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CO, GDZIE, KIEDY?
KONCERT MUZYKÓW LUDOWYCH
15 i 22 października o godzinie 18:00 w leszczyńskiej wieży ciśnień
odbędzie się Koncert Muzyków Ludowych.
Podczas koncertu wystąpią:
• Kapela Dudziarska – Biskupianie,
• Kapela koźlarska Jana Prządki – Zbąszyń,
• Zespół Pieśni i Tańca "Marynia" ze Święciechowy,
• Mistrz Romuald Jędraszak i Kapela spod Poznania - dudy
wielkopolskie,
• Kapela koźlarska Adama Kaisera,
• Witold Konopka - dudy szkockie,
• Kapela Manugi z Bukówca Górnego,
• Kapela Wałasi z Beskidu Śląskiego.
Transmisja online na profilach facebookowych MPWiK oraz Fundacji
Dudziarz.eu.
Wydarzenie poprowadzi aktor teatralny i telewizyjny Stanisław Jaskułka.
Organizator: Fundacja Dudziarz.eu, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejski Ośrodek Kultury.

POLA NADZIEI
15 października w ramch Europejskiego Dnia Walki
z Rakiem Piersi Leszczyńskie Stowarzyszenie
Rehablitacyjne „Amazonka” przypomni wszystkim
kobietom jak ważne jest dbanie o swoje piersi i nie
odkładanie badań na dalszy plan. W tym dniu
tradycyjne leszczyński Ratusz podświetlony
zostanie różowym światłem. Kolor różowy jest
kolorem
profilaktyki
przeciwnowotworowej.
Oświetlenie będzie można oglądać od godz.18:00
do godz. 23:00.
Również w tym dniu wspólnie z MPWiK Leszno
Stowarzyszenie posadzi żonkile na Polu Nadziei, które znajduje się w Parku Jonstona na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II
i ul. Dąbrowskiego. 15 października przypada także 120 rocznica Leszczyńskich Wodociągów, z tej okazji posadzonych
zostanie 120 cebulek żonkili przez prezesa Rafała Zalesińskiego i pracowników MPWiK Leszno. W wydarzeniu udział
wezmą również włodarze Miasta Leszno, młodzież szkolna, a także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych.
Początek o godzinie 13:00.
Organizator: Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka”.
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ŚWIĘTO DYNI
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności zaprasza na Wielkie Święto Dyni, które
odbędzie się w piątek 16 października. Wydarzenie rozpocznie się
o godzinie 15:00 na leszczyńskim rynku.
W programie:
• degustacja zupy z kremu dyniowego z imbirem,
• degustacja ciasta dyniowego z bitą śmietaną,
• szukanie dyniowego skarbu,
• dyniowy tor przeszkód,
• przeciąganie liny.
Organizator: Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności.

PORTRETY ZIEMI – „ETIOPIA
ŚLADAMI ARKI PRZYMIERZA”
Stowarzyszenie „Twórcze Horyzonty” zaprasza na spotkanie
z cyklu Portrety Ziemi, które odbędzie się 16 października
o godzinie 18:00 w Auli I Liceum Ogólnokształcącego. Tematem
spotkanie będzie najstarszy chrześcijański kraj świata Etiopia.
Organizator: Stowarzyszenie „Twórcze Horyzonty”.

PODZIEL SIĘ ZNICZEM
Stowarzyszenie Pozytywka z Leszna już po raz czwarty zaprasza do
udziału w akcji "Podziel się zniczem".
W dniach od 14.09.2020 r.-16.10.2020 r. odbywa się zbiórka
zniczy, które następnie trafią do lokalnych seniorów, co ma na celu
odciążenie ich zazwyczaj skromnego budżetu domowego. Z roku
na rok zainteresowanie akcją rośnie - podczas pierwszej edycji
udało się uzbierać 400 zniczy, z kolei w ubiegłym roku ich liczba
wzrosła nieco ponad 1000.
Jak będzie tym razem?
Zachęcamy do udziału w akcji zarówno osoby indywidualne jak również szkoły czy przedszkola i inne instytucje.
Koordynatorem akcji jest Witold Wachowiak, Stowarzyszenie Pozytywka, tel. 697 720 105. Stowarzyszenie
"pozytywka" dysponuje również plakatami informacyjnym, które chętnie przekaże organizatorom zbiórek.
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AKCJA ADOPCJI DRZEW
Stowarzyszenie Zatorze oraz Miejski Zakład Zieleni zapraszają 17 października
w godzinach 8:00 – 11:00 na ulicę Siewną, gdzie będzie możliwość otrzymać
drzewko.
Uwaga!
Drzewka trzeba samemu wykopać, zapakować oraz we własnym zakresie
przewieźć w nowe miejsce. Należy zaopatrzyć się w łopatę, a także coś, w czym
bezpiecznie będzie można przetransportować drzewka.
Organizator: Stowarzyszenie Zatorze, Prezydent Miasta Leszna oraz Miejski
Zakład Zieleni.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„MIMO WSZYSTKO DAMY RADĘ”
19 października o godzinie 16:00 we „Wrzosowym Zakątku” odbędzie spotkanie, podczas którego podsumowany
zostanie projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” pn. „Mimo wszystko damy radę”.
Organizator: Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”.

AKCJA REAKCJA CZYLI WOLONTARIAT
MŁODZIEŻOWY
Leszczyńskie Centrum Wolontariatu działające przy Fundacji Centrum
Aktywności Twórczej w Lesznie zaprasza młode osoby w wieku 13-25 na
spotkania grupy lokalnych wolontariuszy Akcja-Reakcja! Akcja-Reakcja jest to
inicjatywna grupa młodych wolontariuszy, aktywnie działające na rzecz
społeczności lokalnej miasta Leszna.
Spotkanie odbędzie się 20 października w godzinach 17:00 – 19:00 w biurze
Fundacji CAT, ul. Więzienna 3, Leszno.
Organizator: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.
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PAŹDZIERNIKOWE
DYŻURY DORADCZE
W CENTRUM PISOP
Stowarzyszenie Centrum PISOP zaprasza na
październikowe dyżury doradcze. Z dyżurów
skorzystać będzie można w biurze w Lesznie
(Pl. Metziga 26/6) w następujące dni (środy):
21 i 28 października w godz. 9:00-13:00.
Organizator: Stowarzyszenie Centrum PISOP.

SWAP MARKET – MŁODZIEŻOWA WYMIANA
UBRAŃ
27 października w siedzibie Stowarzyszenia Echo odbędzie się wydarzenie pn. SWAP
MARKET czyli młodzieżowa wymiana ubrań.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17:00.
Organizator: Stowarzyszenie Echo, Fundacja Centrum Aktywności Twórczej.

LESZCZYŃSKI TELEFON ZAUFANIA DLA SENIORÓW
Izolacja, samotność, trudności w poradzeniu sobie z codziennymi czynnościami
w związku z sytuacją epidemiczną Covid-19? Pracownia Profilaktyki Psychoterapii
i Rozwoju Osobistego "Bliżej Siebie" w ramach konkursu "Inicjatywa dla Leszna"
organizuje porady i konsultacje telefoniczne z psychologiem i psychoterapeutą, a
także wsparcie wolontariuszy na terenie Miasta Leszna.
Specjaliści:
•

Kinga Andrzejczyk - Marcinek - psycholog tel. 694 315 222 - dyżur
telefoniczny poniedziałki godz. 17:00 - 19:00

•

Alina Niewiadomska - psychoterapeuta tel. 608 621 779 - dyżur
telefoniczny piątki godz. 10:00 - 12:00

Leszczyński Telefon dla Seniorów 60+ będzie działał do 30 października 2020 r.
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CO, GDZIE, KIEDY? - SPORT
„MARSZ Z KIJKAMI LUB BEZ”
Fundacja Arena i Świat zaprasza na „Marsz z kijkami lub bez”.
Marsz odbywa się w każdą niedziele o godzinie 9:00.
Uczestnicy marszu spotykają się w Grzybowie na parkingu przy Cmentarzu. Trasa
marszu liczy ok. 8 km.
Organizator: Fundacja Arena i Świat.

PARK RUN POWRACA
Na tę wiadomość wiele osób czekało z utęsknieniem. W sobotę 17 października powraca cykliczny bieg Parkrun.
Bieg odbywa się w każdą sobotę o godzinie 9:00. Trasa biegu to 5 kilometrów. Tempo dowolne.
Organizator: Fundacja „Życie Cudem Jest”.
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MKS TĘCZA LESZNO – MAXIMUS KĄTY
WROCŁAWSKIE
W sobotę 17 października MKS Tęcza Leszno na własnym parkiecie podejmie
drużynę Maximus Kąty Wrocławskie. Spotkanie rozegrane zostanie w Hali Trapez.
31 października odbędzie się mecz koszykówki w ramach rozgrywek I Ligi Kobiet.
W tym dniu drużyna MKS Tęczy Leszno zmierzy się z drużyną Wisły Kraków.
Organizator: MKS Tęcza Leszno.

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ
W sobotę 17 października na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się mecz
w ramach rozgrywek IV Ligi Piłki Nożnej pomiędzy KP Polonią 1912 Leszno,
a drużyną OTPS Winogrady Poznań. Spotkanie rozpocznie się o godzinie
15:00.
31 października w ramach rozgrywek IV Ligi Piłki Nożnej KP Polonia 1912
Leszno podejmie zespół LKS Gołuchów. Mecz odbędzie się na stadionie
lekkoatletycznym o godzinie 14:00.
14 listopada KP Polonia 1912 Leszno rozegra mecz z drużyną Warty II Poznań.
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 na Stadionie Lekkoatletycznym.
Organizator: KP Polonia 1912 Leszno.

ROZGRYWKI FUTSAL EKSTRAKLASY
25 października Klub Sportowy Futsal Leszno, w ramach rozgrywek Futsal Ekstraklasy
zmierzy się z zespołem MOKS Słoneczny Stok Białystok. Mecz rozegrany zostanie w Hali
Trapez.
1 listopada w Hali Trapez odbędzie się mecz futsalu. W tym dniu przeciwnikiem drużyny
KS Futsal Leszno będzie zespół Gatta Active Zduńska Wola. Natomiast 15 listopada
leszczyńska drużyna w Hali Trapez podejmie zespół Constract Lubawa.
Organizator: KS Futsal Leszno.
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CO W TRAWIE PISZCZY?
8. LESZCZYŃSKI DZIEŃ
KOLEKCJONERA
To będzie już ósme spotkanie kolekcjonerów, którzy chcą
zaprezentować swoje zbiory, kolekcje zestawy etc.
Organizatorzy każdorazowo starają się by tematyka
prezentowanych zbiorów była różnorodna i ciekawa.
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Lesznie
zaprasza do współpracy osoby, która mają w swoich domach
zbiory które chciałyby zaprezentować.
Wydarzenie odbędzie się 22 listopada o godzinie 10:00
w Muzeum Okręgowym w Lesznie.
WSTĘP WOLNY!
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego
w Lesznie
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WYDARZYŁO SIĘ
POMAGANIE PRZEZ BIEGANIE
W niedzielę, 27 września, odbył się bieg charytatywny, podczas którego zbierano
pieniądze na leczenie Ani Szymanowskiej-Jeske.
Podczas imprezy wzięło udział niespełna 200 biegaczy. Zebrano w sumie prawie
6 tys. złotych. Leszczynianka jest młodą mamą dwójki małych dzieci oraz żoną
Arkadiusza. Ich szczęśliwe życie nagle legło w gruzach, kiedy okazało się, że Ania
cierpi na chłoniaka, nowotwór złośliwy układu limfatycznego.
Pan Arkadiusz, mąż p. Ani, jest strażakiem. Każdego dnia pomaga innym. Nigdy by
nie pomyślał, że to jego rodzina będzie w potrzebie...W walce wspierają ją najbliżsi
- mąż, rodzice, rodzeństwo, teściowie, cała rodzina.
Akcję "Pomaganie przez bieganie" zorganizował Hubert Bosy oraz Stowarzyszenie
PL 18 i mnóstwo ludzi dobrej woli - wolontariuszy, którzy zadbali o każdy szczegół imprezy. Do biegu przystąpiło prawie
200 uczestników.
Uczestnicy mieli do wyboru trzy dystanse - 21, 10 i 5 kilometrów. Na najdłuższym
wystartował m.in. prezydent Leszna Łukasz Borowiak. Można też było pokonać trasę
z kijkami.
Na każdego, kto ukończył bieg, czekał symboliczny medal, na którym widniał
wizerunek Ani i grafika nawiązująca do 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy.
Wydarzenie miało miejsce w Karczmie Borowej.
Podczas biegu udało się zebrać 5555,50 zł. Dobrą wiadomością jest również to, że
potrzebna kwota na leczenie, czyli w sumie 1,5 mln złotych została uzbierana dzięki
ludziom dobrej woli.
Brawa dla wszystkich! Zdrowia dla Ani!
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SZKOLENIA POD FACHOWYM OKIEM
Od 1 września Leszczyńskie Stowarzyszenie Spadochroniarzy Feniks realizuje zadanie publiczne współfinansowane
przez Ministerstwo Obrony Narodowej pod nazwą" Sporty Obronne = bezpieczny obywatel i ojczyzna ".
W ramach projektu, odbyły się już zajęcia teoretyczno - praktyczne oraz pierwsze skoki ze spadochronem uczestników
zadania, czyli żołnierzy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z 1. i 3. Dywizjonu Przeciwlotniczego oraz 19.
Samodzielnego Oddziału Geograficznego, żołnierzy 12. Wielkopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 125.
batalionu WOT oraz członków Stowarzyszenia OSP Grupy Ratownictwa Inżynieryjno-Technicznego.
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SENIORZY KOLEJNY RAZ ZAPREZENTOWALI
"TANIEC Z FLAGAMI"
W sobotę 3 października seniorzy ze Stowarzyszenia Wygraj Siebie kolejny raz przedstawili choreografię "Taniec
z flagami".
Przypominamy, że choreografia została stworzona ku czci 100 rocznicy powrotu Leszna do macierzy. Choreografii
towarzyszy dostojny oraz wzniosły utwór muzyczny. Ile razy by nie spojrzeć na grupę taneczną "Wygrani", zawsze
wprowadza ona w zadumę.
3 października tancerze zaprezentowali autorski taniec aż 4 razy!
Pierwszym miejscem był leszczyński Rynek - tam seniorzy zatańczyli pod Ratuszem. Występem powitali dopiero co
odnowiony budynek oraz uczcili niedawne, oficjalne oddanie go do użytku.
Kolejne wystąpienia podziwiać mogli mieszkańcy Gronowa, Zaborowa oraz Zatorza. Nie zabrakło Prezydenta Miasta
Leszna Łukasza Borowiaka.
Wydarzenie zostało wsparte przez Krzysztofa Kubiaka - Prezesa Spółdzielni Socjalnej Kuba-Bart, który zawitał z repliką
Forda oraz Jakuba Schwarz - Czarny Productions, który wykonał piękne, upamiętniające to wydarzenie fotografie.
"Wygrani" jak zawsze stanęli na wysokości zadania!
Gratulujemy pomysłowości, wytrwałości, kreatywności oraz odwagi!
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MŁODZIEŻOWE WULKANY PARTYCYPACJI
W tym roku, dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu fundusz Inicjatyw Obywatelskich Stowarzyszenie ZMW realizuje projekt pn. „Młodzieżowe
Wulkany Partycypacji”. Na obszarze 5 powiatów województwa wielkopolskiego wsparli 15 społecznych inicjatyw,
zaplanowanych przez młodzieżowe zespoły. Spośród zgłoszonych do projektu inicjatyw z terenu Leszna Kapituła
Konkursu wybrała aż 3 pomysły. Każda inicjatywa dofinansowana została kwotą 2 000 zł oraz szerokim wsparciem
merytorycznym i szkoleniowym. Młodzież w swoje działania zaangażowała wolontariuszy, kolegów, koleżanki oraz
lokalne organizacje i instytucje.
Na terenie Leszna zorganizowano warsztaty malowania światłem, cykl zajęć kulinarnych, gier i zabaw podwórkowych
oraz nt. wolontariatu, a także podejmowane są działania namalowania na jednej ze ścian muralu. 5 października 2020
r. o godzinie 17:00 w Teatrze Miejskim przy ul. Narutowicza 69 w Lesznie odbyła się uroczysta gala podsumowująca
projekt „Młodzieżowe Wulkany Partycypacji”.
Podczas gali wyświetlono filmy reportażowe o każdej z inicjatyw. Uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz statuetki
Młodzieżowego Lidera Partycypacji.
Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym, kreatywnym i ambitnym uczestnikom! Cieszymy się, że w naszej lokalnej
społeczności są osoby takie jak Wy!

XXII LESZCZYŃSKI FESTIWAL MUZYCZNY IM. ROMANA
MACIEJEWSKIEGO
W dniach 8-12 października odbył się XXII Leszczyński Festiwal Muzyczny im. Romana Maciejewskiego.
Jego głównym organizatorem było Leszczyńskie Towarzystwo Muzyczne, również imienia kompozytora Romana
Maciejewskiego. Festiwal został zainaugurowany turniejem tenorów, cieszącym się szczególnym zainteresowaniem
uczestników.
Podczas pięciu festiwalowych koncertów, które odbyły się w starannie dobranych salach w Lesznie, Rydzynie i Lipnie,
gwarantujących przede wszystkim dobry odbiór programu, a także zapewnienie koniecznego dystansu pomiędzy
słuchaczami, uczestnicy mogli zapoznać się ze znakomitymi wykonaniami utworów kompozytorów polskich
i zagranicznych.
Podczas festiwalu zabrzmiały oczywiście utwory patrona festiwalu, a więc Miniatury fortepianowe w wykonaniu
wrocławskiej pianistki Zofii Dynak, Missa brevis w opracowaniu leszczynianina Marcina Hermana i Pieśń kurpiowska
w wykonaniu Capelli Zamku Rydzyńskiego.
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KONIEC KADENCJI
LESZCZYŃSKIEJ RADY SENIORÓW
Leszczyńska Rada Seniorów została powołana decyzją Rady Miejskiej Leszna. Pierwsze posiedzenie odbyło się
24 października 2017 roku. Kilka dni temu - w składzie wybranym trzy lata temu - spotkała się po raz ostatni.
Radę tworzyło 11 członków: Bolesław Szudejko - przewodniczący, Maria Zielony - wiceprzewodnicząca, Krystyna
Andrzejewska - sekretarz, Zenon Bojek, Jacek Hebisz, Bożena Kmietczyk, Mirosława Kurasiak-Firlej, Andrzej
Maćkowiak, Teresa Rękosiewicz, Danuta Sołtysik i Barbara Szarszewska.
Rada była głosem doradczym i zajmowała się opiniowaniem inicjatyw adresowanych do seniorów. Podczas 3-letniej
kadencji LRS odbyło się ponad 20 posiedzeń. Niestety w minionym półroczu pandemia uniemożliwiła spotkania.
Pierwsze posiedzenie po dłuższej przerwie odbyło się 28 września tego roku.
Końca kadencji nie doczekała Mirosława Kurasiak-Firlej. - Była czuła na problemy mieszkańców, nie tylko seniorów tak wspominał ją prezydent Łukasz Borowiak. Ostatnie spotkanie LRS odbyło się w miniony piątek w Urzędzie Miasta.
Prezydent podziękował członkom rady za ich społeczną działalność i pomysły. Wśród inicjatyw LRS wymienił
zainicjowanie wydawania przez miasto kwartalnika dla seniorów „Otwarte Drzwi”. Członkowie rady odbywali Dyżury
dla Seniorów. Strzałem w dziesiątkę prezydent określił imprezy pod hasłem „Wakacje Seniorów w Lesznie”. - Decyzja
Rady Miejskiej o powołaniu Leszczyńskiej Rady Seniorów była dobra - podkreślił prezydent. - Każdy z nas w tej radzie
był inny, a przez to nie było sztampy.
Każdy z nas coś wniósł - mówił z kolei przewodniczący Bolesław Szudejko. - Potrafiliśmy razem współpracować,
wzajemnie się szanując. Podczas spotkania prezydent Borowiak i wiceprezydent Piotr Jóźwiak podziękowali wszystkim
członkom LRS za współpracę. Były również podziękowania ze strony władz miasta, jak i rady, skierowane do Agnieszki
Sochackiej, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta, która od początku współpracowała z LRS.
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WYDARZYŁO SIĘ - SPORT
III EDYCJA TORTURY
13 września odbyła się kolejna, III już edycja miejskiego biegu
z przeszkodami TorTura.
Ilość uczestników przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Miasteczko tętniło życiem, a trasa i przeszkody zaskakiwały zapewniając
niesamowite atrakcje i zabawę na najwyższym poziomie.

BALONOWY PUCHAR LESZNA ZAKOŃCZONY
W klasyfikacji 36. Balonowych Mistrzostw Polski, a także 29.
Balonowego Pucharu Leszna wygrywa Witold Filus z Klubu Sportów
Balonowych Wrocław, drugie miejsce zajmuje Arkadiusz Iwański
z Aeroklubu Włocławskiego, trzecie miejsce zdobył Mateusz Rękas
z Mościckiego Klubu Balonowego.
Klasyfikacja 8. Balonowych Mistrzostw Polski Juniorów prezentuje się
następująco:
•
•
•

Jakub Dziedziak z Mościckiego Klubu Balonowego,
Arkadiusz Sionkowski z Aeroklubu Krakowskiego,
Marek Kalinowski z Mościckiego Klubu Balonowego.

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w tegorocznych zmaganiach
serdecznie gratulujemy!
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OSTATNIE MISTRZOSTWA POLSKI W TYM ROKU
Tym razem zawodnicy UKS Achilles Leszno wystartowali w Słupsku w kategorii U16. W biegu na 2000m bardzo dobry
występ Zosi Teofilewskiej, podopieczna trenera Filipa Zdonka (przyjechała z 8 wynikiem), ale świetnie zaprezentowała
się na bieżni ostatecznie zajmując V miejsce z nowym rekordem życiowym 6,44,71s.
Jakub Pracharczyk podopieczny trenerki Hanny Górskiej niestety nie zaliczy tych zawodów do udanych, jego 3 próby
były nieudane i zakończył zawody na odległej pozycji, a miał szanse na wysoką lokatę. Ale taki jest sport- nie zawsze
jest tak jak planujemy.
To był bardzo trudny rok pod względem organizacyjnym i sportowym! Ale zawodnicy i trenerzy podołali trudnym
wyzwaniom i ten sezon należy uznać za bardzo udany - pełen sukcesów sportowych, organizacyjnych i rekordów
życiowych!
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ZESPÓŁ U12 MKS TĘCZA LESZNO
ROZPOCZĄŁ ROZGRYWKI
Leszczyńskie koszykarki sezon zainaugurowały w Poznaniu, gdzie
zmierzyły się, z jak zawsze bardzo silnym przeciwnikiem, drużyną MUKSu
Poznań. Gospodynie wygrały ten mecz 62:31.
Zespół Tęczy zebrał jednak cenne doświadczenia i w kolejnych meczach
zapewne będzie szukał wygranych.
Brawo za walkę!

SUKCESY NASZEJ MŁODZIEŻY W POZNANIU!
W turnieju kręglarskim "Wielkopolska zaprasza", który odbył się
w dniach 24-27.09.2020 w Poznaniu wystartowało 9 młodzików
i 6 dzieci z "Polonii 1912" Leszno.
W grupie dzieci swoje pierwsze podium wywalczył Tomek Kurpisz
zajmując drugie miejsce.
Wśród młodziczek z ogromną przewagą nad reszta rywalek
dominowały Hania Leciejewska i Maja Mielcarek. W tej kategorii na
miejscu 5 uplasowała się Kasia Nowakowska, a 10 była Justyna
Buksińska. Młodzicy poza podium: 5 był Krzysztof Kraczewski,
a 6 Maciej Stachowiak. Poznański turniej był kolejną okazją dla
młodych zawodników na zdobycie doświadczeń.

UDANY WYSTĘP NA INDYWIDUALNYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI ŻAKÓW
Kategoria U6: Tobiasz Seweryn 6 miejsce
Kategoria U8: Mateusz Wróblewski
10 w kwalifikacjach

6 w kwalifikacjach, Miłosz Gaul

Kategoria U10: Filip Balcer 1 miejsce, Hubert Idowiak 3 miejsce, Jerzy Łabędzki
4 miejsce, Nikodem Tomowiak 6 miejsce w kwalifikacjach
Kategoria U12: Albert Seweryn miejsce 5 w kwalifikacjach
Mistrzostwa Polski Par Klubowych Żaków: 3 miejsce w składzie: Albert Sereryn,
Filip Balcer, Hubert Idowiak
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MŁODZICY W TEŚCIE COOPERA
Drużyna młodzików KP Polonii Leszno wraz z trenerem Maciejem Tomkowiakiem wzięła udział w tradycyjnie
organizowanym przez AZS PWSZ Leszno teście Coopera.
Wszyscy zawodnicy wypadli bardzo dobrze a i sam trener pokazał, że jest w świetnej formie. Wydarzenie było dobra
okazją do integracja zawodników, a także urozmaicenia treningów.
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PO INAUGURACJI SEZONU
Inauguracyjny turniej ligowy okazał się bardzo udany dla drużyn UKS 9 Leszno.
Młodziczki przed własną publicznością w hali na Zatorzu wygrały z drużyną MUKS Jantar Kalisz w stosunku 2:0 (25:21;
25:7), uległy jednak zespołowi SPS Volley Piła 0:2 (14:25; 21:25). Siatkarki z Piły pokonały także w stosunku 2:0
kaliszanki.
Młodzicy wygrali zarówno z MUKS Amber Kalisz 2:0 (25:8; 25:20), jak i drużyną UKS Zielone Wzgórza Murowana Goślina
2:0 (25:7; 25:8). Kaliszanie pokonali ekipę z Murowanej Gośliny 2:0 (25:6; 25:5). Dziewczęta kolejny turniej zagrają
w Kaliszu 17 października, a chłopcy 24 października w Murowanej Goślinie.
Turniej młodzika, który miał się odbyć 17.10 zostanie rozegrany w innym terminie ze względu na finał XXVI
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych w Białej Podlaskiej.
Na turnieju UKS 9 Leszno reprezentował będzie Maciej Smolny.
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WIELKI SUKCES ZAWODNIKÓW Z LESZNA
W dniu 10.10.2020 br. na bulodromie ,,Linum" przy ulicy Holenderskiej rozegrano IX Mistrzostwa Leszna w petanque
pod patronatem Prezydenta miasta Leszna.
Otwarcia imprezy dokonał Prezydent Leszna Łukasz Borowiak w towarzystwie swojego zastępcy Piotra Jóźwiaka oraz
Prezesa Klubu Petanque Leszczynko Romualda Ratajczaka. Zawody przeprowadzono w kategorii open, drużyny
składały się z dwóch zawodników. Mistrzostwa cieszyły się dużym zainteresowaniem czołowych zawodników kraju.
W turnieju wystartowały aż 42 zespoły reprezentujące zawodników z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Gdańska,
Gorzowa, Bydgoszczy, Bornego Sulimowa, Subkowy, Liskowa, Dzierżoniowa, Jedliny, Bolesławca, Śremu, Oławy,
Mieczowa i Ciechanowa. Na starcie mistrzostw stanęło także 5 zespołów reprezentujących gospodarzy- Klubu
Petanque Leszczynko. Po trwających ponad 7 godzin emocjonujących zawodach, odbywających się często
w towarzystwie padającego deszczu, bezapelacyjnie zwyciężył dublet mieszkańców naszego miasta w składzie Maciej
Kiepsch, Błażej Twardowski, zwyciężając we wszystkich siedmiu pojedynkach. Drugie miejsce i srebrne medale zdobyli
zawodnicy z Wałbrzycha Kazimierz Jacak, Kazimierz Urbaniak. Trzecie miejsce na podium zajęli zawodnicy Tomasz
Lipczyński z Wrocławia i Łukasz Antczak.
Zawodnicy stojący na podium otrzymali medale, puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów
mistrzostw: Urząd Miasta Leszna i Klub Petanque Leszczynko. Mistrzostwa Leszna odbywały się w okresie panującej
pandemii, z zachowaniem wszystkich procedur turniejowych ustalonych przez Polską Federacje Petanque Polski
Związek Sportowy obowiązujących w czasie trwania pandemii Covid -19.
Zawody stały na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, uzyskały wysoką ocenę obserwatora Polskiej
Federacji Petanque Ryszarda Kowalskiego z Dzierżoniowa oraz sędziego głównego zawodów Grzegorza Zyberta
z Warszawy.
Impreza była współfinansowane przez Urząd Miasta Leszna.

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

22

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

KOLEJNE ZŁOTO UNII LESZNO
W tegorocznym finale KS Unia Leszno spotkała się ze Stalą Gorzów. Leszczynianie mecz rozpoczęli od mocnego
uderzenia, pokazując od samego początku, że są mocno zdeterminowani, aby wygrać 19 złoto w historii klubu.
Spotkanie zakończyło się wysokim zwycięstwem „Byków” 59:30, a zawodnicy Unii Leszno mistrzami mogli czuć się już
po 11 wyścigu.
Dla Leszczyńskiej drużyny jest to 19 złoty medal w historii oraz 4 z rzędu.
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WIADOMOŚCI
ZBIÓRKA NA REMONT NOWEJ
SIEDZIBY STOWARZYSZENIA
LESZCZYŃSKI BANK ŻYWNOŚCI
Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności działa od ponad 19 lat.
Ich misją jest wspieranie seniorów, osób niepełnosprawnych,
matek samotnie wychowujących dzieci oraz dziećmi i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizują dla nich
systematyczne wsparcie w formie żywności, wydawania odzieży
oraz przedmiotów niezbędnych do wyposażenia miejsca
zamieszkania. Udzielają pomocy prawnej, psychologicznej oraz
zdrowotnej.
Stowarzyszenie działa wyłącznie charytatywnie. Tygodniowo pomaga 700 rodzinom, 130 seniorom, oraz osobom
przebywającym na kwarantannie, wydając oraz rozwożąc jedzenie. Ponadto zaopatrują w żywność Schronisko dla
Osób Bezdomnych oraz Dom Pomocy Społecznej w Lesznie. Stale pracują nad poszerzaniem pozyskiwania większej
ilości żywności, aby pomóc jeszcze szerszej grupie potrzebujących.
Na obecną chwilę współpracują z 23 marketami w Lesznie i regionie. Wolontariusze rozwożą miesięcznie tony jedzenia,
przemierzając przy tym kilka tysięcy kilometrów. Zakres działań stowarzyszenia jest szerszy. Oprócz wydawania paczek
żywnościowych, potrzebujący codziennie mogą zgłaszać się po kanapki śniadaniowe w ramach Programu pt.
„Śniadania Aktywizujące”. W siedzibie stowarzyszenia stoi tzw. „lodówka dla głodnych”.
Każdy zainteresowany ma możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach kulinarnych, zajęciach
fizjoterapeutycznych, animacjach oraz okolicznościowych imprezach organizowanych przez stowarzyszenie. Każdego
dnia przybywają kolejne osoby, które zgłaszają się z prośbą o pomoc. Działania nabierają tempa co w rezultacie
postawiło nas przed koniecznością zmiany lokalu na większy. W obecnej siedzibie brakuje miejsca na magazynowanie
oraz przechowywanie żywności (brak miejsca na wstawienie kolejnych urządzeń chłodniczych oraz regałów).
Zmiana lokalu jest niezbędna do dalszego funkcjonowania. Stowarzyszenie podjęło rozmowy z Oddziałem PKP S. A.
w Poznaniu dot. wynajmu hangaru w Lesznie o powierzchni 414,14 m2, które zakończyły się sukcesem, ponieważ
pomieszczenie zostanie udostępnione (wynajęte).
Jednak aby lokal był zdatny do użytku, potrzebny jest gruntowny remont, dlatego w imieniu stowarzyszenia zwracamy
się z uprzejmą prośbą o wsparcie i pomoc. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc finansową, materialną czy fizyczną.
Planowane prace: położenie ścianek działowych w celu podzielenia lokalu na kilka pomieszczeń, położenie paneli
podłogowych, płytek, naprawa dachu (niestety przecieka), założenie klimatyzatorów (ogrzewania), instalacja
oświetlenia, podłączenie dostępu do wody, montaż kamer, doprowadzenie mediów do budynku, montaż zamków,
kłódek, naprawa ogrodzenia, prace porządkowe na zewnątrz budynku.
Pieniądze można wpłacać za pomocą portalu zrzutka.pl.
POMÓŻMY STOWARZYSZENIU W ZBUDOWANIU JESZCZE LEPSZEJ RZECZYWISTOŚCI W NASZYM MIEŚCIE !
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7 ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH
BUDŻETU OBYWTAELSKIEGO
W ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego pod głosowanie poddanych zostało 15 projektów, na które łącznie oddano
25 842 głosy.
Najwięcej głosów 3144 zdobył projekt FANABERIE ZATORZAŃSKIE, który obejmie remonty zdewastowanych
chodników na Zatorzu , instalacje czujnika smogu z wyświetlaczami na Zatorzu i w Gronowie, ustanowienie strefy
wypoczynku przy SP 9.
W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowane zostaną także projekty:
•
•
•
•
•
•

ZATORZE W ZGODZIE Z PRZYRODĄ, który dotyczy utworzenia miejsc do rekreacji sportowej na łonie natury,
PARK REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY RYNEK ZABOROWSKI,
TOR ROWEROWY (PUMPTRACK) I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PARKU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO RYNEK ZABOROWSKI,
POPRAWIAMY BEZPIECZEŃSTWO MIASTA I MIESZKAŃCÓW! Wsparcie w zakupie nowoczesnego sprzętu do
ratowania życia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie-Gronowie,
Wyposażenie sygnalizacji świetlnej w sekundniki na DW 309,
SEKUNDNIKI NA SKRZYŻOWANIACH - ciąg komunikacyjny DK12, skrzyżowanie z ul. Marcinkowskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie
www.leszno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski
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DOTACJE I KONKURSY
WSPIERANIA ROZWOJU UNIWERSYTETÓW LUDOWYCH NA
LATA 2020-2030
FUNDATOR:
Narodowy instytut Wolności
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest rozwój edukacji dorosłych w formie
grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych, które:
- umożliwiają rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie
aktywności obywatelskiej;
- wpływają na rozwój społeczności lokalnych;
- są oddane zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji
i dziedzictwa narodowego. Dotacje w ramach Konkursu można
przeznaczyć na realizację następujących zadań:
Zadanie 1 – wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy
stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne (Priorytet 1);
Zadanie 2 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet
2);
Zadanie 3 – wsparcie sieci i porozumień uniwersytetów ludowych oraz upowszechniania edukacji grundtvigiańskiej
(Priorytet 3);
Zadanie 4 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet
4). Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek,
podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej,
wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu
więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej
podmiotowości w polskim systemie edukacji.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym
stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych
posiadające osobowość prawną;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego,;
- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na
podstawie
przepisów
ustawy
z
dnia
25
czerwca
2010
r.
o
sporcie
(t.j.
Dz.
U.
z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
- spółdzielnie socjalne,
- koła gospodyń wiejskich.
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WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Budżet Programu 24 000 0000 zł z podziałem na:
- 9 000 000 zł w 2020 roku;
- 7 500 000 zł w 2021 roku;
- 7 500 000 zł w 2022 roku;
- maksymalna wartość dotacji zróżnicowana w zależności od priorytetu, w ramach którego składany będzie wniosek,
i wynosi od 195 000 zł (w priorytecie 4), 975 000 zł (w priorytecie 1 i 2) do 1 950 000 zł (w priorytecie 3);
- wkład własny wnioskodawcy nie jest wymagany.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października
2020 r. do godz. 12.30.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 601 901 327 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata2020-2030/?fbclid=IwAR2YEiaQZoIGtedoTa-qlkJE58i3fQtQl6o-y_jWbWl756cOYLBXYU_gpoU
KONTAKT:
Narodowy Instytut Wolności
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
al. Jana Pawła II 12 00-124 Warszawa
Tel.: 601 901 225
E-mail: kontakt@niw.gov.pl

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

27

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

PROGRAM DOTACYJNY
FUNDATOR:
Fundacja mBanku
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest dofinansowanie projektów dotyczących
edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów
rozwojowych. Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia
poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania,
które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Każdy projekt
może zostać dofinansowany maksymalnie trzykrotnie.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- 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:
- 21 października 2020 roku;
- 25 listopada 2020 roku;
- 16 grudnia 2020 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 500 791 442 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/
KONTAKT:
Fundacja mBanku
ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 438 23 18
E-mail: fundacja@mbank.pl
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BYŁY SOBIE PIENIĄDZE
FUNDATOR:
Fundacja BGK
CEL KONKURSU:
Podniesienie poziomu wiedzy finansowej oraz wprowadzenie dzieci w podstawy
finansów tak, aby potrafiły lepiej funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie.
Cel programu jest realizowany poprzez przeprowadzenie autorskich lekcji
o finansach dla dzieci i młodzieży w określonych grupach wiekowych, których
tematyka związana jest z zakresem znajomości m.in. podstaw ekonomii,
zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków ale również umiejętności
krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania
racjonalnych wyborów konsumenckich.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas podstawowych I-III
- nauczyciele, którym organizacja odda do dyspozycji gotowe scenariusze lekcji oraz pakiety edukacyjne.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Do 23 października 2020 r., do północy.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc e-mail na: krystian.ciempka@fundacjabgk.pl oraz wchodząc na
www.fundacja.bgk.pl/program/edukacja-ekonomiczna-dzieci-i-mlodziezy/
KONTAKT:
Krystian Ciempka
Koordynator projektu “Były sobie pieniądze…”
Tel. +48 667 771 718
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WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA
LATA 2014 – 2020
OŚ PRIORYTETOWA 6 RYNEK PRACY
DZIAŁANIE 6.6 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
PRACOWNIKÓW POPRZEZ DZIAŁANIA PROZDROWOTNE
FUNDATOR:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest dofinansowanie projektów wspierających aktywność zawodową pracowników poprzez działania
prozdrowotne. W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu: program rehabilitacji zdrowotnej
ułatwiającej powrót na rynek pracy tj. regionalny program zdrowotny pn. Program rehabilitacyjny dla pacjentów
onkologicznych w wieku 18-64 lata z terenu województwa wielkopolskiego stanowiący załącznik do Regulaminu
konkursu.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać:
- pracodawcy;
- instytucje rynku pracy;
- podmioty ekonomii społecznej;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty;
- podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej;
- uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95%
kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego);
- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: ogółem: 13 300 000 zł:
- w tym wsparcie finansowe EFS: 11 900 000 zł;
- w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 400 000 zł;
- minimalna wartość projektu 50 000 zł;
- minimalny wkład własny 5%.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od dnia 19 października 2020 r. do 31 października 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać
www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/393 .
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PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADAŃ Z OBSZARU
WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I
WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY PN. „MAŁY WIELKI
POLAK – NADZIEJE OLIMPIJSKIE” – PILOTAŻ
FUNDATOR:
Ministerstwo Sportu
CEL KONKURSU:
zapewnienie
zawodnikom
niepełnosprawnym
optymalnych
warunków
szkolenia
sportowego
w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,
mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie
międzynarodowym;
- zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania
ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym. W ramach Programu wyróżnia się następujące
zadania:
- przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich;
- przygotowanie do igrzysk głuchych;
- przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk
paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
- polskie związki sportowe;
- organizacje pozarządowe o zasięgu ogólnopolskim działające w zakresie sportu wyczynowego osób
niepełnosprawnych.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
- budżet Programu na rok 2020: 20 000 000 zł;
- do 97% dofinansowania.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer +48 222 443 264 oraz na stronie internetowej
organizatora konkursu : www.gov.pl/web/sport/program-dofinansowania-ze-srodkowfunduszu-rozwoju-kulturyfizycznej-zadan-z-obszaru-wspierania-szkolenia-sportowego-i-wspolzawodnictwamlodziezy-pn-maly-wielki-polak-nadzieje-olimpijskie .
KONTAKT:
Ministerstwo Sportu
ul. Senatorska 14 00-082 Warszawa
Tel. (22) 244 31 42
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PROGRAM AKTYWNI OBYWATELE, FUNDUSZ KRAJOWY
FUNDATOR:
Fundacja im. Stefana Batorego
CEL KONKURSU:
Celem Programu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego,
aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych
wykluczeniem. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
(Active Citizens Fund – National) jest jednym z 11 programów
prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy
norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch
przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych.
Program podzielono na:
Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy
publiczne i działania społeczne, w tym działania dotyczące
ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
- działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie
publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału
w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na
poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub
europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej;
Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, w tym przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć –
działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii,
homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie,
pochodzenie etniczne/narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status ekonomiczny,
sytuację rodzinną i inne przesłanki;
Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – działania mające na celu upodmiotowienie
i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, tworzenie sieci wsparcia społecznego
i włączanie w nie osób z grup narażonych na wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych
na ryzyko wykluczenia społecznego;
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Wsparcie we wszystkich konkursach dotacyjnych przyznawane będzie na działania prowadzone przez polskie
organizacje społeczne – samodzielnie lub w partnerstwie z innym podmiotami z Polski, z Państw-Darczyńców (Islandia,
Liechtenstein, Norwegia), Państw-Beneficjentów korzystających z Funduszy EOG (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia) oraz z krajów sąsiadujących
z Polską, a nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Białoruś, Ukraina, Rosja). W projektach
realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców będzie można wystąpić o dodatkową kwotę dotacji
na koszty udziału partnera. Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy wspierać będzie działania prowadzone przez
organizacje z całej Polski, ale szczególną uwagę przykładać będzie do wspierania działań podejmowanych przez
organizacje mniej doświadczone, spoza dużych aglomeracji i z terenów o ograniczonym dostępie do programów
pomocowych i wsparcia infrastrukturalnego oraz organizacje adresujące swoje działania do grup narażonych na
dyskryminację i wykluczenie. We wszystkich działaniach ważną grupą docelową będzie młodzież.
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit,
koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
• budżet Programu 30 000 000 euro;
• projekty tematyczne – małe dotacje: od 5 000 euro do 25 000 euro na realizację projektu oraz do 5 000 euro
na rozwój instytucjonalny; w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw
Darczyńców dodatkowo do 5 000 euro na koszty związane z udziałem partnera w projekcie; o dotacja może
stanowić maksymalnie 90% wartości kosztów całkowitych projektu; o wkład własny może zostać wniesiony
w 100% w postaci pracy wolontariuszy;
• projekty tematyczne – duże dotacje: od 25 001 euro do 62 500 euro na realizację projektu;
w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie z podmiotami z Państw-Darczyńców dodatkowo do 12
500 euro na koszty związane z udziałem partnera w projekcie oraz: do 12 500 euro (ale nie więcej niż 20%
kosztów realizacji projektu) na rozwój instytucjonalny; o dotacja może stanowić maksymalnie 90% wartości
kosztów całkowitych projektu; o co najmniej 50% wkładu własnego musi stanowić wkład własny finansowy;
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
II konkurs na projekty tematyczne:
- wnioski wstępne: listopad-grudzień 2020 r.
- wnioski pełne: marzec-kwiecień 2021 r.
CZAS REALIZACJI ZADANIA:
Czas trwania projektów:
od 8 do 24 miesięcy
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 507 200 210 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu aktywniobywatele.org.pl/o-funduszu/o-programie/
KONTAKT:
Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa
Tel. +48| 22 536 02 00
E-mail: batory@batory.org.pl
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FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY
FUNDATOR:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
CEL KONKURSU:
Celem Funduszu jest wsparcie samorządowych
instytucji kultury, NGO-sów oraz przedsiębiorców
prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie
teatru, muzyki i tańca, aby w obliczu sytuacji
kryzysowej wynikającej z COVID19 zapewnić stabilne
funkcjonowanie instytucji i utrzymać dotychczasowe
zatrudnienie w sektorze kultury. Proponowane
rozwiązanie, za sprawą którego udzielone zostanie wsparcie na bezprecedensową skalę, zostało zainicjowane przez
specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa
Raszewskiego i łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce. To modelowe rozwiązanie będzie użyteczne także dla
innych środowisk i instytucji artystycznych w Polsce. Przyjęte ramy finansowe są oparte o rzetelne wyliczenia,
uwzględniające pomniejszenie rekompensat o nieponiesione w okresie zamrożenia koszty organizacji wydarzeń.
Mechanizm przyznawania środków oparto o raporty finansowe Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące
poprzednich lat. Wypłata środków będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym
zajmie się specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez
nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wnioski mogą składać podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca w okresie od
12 marca do 30 grudnia 2020.
WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Zależy od wysokości przychodów za analogiczne miesiące w 2019 – instytucje kultury mogą liczyć na rekompensatę do
40% a organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne do 50%);
- budżet Programu 400 000 000 zł.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Przewidywalny termin składania wniosków to jesień 2020.
DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer 22 212-11-13 oraz na stronie internetowej organizatora
konkursu www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3.
KONTAKT:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
Tel. (22) 42 10 100
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BEZZWROTNE POŻYCZKI DLA NGO
BEZZWROTNE POŻYCZKI DLA NGO
Podmiot będący jednocześnie mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. - Prawo przedsiębiorców oraz organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest uprawniony do korzystania ze wsparcia przewidzianego
w art. 15zzd oraz 15zzda ustawy COVID-19.
Skorzystanie z jednego z ww. instrumentów nie wyklucza możliwości ubiegania się wsparcie w ramach drugiego
instrumentu. Jednakże, przedmiotowe uprawnienia przysługują organizacji z zastrzeżeniem, że nie może ona otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
Reasumując organizacje, które prowadzą działalność statutową oraz działalność gospodarczą mogą skorzystać
jednocześnie z obu instrumentów wsparcia udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie.
Kto jest uprawniony?
Organizacje pozarządowe m.in.: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze
straże pożarne, Stowarzyszenia pszczelarzy, Stowarzyszenia Ułanów, stowarzyszenia zwykłe, koła myśliwskie, koła
wędkarskie i kluby sportowe (kluby sportowe mogą funkcjonować w różnych formach prawnych np. jako
stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, spółka akcyjna, spółka z o.o.)
posiadające stosowny wpis
w ewidencji/rejestrze, jako organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę z Powiatowego
Urzędu Pracy.
O jaką kwotę mogą się ubiegać organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową?
Kwota o jaką można wnioskować to, zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie 5 000 zł, przy czym:
•
•
•
•

przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

O jaką kwotę mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność gospodarczą?
Do 5 000 zł, nie ma kryterium przychodów , jak w przypadku prowadzenia działalności statutowej.
UWAGA!
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła
działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki
uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej. Po spełnieniu tego warunku,
pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.
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Gdzie należy złożyć wniosek?
Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie:
•
•
•

elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap
w serwisie www.praca.gov.pl bez konieczności wizyty w urzędzie co znacznie przyspieszy otrzymanie pożyczki,
składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu
do siedziby PUP w Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia. Pożyczka udzielana jest w drodze umowy zawieranej pomiędzy
Dyrektorem PUP w Lesznie działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna, a wnioskodawcą.
Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie leszno.praca.gov.pl oraz poprzez platformę: praca.gov.pl.
Nasze biuro prowadzi również doradztwo i pomaga prawidłowo wypełnić wnioski. Zgłaszać się można dzwoniąc pod
numer 65 547 68 40 lub pisząc na adres: op@leszno.pl.

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

36

FB/LeszczyńskieNGO

TT/LeszczyńskieNGO

IG/LeszczyńskieNGO

AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO
Tegoroczna akcja Aktywne Obywatelskie Leszno trwała od 12 do 20 września. Tydzień Aktywności rozpoczął Mini Piknik
oraz Bieg z Okazji 100. Rocznicy Powrotu Leszna do Macierzy.
Tegoroczny Tydzień Obywatelski był wyjątkowy, ponieważ odbył się podczas nadal panującej pandemii koronawirusa.
Przez okoliczności zaistniałe w tym roku, nie odbył się Wielki Festyn Aktywności, który co roku otwierał całotygodniową
akcję. Mieszkańcy po długiej izolacji społecznej byli złaknieni wydarzeń dlatego, że jeszcze do niedawna jakiekolwiek
zgromadzenia były zabronione.

MINI PIKNIK
Dotychczasowym obchodom towarzyszył Wielki Festyn, jednak w tym roku z powodu pandemii koronawirusa
zorganizowaliśmy Mini Piknik połączony z biegiem z okazji 100 Rocznicy Powrotu Leszna do Macierzy.
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Na uczestników czekało wiele atrakcji.
Naturalnie część z nich skierowanych zostało do najmłodszych uczestników Pikniku. Balonowe zoo, duże bańki
mydlane, bitwa na balony wodne, festiwal kolorów – to tylko część uciech które czekały na maluchy. Ponadto każde
dziecko miało możliwość uczestniczenia w wielu grach i konkursach. To oczywiście sprawiło, że uśmiech z młodych
twarzy nie znikał bardzo długo. Jednak dzieci zainteresowane były nie tylko beztroską zabawą. Zaciekawienie budziły
pokazy pierwszej pomocy, czy rozpalenia ognia. Imprezie piknikowej towarzyszyły również pokazy grupy kuglarskiej,
bębniarskiej, gitarowej oraz parateatralnej. Uczestnicy pikniku mogli również wykonać wianki ż żywych kwiatów.
Zaprezentowany został również ambulans z wyposażeniem, motoambulans, łódź RIB oraz samochód rajdowy. Każdy
mógł również przejechać się repliką Forda z 1920 r.
Jak to bywa na tego typu imprezach, wiele rzeczy działo się równolegle. Tak było i z częścią sportową imprezy, gdzie
na stadionie lekkoatletycznym odbywał się bieg z okazji 100. rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. 100 biegaczy
przebiegło specjalny dystans 2020 m. W biało-czerwonych strojach zaprezentowali się nie tylko biegacze, ale również
leszczyńskie mażoretki oraz zespół taneczny ze Stowarzyszenia "Wygraj Siebie", który wystąpił w tańcu z polskimi
flagami. Okazjonalną flagę nieśli biegacze, a kolorytu korowodowi dodawali uczniowie w pluszowych przebraniach
bohaterów filmów dla dzieci.
Oczywiście mało kto wytrzymałby cały dzień bez jedzenia. Dlatego o podniebienia, tradycyjnie już, zadbały panie
z Leszczyńskiego Banku Żywności. Imprezę wypełniła muzyka - śpiewała Aleksandra Liske, a zagrał Tommy Gustav
(Taste The Music). Podczas pikniku prowadzone były licytacje i zbiórka pieniędzy na leczenie Ani Jeske. Zebrano
3644,00 zł. DZIĘKUJEMY! Zbiórka trwa nadal - szczegóły www.siepomaga.pl/zycie-ani.
Była to świetna okazja do zaprezentowania mieszkańcom tego, czym zajmują się różne organizacje i stowarzyszenia
działające w Lesznie. Na stoiskach promocyjnych można było dokładnie zapoznać się z działalnością danej organizacji
czy instytucji. Każdy, kto chciał dołączyć do trzeciego sektora lub po prostu dowiedzieć się na czym polega działalność
tzw. NGO’sów miał znakomitą okazję do rozmowy z wystawcami.
Podczas Minipikniku swoje stoiska zaprezentowali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności,
Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”,
Stowarzyszenie PL18,
Fundacja D.T. Sport,
Polski Czerwony Krzyż,
Spółdzielnia Socjalna Kuba Bart,
Stowarzyszenie Survival Team Leszno,
Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”,
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
Centrum Nauki i Biznesu Żak,
Piotr Herbi Rudzki,
Medycyna Ratunkowa Arteria.
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WOLONTARIAT PREZYDENTA W RAMACH AOL
Jak co roku, Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak wziął urlop
od swoich codziennych obowiązków i działał społecznie. To już
kolejny rok z rzędu, kiedy Prezydent Miasta Leszna Łukasz
Borowiak pracował na zasadach wolontariatu. W Urzędzie Miasta
od kilku lat działa program wolontariatu adresowany przede
wszystkim do młodych ludzi, studentów i absolwentów szkół oraz
uczelni. Znaczenie i postrzeganie wolontariatu bardzo się zmieniły
na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie wolontariat dając ogromne
spektrum możliwości i zróżnicowaną ofertę działań zarówno
w samorządach jak i w organizacjach pozarządowych czy innych
instytucjach. Wolontariat na trwałe zapisał się jako nieodłączny
element życia społecznego we współczesnym świecie. Swoje
działania Wolontarystyczne.
Prezydent rozpoczął wraz z Prezesem Spółdzielni Socjalnej KubaBart od zawiezienia żywości do Noclegowni dla Bezdomnych
Mężczyzn. Na miejscu wyłożył żywność do 'Lodówki dla
Głodnych'. Następnym miejscem do jakiego udał się Prezydent
Łukasz Borowiak było Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności
gdzie szykował kanapki, przygotowywał paczki żywnościowe
oraz wydawał je potrzebującym. O 9:30 Wolontariusz zaczął
pracę przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Stowarzyszeniu Na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat".
Pomagał osobom niepełnosprawnym w pracowni gospodarstwa
domowego, krawiecko- dziewiarskiej oraz rękodzieła.
Stowarzyszenie "Wygraj Siebie" przygotowało dla Prezydenta Łukasza Borowiaka zadanie sadzenia wrzosu. Jak
możemy zauważyć- naszemu Wolontariuszowi żadne zadanie nie jest straszne.
W
Zespole
Szkół
ElektronicznoTelekomunikacyjnych
Wolontariusz przeprowadził prelekcję nt. 'Wolontariat
a młodość'. O 12:15 przyszedł czas na wolontariat w Miejskim
Przedszkolu nr 11 im. Marii Konopnickiej. Prezydent odczytał
dzieciom EKO opowiadanie, pomógł w sadzeniu żonkili oraz
odśpiewał wspólnie z maluchami EKO piosenkę. Kolejnym
miejscem, w którym Prezydent Miasta Łukasz Borowiak odbył
wolontariat był PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im
J. A. Komeńskiego w Lesznie. Na uczelni, Prezydent chwilowo pełnił
funkcję Pełnomocnika Rektora i odbył spotkania indywidualne ze
studentami.
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Po południu Wolontariusz wcielił się w rolę przewodnika.
Spacerując Alejami Juliusza Słowackiego wraz ze
Stowarzyszeniem Chorych na Choroby Reumatyczne w Lesznie
oraz Leszczyńskie Stowarzyszeniem Osób z Chorobami
Alzheimera i Parkinsona Prezydent przeprowadził żywą lekcje
historii w ramach cyklu 'Porozmawiajmy o Lesznie'. Kolejnym
miejscem była Pracownia Ćwiczeń Praktycznych Zespołu Szkół
Rolniczo- Budowlanych im. Synów Pułku. Przedostatnim
zadaniem Prezydenta Łukasza Borowiaka jako Wolontariusza
było owijanie książek w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół
Technicznych
CKZiU. Ostatnim
zadaniem
Prezydenta
Wolontariusza było asystowanie instruktorowi prowadzącemu
zajęcia z Lego Robotyki które były prowadzone przez Spice Gears
Academy.

SPOŁECZNICY RANDKOWALI
Tradycyjnie w ramach akcji Aktywne
Obywatelskie Leszno odbyły się Randki
Obywatelskie,
które
zgromadziły
zainteresowanych
poznaniem
nowych
organizacji i placówek oraz wymianą
kontaktów i nawiązaniem współpracy.
W tym roku, z uwagi na obecność epidemii
COVID-19 liczba uczestników randek została
ograniczona. Przybyli na spotkanie mieli okazję
do wzajemnego poznania się, wspólnych
rozmów i dyskusji - było gwarno i radośnie.
Spotkanie zostało podzielone na trwające po
pięć minut rundy, podczas których uczestnicy
poznawali się, przedstawiali swoje organizacje,
instytucje, wymieniali się doświadczeniami czy
np. ulotkami i co najważniejsze – inicjowali
nowe pomysły i chęć zrealizowania wspólnych
działań.
Po upływie czasu 5 minut, każdy z randkowiczów zmieniał swoje miejsce tak, by móc porozmawiać z każdą obecną na
sali osobą.
Rozmowom nie było widać końca, dlatego po przeprowadzeniu wszystkich rund, goście zajmowali jeszcze miejsca na
sali i w przyjaznej atmosferze wymieniali się informacjami na wiele obywatelskich tematów.
Spotkanie odbyło się w budynku organizacji pozarządowych, przy ul. Dąbrowskiego 45a.
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POETYCKO W RAMACH AOL –
WIOSNA Z PEGAZEM – POZA KALENDARZEM
W czwartkowy wieczór w Parku Heermanna Leszczyńskie
Stowarzyszenie
Twórców
Kultury
zorganizowało
wystąpienie pod nazwą "Wiosna z Pegazem - poza
kalendarzem".
Na drewnianej scenie w promieniach zachodzącego słońca
wystąpili poeci z Leszna i nie tylko, którzy zaprezentowali
swoje wiersze. Jedna z artystek zaprezentowała także swoje
autorskie obrazy.
Specjalnie na to spotkanie przyjechała Renata Blicharz
z Opola, która uczestniczyła w finisażu Konfrontacji
organizowanych przez LSTK.
Niestety, z powodu pandemii nie udało się dotrzeć niektórym twórcom z dalszych zakątków kraju, ich wiersze
przedstawił p. Marek Klupś z Poznania.
Prowadzącym był prezes LSTK Roman Józefiak, który tego dnia pełnił podwójną funkcję. Poza zorganizowaniem
ekspozycji sam wystąpił na scenie śpiewając i akompaniując na gitarze.
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NA NOWYM ŚWIECIE WSPÓLNIE POSADZILIŚMY LAS!
W piątek 18 września w ramach akcji Aktywne Obywatelskie
Leszno - Eko Leszno wspólnie z Nadleśnictwem Karczma
Borowa sadziliśmy las. W leśnictwie Nowy Świat była możliwość
posadzenia własnego drzewka. Na powierzchni 20 arów
sadziliśmy jarzęba brekinię, który w Polsce objęty jest ścisłą
ochroną gatunkową.
Umieszczono go na polskiej czerwonej liście w kategorii
gatunków bliski zagrożenia. W akcji wziął udział Prezydent
Miasta Leszna Łukasz Borowiak oraz Nadleśniczy Pan Jacek
Napieralski, a całą inicjatywę koordynowała Pani Joanna Girtler
oraz Zastępca Nadleśniczego Pan Łukasz Sworowski.
Dodatkowo w tym dniu można było bezpłatnie odebrać
sadzonkę dębu szypułkowego do posadzenia np. we własnym
ogrodzie. Z pewnością, po posadzeniu takiej liczby drzew,
okoliczne płuca naszego Miasta rozrosną się, co pozytywnie
wpłynie na środowisko oraz na jakość powietrza. Fotorelację
z tego wydarzenia możecie obejrzeć tutaj. Ponadto w ramach
akcji Aktywne Obywatelskie Leszno Nadleśnictwo Karczma
Borowa zorganizowało dla mieszkańców drzwi otwarte oraz
plenerową wystawę.
W dniu 16 września br. na Polanie Trzech Dębów każdy
kto tylko miał ochotę i czas mógł obejrzeć wystawę zdjęć
przyrodniczych naszych kolegów leśników specjalnie na tę
okazję przywiezionych z Nadleśnictwa Kościan
i Włoszakowice.
Zarówno uczniowie szkół średnich, którzy tego dnia licznie
przybyli, jak i rodziny z dziećmi, czy samotni sportowcy
zatrzymywali się, by prócz obejrzenia wystawionych
przyrodniczych
bloków
tematycznych
"Grzyby",
"Zwierzęta leśne", "Drewno" wysłuchać ciekawostek
leśników, czy wybrać się na spacer naszą ścieżką
dydaktyczną.
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PIKNIK EKOLOGICZNY W RAMACH AKCJI EKO LESZNO
W piątek, 18 września, w parku Heermanna miał miejsce Piknik Ekologiczny zorganizowany przez Stowarzyszenie
Leszczyński Bank Żywności w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno.
Jak zawsze, stowarzyszenie stanęło na wysokości zadania! Wszyscy uczestnicy mogli cieszyć się zabawą na świeżym
powietrzu z dawnych lat: gra w klasy, limo, budowanie mostu, przeciąganie liny, animacje z chustą dla
najmłodszych, a dla młodzieży harcerskie podchody zakończone na leszczyńskim Rynku.
Na pikniku można było spróbować potraw serwowanych przez dietetyka w ekologicznych opakowaniach. Na
najmłodszych czekały popcorn i wata cukrowa. Można było także się posilić kiełbasą z grilla.
Starsze pokolenie uczyło mieszkańców jak zrobić eko-karmnik dla ptaków, eko-piórniki oraz eko-koszyczki.
Podczas pikniku odbył się także pokaz baniek mydlanych.. Przygotowane były również animacje takie jak: brokatowe
tatuaże z henny, warkoczyki i pasemka we włosach, malowanie buziek i inne atrakcje.
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OGNISTE DŹWIĘKI ZA NAMI!
Ogniste Dźwięki za nami! To co dobre, szybko się kończy...
wydarzenie na pewno pozostanie w pamięci na długo!
W minioną sobotę, w ramach AOL, odbyło się wydarzenie pt.
Ogniste Dźwięki.
Okoliczność miała miejsce na Alei Gwiazd Żużla przy stadionie
sportowym. Wydarzenie rozpoczęło się od koncertu mis
tybetańskich oraz gongów na których grała Anna Piotrowska
(Blisko Natury Blisko Siebie).
Artystka wprowadziła uczestników w głęboki stan wyciszenia oraz relaksu. To było niesamowite doświadczenie.
W trakcie występów, każdy chętny mógł oddać się magicznym rękom Weroniki Wrotkowskiej (Studio masażu mahalo.) i skorzystać z relaksacyjnego masażu. Następnie grupa taneczna 'Wygrani' ze Stowarzyszenie "Wygraj Siebie"
zaprezentowała premierę tańca 'Covidowe Country'.
Pozytywna energia jaka bije od Seniorów była niesamowita!
Na koniec, emocje sięgnęły zenitu, kiedy to utalentowana
młodzież z MCP "Alternatywa" Leszno zaprezentowała swoje
umiejętności kuglarskie.
Pokaz ognia wywarł na wszystkich przeogromne wrażenie,
brawo!! Frekwencja dopisała, pogoda również. Pojawiały się
rodziny, niezależnie od wieku każdy znalazł coś dla siebie.
Na wszystkich rozemocjonowanych uczestników czekał łyk
wody i słodka przekąska. To był wspaniały wieczór, bardzo
Wam dziękujemy. Pokazujecie, że bez względu na wiek można
robić niesamowite rzeczy!
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SZUKANIE SKARBÓW W ZIELONYCH PŁUCACH MIASTA
„RAZEM DBAMY O NASZĄ PLANETĘ”
W sobotę, 19 września, odbyły się „Wielkie Podchody” zorganizowane przez Stowarzyszenie Leszczyński Bank
Żywności. Ostatnie powiewy letniego, ciepłego wiatru przypomniały o tym, że wielkimi krokami zbliża się jesień.
3 drużyny wzięły udział w zabawie w podchody. Każda z drużyn wystartowała z siedziby stowarzyszenia (ul. Słowiańska
59) o godz. 9:00.
Wszyscy mieli do wykonania kilka zadań (każda drużyna otrzymała od organizatorów zaszyfrowaną mapę). Zadania
były ukryte w zielonych miejscach Miasta Leszna. Finalnie każdy dotarł do Karczmy Borowej. Dla utrudnienia, każda
z drużyn miała za zadanie zebrać jak największą ilość śmieci znajdujących się w zielonych częściach miasta.
Na mecie każdy był poproszony o to, aby odpowiednio je posegregować. Po zakończeniu podchodów, na uczestników
i gości czekało ognisko, napoje oraz wspólna zabawa przy muzyce na bębnach.

Filmy oraz galerię zdjęć z tegorocznej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno znajdziecie na stronie
www.ngo.leszno.pl
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PISZĄ O NAS W LESZCZYNIAKU

Serdecznie dziękujemy MTL Media za
wspaniały artykuł w Leszczyniaku!
MTL Studio opisało nasze coroczne,
wrześniowe wydarzenie jakim jest
Aktywne Obywatelskie Leszno !
Na 14 stronie możecie przeczytać
artykuł
opisujący
tegoroczną,
wyjątkową edycję AOL.
Do artykułu dołączone są również
zdjęcia!
Serdecznie zapraszamy do lektury
Leszczyniaka, a szczególnie do
zapoznania się ze stronami 14 oraz 15!
Jeżeli należycie do osób, które wolą
papierową
wersję,
serdecznie
zapraszamy do odebrania takiej
w naszym biurze (po wcześniejszym
umówieniu: 65 529 54 03).
Pragniemy serdecznie podziękować
MTL Studio – firmie zaangażowanej
społecznie, którzy są twórcami Leszczyniaka za wspaniały artykuł!
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FOTORELACJE
RATUSZ ZMODERNIZOWANY I TO Z DUŻYM
DOFINANSOWANIEM
24 września 2020 r., odbyło się uroczyste zakończenie modernizacji leszczyńskiego Ratusza. W trakcie spotkania doszło
też do podpisania umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przeprowadzonych prac.
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Na zakończenie wmurowano kapsułę czasu. Wczorajsze uroczystości otworzył Prezydent Miasta Leszna, Łukasz
Borowiak.
W swoim wystąpieniu skupił się na podziękowaniach dla generalnego wykonawcy modernizacji, firmy Orlikon,
inspektorów nadzoru, autora projektu. Szczególne podziękowania Prezydent Łukasz Borowiak skierował do Marszałka
Marka Woźniaka, który na uroczystość przyjechał z umową dofinansowania przeprowadzonych prac opiewającą na ok.
1,8 mln zł. „To piękny prezent na 100-lecie powrotu Leszna w granice Niepodległej Polski” – mówił Prezydent Łukasz
Borowiak. W dalszej części prezydent dziękował swoim współpracownikom, a także przypomniał zakres wykonanych
prac. Jako kolejny głos zabrał Miejski Konserwator Zabytków, Maciej Urban. Szczegółowo przedstawił rys historyczny
leszczyńskie Ratusza, a także zakres prac konserwatorskich. Następnie Prezes Zarządu firmy Orlikon z Poznania, Pan
Mirosław Zienkiewicz, krótko podsumował wykonane zadanie i dobrą współpracę z inwestorem, czyli Miastem Leszno.
Jako ostatni głos zabrał Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak. W swym przemówieniu zaznaczył,
że pierwszy raz w czasie pracy na stanowisku marszałka ma okazję tego samego dnia podpisywać umowę na
dofinansowanie i od razu oglądać wyniki dofinansowanych prac. Z uznaniem wyraził się o przeprowadzonej
modernizacji. Kolejnym punktem spotkania było podpisanie umowy na dofinansowanie leszczyńskiego Ratusza przez
Marszałka marka Woźniaka i Prezydenta Łukasza Borowiaka.
Koszt całkowity modernizacji, wraz z pracami dodatkowymi, to ok. 2,7 mln zł. Miasto realizowało to zadanie od 2019
roku i miało zarezerwowane te środki w swoim budżecie, ponieważ nie udawało się pozyskać zewnętrznego
dofinansowania na to zadanie. Zła passa została przełamana na początku 20202 roku, gdy konkurs rozstrzygnęło
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznając Lesznu 530.000 zł na modernizację Ratusza. W związku
z przyznaniem w późniejszym terminie dofinansowania w o wiele wyższej kwocie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego, dotacja do MKiDN została zwrócona (dofinansowywanie z dwóch różnych źródeł jest
niedozwolone). Po podpisaniu umowy i chwili do fotoreporterów Prezydent Łukasz Borowiak wraz z Maciejem
Urbanem, Miejskim Konserwatorem Zabytków, przystąpili do prezentacji materiałów, które następnie zostały
umieszczone w kapsule czasu. Były to: Skrócona wersja raportu o stanie gminy Leszno za 2019 rok, List Prezydenta
Miasta Leszna do potomnych (można go znaleźć poniżej w plikach do pobrania), Lista wydarzeń zorganizowanych na
100-lecie powrotu Leszna do Macierzy, Pamiątkowe zdjęcia, Wydanie gazety ABC z 23 września 2020 r. z obszernym
artykułem o modernizacji Ratusza, Okolicznościowy znaczek pocztowy z Miastem Lesznem, Pamiątkowa moneta
5-złotowa. Ostatnim punktem uroczystości było wmurowanie kapsuły we wschodnią ścianę budynku leszczyńskiego
Ratusza oraz pamiątkowe zdjęcia.
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100 LAT ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZO-BUDOWLANYCH
W LESZNIE
26 września odbyła się gala z okazji 100-lecia istnienia. W kwietniu 1920 roku powstała szkoła rolnicza w Lesznie, dziś
zwana Zespołem Szkół Rolniczo-Budowlanych. Zjazd absolwentów planowany jest na rok 2021. Uroczystości miały się
odbyć wiosną, ale z powodu koronawirusa zostały przełożone.

Źródło fotografii: https://leszno24.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 TO NAJBARDZIEJ
USPORTOWIONA SZKOŁA W WIELKOPOLSCE
W poniedziałek, 29 września, uroczyście podsumowano sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im.
Wojska Polskiego w Lesznie. To już piąty taki tytuł na koncie "Siódemki". Na początku uhonorowano Maję Mielcarek
i Hannę Leciejewską, które grają w kręgle klasyczne. Na początku września wywalczyły one złoty medal Mistrzostw
Polski Młodzików w grze parami. Maja Mielcarek zdobyła ponadto złoto w grze indywidualnej. Dodatkowo ustanowiła
ona nowy rekord Polski zdobywając w czasie mistrzostw 576 punktów.
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OSTATNIE SĄSIEDZKIE PRZEDSTAWIENIE
PODWÓRKOWE ZA NAMI
30 września odbyło się dziewiąte i zarazem ostatnie przedstawienie organizowane w ramach inicjatywy pn. "Sąsiedzki
Teatr Podwórkowy". W odpowiedzi na zaproszenie mieszkańców, organizatorzy odwiedzili podwórko jednej z kamienic
przy ul. Marcinkowskiego. Przedstawienie zaprezentował Teatrzyk Pompon, który zachwycił wszystkich "Przygodami
Bociana Bogdana". Nie zabrakło również słonych i słodkich przekąsek, a także dobrze już wszystkim znanych,
kolorowych, wygodnych leżaków. Przedstawienie to zamknęło cykl podwórkowych przedstawień, będących głównym
założeniem inicjatywy "Sąsiedzki Teatr Podwórkowy". Realizacja projektu była możliwa dzięki współfinansowaniu ze
środków Miasta Leszna.
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KTO, CO? - NGO
Współcześnie można zaobserwować wzrost zainteresowania mieszkańców społeczności lokalnych tworzeniem
organizacji pozarządowych.
Tzw. „Trzeci Sektor" przejmuje znaczną część zadań publicznych realizowanych głównie przez jednostki samorządu
terytorialnego, a w szczególności gminy. Organizacje pozarządowe mogą być tworzone w różnych formach prawnych,
przede wszystkim jednak występują jako: stowarzyszenia czy też fundacje.
Przez ostatnie 3 miesiące prowadziliśmy cykl „Kto i Co? – NGO”, którego celem było zaznajomienie mieszkańców
Leszna z szeroko pojętym tematem trzeciego sektora, definicją lokalnej społeczności, a także wskazać jak rozpocząć
działalność społeczną poprzez założenie organizacji pozarządowej.
Broszura dostępna jest na stronie www.ngo.leszno.pl.
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JEST NAS CORAZ WIĘCEJ
STOWARZYSZENIE KLUB MOTOROWY
MOTOCROSS ZABOROWO
Celem stowarzyszenia jest: doskonalenie bezpiecznej techniki i jazdy głównie motocross, rozpowszechnianie wiedzy
o zdrowym trybie odżywiania, profilaktyka w walce z uzależnieniami, promowanie ochrony lasów i pól.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ulicy Józefa Pankiewicza 81.

STOWARZYSZENIE „ZADANIOWA GRUPA SPECJALNA”
Cele Stowarzyszenia jest: aktywne wspieranie i uczestnictwo w akacjach charytatywnych, podtrzymywanie i rozwój
świadomości narodowej i obywatelskiej wśród obywateli, w szczególności młodzieży, promocja i popularyzacja
zagadnień związanych z działaniami współczesnych jednostek wojskowych z całego świata, w szczególności jednostek
polskich, promocja aktywnego, zdrowego i bezpiecznego stylu życia, propagowanie i kultywowanie idei patriotyzmu,
a także rozwój fizyczny i psychiczny członków stowarzyszenia.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ulicy Bolesława Chrobrego 13.
Kontakt:
Tel. 577 832 852
e-mail stowarzyszeniezgs@gmail.com

FUNDACJA „SPORT BEZ GRANIC”
Celem fundacji jest w szczególności: propagowanie rekreacji ruchowej, aktywności fizycznej i sportu, ze szczególnym
uwzględnieniem biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; mobilizowanie do
systematycznego uprawiania sportów; propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta Leszno oraz podejmowania inicjatywy
w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu; promowanie regionu (miasta, powiatu) jako terenu przyjaznego
aktywnym formom spędzania wolnego czasu, kultury, lokalnych tradycji i atrakcji, a także integracja rodzin i środowisk
lokalnych.
Fundacja ma swoją siedzibę przy ulicy Łużyckiej 17.
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FUNDACJA CARDIOFIT
Fundacja Cardiofit zajmuje się prowadzeniem wszechstronnej działalności społeczno-użytecznej w zakresie ochrony
i promocji zdrowia, w szczególności poprzez: ochronę zdrowia oraz ratowanie życia, w tym wspieranie i prowadzenie
inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym jak również charytatywnym, także we współdziałaniu
z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Lesznie.
Siedziba fundacji znajduje się przy ulicy Jana Kiepury 8.
Kontakt:
e-mail: cardiofit@wsz.leszno.pl

STOWARZYSZENIE "ZATORZE"
Celem stowarzyszenia jest rozwój części miasta Leszna zwanej zatorze i integracja jego mieszkańców oraz budowanie
społeczeństwa obywatelskiego, promocja i wspieranie postaw obywatelskich.
Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ulicy Świętego Franciszka Z Asyżu 11.

FUNDACJA BABY ART
Celem fundacji jest propagowanie rozwoju osobistego człowieka w obszarach sportu, rekreacji, zdrowia, kultury oraz
edukacji.
Fundacja swoją siedzibę ma przy ulicy Onufrego Zagłoby 1.
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JUBILEUSZ STOWARZYSZENIA NASZ DOM – NASZ ŚWIAT
5 ROCZNICA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "NASZ DOM - NASZ ŚWIAT"
Miło nam poinformować, że 4 października swoje święto
obchodziło Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Nasz Dom - Nasz Świat"! Jest to 5 jubileusz istnienia
stowarzyszenia.
Stowarzyszenie działa prężnie, ich jednym z największych
osiągnięć jest stworzenie warsztatów terapii zajęciowej
w Zaborowie, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogą
zdobywać niezbędne w codziennym życiu umiejętności.
4 października w stowarzyszeniu odżyły pozytywne wspomnienia
oraz pojawiły się ̨ kolejne plany na przyszłość.́ Nic dziwnego,
ponieważ urodziny sprzyjają takim emocjom.
Piąte urodziny stowarzyszenia były obchodzone w przemiłych okolicznościach natury oraz przyrody w Leśnictwie
Krzyżowiec. Ognisko, kiełbaski, smakołyki i pyszny tort okazały się ̨ ucztą smaku, a serdeczne spotkanie w gronie
przyjaciół- ucztą duchową. Nie zabrakło również odrobiny aktywności ruchowych. Na miejscu obchodów pięciolecia,
uczestnicy bawili się olbrzymią chustą Klanza, największą ̨ atrakcją był III Wspólny Bieg, organizowany we współpracy z
Państwem Moniką i Karolem Chraplakami. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkowy medal i atrakcyjny zestaw
upominkowo-startowy. Zwycięzcy mogli cieszyć ́ się ̨ wielkimi, dzielnie zdobytymi pucharami. Zabawom nie było końca!
Serdecznie gratulujemy piątej rocznicy oraz życzymy dalszej owocnej pracy i niezłomności w realizacji obranych celów!
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EUROPEJSKI DZIEŃ WALKI Z RAKIEM
15 października obchodzimy Europejski Dzień Walki
z Rakiem Piersi. Październik już od 1985 roku jest
miesiącem walki z rakiem. Chcemy by to święto
przypominało wszystkim kobietom jak ważna jest dbanie
o swoje piersi i nie odkładanie badań na dalszy plan. Rak
nie poczeka, aż minie koronawirus.
Z tej okazji Fundacja Arena i Świat oraz Leszczyńskie
Stowarzyszenie Rehabilitacyjne "Amazonka" od kilku lat
prowadzą różne kampanie społeczne. Fundacja Arena
i Świat prowadziła kampanie pn. „Badaj się i żyj pełną
piersią. Nie daj się rakowi”. Jest to akcja społeczna
mówiąca o profilaktyce raka piersi poprzez sztukę
bodypaintingu. Siłę przekazu stanowią fotografie półnagich
kobiet, których ciała zostały pomalowane przez artystki
bodypaintingu. W kampanii wzięło udział kilkanaście kobiet, które połączył wspólny cel – uświadamianie kobiet
w zakresie diagnostyki nowotworu piersi. Kampania „Badaj się i żyj pełnią piersią.
Czy myśląc o raku piersi nie łapiemy się często na stwierdzeniu – to mnie nie dotyczy? Pewnie tak. Warto robić badania
profilaktyczne. Bo z nowotworem można wygrać - pod warunkiem, że choroba zostanie wcześnie rozpoznana
i rozpocznie się leczenie.
Każda kobieta powinna poddawać się regularnym
badaniom profilaktycznym, a także raz w miesiącu,
najlepiej na początku cyklu, wykonywać samobadanie
piersi. Jeśli pacjentka wie, że jest obciążona genetycznie,
a więc ryzyko raka piersi jest u niej znacznie wyższe,
powinna badać się tak często jak zaleci specjalista, który
na podstawie wywiadu i wyników badań (w tym
genetycznego) decyduje o indywidualnej zmianie
częstości wykonywania badań.
Rak to nie wyrok. Wcześnie wykryty rak piersi może być
w wielu przypadkach całkowicie wyleczony. Jeśli rak
piersi zostanie zdiagnozowany w pierwszym stadium
zaawansowania, 5 lat po usłyszeniu diagnozy przeżywa
95 proc. chorych. Wiele jednak zależy od tego na jakim
etapie jest choroba. Wcześnie wykryty rak piersi w stadium przedinwazyjnym jest chorobą praktycznie całkowicie do
wyleczenia. Także rak inwazyjny jest chorobą, w której rokowanie może być dobre. Dotyczy to zwłaszcza wcześnie
wykrytych nowotworów, gdy nie ma jeszcze przerzutów do węzłów chłonnych.
Miasto Leszno od lat również angażuje się w akcję promowania Europejskiego Dnia Walki z Rakiem. Co roku
15 października leszczyński Ratusz zmienia swoje neutralne barwy na kolor różowy - po to by przypominać każdej
kobiecie, że zawsze jest dobry czas na badania. A zamiast kolejnych kilku godzin na zakupach czy spędzonych przed
ekranem komputera, lepiej udać się z najlepszą przyjaciółką, mamą, siostrą lub córką na profilaktyczne badanie. Ono
naprawdę ratuje życie!
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20 PAŹDZIERNIKA – EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA
20 października to Europejski Dzień Seniora. Z tej okazji życzymy wszystkim Seniorom zdrowia, pogody ducha oraz
dalszej tak wielkiej werwy do codziennego życia.
Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako
Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają jednak wspólny cel – kształtować społeczne postrzeganie osób starszych
oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy
więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego
życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie
żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy.
Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą
rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej
organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła
zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również
przeżywać drugą młodość.
W Lesznie Seniorzy mogą podejmować mnóstwo aktywności oraz spędzać bardzo ciekawie swój czas. Śmiało można
przyznać, iż nasze miasto jest przyjazne Seniorom i z roku na rok podejmowane jest coraz wiecej inicjatyw, które na
celu mają poprawienie jakości życia najstarszej grupy mieszkańców. Aktualnie w Lesznie działają cztery Kluby Seniora
oraz wiele organizacji i podmiotów wspierających osoby starsze.
Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek”, który działa w siedzibie Stowarzyszenia „Wygraj siebie” przy ul. Leszczyńskich 20.
Celem działalności klubu jest przede wszystkim aktywizacja osób dorosłych oraz poprawa ich jakości życia. Seniorzy
odwiedzający ,,Wrzosowy Zakątek" mogą uczestniczyć w różnych warsztatach np. decoupage, treningach pamięci,
zajęciach tai chi, kursach komputerowych. Jest to również miejsce, gdzie osoby starsze mogą przyjść wypić kawę
i porozmawiać. Dodatkowe informacje dotyczące działalności Klubu można uzyskać dzwoniąc pod numer 691 956 717
lub na stronie Stowarzyszenia www.wygrajsiebie.org oraz na Facebook Stowarzyszenia "Wygraj Siebie".
Z myślą o seniorach funkcjonuje Centrum Aktywności Seniora działające pod skrzydłami Fundacji „Jesienny Uśmiech”,
które zaprasza do swojej siedziby przy ul. Sienkiewicza 9. Centrum oferuje osobom starszym między innymi: zajęcia
hobbystyczne np. robótki ręczne (frywolitki, szydełkowanie), językowe, fotograficzne, artystyczne, gry towarzyskie,
wieczorki poetyckie, zajęcia dotyczące ochrony zdrowia, bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego, porady dotyczące
aktywności ruchowej, wykłady dotyczące historii miasta Leszna i okolic. Wszelkich dodatkowe informacje są dostępne
pod numerem telefonu 530 211 615 oraz na stronie Fundacji www.jesiennyusmiech.pl lub Facebook Fundacji Jesienny
Uśmiech.
Przy ul. Jagiellońskiej 4 działa Klub Seniora „Jagiellonka”. W Klubie prowadzonym przez samorząd seniorzy mogą
spędzić miło czas na rozmowach, pograć w gry planszowe, nauczyć języków obcych czy skorzystać z komputera.
Organizowane są tam również okolicznościowe spotkania np. dotyczące zdrowia. Wszelkie dodatkowe informacje
udzielane są pod numerem telefonu 65 525 13 28 oraz na Facebook Klub Jagiellonka.
Kolejny klub działa przy Stowarzyszeniu Katolickim Seniorów im. Jana Pawła i mieści się w bloku na ul. Zamenhofa
88. W ramach Klub prowadzi dwie sekcje. Jedna z nich zajmuje się m.in. turystyką pielgrzymkową, nawiązując tym
samym do patrona Klubu, którym jest św. Jan Paweł II. Drugi zespół jest do spraw wspominania działalności naszego
papieża w okresie jego pontyfikatu. Działalność klubów daje leszczyńskim Seniorom możliwość skorzystania z bardzo
szerokiej oferty, a przede wszystkim szansę dalszego, aktywnego udziału w życiu społecznym. Ponadto w Lesznie działa
wiele organizacji pozarządowych które swoją działalność kierują właśnie do Seniorów.
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Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Urząd Miasta Leszna
Al. Jana Pawła II 21a,
64-100 Leszno
tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl

Polub Fanpage LESZCZYŃSKIE NGO
– nie czekaj! – zrób to teraz i bądź na
bieżąco!
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Notatki:
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