Juula.
„Jak być dobrym rodzicem?”, „Jak wychowywać ?”, „Czy moje dziecko jest szczęśliwe?”.
To pytania, które od czasu do czasu pojawiają się w głowach rodziców. Organizatorzy spotkania
proponują państwu udział w warsztatach, które pokazują inspirującą perspektywę na zagadnienie
relacji dziecko – rodzic i dają nadzieję na odnalezienie satysfakcjonujących odpowiedzi na
powyższe pytania. Warsztaty odbędą się 12 września w godzinach 11:00 – 12:30 w siedzibie
Areny Kreatywnej Edukacji ul. 17 Stycznia 90.

4) Opera dla NGO z audiodeskrypcją.
Spotkanie kulturalne w Sali kinowej Teatru Miejskiego w Lesznie osób
z dysfunkcją wzroku wraz opiekunami i wolontariuszami. Podczas wydarzenia uczestnicy będą
mogli wysłuchać spektaklu operowego wraz z wprowadzeniem autorskim przed pokazem.
Środa 16 września, godzina 15:00: „Carmen” Georges Bizeta,
Piątek 18 września, godzina 15:00: „Aida” Giuseppe Verdiego.

5) Spotkanie informacyjne: fundusze
działalności gospodarczej.

europejskie

na

rozpoczęcie

Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 września o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lesznie.
6) Kiermasz odzieży używanej.
W piątek 18 września w siedzibie Stowarzyszenia Echo odbędzie się Kiermasz odzieży używanej.
Stoiska będzie można odwiedzać w godzinach od 11:00 do 16:00.

7) Promocja produktów pszczelich w okresie pandemii + punkt informacji
konopnej.
Podczas wydarzenia będzie można uzyskać informacje na temat stosowania miodu i innych
produktów pszczelich w okresie zakażeń wirusowych połączonych z ich degustacją i sprzedażą.
Uczestnicy skorzystają również ze specjalistyczne doradztwo w zakresie stosowania konopi dla
osób/pacjentów z chorobami neurologicznymi/ onkologicznymi.
Punkt Fundacji Zdrowa Natura będzie można odwiedzić 19 września na rynku podczas Jarmarku
Staroci w godzinach 10:00 – 14:00.

DRZWI OTWARTE – PONIEDZIAŁEK 14.09.2020 r.
Lp.
1.

WYDARZENIE
Drzwi Otwarte
9:00-17:00

PRZYGOTOWANE ATRKACJE
Zabawy z angielskim, 10% rabatu na kursy językowe, gadżety,
upominki. Liczba uczestników – 10.

ORGANIZATOR
Szkoła Językowa SMILE

MIEJSCE
ul. Ofiar Katynia 10

KONTAKT
502 33 54 80

2.

Drzwi Otwarte
11:00-14:00

Stowarzyszenie ECHO

Al. Krasińskiego 30

512 33 00 19

3.

Drzwi Otwarte
15:00-17:00

Zapoznanie z działalnością stowarzyszenia, osoby chętne będą
mogły wziąć udział w pracach organizacyjnych: sortowanie
odzieży, pomoc przy wydawaniu odzieży. Liczba uczestników – 5.
Zapoznanie z działalnością stowarzyszenia, możliwość uzyskania
informacji na temat funkcjonowania organizacji.

Stowarzyszenie „Klub
Abstynentów”

ul. Przemysłowa 27

605 29 68 68

4.

Drzwi Otwarte
15:00-17:00

Zapoznanie z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie

ul. Korczaka 5

65 520 70 46

5.

Drzwi Otwarte
16:00-20:00

Centrum Rehabilitacji i
Sportu SPORTMED

ul. Krótka 4

696 146 931

6.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

16:00 – zajęcia dla kobiet w ciąży
17:00 – gimnastyka korekcyjna dla dzieci
19:00 - zajęcia trening obwodowy
Liczba uczestników – 10.
Udział w zajęciach grupy Gitara i Ja. Liczba uczestników – 12.

Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki Alternatywa

Al. Jana Pawła II 6

65 529 74 94

7.

Drzwi Otwarte
16:00-18:30

Stowarzyszenie „Wygraj
siebie”

Wrzosowy Zakątek
ul. Leszczyńskich 20

691 956 717

8.

Drzwi Otwarte
16:15-17:15

Akademia Piłkarska
Reissa

Orlik przy Szkole
Podstawowej nr 7
Al. Jana Pawła 10

506 699 200

W ramach projektu „Rady dla serca” będzie można wziąć udział w
spotkaniu z psychologiem. Tematem spotkania będą relację z
ludźmi. Liczba uczestników – 30.
W ramach drzwi otwartych będzie można wziąć udział w treningu
pokazowym dla 4-6 latków.

DRZWI OTWARTE – WTOREK 15.09.2020 r.
Lp.
1.

WYDARZENIE
Drzwi Otwarte
9:00-17:00

PRZYGOTOWANE ATRKACJE
Zabawy z angielskim, 10% rabatu na kursy językowe, gadżety,
upominki. Liczba uczestników – 10.

ORGANIZATOR
Szkoła Językowa SMILE

MIEJSCE
ul. Ofiar Katynia 10

KONTAKT
502 33 54 80

2.

Drzwi Otwarte
9:00-12:00

Spotkanie, prelekcja nt. zdrowego trybu życia.
Liczba uczestników – 10.

Fundacja Zdrowa Natura

ul. Kościelna 3

665 098 099

3.

Drzwi Otwarte
11:00-18:00

Wystawa „Akademia ArtBox” – wystawy prac uczestników zajęć
z rysunku i malarstwa. Zwiedzanie indywidualne.

Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych

ul. Leszczyńskich 5

65 520 54 27

4.

Drzwi Otwarte
11:00-14:00

Stowarzyszenie ECHO

Al. Krasińskiego 30

512 33 00 19

5.

Drzwi Otwarte
12:00-16:00

Polski Związek
Niewidomych w Lesznie

ul. Dąbrowskiego 45a

607 584 997

6.

Drzwi Otwarte
14:00 – 16:00

Centrum Zabaw WMB

ul. Luksemburska 3

798 997 766

7.

Drzwi Otwarte
14:00-19:30

Przedstawienie siedziby, misji i celów, osiągnięć, rezultatów
i możliwości współpracy z instytucjami i Firmami. Dla chętnych
prace organizacyjne w tym sortowanie odzieży, pomoc przy
wydawaniu odzieży. Liczba osób – 5.
Przedstawienie siedziby, misji i celów, osiągnięć, rezultatów
i możliwości współpracy z instytucjami i Firmami. Liczba
uczestników.
W ramach drzwi otwartych będzie można wziąć udział w atrakcjach
przygotowanych prze organizatora: dart, piłkarzyki, bilard, bowling.
Liczba uczestników – 20 osób.
14:00 – 18:00 – Zwiedzanie wiatraka „Czesław”
15:00 – 16:00 – własnoręczne zbieranie ziemniaków i pieczenie w
ognisku
15:30 – 16;30 – „Jak powstaje miód w pasiece miejskiej” –
prowadzący Mirosław Alaszkiewicz
16:30 – 17:30 – Joga pod Wiatrakiem – prowadząca Anna Adamska
18:00 – 18:30 – Nastawienie wiatraka do natarcia wiatru i zachodu
słońca
18:30 – 19:30 – sesje zdjęciowe pod wiatrakiem
Uczestnicy proszeni są o zabranie własnych koców i mat. Liczba
uczestników – 50.

Zespół Szkół RolniczoBudowlanych

Pracownia ćwiczeń
praktycznych –
Grzybowo

65 529 94 30

W ramach drzwi otwartych uczestnicy będą mogli skorzystać wziąć
udział w spotkaniu, podczas którego odbędzie się fitness mózgu.
Liczba uczestników 20.
Zajęcia kulinarne dla dorosłych, wspólne gotowanie, pomiar
ciała, układanie diety uwzględniając aktualny stan zdrowia.
Liczba uczestników – 28.
Udział w zajęciach grupy Parateatralnej. Liczba uczestników – 12.

Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”

8.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

Klub Wrzosowy
Zakątek ul.
Leszczyńskich 20
ul. Słowiańska 59

691 956 717

9.

Drzwi Otwarte
16:00 – 18:00

10.

Drzwi Otwarte
16:00 – 18:00

Al. Jana Pawła II 6

65 529 74 94

11.

Drzwi Otwarte
17:00-18:30

Warsztaty plastyczne on-line na aplikacji Zoom.. Liczba
uczestników 20.

Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych

Aplikacja Zoom
(zapisy poprzez
rekrutacjambwaleszn
o@gmail.com, liczba
miejsc ograniczona)
ul. Leszczyńskich 5

65 520 54 27

12.

Drzwi Otwarte
17:00 – 19:00

Wernisaż wystawy ArtBox. Zwiedzanie indywidualne.

13.

Drzwi Otwarte
17:00 – 19:00

Trening pokazowy dla 10-12 latków. Liczba uczestników
dowolna.

Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych / wernisaż
on-line
facebook.com/MBWALesz
no/
Akademia Piłkarska
Reissa

Orlik przy SP nr 7

506 699 200

14.

Drzwi Otwarte
17:00 – 19:00

15.

Drzwi Otwarte
17:15-21:00

Youth Chill Out ZONE; młodzieżowa strefa relaksu, pobudzanie
kreatywności, poznanie możliwości i oferty Fundacji CAT oraz
LCW, a także projekty Europejskiego Korpusu Solidarności:
wolotariat goszczony (międzynarodowy projekt w Lesznie).
Zapisy online: www.fundacja-cat.pl lub
wiktoriafundacjacat@gmail.com
Liczba uczestników – 12.
Treningi Capoeira). Prośba o wcześniejszy kontakt z organizatorem
zajęć. Liczba uczestników 10.

Fundacja Centrum
Aktywności Twórczej

ul. Boczna 6

538 379 245

Centrum Rehabilitacji
i Sportu SPORTMED

ul. Krótka 4

696 956 717

16.

Drzwi Otwarte
18:00 – 20:00

Udział w zajęciach grupy „Poznaj Siebie”.
Liczba uczestników – 12.

Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki Alternatywa

Al. Jana Pawła II 6

65 529 74 94

Stowarzyszenie
Leszczyński Bank
Żywności
Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki Alternatywa

518 215 289

65 520 54 27

DRZWI OTWARTE – ŚRODA 16.09.2020 r.
Lp.
1.

WYDARZENIE
Drzwi Otwarte
8:00-10:00

PRZYGOTOWANE ATRKACJE
„Jak senior korzysta w funduszy europejskich- indywidualne
konsultacje”. Liczba uczestników – 10.

ORGANIZATOR
Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich

MIEJSCE
Starostwo Powiatowe
w Lesznie

KONTAKT
65 525 69 66

2.

Drzwi Otwarte
9:00-14:00

Na Polanie Trzech Dębów zostanie zorganizowana wystawa
plenerowa (tematyka leśna), ponadto planowana jest wycieczka po
lesie – ścieżką edukacyjną w towarzystwie pracowników
nadleśnictwa. Przewidziane są 3 wyjścia o godzinie 9:00, 11:00
i 13:00, Czas trwania wycieczki: 45 min.

Nadleśnictwo Karczma
Borowa

Nadleśnictwo
Karczma Borowa

65 529 98 12

3.

Drzwi Otwarte
9:00-17:00

Zabawy z angielskim, 10% rabatu na kursy językowe, gadżety,
upominki. Liczba uczestników – 10.

Szkoła Językowa SMILE

ul. Ofiar Katynia 10

502 33 54 80

4.

Drzwi Otwarte
11:00-14:00

Stowarzyszenie ECHO

Al. Krasińskiego 30

65 529 94 30

5.

Drzwi Otwarte
11:00-18:00

Zapoznanie z działalnością stowarzyszenia, osoby chętne będą
mogły wziąć udział w pracach organizacyjnych: sortowanie
odzieży, pomoc przy wydawaniu odzieży. Liczba uczestników – 5.
Wystawa „Akademia ArtBox” – wystawy prac uczestników zajęć z
rysunku i malarstwa. Zwiedzanie indywidualne.

Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych

ul. Leszczyńskich 5

65 520 54 27

6.

Drzwi Otwarte
12:00-16:00

Warsztaty balonowe, malowanie buziek, gry, zabawy na placu
zabaw. Liczba uczestników – 30.

Sala Zabaw WMB

ul. Luksemburska 3

798 997 766

7.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

Zapoznanie się z działalnością stowarzyszenia, możliwość
wykonania masażu limfatycznego. Liczba uczestników – 4.

ul. Chrobrego 37

65 520 51 15

8.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

ul. Poniatowskiego 11

697 739 007

9.

Drzwi Otwarte
16:00 – 20:00

Zapoznanie ze specyfiką pracy bursy, wystawa kronik bursy
związane z 30-stą rocznicą powstania bursy.
Liczba uczestników – 20.
16:00 – trening dla kobiet w ciąży (aktywne przez 9 miesięcy)
19:00 – trening obwodowy
Liczba uczestników – 10.

Leszczyńskie
Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne
„Amazonka”
Bursa Szkolna nr 1

Orlik przy SP 7

696 146 931

Centrum Rehabilitacji
i Sportu SPORTMED

10.

Drzwi Otwarte
16:30-18:30

Trening pokazowy dla 7-9 latków. Liczba uczestników – dowolna.

Akademia Piłkarska
Reissa Leszno

11.

Drzwi Otwarte
17:00 – 19:00

Warsztaty taneczne w Parku Heermanna. Liczba uczestników – 30.

Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”

12.

Drzwi Otwarte
17:00 – 19:00

Udział w zajęciach grupy Kuglarskiej. Liczba uczestników – 12.

Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki Alternatywa

Aplikacja Zoom
(zapisy poprzez
rekrutacjambwaleszn
o@gmail.com, liczba
miejsc ograniczona)
Park im. J.
Heermanna

506 699 200

Al. Jana Pawła II 6

65 529 74 94

691 956 717

DRZWI OTWARTE – CZWARTEK 17.09.2020 r.
Lp.
1.

WYDARZENIE
Drzwi Otwarte
9:00-17:00

PRZYGOTOWANE ATRKACJE
Zabawy z angielskim, 10% rabatu na kursy językowe, gadżety,
upominki. Liczba uczestników – 10.

ORGANIZATOR
Szkoła Językowa SMILE

MIEJSCE
ul. Ofiar Katynia 10

KONTAKT
502 33 54 80

2.

Drzwi Otwarte
9:00-12:00

Prezentacja produktów pszczelich – Liczba uczestników – 10.

Fundacja Zdrowa Natura

ul. Kościelna 3

665 098 099

3.

Drzwi Otwarte
10:00-12:00

Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej –
spotkanie informacyjne. Liczba uczestników – 10-15.

4.

Drzwi Otwarte
11:00-18:00

Wystawa „Akademia ArtBox” – wystawy prac uczestników zajęć z
rysunku i malarstwa. Zwiedzanie indywidualne.

5.

Drzwi Otwarte
14:00-15:00

Zajęcia sportowe fitness. Liczba uczestników – 5.

Stowarzyszenie ECHO

Al. Krasińskiego 30

512 33 00 19

6.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

Warsztaty dziennikarskie. Liczba uczestników – 20.

Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”

ul. Leszczyńskich 20

691 956 717

7.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

Trening pokazowy dla 4-6 latków. Liczba uczestników - dowolna.

Akademia Piłkarska
Reissa Leszno

Orlik przy SP 7

506 699 200

8.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

Udział w zajęciach grupy bębniarskiej. Liczba uczestników – 12.

Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki Alternatywa

Al. Jana Pawła II 6

65 529 74 94

9.

Drzwi Otwarte
17:00 – 19:00

Zajęcia z fizjoterapeutą. Ćwiczenia na prawidłowy oddech,
wzmacniające kręgosłup – liczba uczestników 18.

Stowarzyszenie
Leszczyński Bank
Żywności

ul. Słowiańska 59

518 215 289

Punkt Informacyjny
Starostwo Powiatowe
Funduszy Europejskich w
Lesznie
Miejskie Biuro Wystaw
ul. Leszczyńskich 5
Artystycznych

65 525 69 66

65 520 54 27

10.

Drzwi Otwarte
17:00 – 20:00

11.

Drzwi Otwarte
17:00-21:00

Spotkanie Poetycko – Muzyczne pt. „Wiosna z Pegazem” – poza
kalendarzem. Promocja Zeszytu Literackiego nr 25 pt. „Na
krawędzi zamętu”. Rozdawanie regulaminów 38
KONFRONTACJI. Informowanie o kolejnych imprezach LSTK:
„Jesień pod Pegazem”, „Festiwal Muzyki Autorskiej i Piosenki
Artystycznej”, „Wystawa Konfrontacje 2020 w Galerii w Ratuszu”,
„Andrzejki Poetyckie” – Liczba uczestników – 50.
17:15 – 21:00 – treningi, capoeira dla dzieci i młodzieży, dorośli.
Liczba uczestników – 10 osób.

Leszczyńskie
Stowarzyszenie Twórców
Kultury

Park im. J Heermanna

691 765 091

Centrum Rehabilitacji
i Sportu SPORTMED

ul. Krótka 4

696 146 931

DRZWI OTWARTE – PIĄTEK 18.09.2020 r.
Lp.
1.

WYDARZENIE
Drzwi Otwarte
9:00-17:00

PRZYGOTOWANE ATRKACJE
Zabawy z angielskim, 10% rabatu na kursy językowe, gadżety,
upominki. Liczba uczestników – 10.

ORGANIZATOR
Szkoła Językowa SMILE

MIEJSCE
ul. Ofiar Katynia 10

KONTAKT
502 33 54 80

2.

Drzwi Otwarte
11:00-16:00

Kiermasz odzieży używanej – Liczba uczestników – 5.

Stowarzyszenie ECHO

Al. Krasińskiego 30

512 33 00 19

3.

Drzwi Otwarte
11:00-18:00

Wystawa „Akademia ArtBox” – wystawy prac uczestników zajęć z
rysunku i malarstwa. Zwiedzanie indywidualne.

Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych

ul. Leszczyńskich 5

65 520 54 27

4.

Drzwi Otwarte
15:00-19:00

Młodzieżowe Centrum
Profilaktyki Alternatywa

Al. Jana Pawła II 6

65 529 74 94

5.

Drzwi Otwarte
16:00-18:00

Udzielanie I pomocy przedmedycznej w warunkach ekstremalnych.
Warsztaty w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Survival Team.
Liczba uczestników – 12.
Warsztaty twórcze z szycia biało-czerwonych serc. Liczba
uczestników – 20.

Stowarzyszenie „Wygraj
Siebie”

ul. Leszczyńskich 20

691 956 717

6.

Drzwi Otwarte
16:30-18:00

Trening pokazowy dla 7-9 latków. Liczba uczestników – dowolna.

Akademia Piłkarska
Reissa Leszno

Orlik przy SP 7

506 699 200

7.

Drzwi Otwarte
17:00 – 20:00

Centrum Rehabilitacji i
Sportu SPORTMED

ul. Krótka 4

696 146 931

8.

Drzwi Otwarte
17:00-19:00

Niepubliczna Szkoła
policealna TEB Edukacja

ul. 17 Stycznia 90

65 619 80 12

9.

Drzwi Otwarte
17:00 – 19:00

17:00 trening korekcyjny, gimnastyka korekcyjna dla dzieci
18:00 trening obwodowy dla dorosłych
Liczba uczestników – 10.
Udział w zajęciach na kierunku higienistka stomatologiczna,
możliwość obejrzenia szkoły, rozmowy z uczniami w celu poznania
tajników funkcjonowania kierunków i szkoły. Zajęcia odbędą się w
szkolnej pracowni zawodowej, w której uczniowie w
profesjonalnym otoczeniu nabywają umiejętnościach praktycznych.
Każda osoba, która zapisze się tego dnia do szkoły otrzyma zestaw
gadżetów. Liczba uczestników – 4.
Żywa lekcja w centrum miasta – spacer po mini ZOO wraz z
przewodnikiem (ciekawostki z życia zwierząt zamieszkujących
zarówno Mini ZOO jak i cały park 1000 lecia).

Miejski Zakład Zieleni

ul. Park 1000-lecia

65 529 93 67

10.

Drzwi Otwarte
17:30

Spotkanie z Alicją Kubiak i Janem Kurzelą w ramach cyklu „Wokół
Globusa”

Miejska Biblioteka
Publiczna im. Stanisława
Grochowiaka

Biblioteka Ratuszowa

65 520 53 55

DRZWI OTWARTE – SOBOTA 19.09.2020 r.
Lp.
1.

WYDARZENIE
Drzwi Otwarte
10:00-13:00

2.

Drzwi Otwarte
10:00-14:00

3.

Drzwi Otwarte
10:00-14:00

4.

Drzwi Otwarte
11:30-13:00

5.

Drzwi Otwarte
14:00-15:00

6.

7.

PRZYGOTOWANE ATRKACJE
Udział w zajęciach na kierunku technik masażysta, możliwość
obejrzenia szkoły, rozmowy z uczniami w celu poznania tajników
funkcjonowania kierunków i szkoły. Zajęcia odbędą się w szkolnej
pracowni zawodowej, w której uczniowie w profesjonalnym
otoczeniu nabywają umiejętnościach praktycznych. Każda osoba,
która zapisze się tego dnia do szkoły otrzyma zestaw gadżetów.
Liczba uczestników – 4.
Stoisko z miodami i produktami pszczelimi, punkt informacyjny dla
osób z problemami onkologicznymi, neurologicznymi, osób
zainteresowanych stosowaniem konopi. Liczba osób – dowolna.
Wystawa „Akademia ArtBox” – wystawy prac uczestników zajęć z
rysunku i malarstwa. Zwiedzanie indywidualne.

ORGANIZATOR
Niepubliczna Szkoła
policealna TEB Edukacja

MIEJSCE
ul. 17 Stycznia 90

KONTAKT
65 619 80 12

Fundacja Zdrowa Natura

Rynek

665 098 099

Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych

ul. Leszczyńskich 5

65 520 54 27

Trening Capoeira. Liczba uczestników – 10.

Centrum Rehabilitacji
i Sportu SPORTMED

ul. Krótka 4

696 146 931

Stowarzyszenie Dedalus

Lotnisko
ul. Szybowników 28

601 813 601

Drzwi Otwarte
17:00

Pokazy lotów spadochronowych, omawianie działalności
stowarzyszenia, pokaz sprzętu spadochronowego oraz samolotów
do skoków. Liczba osób – 50.
Spotkanie z Alicją Kubiak Bondą, autorką bestsellerowych powieści
kryminalnych. Liczba osób – 20.

Biblioteka Ratuszowa

65 520 53 55

Drzwi Otwarte
17:00-19:00

Żywa lekcja w centrum miasta – spacer po mini ZOO wraz z
przewodnikiem (codzienne życie w MINI ZOO).

Miejska Biblioteka
Publiczna im. Stanisława
Grochowiaka w Lesznie
Miejski Zakład Zieleni

Park 1000-lecia

65 529 93 67

DRZWI OTWARTE – NIEDZIELA 20.09.2020 r.
Lp.
1

2

3

WYDARZENIE
PRZYGOTOWANE ATRKACJE
Drzwi Otwarte Udział w zajęciach na kierunku technik farmaceutyczny, możliwość
10:00-13:00
obejrzenia szkoły, rozmowy z uczniami w celu poznania tajników
funkcjonowania kierunków i szkoły. Zajęcia odbędą się w szkolnej
pracowni zawodowej, w której uczniowie w profesjonalnym
otoczeniu nabywają umiejętnościach praktycznych. Każda osoba,
która zapisze się tego dnia do szkoły otrzyma zestaw gadżetów.
Liczba uczestników – 4.
Drzwi Otwarte Możliwość obejrzenia zwierząt znajdujących się w schronisku oraz
11:00-15:00
możliwość ich adopcji, spotkanie z pracownikami schroniska
(obserwacja ich codziennej pracy, możliwość zadania nurtujących
pytań na temat bezdomnych zwierząt)
Drzwi Otwarte
12:00-16:00

Pokazy skoków spadochronowych, omówienie działalności szkoły,
pokaz sprzętu spadochronowego oraz samolotu do skoków.

ORGANIZATOR
Niepubliczna Szkoła
policealna TEB Edukacja

MIEJSCE
ul. 17 Stycznia 90

KONTAKT
65 619 80 12

Miejski Zakład Zieleni w
Lesznie

Międzygminne
schronisko dla
bezdomnych zwierząt
w Henrykowie,
Henrykowo 20
Lotnisko Leszno

65 529 93 67

Stowarzyszenie Dedalus

601 813 601

