
S P R A W D Ź  C O  B Ę D Z I E 
S I Ę   D Z I A Ł O !

10 - 18 WRZEŚNIA



DRZWI OTWARTE
szkolenia, warsztaty, spotkania,
treningi, pokazy sportowe i inne!

 
12 - 18 września 2022 r.

WOLONTARIAT
PREZYDENTA

 
13 września 2022 r.

IMPREZY
TOWARZYSZĄCE

 
11 - 18 września 2022 r.

WIELKI FESTYN
AKTYWNOŚCI 

I PASJI
czyli Festyn organizacji pozarządowych

i leszczyńskich instytucji oraz firm
zaangażowanych społecznie

 
Aleja Gwiazd Żużla
10 września 2022 r.

12:00 - 16:00

Szczegółowy program:
www.ngo.leszno.pl
www.facebook.com/LeszczynskieNGO

10 - 18 
WRZEŚNIAAKTYWNE OBYWATELSKIEAKTYWNE OBYWATELSKIEAKTYWNE OBYWATELSKIE   

LESZNO 2022LESZNO 2022LESZNO 2022
EDYCJA

8

EKO LESZNO
 

16 września 2022 r.

Współorganizatorzy: organizacje pozarządowe, leszczyńskie instytucje,
jednostki miejskie, lokalne media oraz firmy zaangażowane społecznie

Organizatorzy:

RANDKI 
OBYWATELSKIE

Sala Sesyjna
ul. Karasia 15

 
14 września 2022 r.

od 16:30

EKO PIKNIK
przy wiatraku
ul. Osiecka 8

 
18 września 2022 r.

14:30 - 18:30
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SPOTKANIE
MOTYWACYJNE

Z PEJĄ
Miejski Ośrodek Kultury 

w Lesznie
 

16 września 2022 r.
13:00 - 15:00

POZARZĄDOWA
KROPLA KRWI

Leszczyński Rynek

12 września 2022 r.
9:30 - 13:00



Szanowni Mieszkańcy Leszna!
 

Przed nami VIII już edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, w ramach której chcemy pokazać 
i promować aktywność osób działających w różnych fundacjach, stowarzyszeniach, klubach sportowych

oraz innych instytucjach i firmach zaangażowanych społecznie, 
a także popularyzować ideę wolontariatu. 

 
Miasto Leszno to przede wszystkim ludzie – realizujący swoje pasje i marzenia, przekuwający

pomysły w projekty, zmieniający bliższe i dalsze otoczenie, angażujący się w różne działania społeczne,
edukacyjne, artystyczne czy sportowe. 

 
Jesteśmy pełni podziwu dla Waszego zaangażowania, pasji i kreatywności. Doceniamy Wasze

zaangażowanie i cieszymy się, że realizując różne działania jesteście otwarci wobec siebie, umiecie
współpracować i współistnieć w społeczności lokalnej, że nie jesteście bierną jednostką, która oczekuje na

zmiany, tylko bierze czynny udział w tych zmianach i je kształtuje. 
 

To dzięki Wam – mieszkańcom, organizacjom pozarządowym, miejskim instytucjom, jednostkom oraz
firmom zaangażowanym społecznie co roku udaje się wspólnie zorganizować wiele ciekawych wydarzeń,

inicjatyw dla mieszkańców. 
 

Za nami już 7 edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno, z ogromnym sentymentem
 i uśmiechem na twarzy wracamy do wspomnień, ale mamy jeszcze większy „Apetyt Na Aktywność”. 
I to właśnie pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno! 

 
Dlaczego akurat „Apetyt Na Aktywność”? 

 
Dlatego, że jesteśmy niezwykle nienasyceni w dążeniu do rozwoju aktywności obywatelskich w Lesznie.
Tegoroczne AOL ma na celu jeszcze większe zachęcenie Was do współpracy, integracji oraz zwiększenia

apetytu na działania wolontariackie. 
 

Zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia ostatnich miesięcy czy lat, niektórych z Was doprowadziło do
zmniejszenia aktywności czy zniechęcenia w ogóle do jej podejmowania. Naszym zadaniem jest podjęcie

próby przypomnienia Wam dlaczego warto się angażować. 
 

Angażowanie się w życie społeczne w lokalnej ojczyźnie oraz pomaganie innym daje ogrom satysfakcji,
możliwość samokształcenia, samorealizacji oraz zdobycia cennego i często unikatowego doświadczenia.
Praca na rzecz drugiej osoby pomaga zrozumieć otaczający nas świat w sferze, której często nie znamy,
wyjaśnia jego zasady oraz buduje w nas nowe cechy i umiejętności. Nie ma niczego wspanialszego, niż

bezinteresowny gest w stronę drugiego człowieka. Aleeeeee i ostrzegamy! Wolontariat uzależnia! 
 

Ten wyjątkowy tydzień września to wspaniała okazja do tego, aby poznać 'od kuchni' jak działa
wolontariat w Lesznie. Jest to idealny czas na to, aby zastanowić się gdzie i dla kogo chce się zacząć

działać. A gdy już będziesz wiedział… kto wie? Może właśnie w tym roku rozpoczniesz swoją
najwspanialszą przygodę? 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Kiedy?
 

W dniach od 10 do 18 września zapraszamy Was do udziału w różnych wydarzeniach i inicjatywach
przygotowanych przez różne ngo-sy, instytucje ,jednostki miejskie,  placówki oświatowe, firmy

zaangażowane społecznie oraz leszczyński samorząd.
 

Aktywne Obywatelskie Leszno (AOL) tradycyjnie już rozpoczynamy od Wielkiego Festynu Aktywności 
i Pasji,  który odbędzie się w sobotę 10 września br. na Alei Gwiazd Żużla. Impreza rozpocznie się
 o godzinie 12:00 i zakończy o 16:00, a podczas tych czterech niezwykle intensywnych godzin na

odwiedzających Festyn będzie czekać moc atrakcji.  Wśród ponad 160 stoisk nie zabraknie atrakcji dla
najmłodszych i tych nieco starszych – pojawią się animacje, zabawy plastyczne, warsztaty, występy

sceniczne i wiele, wiele innych. Będzie również okazja do wsparcia akcji charytatywnych.
 

AOL jednak to nie tylko kojarzony przez wszystkich Festyn. To także wydarzenia towarzyszące m.in.
Randki Obywatelskie, inicjatywa EKO-Leszno, Pozarządowa Kropla Krwi, spotkanie motywacyjne 

z Ryszardem „Peją”,  drzwi otwarte w lokalnych organizacjach pozarządowych, warsztaty, szkolenia,
otwarte treningi prowadzone przez leszczyńskie kluby sportowe, a także wolontariat świadczony

 w leszczyńskich organizacjach i instytucjach przez Prezydenta Łukasza Borowiaka. 
 

Dlaczego warto być razem z nami?
 

Jak mówią sami uczestnicy poprzednich edycji warto po prostu być aktywnym, 
wyjść z domu i spotkać się z ludźmi, którym przyświeca ta sama idea.

 
AOL to wydarzenie, którego celem jest nie tylko promowanie inicjatyw obywatelskich wśród mieszkańców
Leszna, ale również przestrzeń, w której mieszkańcy Leszna mogą się spotkać i poznać ludzi działających
w organizacjach pozarządowych, którzy wspólnie kształtują wizerunek miasta, uczestniczą w realizacji

zadań publicznych na rzecz mieszkańców. To również okazja do ciekawego i aktywnego spędzenia czasu
wolnego, integracji, wymiany informacji, dzielenia się swoimi doświadczeniami, sukcesami oraz do

tworzenia społecznych relacji.
 

 Poznanie fundacji, stowarzyszeń czy klubów sportowych to również okazja do włączenia się w ich
działalność, chociażby w formie wolontariatu, a tym samym realizacji własnych zainteresowań i pasji. 

To szereg wydarzeń o różnym charakterze, wśród których każdy znajdzie atrakcje dla siebie. 
 
 

Do zobaczenia!
Rozpiska wydarzeń, które odbędą się w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 

w dalszej części broszury oraz na stronie www.ngo.leszno.pl 
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Tradycyjnie już Aktywne Obywatelskie Leszno (AOL)  rozpocznie się Wielkim Festynem Aktywności
i Pasji, czyli Festynem organizacji pozarządowych, leszczyńskich instytucji oraz firm

zaangażowanych społecznie. 
 
 

Festyn AOL pokazuje siłę organizacji pozarządowych, leszczyńskich instytucji, firm oraz grup
nieformalnych  i jest wielkim świętem Aktywności.

 
 

       10  września (sobota) Wielki Festyn Aktywności i Pasji

       12 - 18 września (poniedziałek- niedziela) Drzwi Otwarte 

       11 – 18 września (od niedzieli do niedzieli) Imprezy Towarzyszące

       12 września (poniedziałek) Pozarządowa Kropla Krwi

       13 września (wtorek) Wolontariat Prezydenta Miasta Leszna 

       14 września (środa) Randki Obywatelskie 

       16 września (piątek) EKO Leszno

       16 września spotkanie z legendą polskiego rapu, Ryszard "Peja" Andrzejewski opowie o swoim  
         życiu, zarówno o tych dobrych momentach, jak i o życiowych zakrętach. Raper zdradzi, jak          
         udało mu się uporać z uzależnieniem od alkoholu i zacząć życie od nowa, a także wykona            
         kilka utworów. W trwającej już ponad ćwierć wieku karierze muzycznej Peja jest twórcą
         i współtwórcą kilkunastu albumów, z których większość uzyskała status platynowej płyty.

       18 września (EKO PIKNIK)
        
        Inne inicjatywy
 
       
 

Aktywne Obywatelskie Leszno to 9 dni aktywności, radosne 

i energetyczne wydarzenie pokazujące pełnię barw

leszczyńskich NGO i innych podmiotów działających w mieście

Aktywne Obywatelskie Leszno 
10 - 18 WRZEŚNIA



 
W ramach VIII edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno
odbędzie się Wielki Festyn Aktywności i Pasji, którego
głównym celem  jest promocja różnych form aktywności
społecznej, w tym: 

 wolontariatu,

 działalności organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, 

 leszczyńskich instytucji, 

 placówek oświatowych,

 oraz firm zaangażowanych społecznie wśród mieszkańców Leszna, 

a także integracja trzech sektorów – publicznego, prywatnego i pozarządowego.
 
 

Wydarzenie oferuje mieszkańcom naszego miasta pożyteczne, ciekawe i aktywne spędzenie czasu
wolnego, to przestrzeń, w której mieszkańcy Leszna mogą się spotkać 

i poznać ludzi działających nie tylko w organizacjach pozarządowych, ale również w innych
instytucjach, a także uczestniczyć w przygotowanych inicjatywach obywatelskich. 

 
Jak co roku wystawcy staną na wysokości zadania i zapewnią niepowtarzalne atrakcje w jednej 

z kilkunastu stref aktywności, edukacji, zabawy i innych. 
 

Na wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych, którzy odwiedzą tego dnia Aleję Gwiazd Żużla, będą czekały
różnorodne zabawy, konkurencje sportowe, pokazy, warsztaty i inne aktywności.

 

 
 
 

WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJI
czyli Festyn czyli Festyn czyli Festyn organizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji orazorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji orazorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz

firm zaangażowanych społeczniefirm zaangażowanych społeczniefirm zaangażowanych społecznie

10 WRZEŚNIA
Aleja Gwiazd Żużla
12:00 - 16:00
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Radosne dzieciństwo, czyli obszar gier i zabaw dla dzieci;
Aktywne życie, czyli strefa pokazów sportowych, gier i zabaw sprawnościowych;
Kultura i sztuka - prezentacja pasji i rękodzieł mieszkańców,  wystawy prac malarskich,
warsztaty tańca, z makramy;
Ekologiczna strefa, doświadczenia, eksperymenty, inicjatywy ekologiczne;
Motoryzacyjna strefa, czyli prezentacja samochodów, specjalistycznego sprzętu oraz
robotów;
Mundurowa strefa, czyli prezentacja sprzętu policyjnego, strażackiego i wojskowego,

Nasze zdrowie, czyli przestrzeń dla organizacji działających w obszarze zdrowia, a także
pokazy pierwszej pomocy, darmowe zabiegi pielęgnacyjne i badania profilaktyczne;
Społecznościowa strefa, czyli przestrzeń dla NGO i instytucji działających na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego;
Samorządowa strefa, czyli rozmowy i spotkania z urzędnikami,  dot. Leszczyńskiej Karty
Seniora i Karty Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej;

 

Festyn AOL to przede wszystkim: 

        kilkadziesiąt stoisk wystawienniczych, przy których 
przedstawiciele organizacji, instytucji oraz firm 
zaangażowanych społecznie będą udzielać indywidualnych 
informacji i porad, prezentować swoją działalność, wydawać 
materiały informacyjne oraz podejmować inne
działania indywidualnie przez siebie przygotowane;
         wiele stref aktywności:

             wystawa sprzętu militarnego wraz z prezentacją umundurowania oraz broni;

         bogaty program artystyczny, występy wokalne, taneczne i pokazy sportowe na scenie;
        „Dzień Otwartych Koszar”;
        animacje dla dzieci, m.in. zabawy z chustą, z bańkami mydlanymi, malowanie twarzy,
        atrakcje dla najmłodszych, m.in. dmuchańce,  subsoccer, polowa strzelnica    
        pneumatyczna, tor do jazdy quadami;
        fotobudka;
        stoiska gastronomiczne, w tym ze zdrową żywnością;
        pokazy grupy rekonstrukcyjnej Smoki Sigurda;
        liczne konkursy, zabawy i niespodzianki z nagrodami
        FESTIWAL KOLORÓW

 
 

WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJI
czyli Festyn czyli Festyn czyli Festyn organizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji orazorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji orazorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz

firm zaangażowanych społeczniefirm zaangażowanych społeczniefirm zaangażowanych społecznie

10 WRZEŚNIA
Aleja Gwiazd Żużla
12:00 - 16:00
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UWAGA! 
Na Wielki Festyn Aktywności i Pasji

dojedziesz bezpłatnym, zabytkowym autobusem 
Komunikacji Miejskiej!

 
Zostaw w domu samochód lub rower, zrezygnuj ze spaceru, zabierz całą rodzinę i przyjedź za

darmo na Festyn w Alei Gwiazd Żużla. 
 

W tym roku, autobusy kursować będą co 40 minut. 
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.ngo.leszno.pl. 

 
 

Autobusy pojadą pętlą na trasie: 17 Stycznia stadion – 17 Stycznia park  –Konstytucji 3 Maja SHELL – Jana
Dekana  MZBK – Jana Dekana Urząd Celny - Ewarysta Estkowskiego targowisko– Unii Europejskiej – Kąkolewska

osiedle – Kąkolewska cmentarz -  Niepodległości market– Adama Mickiewicza Urząd Skarbowy – Gabriela
Narutowicza Teatr Miejski– pl. Tadeusza Kościuszki – Karola Marcinkowskiego liceum– Aleje Zygmunta

Krasińskiego – Aleje Jana Pawła II Honda – 17 Stycznia Policja – 17 Stycznia market . – 17 Stycznia stadion. 
 
 

Linię obsługiwać będzie leszczyński Autosan H9-35, rocznik 1991.
 

Bezpłatny dojazd komunikacją miejską na Festyn nie jest jedyną inicjatywą mającą na celu
zadbanie o środowisko. 

 
Podczas festynu prowadzona będzie zbiórka nakrętek plastikowych.

 
Impreza ma charakter pikniku - zaproście znajomych, przyjaciół, przyjdźcie całymi rodzinami. 

 
Będzie wesoło, rodzinnie, edukacyjnie, kolorowo i różnorodnie.

 
Szczegółowy wykaz wystawców dostępny jest na stronie: www.ngo.leszno.pl

 
Udział w Wielkim Festynie Aktywności i Pasji jest bezpłatny.

 

 

WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJI
czyli Festyn czyli Festyn czyli Festyn organizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz firmorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz firmorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz firm

zaangażowanych społeczniezaangażowanych społeczniezaangażowanych społecznie

10 WRZEŚNIA
Aleja Gwiazd Żużla
12:00 - 16:00
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Ponad 160 wystawców w różnych strefach aktywności m.in. strefa:
Aktywne życie, Kultura i sztuka, Ekologiczna, Motoryzacyjna,
Mundurowa, Nasze zdrowie, Społecznościowa, Samorządowa,
Lotnicza, Przedszkolaka i Seniora
prezentacja pojazdów specjalistycznych: EKOPATROL Straży
Miejskiej, samochód pożarniczy, radiowóz policyjny, łódź ratunkowa
WOPR, śmieciarka, KAZIK do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i inne
nowe technologie, druk 3D, techniki kryminalistyczne
pokaz tresury psów policyjnych, samoobrony i musztry 
pokaz walk średniowiecznych
Dzień Otwartych Koszar
fotobudka, gry, zabawy i konkursy z nagrodami
animacje dla dzieci, modelowanie balonów, zamki dmuchane
warsztaty z makramy, tańca oraz malarstwo i rękodzieło
subsoccer, polowa strzelnica pneumatyczna, tor do jazdy quadami
dla dzieci
symulator wyścigowy
treningi i pokazy sportowe
pokazy kulinarne
foodtrucki
stoiska gastronomiczne, w tym ze zdrową żywnością
pokazy pierwszej pomocy, darmowe badania profilaktyczne
bogaty program artystyczny i muzyka na żywo
festiwal kolorów

MIASTO LESZNO ZAPRASZA NAMIASTO LESZNO ZAPRASZA NAMIASTO LESZNO ZAPRASZA NA

10 WRZEŚNIA
Aleja Gwiazd Żużla
12:00 - 16:00

WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJI
czyli Festyn czyli Festyn czyli Festyn organizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji orazorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji orazorganizacji pozarządowych i leszczyńskich instytucji oraz

firm zaangażowanych społeczniefirm zaangażowanych społeczniefirm zaangażowanych społecznie

WSTĘP

 WOLNY!

Bezpłatny dojazd zabytkowym autobusem
na teren festynu Szczegółowy program oraz rozkład jazdy:

MASZ APETY
T 
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I WIELE WIĘCEJ!

www.ngo.leszno.pl



 
 Impreza skierowana do wszystkich, bez wyjątków, 

bez ograniczeń wiekowych! 
 

Poczuj magię zabawy, obrzucaj się kolorowymi proszkami holi ze
swoimi znajomymi. 

 
Na Holi Festival  czekać na Was będą oryginalne kolorowe proszki

Holi w 9-ciu kolorach!
 

 **  start około godziny 16:00

WSTĘP

 WOLNY!

MIASTO LESZNO ZAPRASZA NAMIASTO LESZNO ZAPRASZA NAMIASTO LESZNO ZAPRASZA NA

10 WRZEŚNIA
Aleja Gwiazd Żużla

 

WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJI
oraz oraz oraz HOLI FESTIWALHOLI FESTIWALHOLI FESTIWAL   

   
Holi  Święto Kolorów  

Holi  Święto Kolorów  
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WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJI

Cooperativa Leszno,
Pasibus,
PizzaFest,
Punk.Gastro.

 

 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

10 WRZEŚNIA
Aleja Gwiazd Żużla

12:00 - 16:00
 

RAZEM Z NAMI BĘDĄ:  

www.ngo.leszno.pl
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WIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJIWIELKI FESTYN AKTYWNOŚCI I PASJI
   

MAMMOBUS

CYTOBUS 

POKAZY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

POMIARY CIŚNIENIA

PORADY DIETETYCZNE 

PORADY DOT. SZKOŁY RODZENIA

10 WRZEŚNIA
Aleja Gwiazd Żużla

12:00 - 16:00
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BEZPŁATNE BADANIA 

ORAZ PROGRAMY PROFILAKTYCZNE  



12 - 18
WRZEŚNIA

DRZWI OTWARTEDRZWI OTWARTEDRZWI OTWARTE   

Co roku akcja Aktywne Obywatelskie Leszno 
jest okazją do poznania leszczyńskich instytucji oraz organizacji pozarządowych: 

fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, 
które przez cały tydzień otwierają swoje drzwi dla mieszkańców, prezentując w ten sposób swoją

ofertę i działalność.

 
 
 

W dniach od 12 do 18 września odbędą się spotkania, szkolenia,
warsztaty, zajęcia, treningi, pokazy i wiele innych atrakcji przygotowanych

przez organizacje pozarządowe,
 grupy nieformalne i leszczyńskie instytucje.

 
 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

www.ngo.leszno.pl

ponad 130 
inicjatyw
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11 - 18
WRZEŚNIA

IMPREZY TOWARZYSZĄCEIMPREZY TOWARZYSZĄCEIMPREZY TOWARZYSZĄCE   

 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:

www.ngo.leszno.pl

32 
wydarzenia
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Aktywne Obywatelskie Leszno to również imprezy towarzyszące,
 szczegółowy harmonogram i opis wydarzeń dostępny jest na 

naszej stronie www.ngo.leszno.pl 

Sobota z Body Power
Bieg Miejski z Przeszkodami TorTura Leszno edycja V
Warsztaty dla rodziców „Jak pomóc dziecku w nauce”
Gra uliczna śladami Leszczyńskich dla uczniów szkół średnich
Olimpiada językowa 4u2
Warsztaty samoobrony
Warsztaty językowe
Oprowadzanie po wystawie "Propaganda sukcesu. Centralne dożynki w Lesznie"
Leszek Kułakowski Quintet - Witkacy - Jazz – Literatura
KinoJazz w Bibliotece. Był Jazz.
Treningi Sportowe Dla Dzieci i Młodzieży oraz Seniorów
Trening piłkarski i spotkanie z Jarosławem Araszkiewiczem
Parkrun
Biegi na orientację
Warsztaty artystyczne

W programie m.in.: 



 
 
 
 
 
 
 

Dzielenie się krwią - to ma sens! Planujesz oddać krew?
 

 Chciałbyś (lub chciałabyś) to zrobić, ale nie wiesz, gdzie się zgłosić po pomoc? 
 

Jak każdego roku zachęcamy do włączenia się 
 

w Leszczyńską Pozarządową Kroplę Krwi! 
 
 
 
 

POZARZĄDOWA KROPLA KRWIPOZARZĄDOWA KROPLA KRWIPOZARZĄDOWA KROPLA KRWI   

12 
WRZEŚNIA

DATA: 12 września
MIEJSCE: Rynek
GODZINA: 9:30 - 13:00
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13
WRZEŚNIA

WOLONTARIAT PREZYDENTAWOLONTARIAT PREZYDENTAWOLONTARIAT PREZYDENTA   
MIASTA LESZNAMIASTA LESZNAMIASTA LESZNA

 
 
 
 
 
 
 

www.ngo.leszno.pl

WOLONTARIAT PREZYDENTA ŁUKASZA BOROWIAKA
Po raz kolejny podczas Aktywnego Obywatelskiego Leszna 

Prezydent Łukasz Borowiak zostanie na jeden dzień wolontariuszem w organizacjach 
i leszczyńskich instytucjach. 

13 września Prezydent weźmie urlop i będzie pracować społecznie. 
Zainteresowane organizacje / instytucje podpiszą wcześniej z Prezydentem umowę

wolontariatu i ustalą zakres zadań do wykonania. 
To już kolejna inicjatywa Prezydenta związana z wolontariatem w mieście, ponieważ 
w urzędzie miasta od kilku lat funkcjonuje program wolontariatu adresowany przede

wszystkim do młodych ludzi, studentów i absolwentów szkół oraz uczelni. 
 
 
 
 

DATA: 13 września
MIEJSCE: Lokalne organizacje
pozarządowe i instytucje

 
 
 
 
 
 
 

Rola, znaczenie i postrzeganie wolontariatu bardzo się zmieniło
na przestrzeni ostatnich kilku lat. Obecnie wolontariat daje

ogromne spektrum możliwości i zróżnicowaną paletę
propozycji 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 i wśród wielu
rozmaitych przejawów ludzkiej 

aktywności stał się szczególnie cenny. 

#A
pe

ty
tN

aA
kt

yw
no

ść

MASZ APETY
T 

NA AKTYWNOŚĆ?



14
WRZEŚNIA

RANDKI OBYWATELSKIERANDKI OBYWATELSKIERANDKI OBYWATELSKIE

 
 
 
 
 
 
 

www.ngo.leszno.pl

DATA: 14 września
MIEJSCE: sala sesyjna
GODZINA: od 16:30

UWAGA! Do udziału w Randkach zapraszamy także młodzież i wszystkich chętnych
wolontariuszy lub osoby chcące rozpocząć przygodę z wolontariatem – podczas spotkania

poznasz możliwości nawiązania współpracy z organizacjami.
 

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

 
Randki Obywatelskie to niezmiennie cieszące się popularnością spotkanie, które

adresowane jest do przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. 
 

Dlaczego fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe i spółdzielnie socjalne co roku tak
chętnie w nim uczestniczą? Bo jest to doskonała okazja do tego by się poznać,

porozmawiać i podjąć dyskusję nad wspólnymi, ważnymi tematami. 
 

Co roku baza lokalnych organizacji pozarządowych zwiększa się co najmniej o jedną
pozycję, a na udział w Randkach decydują się także organizacje, które do tej pory 

w nich nie uczestniczyły. Jest zatem duża szansa na to, że podczas spotkania pozna się
nową organizację i porozmawia się z interesującymi osobami. 

Randkom Obywatelskim zwykle towarzyszy radosna i gwarna atmosfera,
niejednokrotnie również spotkanie skutkuje nawiązaniem owocnych partnerstw i

powzięciem wspólnych inicjatyw i projektów. 
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16
WRZEŚNIA

EKO LESZNOEKO LESZNOEKO LESZNO

 
 
 

www.ngo.leszno.pl

 
"EKO - Leszno" celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka

segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz
ochrony środowiska.  

 
 
 

W ramach akcji odbędą się m.in. : 
 

 EKO - PRZEDSZKOLAKI 
Przedsięwzięcia, które zostanie podjęte przez leszczyńskie Przedszkola Miejskie. Odbędą się warsztaty, gry i zabawy

eko, konkursy plastyczne, eko śniadanie, pokaz mody, akcja "Kwiatki na rabatki"oraz wiele innych ciekawych wydarzeń! 
 

 SPRZĄTANIE ŚWIATA 2022
Miasto Leszno i Fundacja Nasza Ziemia zapraszają do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska

poprzez włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.  Akcja to okazja do tego, żeby zakomunikować nasz
manifest nieśmiecenia. W tym roku mówimy głośno i wyraźnie: wszystkie śmieci, na całym świecie są nasze! Te

porzucone przez człowieka w naturze i te posprzątane przez człowieka. Innych na naszej Planecie nie ma. Miasto
Leszno zapewni wszystkim uczestnikom rękawiczki ochronne oraz worki na odpady. Informacje na temat akcji oraz

zapisy pod numerem telefonu 65 529 81 85. Do włączenia się do akcji zapraszamy bowiem zarówno osoby
indywidualne jak również klasy szkolne, użytkowników Rodzinnych Ogródków Działkowych, organizacje pozarządowe,

instytucje, firmy i inne grupy nieformalne.
 

#sadziMY LAS
Wspólne sadzenie lasu pod czujnym okiem leśników, gry, zabawy i zagadki dla najmłodszych

 i trochę starszych w namiocie edukacyjnym : 13:00 - 16:00, miejsce: leśnictwo Nowy Świat za Wojewódzkim Szpitalem
Zespolonym w Lesznie 

 
TURNIEJ ODPADOWY

Zabawa sportowa na terenie szkół z wykorzystaniem odpadów dla klas 3 lub 4. W celu przygotowania turnieju teren
musi być dostępny na godzinę przed rozpoczęciem turnieju i pół godziny po jego zakończeniu. Zgłoszenia

przyjmowane są pod numerem telefonu: 65 528 65 69 
 

EKO WARSZTATY
Warsztaty eko z wykorzystaniem surowców wtórnych pt. "Coś z niczego do wszystkiego", godzina 16:30-18:00, miejsce

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej 
 

SADZENIE WRZOSÓW
Wspólne sadzenie wrzosów i otwarcie Skweru Leszczyńskich Seniorów, godzina 16:30, 

miejsce - skwer Al. Jana Pawła II/ul. 17 Stycznia 
 

ZBIÓRKI  NAKRĘTEK, BATERII, ODZIEŻY UŻYWANEJ, MAKULATURY, PUSZEK
Na terenach przedszkoli, szkół oraz w ngo-sach
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SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM:



DATA: 16 września
MIEJSCE: MOK w Lesznie
GODZINA: 13:00

www.ngo.leszno.pl

SPOTKANIE MOTYWACYJNESPOTKANIE MOTYWACYJNESPOTKANIE MOTYWACYJNE   
Z PEJĄZ PEJĄZ PEJĄ 16

WRZEŚNIAKtóry opowie jaką drogę
 przeszedł by być w miejscu, 

w którym jest teraz
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EKO PIKNIK -
 „Bądź EKO! Jeśli możesz przyjedź na rowerze”

 

Gry i zabawy dla całych rodzin - m.in. slalom  z przeszkodami, zabawy z piłką, 

Zumba i zajęcia taneczno- sportowe 

·Konsultacje dietetyczne 

Kreatywne warsztaty - wykonywanie eko torb, malowanie motywów
przyrodniczych na torbach bawełnianych
Warsztaty zielarskie połączone z sadzeniem ziół
Warsztaty pszczelarskie połączone z degustacją miodu

Grillowanie przy muzyce
Słodkości

:
STREFA GIER I ZABAW

przeciąganie liny. 

STREFA ZDROWIA

 
 STREFA EKOLOGICZNA

STREFA FLORYSTYCZNA
    Prezentacja i wybór najpiękniejszego bukietu zielnego oraz przyznanie nagród 

STREFA GASTRONOMICZNA

 

18
WRZEŚNIA

EKO PIKNIKEKO PIKNIKEKO PIKNIK

www.ngo.leszno.pl

DATA: 18 września
MIEJSCE: teren przy wiatraku,
                 ul. Osiecka 8, Grzybowo
GODZINA: 14:30 - 18:30
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16
WRZEŚNIA

INNE INICJATYWYINNE INICJATYWYINNE INICJATYWY

 
 

Skwer Leszczyńskich Seniorów
 

DATA: 16 września
MIEJSCE: skwer Al. Jana Pawła II /uI. Leszczyńskich
GODZINA:16:30

 

WSPÓLNE SADZENIE WRZOSÓW

Aktywne Obywatelskie LesznoAktywne Obywatelskie LesznoAktywne Obywatelskie Leszno
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INNE INICJATYWYINNE INICJATYWYINNE INICJATYWY

 

#sadziMY LAS
 

Aktywne Obywatelskie LesznoAktywne Obywatelskie LesznoAktywne Obywatelskie Leszno
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wspólne sadzenie lasu pod czujnym okiem
leśników,
 gry, zabawy i zagadki dla najmłodszych 

       i trochę starszych w namiocie edukacyjnym 

www.ngo.leszno.pl

MASZ APETY
T 

NA AKTYWNOŚĆ?

DATA: 16 września
MIEJSCE: leśnictwo Nowy Świat za Wojewódzkim
Szpitalem Zespolonym w Lesznie 
GODZINA: 13:00 - 16:00

Nadleśnictwo
Karczma Borowa



FESTYN 
organizacji pozarządowych i
leszczyńskich instytucji oraz

firm zaangażowanych
społecznie

Aktywne Obywatelskie Leszno

10 - 18 września 2022

MASZ APETYT NA

AKTYWNOŚĆ?

Aleja Gwiazd Żużla - 10 września 2022 - 12:00 - 16:00

DRZWI
OTWARTE

szkolenia, warsztaty,
spotkania, treningi , pokazy 

 sportowe  i inne!

12 - 18 września 2022 r.

IMPREZY
TOWARZYSZĄCE11 - 18 września 2022 r.

WOLONTARIAT
PREZYDENTA

16 września 2022 r.EKO
 LESZNO

13 września 2022 r.

RANDKI
OBYWATELSKIE14 września 2022 r.

www.ngo.leszno.pl

www.facebook.com/LeszczynskieNGO

EDYCJA
8

SPOTKANIE
MOTYWACYJNE

Z PEJĄ
16 września 2022 r.



Do zobaczenia!

10 - 18 WRZEŚNIA


