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Szanowni Państwo! 

Zmienia się demografia miasta Leszna. Z roku na rok przybywa 

mieszkańców, którzy zakończyli już aktywność zawodową. 

Jako Seniorzy stanowicie szczególną część naszej społeczności. To 

dzięki owocom Waszej pracy zawodowej zawdzięczamy dzisiejszy 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Leszna. Cenimy Waszą 

mądrość życiową i wspaniały dar rozumienia świata. Chętnie czerpiemy 

z Waszego doświadczenia i rad.  Chcemy także, aby żyło się Wam w 

Lesznie jeszcze lepiej i wygodniej, aby jesień Waszego życia była 

radosna i bogata w różnorodne wydarzenia.  

W Lesznie funkcjonuje wiele instytucji, klubów i organizacji 

pozarządowych, których misją jest podejmowanie działań na rzecz 

seniorów. Samorząd Miasta podejmuje wysiłki w celu wsparcia 

organizacyjnego i finansowego organizacji działających na rzecz ludzi 

starszych. Od niemal dwóch lat funkcjonuje Leszczyńska Rada 

Seniorów. Mam nadzieję, że te i wiele innych działań wpływają na 

poprawę Waszej jakości życia, rozwijanie pasji  i utrzymanie kontaktów 

towarzyskich. 

Z myślą o Was zebraliśmy w niniejszym informatorze ofertę wielu 

instytucji i organizacji pozarządowych, podajemy praktyczne 

informacje i dane teleadresowe. To pierwsze jego wydanie, mam 

nadzieję, że informacje w nim zawarte sprostają Waszym 

oczekiwaniom.  

Przy tej okazji wszystkim Seniorom składam najserdeczniejsze życzenia. 

Niech w Państwa sercach zawsze będzie maj, a każdy nowy dzień 

dostarcza jak najwięcej powodów do satysfakcji  i szczerego uśmiechu.  

Tomasz Malepszy 

Prezydent Miasta Leszna 
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LESZCZYŃSKA RADA SENIORÓW 

 
Leszczyńska Rada Seniorów powołana została  Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29 

stycznia 2013r.  i jest organem opiniującym i doradczym prezydenta, stanowiącym forum 

współdziałania w różnych sferach życia seniorów. 

Rada składa się z 18 osób, w tym 7 przedstawicieli leszczyńskich organizacji pozarządowych. 

Celem działania Rady jest integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie 

zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz, kadencja trwa 3 lata. 

 

Główne zadania Leszczyńskiej Rady Seniorów: 

 opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do 

pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej, 

 opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania 

potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym  

w zakresie kultury i edukacji, 

 opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw 

przedłożonych Radzie do zaopiniowania, 

 doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy 

społecznej i usług opiekuńczych, 

 współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób 

starszych. 

Spotkania Leszczyńskiej Rady Seniorów odbywają się raz w miesiącu w klubie Seniora 

Jagiellonka. 

Z Leszczyńską Radą Seniorów można kontaktować się pisząc na adres: lrs@leszno.pl 

rozdział1 
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Szanowni Seniorzy 

Wiek senioralny jest naturalną i zdecydowanie wartościową 
częścią ludzkiego życia. Każdy kolejny etap naszego życia 
obejmuje zarówno rozwój, ale także niestety pewne 
ograniczenia. Konieczne jest zatem przeciwdziałanie 
pomijaniu i wykluczaniu najstarszego pokolenia  
z uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenie 
warunków, które zapewnią seniorom wysoką jakość ich 
życia. 

Wydany Informator jest adresowany do seniorów ich 
rodzin, mieszkańców Leszna. 

Życzymy więc, aby zawarte w nim informacje i wskazówki, 
pomogły w dotarciu do instytucji, które udzielają pomocy  
i wsparcia ludziom starszym, oraz oferują ciekawe formy 
spędzania wolnego czasu. 

 

Leszczyńska Rada Seniorów 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Malepszy 

Prezydent Miasta Leszna 
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PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 

 

Można nazwać to truizmem ale wszyscy wiemy, że zdrowie jest 

największym skarbem i dlatego należy o nie dbać.  

Niektóre jednostki chorobowe są nam przekazane w genach, 

ale na część chorób sami sobie "zapracowujemy". Profilaktyka 

to najlepsza metoda wczesnego wykrywania większości chorób. 

Powinniśmy o tym myśleć całe życie, ale w wieku 50+ jest to 

wręcz konieczne. 

Badania w tym okresie można podzielić na badania laboratoryjne krwi, moczu, badania 

obrazowe czyli RTG, utrasonograficzne, tomografię komputerową i rezonans magnetyczny 

oraz doppler naczyń, a u pań USG i mammografię piersi. Ponieważ po 50 roku życia wzrasta 

zachorowalność na choroby układu krążenia należy raz w roku wykonać EKG, a w przypadku 

obciążenia rodzinnego chorobą wieńcową, hyperlipidemią, zawałami mięśnia sercowego, 

zasadnym jest konsultacja kardiologa, a nawet koronarografia.  

O niektóre badania można poprosić lekarza rodzinnego, o inne specjalistę np.  u mężczyzn 

urologa o PSA, a jeszcze inne nie są refundowane przez NFZ czyli są płatne np. markery 

nowotworowe. 

Dobrze jeśli po 50 roku życia co kilkanaście miesięcy wykona się badania poziomu cukru, 

cholesterolu, kreatyniny, próby wątrobowe i badanie ogólne moczu. Co 2 lata warto 

wykonać USG jamy brzusznej, co 5 lat kolonoskopię. Panie powinny raz w roku wykonać 

mammografię lub USG piersi, cytologię, a panowie badania prostaty. Palacze raz w roku RTG 

płuc ewentualnie tomografię komputerową klatki piersiowej. 

 

Po 60 roku życia wzrasta częstość występowania nowotworów, dlatego należy zachować 

czujność  i każdy spadek masy ciała, brak łaknienia, powinien nas zmobilizować do badań np. 

gastroskopia, kolonoskopia, badania radiologiczne płuc a w przypadkach niepewnych, 

wskazana jest konsultacja onkologiczna, na którą nie ma potrzeby skierowania od lekarza 

rodzinnego. 

 

Osoby z chrypką trwającą powyżej 6 tygodni powinny skorzystać z porady laryngologicznej. 

Bardzo ważne są badania okulistyczne w kierunku wczesnego wykrycia jaskry i zaćmy. 

Lepiej wykonać więcej badań dodatkowych, żeby w przypadku wykrycia choroby było to 

wczesne stadium, które poddaje się terapii. 

Ryszard Sudolski 

Lekarz Rodzinny 
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AKADEMIA PARTYCYPACJI SENIORALNEJ 

 

 

 

 

 

 

W maju 2014 roku Miasto Leszno przystąpiło do realizacji Projektu pn. „Akademia 

Partycypacji Senioralnej”, którego Liderem jest Fundacja Centrum Aktywności Twórczej,  

a partnerami Urząd Miasta Leszna i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa 

Komeńskiego w Lesznie. 

Projekt skierowany jest do chętnych seniorów z terenu miasta Leszna i powiatu 

leszczyńskiego, którzy są w wieku 60+ i którzy chcą mieć wpływ na kreowanie lokalnej 

polityki uwzględniającej potrzeby seniorów za pomocą narzędzie partycypacji społecznej. 

Projekt zakłada realizację szkoleń i warsztatów mających na celu rozwinięcie inicjatyw 

lokalnych, przekazanie narzędzi do efektywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności, naukę 

pozytywnej komunikacji oraz przybliżenie wybranych zagadnień z zakresu obsługi komputera 

i Internetu. 

Do tej pory w ramach projektu odbyły się dwa wyjazdowe szkolenia z partycypacji społecznej 

oraz dwa szkolenia z zakresu zagadnień komputerowych. 

Efektem projektu będą wspólnie podjęte i realizowane inicjatywy lokalne. Seniorzy przy 

wsparciu mentora będą pracować w 5-osobowych zespołach i przeprowadzą 6 bezpłatnych 

inicjatyw społecznych dla lokalnej społeczności. Na zakończenie projektu odbędzie się  

I Regionalna Konferencja Partycypacji Senioralnej, która pozwoli uczestnikom podzielić się 

doświadczeniami zdobytymi w trakcie trwania projektu oraz ewaluacja rezultatów 

osiągniętych w projekcie.  Produktem projektu będzie Przewodnik po partycypacji 

senioralnej, w którym zebrane zostaną materiały ze szkoleń, opisane zostaną możliwości 

oraz narzędzia partycypacji społecznej, a także zaprezentowane zostaną inicjatywy lokalne 

zrealizowane przez uczestników jako przykład dobrych praktyk. 

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie internetowej pod adresem: 

www.akademiapartycypacjisenioralnej.wordpress.com lub numerem telefonu 503 873 883. 

BIURO PROJEKTU: 

ul. Więzienna 3, 

64-100 Leszno 

e-mail: asos@fundacja-cat.pl 

 

rozdział3 
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  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W SFERZE 

AKTYWIZACJI SENIORÓW 
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Z inicjatywy członków i sympatyków chóru powstało Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Artystyczne im. Fryderyka Chopina.  

 

 

 

 wspieranie działalności artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego „Chopin” 

poprzez: 

o popularyzację działalności Chóru, 

o pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na działalność 

statutową, 

o organizowanie spotkań okolicznościowych dla przyjaciół oraz byłych członków 

Chóru, 

 kształtowanie i upowszechnianie kultury  muzycznej,  

 promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego Stowarzyszenia, 

 reprezentowanie i promocja Miasta i Powiatu w kraju i za granicą , 

 działania na rzecz nauki, edukacji muzycznej, 

 prowadzenie działalności naukowej na rzecz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury  

i tradycji, 

 krzewienie idei zbiorowego śpiewania, wszelkiego rodzaju działalność społeczna  

i charytatywna na rzecz  chorych i niepełnosprawnych byłych członków chóru, 

 organizacja koncertów,  spotkań , imprez muzycznych i   rozrywkowych, konkursów  

i festiwali, wspólnych plenerów i warsztatów z pozostałymi grupami artystycznymi 

m.in. dla mieszkańców miasta Leszna,  

 wydawnictwo materiałów reklamowych, broszur, publikacji muzycznych oraz 

biuletynów. 

KONTAKT 

 

                 Chór Miejski Chopin 

                 ul. Chrobrego 3 

                 64-100 Leszno 

 

                chor@chormiejskichopin.leszno.pl 

                www.chormiejskichopin.leszno.pl 

 
               512 330 013 (elduda@interia.pl)   
               607 507 288 (jwoz1@wp.pl)          
               691 726 467 (j.ciszak@gmail.com) 
 

CELEM LESZCZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTYCZNEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA JEST 

M.IN.: 

 

 
 

 

http://www.chormiejskichopin.leszno.pl/%5C%22http:/mce_host/admin/alduda@interia.pl%5C%22
http://www.chormiejskichopin.leszno.pl/%5C%22http:/mce_host/admin/jwoz1@wp.pl%5C%22
http://www.chormiejskichopin.leszno.pl/%5C%22mailto:
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 organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony 

środowiska, 

 organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej, 

 promocja idei wolontariatu, 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców, 

 wspieranie procesu integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy organizacjami 

państw europejskich i innych, 

 podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, 

 przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

 inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, między innymi aukcje, wystawy, 

wernisaże, pokazy, odczyty, organizowanie festiwali oraz pojedynczych koncertów, 

 współpraca międzypokoleniowa. 

 

KONTAKT 

 

                 Fundacja Centrum Aktywności                   

                 Twórczej 

                 Lasocice, ul. Zachodnia 6 

                 64-100 Leszno 

 

                kontakt@fundacja-cat.pl 

                www.fundacja-cat.pl 

 
               503 873 883 (Milena) 
               888 496 548 (Magda) 
               fax: 65 619 44 42 
 
 
               Biuro: 
               ul. Więzienna 3 
               64-100 Leszno 

 

 

 

 

 

 

 

CELEM FUNDACJI CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ JEST M.IN.: 
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 pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół  Dandy-Walkera oraz 

wyrównywanie szans chorych, 

 działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy- 

Walkera i ich rodzin, 

 propagowanie wiedzy  i informacji na  temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji 

chorych na zespół Dandy-Walkera, 

 podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym – chorym na zespół 

Dandy-Walkera, 

 organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz chorych na zespół Dandy-

Walkera. 

 

KONTAKT 

 

                 Fundacja Chorych Na Zespół Dandy-  

                 Walkera „Podaj Dalej” 

                 ul. Bułgarska 5/10                  

                 64-100 Leszno 

 

                fundacja@dandy-walker.org.pl 

                www.fundacja.dandy-walker.org.pl 

 
               608 104 315 
               Tel/fax: 65 520 02 33 
               Skype: ewa.wisniewska15 
 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEM FUNDACJI CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY-WALKERA „PODAJ DALEJ” JEST M.IN.: 
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 otaczanie pomocą osób i rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, głównie tych do 

których z różnych przyczyn nie dociera żadna pomoc, 

 regularne spotykanie się  z Seniorami leszczyńskiego Domu Pomocy Społecznej, 

 propagowanie leczniczych właściwości śmiechu (geloterapia) oraz zdrowego stylu 

życia, 

 prowadzenie różnorodnych działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych  

i osamotnionych (warsztaty, prelekcje, spotkania integracyjne, imprezy, itp.), 

 działalność charytatywna, 

 promocja i ochrona zdrowia. 

 

KONTAKT 

 

                 Fundacja Dr Clown, Oddział w Lesznie 

                 Al. Krasińskiego 12/1                  

                 64-100 Leszno 

 

                anna.paszczuk@drclown.pl 

                www.drclown.pl/leszno/leszno-o-nas 

 
                
              694 414 458 
                
 
 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CELEM FUNDACJI DR CLOWN, ODDZIAŁ W LESZNIE JEST M.IN.: 
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 udzielanie pomocy w każdym wymiarze osobom starszym,  

 udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,            

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

 działalność charytatywna, 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

KONTAKT 

 

                 Fundacja Jesienny Uśmiech 

                 ul. Sienkiewicza 9  

                 64-100 Leszno 

 

                fundacja@jesiennyusmiech.pl 

                www.jesiennyusmiech.pl 

 
                
              607 757 979 
                
 
                

 

  

 

 
Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku: 

poniedziałek – środa 10:00 – 16:00 

czwartek 12:00 – 18:00 

piątek 10:00 – 16:00 

CELEM FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH JEST M.IN.: 

 

PRZY FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH DZIAŁA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA 

 

 
 

 

http://jesiennyusmiech.pl/cache/e/cebdff7b9e3e611e57ed6fd2016a3842.jpg
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 organizowanie turnusów rekreacyjno- socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży  

z rodzin z problemem uzależnień, 

 działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych (warsztaty, szkolenia, wyjazdy 

rekreacyjno- rehabilitacyjne), 

 promowanie wolontariatu wśród mieszkańców miasta Leszna i terenu Wielkopolski  

 aktywizacja społeczności lokalnej. 

 

KONTAKT 

 

                 Fundacja Odzew 

                 Al. Jana Pawła II 15  

                 64-100 Leszno 

 

                odzew@interia.pl 

                www.odzew-leszno.pl 

 
                
              Tel/fax: 65 529 98 46 
                
 
                

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CELEM FUNDACJI ODZEW JEST M.IN.: 
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Z inicjatywy Leszczyńskiej Rady Seniora oraz współpracy Miasta Leszna i Leszczyńskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej powstało miejsce dla seniorów, w którym mogą się spotkać  

i spędzić wolny czas. Nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjść. 

 

 

 

Poniedziałek: 10:00 - 15:00 

Wtorek: 10:00 - 18:00 

Środa: 10:00 - 16:00 

Czwartek: 12:00 - 18:00 

Piątek: 12:00 - 16:00 

 

KONTAKT 

 

                 Klub Seniora Jagiellonka 

                 ul. Jagiellońska 4 

                 64-100 Leszno 

 

                biuro@grzegorzherman.pl 

                 

 
                
              503 526 331 
                
 
                

 

 

         

DNI I GODZINY OTWARCIA KLUBU SENIORA JAGIELLONKA: 
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 organizowanie całorocznych kąpieli w akwenach wodnych, 

 uczestniczenie w imprezach mających na celu kąpiele w niskich temperaturach wody, 

 organizowanie różnego rodzaju spotkań, zebrań i konferencji dla osób 

zainteresowanych hartowaniem ciała i „morsowaniem”, 

 organizacja akcji promujących prowadzenie zdrowego trybu życia, 

 organizacja akcji promujących prowadzenie zdrowego trybu życia poprzez zimowe 

kąpiele i hartowanie ciała, rajdy rowerowe, spacery nordic walking , 

 nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami propagującymi hartowanie ciała  

i kąpiele w niskich temperaturach 

 

KONTAKT 

 

                 Stowarzyszenie Leszczyński Klub  

                 Morsów YETI 

                 ul. 21 Października 17 

                 64-100 Leszno 

 

                leszno@morsy.pl 

                www.leszno.morsy.pl 

                 

 
                
              603 373 540 
                
 
                

  

CELEM LESZCZYŃSKIEGO KLUBU MORSÓW YETI JEST M.IN.: 
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 wsparcie rodzin dotkniętych chorobami Alzheimera, Parkinsona i chorobami 

otępiennymi, 

 pomoc w opiece nad chorym, 

 rehabilitacja chorych i opiekunów, 

 integracja, 

 nieustanne pogłębianie wiedzy, świadomości społecznej na temat tych chorób. 

 

KONTAKT 

 

                 Leszczyńskie Stowarzyszenie                

                 Alzheimerowskie 

                 ul. Dąbrowskiego 45a 

                 64-100 Leszno 

 

                alz.park.leszno@gmail.com 

                lesznoalz@wp.pl 

                 

 
                
              667 505 212 
                
 
                

 

  

CELEM LESZCZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB Z CHOROBAMI ALZHEIMERA I PARKINSONA 

JEST M.IN.: 
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 organizowanie rehabilitacji ruchowej dla kobiet po mastektomii,  

 działanie na rzecz profilaktyki raka piersi,  

 propagowanie czynnego, zdrowego stylu życia kobiet po mastektomii, 

 uświadamianie społeczeństwa na temat konieczności wykonywania badań 

profilaktycznych piersi, a w razie konieczności podejmowania szybkiego leczenia; 

działalność sekcji ochotniczek (wolontariuszek) wśród kobiet po mastektomii,  

 organizacja szkoleń psychologicznych dla swoich członkiń, 

 działalność informacyjna odnośnie leczenia, zaprotezowania, zaopatrzenia w bieliznę 

specjalistyczną.  

Stowarzyszenie prowadzi sekcje ochotniczek (specjalnie przeszkolone Amazonki), 

dziesięcioosobowa grupa, która odwiedza w szpitalu w Lesznie pacjentki po amputacji piersi. 

 

KONTAKT 

 

                 Leszczyńskie Stowarzyszenie  

                 Rehabilitacyjne „Amazonka” 

                 ul. Chrobrego 37 

                 64-100 Leszno 

 

                amazonkileszno@op.pl 

                 

 
                
              65 520 51 15 
                
 
                

 

  

CELEM LESZCZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA REHABILITACYJNEGO „AMAZONKA” JEST M.IN.: 
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 przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących,  

 uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką, 

 promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy, 

 upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego, 

 prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, 

 promocja honorowego krwiodawstwa, 

 opieka i pomoc socjalna, działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących, 

ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych,  

 promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych, 

 organizacja szkoleń  z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami 

UE, 

 promocja wolontariatu. 

 

 

KONTAKT 

 

                 Polski Czerwony Krzyż 

                 ul. Mickiewicza 2 

                 64-100 Leszno 

 

                sim.leszno@pck.org.pl 

                www.pck.pl 

 
              65 520 63 66 
              724 910 905 
 

 

 

 

 

 

CELEM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA JEST M.IN.: 
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Polski Komitet Pomocy Społecznej – przy Zarządzie Miejskim działa Klub Seniora, który 

organizuje koncerty, występy teatralne, zabawy, wieczorki literackie oraz spotkania  

z przedstawicielami takich dziedzin życia jak np. medycyna, historia czy dietetyka. W Klubie 

organizowane są również wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

 

 

 

 organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych oraz 

różnorodnych form wypoczynku dla osób starszych,  

 prowadzenie dożywiania w całodziennych i popołudniowych klubach seniora oraz 

stołówek i jadalni, 

 udzielanie różnorodnej pomocy, głównie rzeczowej i finansowej, 

 organizowanie wczasów dla seniorów, 

 prowadzenie działalności kulturalno-wypoczynkowej. 

 

 

KONTAKT 

 

                 Polski Komitet Pomocy Społecznej 

                 ul. Narutowicza 6 

                 64-100 Leszno 

 

 

 

 
                
              65 520 31 33 
 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKI KOMITET 

POMOCY SPOŁECZNEJ 

CELEM POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ JEST M.IN.: 
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 poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji chorego na cukrzycę, 

 integracja środowiska ludzi chorych na cukrzycę w celu organizowania samopomocy, 

 oddziaływanie i bezpośredni udział w poprawie zaopatrzenia rynku w leki i inne 

towary niezbędne dla chorych na cukrzycę,  

 prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych jak i zdrowych poprzez środki 

masowego przekazu i wydawnictwa,  

 organizowanie turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych dla chorych (dorosłych, 

młodzieży i dzieci).  

 

KONTAKT 

 

                 Polski Stowarzyszenie Diabetyków  

                 Oddział Rejonowy w Lesznie 

                 ul. Dąbrowskiego 45a 

                 64-100 Leszno 

 

 

 

 
                
              65 520 84 52 
 

 

 

 

 

 

 

CELEM POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW, ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE  JEST M.IN.: 
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 poprawianie warunków socjalnobytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz 

udzielanie  pomocy członkom Związku w sprawach socjalnobytowych; a także 

tworzenie funduszy na cele socjalnobytowe, 

 uczestniczenie emerytów, rencistów i inwalidów w życiu społecznym przez 

współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze 

związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i 

spółdzielczymi, 

 organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów 

 reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec organów władzy 

i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród 

społeczeństwa, 

 wydawanie własnej prasy oraz wykorzystanie wszelkich innych dostępnych środków i 

form informowania społeczeństwa o problemach emerytów, rencistów i inwalidów, 

 organizowanie turnusów wypoczynkowych i rehabilitacyjnych. 

 

KONTAKT 

 

                 Polski Związek Emerytów, Rencistów i   

                 Inwalidów, Oddział Rejonowy w   

                 Lesznie 

                 ul. Sikorskiego 9a 

                 64-100 Leszno 

 

                pezeteri1@o2.pl 

                www.pzerii-leszno.pl 

 
                
              65 520 79 80 
 

 

 

  

CELEM POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, ODDZIAŁ REJONOWY W 

LESZNIE  JEST M.IN.: 
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 zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym 
słuchem,  

 działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych 
i społecznych, 

 sprawowanie opieki m.in. nad osobami dorosłymi, dziećmi z uszkodzonym słuchem, 
organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej 
w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin, 

 organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych 
i poza szkolnych, w tym - w szczególności  w zakresie języka migowego, 

 organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu 
masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym 
słuchem, 

 prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym 
słuchem, 

 ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, 

 prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki 
zdrowotnej i społecznej, 

 podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu, 

 udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom  z uszkodzonym 
słuchem w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w 
szczególności pomoc ubogim, 

 prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii 
wspólnie dla osób niesłyszących i słyszących. 
 

 

KONTAKT 

 

                 Polski Związek Głuchych 

                 ul. Chrobrego 37 

                 64-100 Leszno 

 

                pzg.leszno@o2.pl 

                 

 
              65 520 71 81 
              695 328 586 
  
              Dni i godziny otwarcia placówki i   
              świetlicy: 
              Poniedziałek-Czwartek: 8:00 – 16:00 
              Piątek: 10:00 – 18:00 

CELEM POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH, ODDZIAŁ W LESZNIE JEST M.IN.: 
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 integracja osób chorych, organizowanie różnych form działalności kulturalnej  

i artystycznej niewidomych, w także sportu turystyki i rekreacji oraz wypoczynku 

dorosłych i dzieci, 

 działania na rzecz wydawania książek, czasopism i innych wydawnictw pismem 

punktowym, drukiem powiększonym  oraz na innych nośnikach dla niewidomych,  

a także na rzecz zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych, 

 wyrównywanie szans osób niewidomych w dostępie do informacji, edukacji oraz 

szeroko pojętej aktywności społecznej, 

 prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej, zawodowej osób 

niewidomych, 

 działania na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, 

 współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu 

problemów socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami 

działającymi w sferze pomocy społecznej, 

 działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu się 

zawodowych środowisk niewidomych, 

 inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych, 

 organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów, 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych  

z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz 

popularyzowanie zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku. 

 

KONTAKT 

 

                 Polski Związek Niewidomych 

                 ul. Dąbrowskiego 45a 

                 64-100 Leszno 

 

 

 

 
                
              519 514 182 
 
              Biuro czynne: 
              w każdy wtorek od 12:00 - 14:00 oraz w         
              pierwszy i ostatni wtorek miesiąca od  
              12:00 do 16:00 

CELEM POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH, ODDZIAŁ W LESZNIE JEST M.IN.: 
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 poprawa warunków życiowych i zdrowotnych osób ze stwardnieniem rozsianym oraz 
ich rodzin i przyjaciół, 

 zwiększania uczestnictwa osób ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin  
i przyjaciół w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, 
turystycznym i sportowym kraju,  

 współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby 
zdrowia i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi 
pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych,  

 organizowanie pomocy członkom Towarzystwa w rozwiązywaniu ich problemów 
życiowych poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową, finansowanie na 
ustalonych zasadach kosztów powszechnie uznanych i przyjętych metod leczenia  
i rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej, a także współdziałanie  
w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla chorych,  

 organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu 
rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób 
najciężej poszkodowanych,  

 prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, 
zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze 
społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy 
wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji,  

 inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych oraz legislacyjnych dotyczących 
życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze 
stwardnieniem rozsiany, 

 organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, 
poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także 
obozów i wczasów. 

KONTAKT 

 

                 Polskie Towarzystwo Stwardnienia  

                 Rozsianego 

                 Os. Ogrody 24 

                 64-100 Leszno 

 

                leszno@ptsr.org.pl 

                www.ptsr.org.pl/leszno 

                 

 
                
              663 177 224 
 
               

CELEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA STWARDNIENIA ROZSIANEGO, ODDZIAŁ W LESZNIE JEST 

M.IN.: 
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| 

 

 łagodzenie skutków biedy wśród rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, 

 kształtowanie świadomości społecznej i aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz 

pomocy ubogim, 

 działalność związana z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności, 

 nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób ubogich.  

 

KONTAKT 

 

                 Stowarzyszenie „ECHO” 

                 ul. Narutowicza 58 

                 64-100 Leszno 

 

                stowarzyszenie-echo@gazeta.pl 

                www.stowarzyszenie-echo.pl 

                 

 
                
              512 330 019 
 
               

 

 

 

  

CELEM STOWARZYSZENIA „ECHO”JEST M.IN.: 
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 poprawa warunków życiowych i zdrowotnych osób z chorobami reumatycznymi oraz 

zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, 

 reprezentowanie interesów osób z chorobami reumatycznymi wobec organów 

władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich 

problemów wśród społeczeństwa, 

 podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych w 

społeczeństwie i wyrównywania skutków ich niepełnosprawności,  

 likwidacja barier psychologiczno-społecznych u reumatyków,  

 aktywizacja osób chorych na choroby reumatyczne, organizowanie imprez, 

wycieczek. 

 

KONTAKT 

 

                 Stowarzyszenie Chorych na Choroby  

                 Reumatyczne 

                 ul. Grota Roweckiego 24 

                 64-100 Leszno 

                

                 

                 reumatyczni.leszno@poczta.onet.pl 

                 

 
               510 273 153 
               693 158 292 
               601 644 246 
              
 
               

 

 

 

 

 

 

CELEM STOWARZYSZENIA CHORYCH NA CHOROBY REUMATYCZNE JEST M.IN.: 

 

 
 

STOWARZYSZENIE 

CHORYCH NA CHOROBY 

REUMATYCZNE 
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 przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,  

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

KONTAKT 

 

                 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób  

                 Niepełnosprawnych „Salus” 

                 ul. Żniwna 2 

                ul. Gajowa 5 

                 64-100 Leszno 

 

                osalus@poczta.onet.pl 

 

                 

 
                
              603 681 578 
 
               

CELEM STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „SALUS” JEST M.IN.: 

 

 
 

 

STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

„SALUS” 
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 integracja środowiska oficerów /podchorążych/ rezerwy,  którzy służyli /bądź byli na 
przydziałach mobilizacyjnych/ w jednostkach i instytucjach wojskowych stacjonujących 
na terenie Garnizonu Leszno, a przez to pełniejsze wykorzystanie aktywności tegoż 
środowiska do działalności na rzecz rozwoju kulturalnego i materialnego ogółu 
społeczności Leszna i Ziemi Leszczyńskiej, 

 popularyzacja i propagowanie działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
problematyki bezpieczeństwa i obrony narodowej w różnych kręgach środowiskowych 
społeczeństwa Leszna i okolic, 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, postaw i wartości 
patriotycznych oraz pogłębianie wiedzy historycznej o Wojsku Polskim, głównie na 
przykładzie jego części związanej z Wielkopolską i Garnizonem Leszno, 

 opieka nad miejscami Pamięci Narodowej na terenie Garnizonu Leszno oraz gromadzenie 
pamiątek związanych z działaniami i funkcjonowaniem jednostek i instytucji wojskowych 
na terenie Garnizonu Leszno. Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Leszno, 

 zwiedzanie miejsc historycznych, muzeów oraz udział w pokazach uzbrojenia i sprzętu 
wojskowego w ramach organizowanych imprez turystycznych, 

 ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych osobom  
w wieku emerytalnym (związanym ze środowiskiem wojskowym) i ich rodzinom w miarę 
posiadanych środków i możliwości organizacyjnych, 

 stała współpraca z jednostkami wojskowymi, organizacjami kombatanckimi oraz 
jednostkami samorządu terytorialnego działającymi na terenie Garnizonu Leszno, 

 uczestniczenie w uroczystościach związanych ze świętami państwowymi i wojskowymi 
oraz rocznicami upamiętniającymi bohaterskie walki jednostek leszczyńskich, 

 prowadzenie środowiskowego klubu na potrzeby oficerów rezerwy, służby czynnej  
i weteranów wojskowych w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej  
i organizacyjnej. 

KONTAKT 

 

                 Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 

|               pplot w Lesznie 

                 ul. Obrońców Lwowa 5 

                 64-100 Leszno 

 

                69pplot@wp.pl 

                www.sor69pplot.pl 

 
                
              65 529 33 39 
 
               

CELEM STOWARZYSZENIA OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWNOTNICZEGO 

IM. GENERAŁA STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” I GARNIZONU LESZNO  JEST M.IN.: 
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 upowszechnianie w środowisku wojskowym tradycyjnych wartości wychowania  
w rodzinie,  

 udzielanie pomocy oraz działanie na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych, 
zdrowotnych i społecznych życia rodzin żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy 
zawodowych, pracowników wojska i wdów po żołnierzach zawodowych, 

 upowszechnianie kultury i umacnianie w środowisku rodzin wojskowych postaw 
patriotycznych i obywatelskich; stymulowanie procesu aktywizacji społecznej  
i kulturalnej oraz integracji rodzin wojskowych ze środowiskiem cywilnym, 

 przedstawianie władzom wojskowym oraz organom administracji państwowej  
i samorządowej problemów środowiska rodzin wojskowych i propozycji ich rozwiązania, 

 propagowanie i rozwijanie działalności kulturalnej w garnizonach, organizowanie imprez 
kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych i rekreacyjnych, 

 współdziałanie w pracach wojskowych ośrodków kultury i organizacji społecznych, 
działających w środowisku wojskowym, 

 prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej, poradnictwa prawno-
społecznego i doradztwa zawodowego dla rodzin ze środowiska wojskowego, 

 organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej, prowadzenie działalności charytatywnej 
na rzecz potrzebujących wsparcia rodzin wojskowych i cywilnych, 

 upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej oraz podejmowanie prób 
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej w środowisku rodzin wojskowych, w tym 
popularyzowanie wydawnictw pomocnych w organizowaniu poradnictwa, 

 inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integracji wojskowych i cywilnych 
środowisk lokalnych, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet  
i mężczyzn. 

KONTAKT 

 

                     Zarząd Okręgu Wojsk Lądowych  
                 Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa  
                 przy Dowództwie Wojsk Lądowych 
                 ul. Racławicka 1 

                 64-100 Leszno 

 

                biuro@rodzinawojskowa.pl 

                 

 
                
              605 888 506 
 
               

CELEM STOWARZYSZENIA RODZINA WOJSKOWA JEST M.IN.: 
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 promowanie zdrowia, 
 inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy chorym i ich rodzinom, 
 przez grupy samopomocowe, oraz grupy wsparcia, 
 organizowanie warsztatów psychologiczno-onkologicznych, 
 działanie na rzecz aktywizacji i integracji osób chorych i niepełnosprawnych, 
 kształtowanie świadomości społecznej na temat chorób onkologicznych i ochrony 

zdrowia psychicznego, 
 działanie mające na celu przygotowanie do starości, 
 poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form w profilaktyce chorób wieku 

podeszłego, 
 wspieranie osób starszych we wszystkich fazach tej części życia, 
 aktywizowanie społeczności do pomocy ludziom chorym, niepełnosprawnym  

i seniorom oraz wspieranie pozytywnych postaw w tym zakresie. 

KONTAKT 

 

                     Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” 
                 ul. Andrzejewskiego 8a/5 

                 64-100 Leszno 

 

                wygrajsiebie@poczta.fm   

                biuro@wygrajsiebie.org 

                www.wygrajsiebie.org 

            

 

 
                
              691 956 717 
 
               
               Biuro: 
               ul. Leszczyńskich 20 
               64-100 Leszno 

 

CELEM STOWARZYSZENIA „WYGRAJ SIEBIE” JEST M.IN.: 

 

 
 

 

PRZY STOWARZYSZENIU „WYGRAJ SIEBIE” DZIAŁA KLUB SENIORA „WRZOSOWY ZAKĄTEK” 
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stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej członków,  

 stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej 

członków, 

 aktywizacja społeczna członków UTW,  

 upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,  

 wpływanie na kształt materialnych, instytucjonalnych, intelektualnych i fizycznych 

warunków życia swoich członków poprzez podejmowanie lub popieranie inicjatyw 

zmierzających do osiągnięcia konkretnych skutków. 

 

 

KONTAKT 

 

                     Stowarzyszenie Uniwersytet  
                 Trzeciego Wieku w Lesznie 
                 ul. Łaziebna 14 

                 64-100 Leszno 

 

                utw.leszno@interia.pl 

                www.utw.leszno.pl 

                 

            

 

 

 
              65 529 63 37 
              665 002 360 
 
               
              Biuro UTW czynne:  
              Poniedziałek-czwartek 10:00 - 13:00 

              -informacje o działalności UTW, sprawy    

               organizacyjne, 

              -wydawanie i przyjmowanie deklaracji 

 

 

 

  

 

 

  

CELEM STOWARZYSZENIA UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LESZNIE JEST M.IN.: 
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 udzielanie bezpłatnej pomocy żywnościowej organizacjom i instytucjom społecznym, 

za pośrednictwem których trafia ona do osób najbardziej potrzebujących, 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie ich szans, 

 współpraca z samorządem i organizacjami, 

 organizowanie imprez charytatywnych, 

 szkolenie wolontariatu. 

 

KONTAKT 

 

                     Związek Stowarzyszeń Bank Żywności  
                 Leszno 
                 ul. Wilkońskiego 36 

                 64-100 Leszno 

 

                bz.leszno@bankizywnosci.pl 

                www.bankizywnosci.pl 

                 

            

 

 

 
               
              65 537 55 42 
 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEM ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ BANK ŻYWNOŚCI LESZNO JEST M.IN.: 

 

 
 

 

ZWIĄZEK 

STOWARZYSZEŃ BANK 

ŻYWNOŚCI LESZNO 
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 prowadzenie punktu gastronomicznego, w którym można zjeść obiad za  niewielką 
cenę  
 

KONTAKT 

 

                     Spółdzielnia Socjalna VITA 
                 ul. Leszczyńskich 22 

                 64-100 Leszno 

  

                 

          

 
               
 
 
               
 

 

 

 

W stołówce jest 10 stolików, przy każdym 4 krzesła, jednocześnie obiad może jeść 40 osób. 

Obiady wydaje się przez półtorej godziny. 

KONTAKT 

 

                     Jadłodajnia Caritas „Betania” 
                 Pl. Metziga – Parafia pw. Św. Krzyża 

                 64-100 Leszno 

  

                 

          

 
              Czynne codziennie, także w niedzielę  
              w godzinach od 12:30 do 14:00 
 

 

CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ VITA JEST M.IN.: 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA VITA 

JADŁODAJNIA CARITAS 

„BETANIA” 
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Pod okiem trenerki Małgorzaty Piaseckiej układy choreograficzne ćwiczą panie, które 

zdecydowały się zapisać do zespołu cheerleaderek 50+. Zespół założony został w 2012 r.  

z inicjatywy Barbary Mroczkowskiej. 

Panie trenują w poniedziałki  w Miejskim Ośrodku Kultury u w Lesznie w godzinach: 19:30-

21:00. 

Zespół tworzy 26 tancerek. 

Cheerleaderki 50+ w 2013 r. zdobyły mistrzostwo Polski w grupie 35. Zawojowały wówczas 

nie tylko sędziów (również międzynarodowych), ale i publiczność, która nie poskąpiła im 

aplauzu. Owacje długo odbywały się na stojąco.  

W tym roku Leszczyńskie Happy Ladies zostały wicemistrzyniami cheerleadingu.  

Na mistrzostwach w Manchesterze zdobyły drugie miejsce.  

 

KONTAKT 

 

 

 

 

                 

            

 

 

 
               
              605 888 506 
 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ CHEERLEADERS 

„HAPPY LADIES” 50+ 
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WOLONTARIAT SENIORALNY 

 

Wolontariat, to dobrowolna, świadoma, bezpłatna działalność podejmowana na rzecz 

innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-przyjacielsko-koleżeńskie. 

Jeśli masz wolny czas, lubisz pomagać innym ludziom i chętnie się angażujesz we współpracę 

z innymi osobami, a korzyści materialne nie są dla Ciebie najważniejsze to zapraszamy do 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Wolontariuszem może zostać każdy niezależnie od wieku, wykształcenia czy płci. Potrzebne 

są tylko dobre chęci oraz trochę wolnego czasu.  

Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, obowiązująca od 23 kwietnia 2003r.  

Jako wolontariusz masz m.in. prawo: 

 świadczyć pomoc na rzecz organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych oraz 
instytucji publicznych, wyłączając działalność gospodarczą prowadzoną w tych 
podmiotach, 

 zawrzeć porozumienie wolontariackie z organizacją lub instytucją, na rzecz której 
świadczysz pomoc wolontariacką, 

 otrzymać pisemne zaświadczenie o zakresie pracy oraz opinię na temat jej 
wykonywania, 

 otrzymać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

 uzyskać informację o swoich prawach i obowiązkach. 
 

  

rozdział5 
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA LESZNA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ 

OSÓB STARSZYCH 

 

 

ul. Korczaka 5 

64-100 Leszno 

Dyrektor: Alicja Sołtysiak – tel. 65 529 81 75  

Pracownik: Krzysztof Perek – tel. 65 520 70 46, 65 529 58 47; e-mail: mopr@leszno.pl 

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: 

www.mopr.leszno.sisco.info  

 

 

 

Pomoc społeczna świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych miasta Leszna realizowana 

jest przez następujące działy i placówki funkcjonujące w strukturze MOPR Leszno: 

  Zespoły pracy środowiskowej 

 Usługi opiekuńcze 

 Rehabilitacja społeczna( zadania zlecone realizowane ze środków PFRON) 

 Dom Pomocy Społecznej 

 Środowiskowy Dom Samopomocy 

 Dom Seniora 

 

A. Zasiłek stały 

Przysługuje: 

 osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy  

z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej /tj. 542zł/ 

 osobie pełnoletniej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie są 

niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie /tj. 456 zł/ 

 

B. Zasiłek okresowy  przyznawany w szczególności ze wzg. na długotrwałą chorobę i 

niepełnosprawność 

Przysługuje: 

 osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium 

dochodowego osoby samotnie gospodarującej, /tj. 542 zł/ 

rozdział6 

1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 

 

POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZONA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE LESZNO,  

UL. KORCZAKA 5 
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 rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny /tj. do 456 zł 

na osobę/ 

 

C.  Zasiłek celowy 

Jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na 

pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia.  

 

D. Usługi opiekuńcze 

Osobom, które ze wzg. na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki 

i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych są przyznawane usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 

E. Domy Pomocy Społecznej 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 

niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 

pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy 

społecznej. 

Osoby ubiegające się o w/w pomoc powinny zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie ul. Korczaka 5, pokój nr 4 w godzinach od 8.00 do 10.00, w celu pobrania druku 

wniosku, który po wypełnieniu wraz z aktualnym orzeczenie o niepełnosprawności należy 

dostarczyć do Ośrodka w/w godzinach. 

 

F. Środowiskowy Dom Samopomocy 

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi mogą rozwijać 

swoje umiejętności samodzielnego życia, podnieść poziom zaradności życiowej, sprawność 

psychofizyczną, a także przystosować się do prawidłowego funkcjonowania  

w społeczeństwie. Do dyspozycji użytkowników przygotowane są różnorodne pracownie 

terapeutyczne a także wykwalifikowana kadra, oraz psychiatra, psycholog, pedagog, 

pracownik socjalny. 

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do MOPR na ul. Korczaka 5 lub bezpośrednio do 

Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Niepodległości 27c. Ośrodek stanowi jednostkę 

podległą Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Lesznie działającą od poniedziałku do 

piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

Podstawowe dokumenty wymagane przy przyjęciu do Ośrodka: 

 aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 opinia lekarza psychiatry 

 opinia psychologa 

 wywiad środowiskowy 

 decyzja MOPR 

 kontrakt 
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 uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym 

 zakup sprzętu rehabilitacyjnego 

 zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

 likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 

 

A.  Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania 

oraz posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez jeden z niżej 

wymienionych organów orzekających: 

 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

 KRUS do 31.12.1997 roku 

 Komisje resortowe ( MSWiA oraz MON) do 31.12.1997 roku 

 

B. Informacje dotyczące załączników oraz kryteriów rozpatrywania wniosków na 

poszczególne zadania: 

W przypadku turnusów rehabilitacyjnych przyznanie dofinansowania uzależnione jest od 

wysokości dochodu oraz złożenia kompletu dokumentów (wniosku oraz orzeczenia  

o niepełnosprawności) 

Przy ubieganiu się o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych do wniosku 

należy dołączyć: 

 orzeczenie 

 udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić 

likwidacja barier (akt własności lub umowa najmu), 

 zgodę właściciela budynku lub mieszkania, 

 zaświadczenie lekarskie uzasadniające likwidację barier architektonicznych (załącznik 

we wniosku). 

 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby 

niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli ich realizacja umożliwi lub  

w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, 

codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

Przy ubieganiu się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych 

do wniosku należy dołączyć: 

 orzeczenie o niepełnosprawności, 

 fakturę proforma lub ofertę cenową, 

 do wniosku na likwidację barier technicznych do wniosku należy dodatkowo dołączyć 

udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić 

likwidacja bariery (akt własności lub umowa najmu), 

REHABILITACJA SPOŁECZNA REALIZOWANA NA PODSTAWIE USTAWY O REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DNIA 27 

SIERPNIA 1997 R. /DZ. U .NR 97.123.776.Z PÓŹN. ZM./ OBEJMUJE: 
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 zaświadczenie lekarskie uzasadniające likwidację barier w komunikowaniu się  

i technicznych (załącznik we wniosku) 

 

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się 

osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  

z niepełnosprawności, a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie 

niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów  

z otoczeniem. 

W przypadku przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy złożyć: 

  wniosek, 

 orzeczenie o niepełnosprawności, 

 fakturę za zakupione przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze  

z wyszczególnionym limitem cenowym towaru (lub naprawy) oraz kwotą opłaconą 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą 

udziału własnego osoby niepełnosprawnej, 

 kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę, 

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od wysokości dochodu.  

Przy składaniu wniosku na sprzęt rehabilitacyjny należy dostarczyć: 

 orzeczenie o niepełnosprawności, 

 zaświadczenie od lekarza, że konieczna jest rehabilitacja w warunkach domowych 

(załącznik we wniosku) 

 

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od wysokości dochodu. 

 

Wnioski do pobrania w Ośrodku lub ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lesznie 

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie od 11.00 do 13.00, 

w pokoju nr 15. 

 

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 
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Dom Seniora nr 1 

ul. Cicha 2 

64-100 Leszno 

tel. 65 520 40 37 

Dom Seniora nr 2 

ul. Pułaskiego 9 

64-100 Leszno 

tel. 65 526 01 47 

Kierownik: Edyta Nowaczyk – tel. 65 520 40 37 

Dom Seniora jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób starszych i 

niepełnosprawnych. Celem Domu jest aktywizacja i integracja środowiska osób starszych, 

przeciwdziałanie samotności, pomoc i aktywizacja w życiu codziennym podopiecznych 

poprzez zaspokojenie potrzeb towarzyskich i kulturalnych, zajęcia w ramach terapii 

zajęciowej czy muzykoterapii. Wszystko to służy jak najdłuższemu utrzymaniu sprawności 

psychofizycznej naszych podopiecznych, organizacji ich życia i wsparciu emocjonalnemu. 

Domy Seniora nr 1 i 2 są domami otwartymi dla wszystkich seniorów i rencistów miasta 

Leszna. Domy te działają zgodnie z generalną zasadą pomocy starszym ludziom, która mówi 

o tym, że możliwie jak najdłużej człowiek starszy powinien przebywać w swoim 

dotychczasowym jak najbliższym, rodzinnym dobrze mu znanym środowisku. Oferowane 

wsparcie jest dla seniorów formą zaspokojenia potrzeb takich jak: posiłki, usługi opiekuńczo-

rehabilitacyjne, zajęcia rekreacyjno-kulturalne, pomoc w załatwieniu codziennych spraw 

stanowiących szczególną trudność. W ramach zajęć organizujemy między innymi festyny, 

pikniki, potańcówki, pogadanki i prelekcje. Pobyt w Domu jest bezpłatny. 

NIE SIEDŹ SAM W DOMU, PRZYJDŹ DO NAS! 

Dom Seniora dysponuje profesjonalna kuchnią, która codziennie gotuje obiady dla 500 osób. 

Odpłatność za wyżywienie jest ustalana na podstawie wywiadu środowiskowego i zależy od 

wysokości dochodów osób zainteresowanych. W stołówce i świetlicy, nasi podopieczni mile 

spędzają czas przy kawie i muzyce. Uczestnicząc w zajęciach Domu Seniora podopieczni mają 

poczucie bezpieczeństwa. Korzystając z zajęć w placówce mogą liczyć na możliwość 

uczestnictwa w przeróżnych grach, zabawach, wycieczkach itp., a tym samym na własną 

samoakceptację, która jest najważniejszą sprawą w życiu starszego człowieka. 

 

 

2. DOMY SENIORA 
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ul. Niepodległości 27c 

64-100 Leszno 

Kierownik: Małgorzata Połetek – tel. 65 529 98 64 

 

Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo i przewlekle chorych 

psychicznie. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy takie usługi jak: terapia zajęciowa, 

terapia umiejętności społecznych, terapia ruchowa, poradnictwo psychologiczne i socjalne. 

Dom przeznaczony jest dla 50 osób pełnoletnich i czynny jest od poniedziałku do piątku                 

w godzinach od 7:30 do 15:30. 

 

 

ul. Korczaka 1 

64-100 Leszno 

Dyrektor: Jan Radoła – tel. 65 529 49 04 

 

Osoby starsze, wymagające całodobowej stałej opieki innych osób, którym rodzina i gmina 

nie jest w stanie zapewnić, mogą ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie w zależności od stanu zdrowia osoby, kieruje do różnych 

typów domów. Na terenie Leszna działa Dom Pomocy Społecznej, do którego przyjmowane 

są osoby zdolne do samoobsługi i poruszające się samodzielnie. 

Dom Pomocy Społecznej dla ludzi starszych usytuowany jest w centrum Leszna w parku 

lipowo- jesionowym. Dom dysponuje 36 miejscami mieszkalnymi. Posiada 1 i 2 osobowe z 

węzłami sanitarnymi oraz urządzeniami ułatwiającymi osobom niepełnosprawnym 

poruszanie się. Dysponuje dwoma salami rehabilitacjno-relaksacyjnymi wyposażonymi w 

sprzęt rehabilitacyjny i audio-wizualny. Mieszkańcy mogą korzystać z wszelkich form 

rehabilitacji, jak również z warsztatów terapii zajęciowej. Dom posiada własny zakład 

fryzjerski, z którego mogą korzystać mieszkańcy. Osoby zainteresowane mają zapewnioną 

opiekę duszpasterską, mogą korzystać z kaplicy. Nad stanem zdrowia mieszkańców czuwają 

lekarz, pielęgniarka, rehabilitant i opiekunowie. Pomocą służą także pracownik socjalny, 

psycholog oraz cały personel Domu. Zaangażowanie oraz umiejętne wykorzystanie wiedzy 

personelu pozwala na udzielaniu pomocy i rozwiązywaniu problemów codziennych 

mieszkańców. W Domu panuje ciepła, serdeczna atmosfera rodzinna. Dążymy by Dom był 

miejscem integracji, dlatego współpracuje ze środowiskiem lokalnym, Klubami Seniora, 

Kołem Emerytów i Rencistów, a także z innymi Domami Pomocy Społecznej. 

 

3. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

 

4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
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ul. Lipowa 32 

64-100 Leszno 

 

Kierownik: Bożena Moksiewicz – tel. 65 529 82 -27, e-mail – bmoksiewicz@leszno.pl  

Pracownik: Katarzyna Tomaszewska – tel. 65 529 82 26, e-mail: ktomaszewska@leszno.pl 

Biuro m.in. koordynuje prace Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w zakresie 

przyjmowania zgłoszeń oraz prowadzenia rozmów interwencyjo-motywujących z osobami 

mającymi problemy alkoholowe, udzielania pomocy osobom doznającym przemocy 

domowej, kieruje sprawy do biegłego oraz do Sądu w celu orzeczenia wobec osoby 

uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu  

w trzeźwości, opiniuje i wydaje zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 

 

 

ul. Lipowa 32 

64-100 Leszno 

 

Kierownik: Bogumiła Szymkowiak – tel. 65 529 82-28, e-mail: bszymkowiak@leszno.pl 

 

W biurze wydawany jest bezpłatny informator dla osób niepełnosprawnych, zawierający 

wiele bardzo praktycznych informacji m.in.  co należy zrobić, aby otrzymać orzeczenie o 

stopniu niepełnosprawności, legitymację osoby niepełnosprawnej, interpretacje aktualnych 

aktów prawnych z punktu widzenia uprawnień, ulg i przywilejów dotyczących osób 

niepełnosprawnych,  możliwości korzystania z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz listę 

instytucji w Lesznie i powiecie leszczyńskim z podaniem ich lokalizacji, kompetencji i danych 

kontaktowych.          

 

  

5. BIURO DS. UZALEŻNIEŃ 

 

6. BIURO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

mailto:ktomaszewska@leszno.pl
mailto:ktomaszewska@leszno.pl
mailto:ktomaszewska@leszno.pl
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INSTYTUCJE KULTURY 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Stanisława Grochowiaka w Lesznie 
ul. Bolesława Chrobrego 3 
64-100 Leszno 
tel. 65 520 53 55 
www.mbpleszno.pl 

 
Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych  
w Lesznie 
ul. Matejki 8 
64-100 Leszno 
tel./fax : 65 520 54 27 
e-mail : mbwa@go2.pl  
www.mbwa.pl 

 
Galeria MBWA 
ul. Leszczyńskich 5 
tel. 65 520 51 79 
Galeria w Ratuszu 
Rynek - Ratusz 

 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie 
ul. B. Chrobrego 3a 
64-100 Leszno 
tel./fax 65 529 99 85 
www.mok.leszno.pl 

 
 

Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie 
ul. Narutowicza 69 
64-100 Leszno 
tel. 65 529 92 70 
fax : 65 529 90 21 
www.ckisleszno.kei.pl 

 
Muzeum Okręgowe w Lesznie 
Pl. Metziga 17 
64-100 Leszno 
tel. 65 529 61 40 
fax : 65 529 29 86 
e-mail: sekretariat@muzeum.leszno.pl 
www.muzeum.leszno.pl 
Galeria Sztuki Muzeum Okręgowego (dawna 
synagoga) 
ul. G. Narutowicza 31 

 
 
 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. 
Romana Maciejewskiego 
ul. Wałowa 3 
64-100 Leszno 
tel. (65) 520 74 73, 520 61 30, 520 81 79 
fax (65) 520 74 73 
e-mail: psmleszno@wp.pl 
www.psm.leszno.pl 
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ULGI I UPRAWNIENIA DLA SENIORÓW 

 
Tańsze podróże emerytów 

Seniorzy mają prawo do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37 proc. w 2 klasie pociągów 

osobowych, pospiesznych i ekspresowych. Ulga ta nie dotyczy przejazdów pociągami 

EuroCity i InterCity. Należy pamiętać jednak, że przejazd "tam" i "z powrotem" jest 

traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Prawo do zniżki przysługuje na podstawie 

odpowiedniego zaświadczenia (wydawanego m.in. przez terenowe jednostki Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów) wraz z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem potwierdzającym tożsamość. Z dwóch ulgowych przejazdów w ciągu roku 

mogą też skorzystać współmałżonkowie emerytów, na których pobierane są zasiłki rodzinne. 

 
Karta seniora 

Osoby, które ukończyły 60 lat, mogą wykupić Kartę Seniora, która upoważnia do 50-

procentowej ulgi przy nabywaniu biletów na przejazd w klasie 1 lub 2 w pociągach 

uruchamianych przez PKP InterCity (m.in. w pociągach TLK, EIC, EC). Karta kosztuje 150 zł i 

można ją nabyć w kasach PKP InterCity. Jest imienna, ważna wyłącznie z dokumentem 

tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku. Zakup karty powinny rozważyć zwłaszcza 

osoby, które sporo podróżują. 

 
REGIOkarta Senior 

To propozycja Przewozów Regionalnych dla osób, które ukończyły 60 lat. Uprawnia ona do 

zakupu wszystkich rodzajów biletów tańszych nawet o 30 procent na pociągi czterech 

przewoźników kolejowych: Przewozów Regionalnych, Arrivy RP, Kolei Dolnośląskich oraz 

Kolei Wielkopolskich. Kartę można kupić za 49 zł w kasach biletowych Przewozów 

Regionalnych albo zamówić przez Internet (www.i-pr.pl). 

 
Podróżowanie z I grupą inwalidzką 

Inwalidzi I grupy oraz osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji mają prawo do 49-

procentowej zniżki na bilety jednorazowe w pociągach osobowych oraz autobusach PKS w 

komunikacji zwykłej, a także do 37-procentowej ulgi na bilety jednorazowe w pozostałych 

pociągach PKP oraz autobusach PKS. Prawo do ulg przysługuje na podstawie jednego z 

dokumentów, między innymi wypisu z orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i 

zatrudnienia, wypisu z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, legitymacji 

osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ, które okazuje się wraz z 

dowodem osobistym. Osobom niewidomym, uznanym za niezdolne do samodzielnej 

egzystencji, przysługuje ulga do 93 procent na bilety jednorazowe w pociągach osobowych 

oraz autobusach PKS w komunikacji zwykłej. W pozostałych pociągach oraz autobusach 

należy się zniżka w wysokości 51 procent 

 

 

rozdział8 



45 
 

Tańszy paszport 

Opłata za wydanie paszportu wynosi 140 zł. Ulga w wysokości 50 proc. przysługuje między 

innymi emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym i ich współmałżonkom 

(pozostającym na ich utrzymaniu), osobom przebywającym w domach pomocy społecznej, 

zakładach opiekuńczych oraz pobierającym zasiłki stałe, a także kombatantom i innym 

osobom, do których stosuje się przepisy ustawy o kombatantach. Osoby uprawnione do ulgi 

za wydanie paszportu płacą 70 zł. 

Żadnych opłat nie pobiera się natomiast od: 

 osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 70 lat, 
 osób przebywających w domach opieki społecznej lub zakładach opiekuńczych oraz 

od osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, które 
wyjeżdżają za granicę w celu długotrwałego leczenia lub konieczności poddania się 
operacji. 
 

Telewizja i radio bez abonamentu 

Uprawnienia do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać osoby 

znajdujące się w wykazie osób uprawnionych, które w urzędzie pocztowym: 

 przedstawią dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia z opłat rtv 

 przedstawią dowód osobisty oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków do 

korzystania ze zwolnienia (konieczność składania oświadczeń dotyczy wszystkich 

osób zwolnionych na podstawie ustawy o opłatach abonamentowych oraz innych 

ustaw) 

Dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania z bezpłatnego 

abonamentu rtv jest oryginał formularza zwolnienia z opłat za używanie odbiorników 

radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony datownikiem urzędu pocztowego. 

Zwolnienia od opłat abonamentowych rtv przysługują od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia 

z opłat rtv. 

W przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia 

dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres będzie skutkował 

koniecznością wnoszenia opłata rtv w kolejnych miesiącach. 

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić w 

placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na 

uzyskanie zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. 

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są m.in.: 

 osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie 
przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym. 

 osoby, które mają prawo do zasiłku przedemerytalnego, 
 osoby posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, 
 osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z ZUS. 

Na poczcie trzeba przedstawić dowód osobisty i decyzję organu emerytalno-rentowego (np. 

ZUS lub KRUS) o wysokości świadczenia. 
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Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.poczta-polska.pl 

 

Komunikacja miejska 

Miejski Zakład Komunikacji 

Ul. Leśna 4 

64-100 Leszno 

Telefon: 65 529 72 29 

Fax: 65 529 94 29  

E-mail: mzk@mzk.leszno.pl 

Strona: www.mzk.leszno.pl 

 
Uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów na terenie Miasta Leszna: 

Określenie grupy osób uprawnionych 
Dokumenty, jakie osoba upoważniona musi okazać na 
żądanie kontrolera biletów 

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz opiekunowie 
towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym 
zaliczonym do I grupy inwalidztwa (całkowicie niezdolni 
do pracy oraz samodzielnej egzystencji) 

Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego 
wystawiona przez ZUS 

Kombatanci i osoby, które podlegały represjom 
wojennym i okresu powojennego 

Zaświadczenie wydane przez Urząd ds. Kombatantów i 
Osób Represjonowanych 

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z 
tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z 
udziałem w działaniach poza granicami państwa 

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją 
emeryta-rencisty 

Honorowi Obywatele Miasta Leszna oraz zasłużeni dla 
Miasta Leszna 

Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Leszna 

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich 
opiekunowie – mający ukończone 18 lat, w przypadku 
osób ze schorzeniem narządu wzroku przewodnicy- 
mający ukończone 13 lat 

Legitymacja wystawiona przez Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie. Opiekun, 
względnie przewodnik – ważny dokument potwierdzający 
tożsamość. 

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej 
Leszna oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej 

W czasie wykonywania czynności służbowych 

Osoby, które ukończyły 70 rok życia Dowód osobisty 

Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 20 
litrów krwi 

Legitymacja wystawiona przez Miejski Zakład Komunikacji 
w Lesznie 

Po ukończeniu 60 roku życia- emeryci i renciści oraz ich 
współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki 
rodzinne 

Legitymacja emeryta lub rencisty albo ostatni odcinek 
emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym. Decyzja o 
przyznaniu zasiłku rodzinnego wydana przez ZUS wraz z 
dowodem osobistym 

Właściciel względnie współwłaściciel pojazdu osobowego 
wymieniony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu 

Prawa jazdy, ważny dowód rejestracyjny pojazdu, opłacona 
składaka obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. W przypadku braku w/w dokumentów nie maja 
zastosowania przepisy zawarte w  §  2 Uchwały Nr 
XXXV/518/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 6 marca 2014 
roku w sprawie:  
taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami 
komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych  
miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie 
gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa 
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APTEKI W LESZNIE 

 

Apteka Ampulla, ul. Westerplatte 7-9, tel. 65 529 70 93                                                                       

Apteka Arcyapteka, ul. Konstytucji 3 Maja, tel. 65 537 65 35 

Apteka Aspirynka,  ul. Niepodległości 31, tel. 65 529 97 10  

Apteka Cefarm,  Rynek 16, tel. 65 520 30 06  

Apteka Dr Max, Al. Konstytucji 3 Maja 9, tel. 65 526 94 65  

Apteka Dom Leków, ul. Cicha 12, tel. 65 520 44 80  

Apteka Dworcowa-Feniks, ul. Dworcowa 9, tel. 65 537 50 77                                                      

Apteka Gronowska, ul. Żółkiewskiego 2, tel. 65 527 15 04 

Apteka Eskulap, ul. Słowiańska 20, tel. 65 520 26 30  

Apteka Euro-Apteka, ul. Kiepury 45, tel. 65 526 93 86  

Apteka Galena, ul. Sobieskiego 1, tel. 65 526 66 44  

Apteka Leszczyńska, ul. Leszczyńskich 43, tel. 65 520 16 48                                                          

Apteka Maxfarm, ul. Poznańska 3, tel. 65 527 15 94                                                                     

Apteka Medica, ul. Słowiańska 41-39, tel. 65 520 80 39 

Apteka Medina, ul. 17 Stycznia 50, tel. 65 520 25 85  

Apteka Panaceum, ul. Armii Krajowej 15, tel. 65 520 00 05  

Apteka Paracelsus, ul. Zamenhofa 108f, tel. 65 526 75 71 

Apteka Pod Akacjami, ul. Kiepury 8, tel. 65 526 85 12 

Apteka Pod Orłem, ul. Narutowicza 1, tel. 65 520 30 03 

Apteka Pod Wagą, ul. 55 Pułku Piechoty 30, tel. 65 526 83 61 

Apteka Pod Wagą, Al. Jana Pawła II 16 (CH Manhattan), tel. 65 520 57 11 

Apteka Prima, ul. Zacisze 16, tel. 65 520 43 40  

Apteka Pascal, ul. Zwycięstwa 1, tel. 65 520 36 35    

Apteka Prima, ul. Wolności 30, tel. 65 520 30 02  

Apteka Przy Plantach, ul. Grunwaldzka 133, tel. 65 520 72 90 

Apteka Rodzinna, ul. Nowy Rynek 38, tel. 65 520 54 20 

Apteka Sanitas, ul. Marcinkowskiego 14, tel. 65 520 20 90 

Apteka Skarbowa, ul. Skarbowa 2a, tel. 65 529 31 47  

Apteka Stylowa, ul. Narutowicza 29, tel. 512 228 994                                                                     

Apteka Stylowa 2, ul. Grunwaldzka 129, tel. 797 199 116                                                                    

Apteka Stylowa 3, ul. Słowiańska 40, tel. 797 199 131                                                                      

Apteka Stylowa 4, ul. Ks. Teodora Korcza 5a, tel. 883 784 996 

Apteka Testa, ul. Święciechowska 9, tel. 65 529 47 85 

Apteka Topfarm, ul. Św. Franciszka z Asyżu 2a, tel. 65 520 19 95  

Apteka Ventriculus, ul. Słowiańska 41, tel. 65 520 80 39  

Apteka Vita, Al. Krasińskiego 11 A, tel. 65 529 12 67 
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SZPITAL I PORADNIE 
 

Delegatura NFZ w Lesznie, ul. Plac Kościuszki 4, tel. 65 528 61 70 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45, tel. 65 525 33 20 

NZOZ LCM „Ventriculus” Spółka z o.o. , ul. Słowiańska 41, tel. 65 520 65 85 

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Medeor” Sp. z o.o., ul. Al. Konstytucji 3 Maja 2, 

tel. 65 526 31 71 

NZOZ „Thorax” Poradnie Specjalistyczne, ul. Sobieskiego 1, tel. 65 520 60 70 

Specjalistyczna Poradnia Laryngologii i Foniatrii, ul. Skarbowa 3, tel. 65 520 12 60 

ON ZOZ „Onko-Med”, ul. Królowej Jadwigi 4, tel. 65 525 86 96 

NZOZ Poradnia Specjalostyczna „Medical” w Lesznie, ul. B. Chrobrego 48, tel. 65 520 21 32 

Specjalistyczny NZOZ „Fides”, ul. Jana III Sobieskiego 1, tel. 65 529 99 66 

NSZOZ „Panmed” s.c., ul. 17 Stycznia 50, tel. 65 520 74 26 

NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „Vigor Med”, ul. Kiepury 12, tel. 65 529 29 29 

Lekarska Praktyka Prywatna Krystyna Pawlaczyk-Adamczak, Os. Wieniawa 58a,  tel. 65 529 

66 86 

Zieliński Marian Poradnie i Diagnostyka „Meridian”, ul. Święciechowska 1 , tel. 65 526 24 24 

NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Femina, ul. Jagiellońska 2, tel. 65 529 19 22 

NZOZ Zespół Specjalistycznych Przychodni Lekarskich „Artes”, ul. Kasprowicza 4, tel. 65 520 

71 10 

NZOZ Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej, ul. Na Skarpie 16, tel. 605 087 207 

NZOZ Poliklinika Kardiologiczna „Serce”, ul. Fabryczna 15, tel. 665 540 551 

Regina Kościelska NZOZ Gabinet Terapii Mowy „Słówko”, ul. Kiepury 8, tel. 509 879  506 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dorośli Młodzież Dzieci, Pl. Dr Metziga 26/2, Tel. 607 784 

040 

PSNROZUU Koło W Lesznie Ośrodek Wczesnej Interwencji, ul. Starozamkowa 149, tel. 

65 529 64 74 

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Medeor” Sp. z o.o. , ul. Rejtana 43a, tel. 65 526 71 

12 

Gabinet  Neurologiczny Beata Gasza-Błachowiak, ul. Kiepury 12, Tel. 65 529 29 29 

S.I.K. Brol Lekarze Sp. Part. , ul. Skarbowa 3, tel. 65 544 25 03 

NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „Vita” Sc-Leszno, ul. Hiszpańska 11, tel. 500 150 

038 

NZOZ „Ocumed” Poradnia Okulistyczna, ul. Westerplatte 7, tel. 65 520 30 67 

„Vision” Elwira Wolniak Lek. Sp. Partner. Gabinet Okulistyczny, ul. Jana III Sobieskiego 1, 

tel. 65 520 60 70 

Specjalistyczna Poradnia Laryngologiczna, ul. B. Chrobrego 13, tel. 65 520 68 27 

Zakład Terapii Nerwic I Innych Zaburzeń Psych. „Empatia”, ul. Słowiańska 63, tel. 520 26 34 

NZOZ Leszczyńskie Centrum Zdrowia Psych. „Medullitus”, ul. Karasia 20, tel. 65 526 10 73 
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NZOZ Spec. Poradnia Neuropsychiatryczna I Uzależnień ”Ego”, ul. Okrężna 20, tel. 601 055 

376 

NZOZ Pielęgniarska Op. Długoterminowa „Pacjent” Sp. C.A. Nowak-Marek, ul. Choinkowa 

15, tel. 608 386 232 

NZOZ „Juvenia” Usługi Pielęgniarskie, ul. Korczaka 1, tel. 695 664 708 

Zespół Pielęgn. Środow. Rodzinnych „Patroważ” S.C. w Lesznie, ul. Marcinkowskiego 5a, tel. 

65 529 91 47 

NZOZ „Hospicjum Domowe”, ul. Pułaskiego 4, tel. 65 529 16 22 

NZOZ „Arka”, ul. Sobieskiego 1, tel. 665 442 183 

„Senior” Centrum Opieki Długoterminowej Wojciech Kałmuczak, ul. Sobieskiego 5a, tel. 

609 283 907 

Pielęgn. Ośr. Medycyny Środow. Rodzinnej I Szkolnej „Salus”, ul. Kopernika 8a, tel. 603 681 

578 

NZOZ Rehab. Fizykoterapia, Masaż Leczniczy M. Gierczyńska, ul. Prochownia 25a, tel. 

65 520 43 15 

Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit” Lidia Kwiatkowska, ul. Fabryczna 15, tel. 

665 540 551 
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PRZYDATNE PORTALE DLA SENIORÓW 

 

STRONA INTERNETOWA CO ZAWIERA 

www.boris.org.pl 

Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych. Strona zawiera 
informacje o szkoleniach, konsultacjach i publikacjach m.in. z 
zakresu: zarządzania organizacją, współpracy z administracją 
samorządową i rządową, biznesem i mediami, aktywizacji 
społeczności lokalnej. 

www.bycseniorem.pl  
Tematyczne porady dla Seniorów: Finanse i edukacja, 
Rozmaitości, Styl życia, Zdrowie i uroda, Recenzje (książki, 
produkty) i inne. 

www.czas-seniora.pl 

Tematyczne porady dla Seniorów: Zdrowie, Edukacja, 
Turystyka, Rodzina, Forum. 

www.domyopieki.pl  

Prezentacje placówek opiekuńczych: Domów Opieki, Domów 
Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych. 
Informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, warunków 
przyjęcia, odpłatności. 

www.esenior.com.pl  Sklep dla Seniorów. 

www.forum.senior.info.pl  
Informacje o  realizowanych projektach dotyczących 
Seniorów, wydarzeniach, Newsletter Forum 50 +. 

www.glosseniora.pl  Magazyn dla seniorów 

www.happysenior.pl  
Tematyczne porady dla Seniorów: Kultura, Księgarnia, Hobby, 
Prawo, Forum, Rozmaitości, Turystyka, Finanse, Poznajmy się, 
Medycyna, SPA, Winiarstwo, Ogłoszenia, Produkty i  inne. 

www.intersenior.pl  
Tematyczne porady dla Seniorów: Kultura i rozrywka, Lekarz 
radzi, Porady prawne, Dom, ogród, hobby, Sport i rekreacja, 
Forum dyskusyjne i inne. 

www.kobieta50plus.pl  
Informacje na temat: Klub 50 plus, Rynek 50 plus, Zdrowie 50 
plus, Uroda 50 plus, Szansa 50 plus, Finanse 50 plus, Styl 50 
plus, Rozrywka 50 plus, Weranda Literacka. 

www.plus50.pl 
Serwis tematyczny dla seniorów (m.in. zdrowie, prawo, 
pieniądze, fundusze unijne, psychologia, kultura, podróże, 
dom i ogród, zwierzaki, zabytki) 

www.senior.org.pl  

Informacje o  projektach dotyczących Seniorów, recenzje 
(książka, film, gra, muzyka), ciekawostki (zdrowie, 
technologia, przyroda), badania dotyczące Seniorów, artykuły 
i inne. 
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www.senior.pl  
Tematyczne porady dla Seniorów: Styl Życia, Rodzina, 
Zdrowie, Uroda, Finanse, Praca, Edukacja, Klub Senior Cafe 
i inne. 

www.seniorzy.pl  
Tematyczne porady dla Seniorów: Informacje, Felieton, 
Kultura, Pasje, Praca, Zdrowie, W księgarni, Rozrywka i inne. 

www.seniorzywakcji.pl  

Informacje na temat ogólnopolskiego konkursu „Seniorzy 
w akcji”. 

www.spokosenior.pl  
Informacje na temat konkursu Spoko Senior, Felietony 
dotyczące starości, Przepis na dobrą starość, Akcja „Babcia-
aktorka” i inne. 

www.starszakiplus.pl  
Wiele porad z  zakresu aktywności, kultury, zdrowia, a także 
Forum, E-kartki, Galerie Seniorów, Książka Kucharska. Można 
umieścić swoje wiersze, opowiadania i  inne. 

www.starsirodzice.pl   
Porady zarówno do seniorów jak i ich dorosłych dzieci 30, 40, 
50-latków, miejsce dyskusji dorosłych dzieci i ich rodziców. 

www.utw.pl  Informacja o  Uniwersytetach Trzeciego Wieku. 

 

Inne przydatne strony internetowe: 

STRONA INTERNETOWA CO ZAWIERA 

www.leszno.pl  
Strona internetowa Urzędu Miasta Leszna, na której znajdują 
się wszystkie aktualności dotyczące miasta. 

www.leszno.zus.zaklad-
ubezpieczen-spolecznych.pl 

Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

www.niebieskalinia.info  
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
"Niebieska Linia". Pomoc, porady, serwis prawny, szkolenia, 
informacje o przemocy domowej. 

www.ngo.pl  Portal organizacji pozarządowych. 

www.us.leszno.pl  Strona Urzędu Skarbowego w Lesznie 

www.wolontariat.org.pl 

Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu. Strona zawiera 
informacje o praktycznych aspektach wolontariatu, adresy 
Centrów Wolontariatu, publikacje, zapowiedzi szkoleń, 
seminariów, konferencji oraz linki 

www.zaginieni.policja.pl  Baza osób zaginionych 
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http://www.leszno.zus.zaklad-ubezpieczen-spolecznych.pl/
http://www.leszno.zus.zaklad-ubezpieczen-spolecznych.pl/
http://www.niebieskalinia.info/
http://www.ngo.pl/
http://www.us.leszno.pl/
http://www.wolontariat.org.pl/
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TELEFONY ALARMOWE 

 

 

Z telefonu stacjonarnego: 

 

999  Pogotowie 

998  Straż Pożarna 

997  Policja 

994  Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 

993  Pogotowie Ciepłownicze 

992  Pogotowie Gazowe 

991  Pogotowie Energetyczne 

988  Telefon Zaufania 

986  Straż miejska 

981  Pomoc drogowa 

 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy 

miasta, na przykład: 65 – 997 - aby połączyć się z posterunkiem policji w Lesznie. W budkach 

telefonicznych nie są pobierane opłaty za połączenia z telefonami alarmowymi.  

 

Istnieje także ogólny numer alarmowy: 112, pod który można dzwonić bez podawania 

numeru kierunkowego. Rozmowa zostanie przekierowana przez operatora do odpowiedniej 

służby ratunkowej. Niemniej w sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać 

bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny 

numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach. 
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Komenda Miejska Policji  w Lesznie 

BUDYNEK “A”  

ul. 17- Stycznia 8 

64-100 Leszno 

BUDYNEK “B”  

ul. KS. Korcza 3 

64-100 Leszno   

 

Tel: 65 523 19 00, 65 523 10 00  

Tel. zaufania: 65 523 12 97  

Tel. alarmowy: 997 

Fax: 65 523 16 57  

E-mail: dyzurny.leszno@po.policja.gov.pl 

Strona: www.leszno.policja.gov.pl 

  

Komendant Miejski Policji w Lesznie przyjmuje interesantów :  

   

– w każdy dzień roboczy – w godzinach urzędowania 

– w każdy poniedziałek od godz.15:30 do godz. 17:30  

  
 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie  

ul. Okrężna 19 

64-100 Leszno 

Telefon: 65 322 42 00 

E-mail: kmpspleszno@psp.wlkp.pl 

Strona: www.lesznopsp.wlkp.pl 
 

 

Straż Miejska 

ul. Przemysłowa 10 

64-100 Leszno 

Telefon: 65 529 82 00 

E-mail: sm@leszno.pl 
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NOTATKI 
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NOTATKI 
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Niniejszy informator został opracowany przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta 

Leszna, w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ma  być on  dla Państwa 

również źródłem informacji o rodzajach działań, formach wsparcia oferowanych przez 

leszczyńskie organizacje pozarządowe na rzecz osób starszych oraz inspiracją do aktywnego 

spędzania czasu. 

Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej, która swoje działania kieruje do 

seniorów, a nie ma Cię w informatorze oraz w elektronicznej bazie organizacji 

pozarządowych dostępnej na stronie Urzędu Miasta Leszna,  poinformuj nas o tym wysyłając 

e-mail na adres: aszymanska@leszno.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i odwiedzania stron: 

 www.leszno.pl  

   facebook – Leszczyńskie NGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21 a 

64-100 Leszno  

Koordynator ds. organizacji pozarządowych: Anna Szymańska 

Telefon: 65 529 54 03 

E-mail:aszymanska@leszno.pl 
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