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IMPREZY TOWARZYSZĄCE 12-19.09.2021r.  

Lp. WYDARZENIE PRZYGOTOWANE ATRAKCJE ORGANIZATOR MIEJSCE KONTAKT 
1 Eliminacje do 

Mistrzostw Polski w 

Lego robotyce 

12.09.2021 

10:00-17:00 

Eliminacje do Mistrzostw Polski w Lego 

robotyce - rywalizacja 10 drużyn z 

Wielkopolski m.in.. Leszno, Kościan, Rawicz 

Gniezno, Tulce, Poznań 

Spice Gears 

Wielkopolska 

Szkoła Podstawowa nr 

9, ul. Wyszyńskiego 57 

693 208 131, 

wielkopolskie@sgacademy.pl 

2 „Przedszkolaki z 

Segregolandii” 

13-17.09.2021 

8:00-15:00 

Zajęcia dla Przedszkolaków na temat 

prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi na terenie Leszna, ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad ich 

prawidłowej segregacji oraz zasad 

postępowania z odpadami problemowymi 

takimi jak przeterminowane leki, zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie itd. 

W czasie zajęć porozmawiamy z dziećmi gdzie 

powinny trafić wyprodukowane przez nich 

odpady, co się z nimi dzieje po tym jak 

opuszczą nasz dom, co to jest segregacja 

odpadów i jak ją prawidłowo prowadzić. 

Komunalny Związek 

Gmin Regionu 

Leszczyńskiego 

Placówki Przedszkoli, 

on-line 
65 528 65 69, jorzechowska@kzgrl.pl 
oraz mkozlowska@kzgrl.pl 

3 "20 lat minęło jak 

jeden dzień" 

13.09.2021 

9:00-14:00 

Z okazji XX-lecia istnienia Stowarzyszenia 

Leszczyński Bank Żywności. Stowarzyszenie 

będzie biło rekord Polski w układaniu  

najdłuższej linii z monet 5-cio złotowych. 

Celem rekordu będzie uzbieranie pieniędzy na 

remont nowej siedziby stowarzyszenia gdzie 

powstanie klub dla dzieci, młodzieży oraz 

seniorów i jadłodajnia dla bezdomnych. 

Nadmiar środków zostanie przekazany na 

zakup sprzętów rehabilitacyjnych dla dzieci 

Stowarzyszenie 

Leszczyński Bank 

Żywności 

Stadion im. Alfreda 

Smoczyka  

ul. 17-stycznia 68 

782 641 000, 

leszczynskibankzywnosci@wp.pl 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:jorzechowska@kzgrl.pl
mailto:mkozlowska@kzgrl.pl
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4 Warsztaty FITNESS 

13.09.2021  

14:00 

Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym 

powietrzu. 
Stowarzyszenie 

ECHO 

Siedziba 

Stowarzyszenia 

ECHO 

Al. Krasińskiego 30 

512 330 019,  

stowarzyszenie-echo@gazeta.pl 

5 Olimpiada 4u2 z 

języka angielskiego 

13.09.2021 

16:00-16:45,  

17:00-17:45 

Olimpiada językowa dla osób spoza 

Akademii, na czterech poziomach: kl. I-II, 

kl. IV-VII, młodzież, dorośli. Ogłoszenie 

wyników w środę 15.09.2021 na FB 

Akademii. Dla dwóch najlepszych 

uczestników dwa miesiące darmowego, 

grupowego kursu języka angielskiego. 

Miejsca II i III nagrody rzeczowe. 

Akademia 

Językowa 4u2 

ul. B. Chrobrego 8/3 akademiajezykowa4u2@gmail.com 

6 "Święto plonów pod 

wiatrakiem Czesław" 

14.09.2021 

10:00-14:30 

10:00 powitanie uczestników, przedstawienie 

harmonogramu wydarzenia                                                                            

10:15 - 12:00 zwiedzanie Pracowni Ćwiczeń 

Praktycznych w Grzybowie wraz z przeglądem 

płodów rolnych - pola i sad, zbieranie 

ziemniaków z możliwością upieczenia w 

ognisku,        zwiedzanie wiatraka "Czesław", 

Fantom krowy - konkurencja dojenia krowy, 

poprzedzona instruktażem, nastawienie 

wiatraka do natarcia wiatru                                

13:00-14:30 wykład: "Jak powstaje miód?" 

prowadzący p. Mirosław Adaszkiewicz, sesje 

zdjęciowe z wiatrakiem w tle, joga pod 

wiatrakiem, konkurencja przeciągania liny, 

pokaz pierwszej pomocy z użyciem fantomu                       

14:30 zakończenie wydarzenia 

Zespół Szkół 

Rolniczo - 

Budowlanych im. 

Synów Pułku 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół 

Leszczyńskiej Szkoły 

Rolniczo - 

Budowlanej 

Pracownia Ćwiczeń 

Praktycznych, ul. 

Osiecka 8 

65 529 94 30, 

sekretariat@zsrb.leszno.pl   

7 Między wierszami - 

spotkanie literackie 

14.09.2021 

17:00-18:30 

Spotkanie z cyklu Między Wierszami: Zofia 

Dambek-Giallelis i Grażyna Halkiewicz-Sojak 

porozmawiają na temat Cypriana Kamila 

Norwida. Wydarzenie transmitowane na żywo 

Miejska Biblioteka 

Publiczna im. 

Stanisława 

Grochowiaka 

Biblioteka Ratuszowa, 

ul. Rynek 1 
575 262 719, promocja@mbpleszno.pl 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:sekretariat@zsrb.leszno.pl
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na Facebooku Biblioteki, z udziałem tłumacza 

języka migowego, pani Ewy Gano. 
8 Akcja poboru krwi 

15.09.2021 

9:00-13:00 

Akcja poboru krwi i rejestracji 

potencjalnych dawców szpiku. 

Regionalne 

Centrum 

Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa 

Rynek w Lesznie 618 863 366, 

michal.sokolowski@rckik.poznan.pl 

9 Warsztat doradczy 

15.09.2021r. 

10:00 

"Aktualne źródła finansowania organizacji 

pozarządowych". Warsztaty skierowane do 

Organizacji Pozarządowych i osób 

zainteresowanych dotacjami 

Stowarzyszenie 

Centrum PISOP 
hybrydowo: on-line, 

stacjonarnie w siedzibie 

Centrum PISOP 

(Leszno, PL. J. Metziga 

26/6) 

534 202 744, beata.donaj@pisop.org.pl 

10 Zainstalowanie 

Zielonego 

Przystanku MZK 

15.09.2021 

12:00 

Przygotowanie koncepcji do 

zainstalowania zielonego przystanku MZK 

(projekt wiary, elementy edukacyjne, 

plansze wizualizacyjne). Konsultacje 

społeczne dotyczące budowy zielonego 

przystanku (ankieta dla mieszkańców nt. 

zielonego przystanku) 

Stowarzyszenie 

"Rodzina 

Wojskowa" przy 4. 

Zielonogórskim 

Pułku 

Przeciwlotniczym 

skwer J. 

Wiecierzyńskiej 

biuro@rodzinawojskowa.pl 

11 Spotkanie sieciujące 

dla koordynatorów 

wolontariatu 

16.09.2021,  

9:00-12:00 

Integracyjne spotkanie wyjazdowe dla 

koordynatorów wolontariatu, podczas którego 

będzie przestrzeń do wzajemnego poznania się 

oraz wymiany doświadczeń. 

Fundacja Centrum 

Aktywności 

Twórczej 

Miejsce zostanie 

podane na stronie 

organizatora. 

538 379 345,  

karolina@fundacja-cat.pl 

12 „Leszno 

Leszczyńskich – gra 

uliczna”  

11:00-13:00 

Gra uliczna śladami Leszczyńskich dla 

uczniów szkół średnich. Ograniczona liczba 

miejsc. Obowiązują zapisy (15 zespołów 

trzyosobowych). 

I Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Rodu Leszczyńskich, 

Muzeum Okręgowe 

I Liceum 

Ogólnokształcące, 

Muzeum Okręgowe, 

ulice starówki Leszna 

65 529 61 40 w. 27/ 65 529 94 25, 

edukacja@muzeum.leszno.pl, 

lo1@leszno.edu.pl  

13 Drugi Zjazd Rodzinny 

16.09.2021 

14:00-18:00 

Zorganizujemy zjazd rodzinny jako cykliczny 

element AOL w ramach, którego odbędzie się 

piknik z grillem, zawody sportowe, prezentacje 

artystyczne oraz wystawa prac mieszkańców. 

Wstęp na zaproszenie organizatora. 

Dom Pomocy 

Społecznej 
ul. Korczaka 1 (teren 

parku) 
798 321 914, dyrektor@dpsleszno.info 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:edukacja@muzeum.leszno.pl
mailto:lo1@leszno.edu.pl
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14 Wiosna z Pegazem - 

poza kalendarzem 

16.09.2021 

17:00 

"Wiosna z Pegazem" spotkanie poetycko - 

muzyczne. Prezentacja wierszy z 25 

numerów Zeszytów Literackich wydanych 

przez LSTK w 30 - leciu działalności. 

Liczba miejsc ograniczona, obowiązują 

zapisy. Uczestnictwo w spotkaniu po 

wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 

691 765 091. 

Leszczyńskie 

Stowarzyszenie 

Twórców Kultury 

Miejsce zostanie 

podane przy 

zgłoszeniu 

telefonicznym 

Zielona Antresola ul. 

Zielona 14 

691 765 091, lstk@leszno.edu.pl 

15 Rodzinny wieczór - 

edukacja przez 

zabawę 

16.09.2021 

17:00-19:00 

Zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku 2-

13 lat. Eksperymenty, zabawy ruchowe, 

konkursy i autorskie niespodzianki 

przygotowane przez naszą kadrę to tylko 

część naszego programu, który wywoła 

uśmiech na twarzach dzieci i rodziców. 

Akademia 

Odkrywców 

Dwujęzyczna 

Niepubliczna 

Szkoła Podstawowa 

Boisko przedszkolno 

-szkolne przy 

Akademii 

Odkrywców ul. 

Iglasta 4 

667 422 811, 

szymanskamartynaao@gmail.com 

16 Promocja książki 

wydanej przez 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Kulturalne 

16.09.2021 

18:00 

Impreza poświęcona przedstawieniu tomu 

III książki "Ludzie i czasy. Leszno we 

wspomnieniach mieszkańców", Leszno 

2020 połączona z wręczeniem medali LTK 

"Za serce dla kultury" i koncertem oraz 

kiermaszem także wcześniejszych 

publikacji Leszczyńskiego Towarzystwa 

Kulturalnego. Wstęp po uzyskaniu 

zaproszenia dostępnego w MOK-u. 

Leszczyńskie 

Towarzystwo 

Kulturalne 

sala widowiskowa i 

hol MOK 

663 773 114, 

malgorzata.halec@wp.pl 

17 Kąpiel w dźwiękach 

mis tybetańskich i 

gongów 

16.09.2021 

18:30 

Głęboki relaks w dźwiękach mis 

tybetańskich i gongów. Uczestnicy sesji 

leżąc w wygodnych pozycjach są 

poddawani „masażowi” dźwiękiem, a 

każdy fragment ciała jest dotknięty przez 

wibracje i drgania instrumentów. Wibracje 

docierają do poziomu komórkowego 

każdego narządu. Fale dźwiękowe mis i 

Fundacja Pełnia 

przy współpracy z 

„Blisko Natury 

Blisko Siebie” i 

Fundacją 

Ambasadorzy 

Pomysłów  

ul. Dąbrowskiego 3B 531 001 123, 

anna.pelnia@gmail.com 

http://www.ngo.leszno.pl/
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gongów ułatwiają mózgowi zwolnienie 

rytmu pracy, synchronizację obu półkul i 

przejście od stanu beta (aktywności) do 

stanu alfa (między snem a czuwaniem, w 

którym umysł się wycisza), a nawet theta 

(głębokiej medytacji, aż do zaśnięcia. 

Relaks ten ma wiele innych korzyści, o 

których się przekonasz uczestnicząc w 

wydarzeniu. Przeciwskazania do udziału: 

wszczepiony rozrusznik serca, sztuczne 

zastawki serca, osoby po przeszczepach 

narządów, epilepsja i pierwszy trymestr 

ciąży. Wydarzenie skierowane do osób 

dorosłych i seniorów. 

WAŻNE! 

Przed i po sesji należy wypić co najmniej 

szklankę wody. Ubrać się wygodnie, 

zabrać ze sobą koc i poduszkę. 

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują 

zapisy dharmagabinet@gmail.com lub tel. 

531 001 123. Zapisy trwają do 14 września.  

18 "Zamiast do lasu o 

zmroku, w dzień 

zawieź śmieci do 

PSZOK-u" - akcja 

promująca korzystanie 

z Punktów 

Selektywnego 

Zbierania Odpadów 

Komunalnych 

17.09.2021 

10:00-14:00 

Promocja Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. W zamian za 

przywiezione do PSZOK-u odpady komunalne 

mieszkańcy będą mogli otrzymać roślinkę. 

Wydawanie roślin połączone będzie z punktem 

informacyjno - edukacyjnym zlokalizowanym 

na terenie Punktu. Do rozdania będziemy mieć 

200 sadzonek.  

Komunalny Związek 

Gmin Regionu 

Leszczyńskiego 

PSZOK ul. Saperska 23 65 528 65 69, jorzechowska@kzgrl.pl 
oraz mkozlowska@kzgrl.pl 

http://www.ngo.leszno.pl/
mailto:dharmagabinet@gmail.com
mailto:jorzechowska@kzgrl.pl
mailto:mkozlowska@kzgrl.pl
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19 Dzień Sybiraka 

17.09.2021 

14:00 

Msza Święta o godzinie 14 w Kościele św. 

Kazimierza. Uroczystość przy tablicy 

Sybiraków i pomniku Matki Sybiraczki. 

Związek 

Sybiraków, oddział 

w Lesznie 

Kościół św. 

Kazimierza 

 

20 Kino filmów z 

audiodeskrypcją - 

"Opera za rogiem" 

17.09.2021 

16:00 

Projekcja spektaklu w wersji z audiodeskrypcją 

Opery "Halka" Stanisława Moniuszki w 

wykonaniu chóru i orkiestry Opery 

Wrocławskiej pod dyrekcją Ewy Michnik. 

Projekcja odbywa się poprzez odbiornik TV 

zakupiony z dotacji miasta Leszna. 

Audiodeskrypcją to mimo pozorom 

uzupełnienie kunsztu artystycznego nagrania. 

Polski Związek 

Niewidomych 
Świetlica w budynku 

OP,  

ul Dąbrowskiego 45 a 

607 584 997 

antkowiak.jedrzej@gmail.com 

21 Karaoke na żywo 

17.09.2021 

17:00-18:00 

spotkanie z piosenką biesiadną z cyklu 

Śpiewajmy Razem!; karaoke z muzyką na żywo 

- Aleksandra Zabłocka wraz z zespołem. Do 

dyspozycji uczestników będą śpiewniki. Teksty 

poszczególnych utworów zostaną również 

wyświetlone na monitorach. 

Miejska Biblioteka 

Publiczna im. 

Stanisława 

Grochowiaka 

Biblioteka Ratuszowa, 

ul. Rynek 1 

575 262 719, promocja@mbpleszno.pl 

22 Trening karate 

17.09.2021 

17:30 

Omówienie i zapoznanie, a także udział w 

treningu karate. 

Klub Karate 

SATORI 

Sala Sportowa SP 5 609 205 888, krzevo@poczta.onet.pl 

23 "Sportowy poranek z 

PWSZ w Lesznie" 

18.09.2021 

 8:30-11:30 

8:30 - 9:15 zumba z animacją taneczną,                                   

9:30-10:15 joga dla każdego, małego i dużego - 

zapraszamy też rodziców z dziećmi                                                                   

10:30 - 11: 15 piłka nie musi być mała, 

ćwiczenia odprężające 

Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa 

parking lub zielony 

skwer przed budynkiem 

65 528 78 53, promocja@pwsz.edu.pl 

24 "20 lat minęło jak 

jeden dzień - życie jak 

za dawnych lat" 

18.09.2021 

14:00-19:00 

Z okazji XX- lecia istnienia Stowarzyszenia 

Leszczyński Bank Żywności organizuje festyn 

we współpracy ze Szkołą Rolniczo - 

Budowlaną na ul. Osieckiej na terenie 

zielonym przy wiatraku. Festyn rozpocznie się 

o godz. 14:00-19:00 w sobotę 18 września. Na 

festynie dla mieszkańców zostanie 

zorganizowany pełen catering, animacje, 

Stowarzyszenie 

Leszczyński Bank 

Żywności 

Pracownia Ćwiczeń 

Praktycznych, ul. 

Osiecka 8 

782 641 000, 

leszczynskibankzywnosci@wp.pl 

http://www.ngo.leszno.pl/
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dmuchańce dla najmłodszych. W trakcie 

festynu będą organizowane warsztaty pieczenia 

pizzy, bułek i chleba. Zostanie uruchomiona 

wędzarnia gdzie mieszkańcy mogła uwędzić 

sobie rybę czy też jakieś wędliny. Na 

warsztatach będziemy mieć ognisko, na którym 

będziemy piec ziemniaki, kaszankę czy też 

kiełbasę. Szkoła Rolnicza uruchomi sklepik ze 

zdrową żywnością - warzywami. Dla 

mieszkańców zostanie zorganizowany pokaz 

uli i opieki nad pasieką z krótką pogadanką. 

Podczas festynu odbędzie się bieg wokół 

zielonych terenów Szkoły Rolniczej, który 

liczy 2 km, udział w nim może wziąć każdy 

biegając, chodząc z kijkami not0kin, czy też 

dzieci do lat 8 rowerami. Główną atrakcją 

będzie zwiedzanie wiatraka i kręcenie kołem 

by ramiona wiatraka się poruszyły wraz z 

wiatrem oraz na zakończenie festynu 

potańcówka z DJ. Sławek Doluś. Celem 

festynu będzie uzbieranie pieniędzy na remont 

nowej siedziby stowarzyszenia gdzie powstanie 

klub dla dzieci, młodzieży oraz seniorów i 

jadłodajnia dla bezdomnych. 

25 Premiera gry mobilnej 

18.09.2021r.  

16:00  

Premiera gry mobilnej stworzonej w ramach 

projektu "Miejski zwierzyniec. Spacer po 

Lesznie z Janem Jonstonem". Gra skierowana 

dla młodzieży i osób dorosłych. 

Muzeum Okręgowe dawna synagoga, ul. G. 

Narutowicza 31 

65 529 61 40, 

promocja@muzeum.leszno.pl 

26 "W zdrowym ciele 

zdrowy duch" - 

trening siłowo – 

wytrzymałościowy 

18.09.2021 

Trening w formie CROSS FIT-u siłowo - 

wytrzymałościowy - obowiązuje strój 

sportowy. Zajęcia przeznaczone są dla 

młodzieży od 15 roku życia i dorosłych. 

 

Klub Sportowy 

Karate Kyokushin 

ul. Chrobrego 13 609 513 590, sandra.pralat@o2.pl 

http://www.ngo.leszno.pl/
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16:00-18:00 

27 Statscore Futsal 

Ekstraklasa GI 

Malepszy Futsal 

Leszno – Red 

Dragons Pniewy 

18.09.2021 

18:00-20:00 

Mecz Ligowy – Derby Wielkopolski. 

Bilety wstępu 15 zł 

Dzieci, młodzież i seniorzy – wstęp wolny 

Klub Sportowy 

Futsal Leszno 

Hala Trapez, ul. 

Zygmunta Starego 1 

665 771 020, 

futsal.leszno@gmail.com 

28 Młodzieżowy 

Turniej Piłki 

Siatkowej o Puchar 

TEB Edukacja 

Leszno 

18.09.2021, 10:00            

19.09.2021, 10:00 

Dwudniowy turniej piłki siatkowej, w 

którym udział wezmą młodzieżowe 

zespoły ligowe. Gospodarzy UKS 9 Leszno 

reprezentować będą zespoły młodzika, 

kadeta i kadetki. Dla kibiców wstęp wolny.                                                             

W czasie turnieju czynny będzie punkt 

informacyjny o naborze do klubu oraz 

zapoznać się z ofertą TEB Edukacja 

Leszno. 

Stowarzyszenie 

UKS 9 

Hala Sportowa na 

Zatorzu, ul. 

Szczepanowskiego 14 

609 602 701, 

uks9leszno@gmail.com 

29 Dzień darmowych 

zajęć dla dzieci, 

młodzieży i 

dorosłych w Funky 

Flava,  

19.09.2021           

11:00-13:45 

Dzień darmowych zajęć tanecznych w 

Funky Flava, w których każdy może 

odwiedzić nasze Studio i bezpłatnie 

skorzystać z treningu. Zajęcia są 

przeznaczone dla dzieci od 4 roku życia, 

młodzieży oraz dorosłych. Będą one 

prowadzone na poziomie otwartym, więc 

są idealne dla osób, które chcą rozpocząć 

swoją przygodę z tańcem jak i dla tych, 

którzy mają trochę doświadczenia. 

Harmonogram: 

11:00-11:45 dzieci 4-8 lat,     

12:00-12:45 juniorzy i młodzież 9-13 lat,        

13:00-13:45 młodzież 14+ i dorośli  

Funky Flava Dance 

School 

Funky Flava Studio, 

ul. Niepodległości 47 

Leszno 

530 162 069, info@funky-flava.com 

http://www.ngo.leszno.pl/


  
 

Szczegółowe informacje na: www.ngo.leszno.pl 
 
Za poszczególne wydarzenia odpowiedzialni są organizatorzy, którzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z 
uzasadnionych powodów np. siła wyższa, obostrzenia, ograniczenia związane z epidemią COVID-19. 

 

http://www.ngo.leszno.pl/

