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Co słychać w trzecim sektorze?  

 
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Związek 
Sybiraków, oddział w Lesznie zapraszają na 
spotkanie promujące trzeci zeszyt serii 
poświęconej Leszczyńskim Sybirakom. 
Odbędzie się ono 16 lutego o godz. 17:00 w 
"Galerii Lochy". 
Podczas spotkania zostanie zaprezentowany 
trzeci zeszyt z serii Ocalić od zapomnienia. 
Wspomnienia Leszczyńskich Sybiraków. 
Publikacja została przygotowana przez Janinę 
Tonicką inicjatorkę i jednocześnie 
przewodniczącą Oddziału Związku Sybiraków 
w Lesznie oraz Krzysztofa Handke.  Zawiera 
wspomnienia kilkunastu zesłańców a ponadto 
swoje refleksje dotyczące m.in. początków współpracy z Oddziałem Związku opublikował ksiądz 
Grzegorz Robaczyk, którego jest kapelanem. 
W spotkaniu wezmą udział autorzy tekstów, którymi tym razem w większości są Sybiracy 
mieszkający w Lesznie. Opowiedzą o przeżyciach własnych, jak i swoich rodzin na zesłaniu. 
Będzie możliwość zakupienia najnowszej publikacji.  
 
 

 
Leszczyńskie Centrum Wolontariatu mieszczące się w 
siedzibie Fundacji CAT zaprasza na spotkanie wszystkie 
osoby, które myślą o podjęciu wolontariatu - 16 lutego 2016 
r. godz. 17:30 - biuro LCW, ul. Więzienna 3.  
Na spotkaniu będzie można uzyskać informacje na temat tego 
czym jest wolontariat, oraz uzyskać porady i informacje o tym 
gdzie w Lesznie wolontariusze są najbardziej poszukiwani. 
Każdy znajdzie coś dla siebie. 
 
Działalność Leszczyńkiego Centrum Wolontariatu 
współfinansowana jest przez Miasto Leszno. 
 
 
 
 
 
 

http://www.walcz.ug.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346:co-sycha-w-trzecim-sektorze-&catid=82:dziaalno-poytku-publicznego&Itemid=89


 

 
 
 
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w 
Lesznie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Techniki 
kreatywnego myślenia”, które odbędzie się w dniach 17-
18 luty 2016r. w godzinach 9:00-14:00.  
Zajęcia przeznaczone są dla osób, które pragną otworzyć 
się na nowe rzeczy, gotowe są dokonać zmian w swoim 
sposobie myślenia, pragną szukać nowych rozwiązań. 
Warsztaty pomagają w pozbyciu się stereotypów, zarówno 
w ocenie aktualnej sytuacji, własnych możliwości, jak i w 
nastawieniu do otaczającego świata.  
Zapisy telefonicznie (65 529 90 81) pocztą elektroniczną 
m.linke@wup.poznan.pl lub osobiście (CIiPKZ w Lesznie 
ul. Śniadeckich 5 – I piętro pok. 112). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Czy byłeś kiedyś w Estonii?  
Słyszałeś w ogóle o takim kraju?  
Miałeś okazję spróbować tamtejszej kuchni?  
 
Jeśli nie, albo chcesz przeżyć to ponownie, 
przyjdź na spotkanie organizowane przez  
Fundację Centrum Aktywności Twórczej. 
 
„Tylko dzisiaj masz okazję wykorzystać 
darmowy bilet do mojej ojczyzny i wcale nie 
musisz lecieć daleko przez wiele godzin -
wystarczy, że przyjdziesz 17 lutego o 17:30 
do Galerii Lochy. Estonia może być bliżej niż 

sądzisz ...” zachęca Alex wolontariusz z Estonii  
 
 
 
 
 



 

 
 
Drużyna Jasia oraz Pub Cegła zapraszają na 
wyjątkowy koncert charytatywny, który odbędzie się 
w piątek 19 lutego o godzinie 20:00. 
Akustyczny koncert Oli Zabłockiej, która poraża 
swoim wokalem, z towarzyszeniem niezwykle 
zdolnego leszczyńskiego gitarzysty – Wojtka 
Frąckowiaka. A to wszystko dla Jasia! 
Chłopiec choruje na autyzm wczesnodziecięcy. 
Utworzono więc Drużynę Jasia, która zbiera 
pieniążki na jego turnus rehabilitacyjny oraz 
kosztowne badania genetyczne.  
W trakcie koncertu odbędzie się sprzedaż cegiełek , 
które pełnić będą formę losów. Każdy wygrywa! 
Wśród nagród znajdą się m.in : vouchery na pizzę, 
zaproszenia na kolacje, czapka Damiana 
Balińskiego, zaproszenia na masaż, karnety na 
siłownię i wiele innych!  
Gorąco zapraszamy! 
Przyłącz się do Drużyny Jasia! 
 
 
 
 
 

 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Oddz. Rejonowy w Lesznie 
Zaprasza seniorów na: 
Wycieczki: 
20 II 2016 – Opera Wrocławska – Borys 
Godunow – Modest Musorgski 
10-14 V 2016 – Majówka Podlaska 
7 VI 2016 – Powitanie Lata ‘16 
18 VI 2016 – Hiszpańska noc z Carmen 
oraz Wczasy: 
2-12 VI 2016 – Turnus wczasowy w Rewalu – 
DW „Sztorm” 
11-21 VI 2016 – Turnus wczasowy w 
Świnoujściu – OW „Jowisz” 
20-30 VI 2016 – Turnus wczasowy w 
Międzywodziu – OW „Gwarek” 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać na 
stronie internetowej PZERiI/OR Leszno oraz w 
siedzibie organizatora. 
 



 

 

Leszczyński Klub Taekwondo prowadzący  działalność  w sferze samoobrony i rekreacji oraz 
integracji leszczyńskich seniorów od października 2015 roku realizuje program pn. „Pungryu –Tai 
Chi, samoobrona dla seniorów”, pod egidą UKS Grom Leszno.  Grupa liczy około 20 osób, 
zawodnicy są w przedziale wiekowym od 55 do 83lat.  Zajęcia są bezpłatne i  odbywają się w 
piątki o godz. 17 w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie. Prowadzone są pod 
czujnym okiem trenera Leszczyńskiego Klubu Taekwondo Marka Tyczyńskiego. 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.tyczynski.zw.pl  
E-mail: tyczynski@zw.pl 
Telefon: 512 310 020 

 

 
 
28 lutego 2016r. z inicjatywy TKKF Leszczyno wystartuje 
Leszczyńska Amatorska Liga Koszykówki im. 
Zbigniewa Białasa. Organizatorzy przewidują możliwość 
udziału dla 10 drużyn a zapisy przyjmowane są do 20 
lutego. Mecze rozgrywane będą na Leszczyńskiej 
Ćwiczni w niedzielne popołudnia. Formularze 

zgłoszeniowe można pobrać na stronie internetowej www.lalkleszno.ligspace.pl a szczegółowe 
informacje pojawiają się na profilu facebookowym ligi: https://www.facebook.com/lalkleszno  
 

 

 

Klub Sportowy Sporting zaprasza wszystkich miłośników 
tenisa ziemnego do udziału w I Mistrzostwach Leszna w tenisie. 
Turniej odbędzie się w dniach 27-28 lutego na kortach Klubu 
Tenisowego Sporting. 
Impreza ma na celu popularyzację tej dyscypliny sportu wśród 
mieszkańców Leszna, a ambicją organizatorów jest sprawienie, 
by wpisała się ona na stałe w kalendarz leszczyńskich 
wydarzeń sportowych. 
Zapisy przyjmowane są do  czwartku 25 lutego poprzez 
formularz online, bezpośrednio w siedzibie klubu lub 
telefonicznie. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: 
http://www.klubtenisowysporting.pl/mistrzostwa-leszna 
 
 

http://www.tyczynski.zw.pl/
http://www.lalkleszno.ligspace.pl/
https://www.facebook.com/lalkleszno
http://www.klubtenisowysporting.pl/mistrzostwa-leszna


 

 

Bezpłatne doradztwo 
 

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
zaprasza na cykl spotkań doradczych: 
„Wypromuj swoją Organizację”, które 
odbędą się w dniach 22-26 lutego 2016r. 
 
Wszystkie leszczyńskie organizacje 
pozarządowe mogą bezpłatnie promować 
swoje działania, usługi i wydarzenia na 
stronach prowadzonych przez Miasto 
Leszno. Do niebagatelnego znaczenia 
promocji chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać. Tworzenie wizerunku 

organizacji, rozpowszechnianie wspieranych przez nią idei, promowanie oferowanych produktów i 
usług to przestrzeń, która dzięki rozwojowi internetu, daje nam szerokie pole do popisu.  
 
Jeśli nie wiecie w jaki sposób kreować ciekawe wydarzenia w przestrzeni publicznej, jak 
przygotować materiały promocyjne czy jak założyć i prowadzić fan page Waszej organizacji 
skorzystajcie z bezpłatnego doradztwa, które odbędzie się w dniach 22-26 lutego br. w 
godzinach 13:00-15:00.  
 
WYPROMUJ SWOJĄ ORGANIZACJĘ I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA:  
 
Poniedziałek (22.02.2016r.)/Czwartek (25.02.2016r.) – Efektywna współpraca Organizacji 
Pozarządowych i Miasta Leszna - dowiesz się m.in. jak napisać notkę prasową, gdzie można 
wysyłać informacje, co zrobić aby uzyskać patronat Prezydenta, jak wypromować zadanie 
realizowane w ramach dotacji miejskiej.  
 
Wtorek(23.02.2016r.)/ Środa (24.02.2016r.)– Jak założyć i prowadzić fan page organizacji 
pozarządowej?  
 
Piątek (26.02.2016r.) - Tworzenie wizerunku OPP dowiesz się m.in. jak pozyskać 1%, w jaki 
sposób skutecznie promować działalność organizacji pożytku publicznego.  
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w doradztwie do dnia 19 lutego 
mailowo na adres: ngo@leszno.pl lub pod numerem telefonu: 65 529 54 03.  
 
Doradztwo odbędzie się w godzinach 13:00-15:00 w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana 
Pawła II 21a i będzie miało charakter otwartej dyskusji, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy 
mieli już styczność z promocją, mediami oraz takich, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. 
Dzięki takiemu spotkaniu będziemy mogli uczyć się od siebie nawzajem. 
 
 
 
 



 

Wydarzyło się: 
 
Kalejdoskop Seniora wydawniczym hitem początku lutego! 
 
 

„Kalejdoskop Seniora”, którego premierowe wydanie 
ukazało się na początku miesiąca cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. Chętnych na pierwszy egzemplarz było 
tak wielu, że Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” musiało 
zwiększyć nakład i w minionym tygodniu kwartalnik znów był 
dostępny dla zainteresowanych.  
Jak informuje Stowarzyszenie na swoim profilu na 
facebooku: „Wydanie gazety zakończyło się 
niespodziewanym efektem a zainteresowanie nią przerosło 
nasze oczekiwania, stąd kolejny dodruk”. 
 
Czas na lekturę pierwszego, specjalnie oprawionego 
egzemplarza znalazł mimo natłoku obowiązków również pan 
prezydent Łukasz Borowiak. 
 
Wydawcom gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w 
kontynuowaniu podjętego dzieła!!! 
 
 
 

 
 
EWA PRAWICKA LINKE druga w rankingu najlepszych lotników 
 

Ewa Prawicka-Linke, zawodniczka Leszczyńskiego Klubu 
Balonowego zajęła drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych 
polskich lotników. „Złota Dziesiątka” przygotowywane przez 
miesięcznik „Skrzydlata Polska” została ogłoszona podczas 
21. Balu Lotników i Polskiej Obronności w Warszawie. 
Ubiegłoroczną Mistrzynię Europy Kobiet z Holandii 
wyprzedził jedynie Wojciech Bógdoł z Aeroklubu Ziemi 
Mazowieckiej – Mistrz Świata na Motoparalotni. 
Zestawienie tradycyjnie przygotował miesięcznik Skrzydlata 
Polska we współpracy z Aeroklubem Polskim. 
O przyznanych miejscach w dużym stopniu decyduję 
osiągnięcia w zawodach sportowych, zwłaszcza tych 
rozgrywanych na arenie międzynarodowej, jednak 
ostateczna decyzja podejmuje jury. 
Zaskoczona laureatka wyprzedziła między innymi 

wieloletniego tryumfatora rankingu, szybownika Sebastiana Kawę. Gratulujemy! 
 
 
 



 

W drodze do RIO 
 

Agnieszka Jerzyk, Karolina Kucharczyk i 
Marek Konwa mają szanse na start w 
tegorocznych igrzyskach olimpijskich w 
Rio de Janeiro. W przygotowaniach do tej 
najważniejszej dla każdego sportowca 
imprezy pomoże im miasto. W 
poniedziałek, 8 lutego w Urzędzie Miasta 
doszło do podpisania umowy pomiędzy 
władzami Leszna – reprezentowanymi 
przez prezydenta Łukasza Borowiaka i 
wiceprezydenta Piotra Jóźwiaka – a trójką 
sportowców: triathlonistką Agnieszką 
Jerzyk, lekkoatletką Karoliną Kucharczyk 
oraz kolarzem przełajowym i MTB 
Markiem Konwą. Na mocy zawartego 
porozumienia miasto wesprze 
przygotowania sportowców do igrzysk, a 

oni swoim wizerunkiem będą promować Leszno. „Wiemy, jak trudne i kosztowne są 
przygotowania do startu w najważniejszej dla każdego sportowca imprezie. Stąd nasza 
pomoc i mamy nadzieję, że dorzucimy swoją cegiełkę do państwa przyszłych sukcesów w 
Rio de Janeiro” – mówił wiceprezydent Piotr Jóźwiak.  Od lutego do sierpnia każdy z trojga 
zawodników będzie otrzymywał miesięcznie po 2000 zł. Pieniądze mają pomóc sportowcom w jak 
najlepszym przygotowaniu do igrzysk. „To są nasze perełki, które świetnie promują Leszno i 
doskonale wpisują się w naszą strategię promocji miasta poprzez sport” – dodał prezydent 
Łukasz Borowiak. 
 
 
Spotkanie z poetką. 

11 lutego w siedzibie Stowarzyszenia 
Chorych na Choroby Reumatyczne w 
Lesznie gościła leszczyńska poetka 
Krystyna Grys. Była to nie tylko okazja do 
posłuchania twórczości poetki w jej 
własnym wykonaniu, ale również do 
rozmów w mniejszym i większym gronie. 
Wszyscy obecni na spotkaniu dali się 
zaczarować poezji pani Krystyny „Chociaż 
normalnie panuje u nas atmosfera 
ożywionej dyskusji to jednak tym razem 
panowała cisza jak makiem zasiał” 
powiedziała nam Bogumiła Wojczak, 
prezes Stowarzyszenia. „Jest nam 
niezmiernie miło, że Pani Krystyna przyjęła 
nasz zaproszenie bez chwili wahania.” 
dodała. 

 



 

 
I Mistrzostwa Miasta Leszna w Łyżwiarstwie 
 

W minioną sobotę 13 lutego odbyły się na 
leszczyńskim Rynku I Mistrzostwa Miasta Leszna 
w Łyżwiarstwie. Organizatorem imprezy było 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Handlowców 
„Starówka”. Patronat nad zawodami objął 
Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak. 
Zawodnicy rywalizowali  kilku kategoriach 
wiekowych, a najlepsze wyniki w swoich 
kategoriach osiągnęli: Agnieszka Piszlewicz, Anna 
Pietrowicz, Michał Szymkowiak, Wiktoria 
Matuszczak, Kacper Piszlewicz, Hanka Ratajska 
oraz Krzysztof Kaczyński.  

Wszystkim uczestnikom Gratulujemy!. 
 
 
Leszczyński Barok Plus Festiwal wyróżniony! 
 

Użytkownicy oraz jury portalu Kultura u Podstaw 
dostrzegli i nagrodzili Leszczyński Barok Plus 
Festiwal przyznając mu 3 miejsce wśród 
Wydarzeń Kulturalnych 2015 w Wielkopolsce. 
Konkurs odbywał się dwuetapowo. Najpierw 
poprzez zgłoszenia użytkowników portalu jak i 
dziennikarzy oraz w głosowaniu internetowym 
wyłoniono finałową „11tkę” a następnie redakcja 
portalu biorąc pod uwagę opinie czytelników 
ogłosiła zwycięzców. Leszczyńskie wydarzenie 
wyprzedziły jedynie trójwymiarowy mural na 
poznańskiej Śródce oraz wystawiany na deskach 
kaliskiego teatru spektakl „Miasto pustych pianin”. 
Organizatorzy konkursu zwrócili szczególną 
uwagę na rozmach festiwalu oraz spore 
zainteresowanie jakie mu towarzyszyło, a o czym 
świadczą rzesze spragnionych takiej muzyki 
odbiorców, które tłumnie gromadziły się na 
festiwalowych koncertach. 

Tegoroczny Festiwal ma być jeszcze lepszy i jeszcze ciekawszy jak zapowiadają 
organizatorzy. Rezerwujcie zatem czas w dniach 20-27 sierpnia  
 



 

 

SPORT WYNIKI: 
 
Koszykówka 
Jamalex Polonia Leszno – Rawia Rawicz   73:62 
Piłka Ręczna 
Real Astromal Leszno - MKS Grudziądz    34:32 
Futsal 
Credo Piła - GI Malepszy Futsal Leszno    6:4 
M40.pl Poznań – GI Malepszy Futsal Leszno   5:2 
Siatkówka 
UKS 9 Leszno – Liskowiak Lisków    1:3 (13:25, 25:19, 15:25, 23:25) 

 
 
 
 

Fundusze dla NGO 
 
Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami ofert dla organizacji 
pozarządowych. 
Wykaz funduszy dostępny jest na stronie Miasta Leszna www.leszno.pl w zakładce Organizacje 
Pozarządowe – konkursy 
 
Znajdziecie tam ponad 50 różnych konkursów, w ramach których możecie ubiegać się o środki 
finansowe. 
 

 
Co w trawie piszczy? 

 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nowy program! 
 
Doszło do połączenia założeń resortowych Programów Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pn.: 
„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”, edycja 2011-2015 oraz „Świetlica 
– Dzieci – Praca”, na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie na lata 2011 – 2015.  
 
Wraz ze zmianą utworzony został Program pn.: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu 
Społecznemu – nowy wymiar 2020. 
 
Największym wyzwaniem stawianym jako priorytet nowego Programu jest podejmowanie działań 
ukierunkowanych na włączenie społeczne jednostek lub grup osób, w tym także rodzin 
doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych przyczyn. 
Zapewne wkrótce ogłoszenie konkursu grantowego w ramach ww. Programu. 
 
Z Programem można się zapoznać na stronie: www.mpips.gov.pl 
 
 
 

http://www.leszno.pl/
https://www.facebook.com/mrpipsRP/
http://www.mpips.gov.pl/


 

 
Zostaw swój 1% w Lesznie 

 
Przed nami czas wypełniania deklaracji podatkowych. Po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na 
który przeznaczymy jeden procent naszego podatku. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie 
zdecydowali, komu przekazać odpis 1% podatku, zachęcamy, aby wesprzeć organizacje, które 
działają na terenie naszego Miasta lub na rzecz jego mieszkańców.  
 
Przekazując 1% wspieramy działalność organizacji (np. fundacji, stowarzyszeń, klubów 
sportowych) na rzecz leszczynian, ważne zadania i cele społeczne. Wszystko to dzieje się z 
pożytkiem dla Leszna i nas samych. Ważne jest bowiem, aby jak najwięcej środków 
pochodzących z możliwości przekazania procentu podatku zatrzymać w naszym mieście. 
 
Więcej informacji znajdziesz na temat jak i komu można przekazać 1% swojego podatku 
dochodowego znajdziesz na stronie: http://www.leszno.pl/Zostaw_swoj_1_w_Lesznie__561.html 
 

 
 
 
 
 

http://www.leszno.pl/Zostaw_swoj_1_w_Lesznie__561.html


 

 

Lp. KRS Nazwa organizacji 

1 0000122672  AEROKLUB POLSKI, cel szczegółowy: AEROKLUB LESZCZYŃSKI 

2 0000277339 FUNDACJA CHORYCH NA ZESPÓŁ DANDY - WALKERA "PODAJ DALEJ" 

3 0000024181 FUNDACJA " DR CLOWN" O/LESZNO    cel szczegółowy: LESZNO 

4 0000214614 FUNDACJA EDUKACYJNA PRO MUSICA 

5 0000399979 FUNDACJA JESIENNY UŚMIECH 

6 0000153535 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. JANA AMOSA 
KOMEŃSKIEGO W LESZNIE 

7 0000313956 FUNDACJA MŁODZI W UZALEŻNIENIU FILIA LESZNO, cel szczegółowy: LESZNO 

8 0000270261 FUNDACJA STUDENCKA MŁODZI – MŁODYM  cel szczegółowy: ZSET LESZNO 3325 

9 0000076552 FUNDACJA "ODZEW" 

10 0000133582 FUNDACJA ROZWOJU UROLOGII LESZCZYŃSKIEJ 

11 0000212272 FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI IM. ZBIGNIEWA GORZELAŃCZYKA 

12 0000055622 KLUB PŁYWACKI "AKWAWIT" W LESZNIE 

13 0000081477 STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, ODDZIAŁ W LESZNIE  

14 0000070363 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM" 

15 0000034807 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "KLUB ABSTYNENTÓW" W LESZNIE 

16 0000420287 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE IM. FRYDERYKA CHOPINA 

17 0000248353 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE "RAZEM Z NAMI" NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 

18 0000055194 LESZCZYŃSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNE "AMAZONKA" 

19 0000031247 LIONS CLUB LESZNO 2000 

20 0000074145  POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH W LESZNIE, z dopiskiem: Koło Leszno 

21 0000385915 POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ REJONOWY W LESZNIE 

22 0000309320 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W LESZNIE 

23 0000068839 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY SPECJALNEJ TROSKI IM.JANUSZA KORCZAKA 

24 0000379351 STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ "ŻYCIE JEST PIĘKNE" 

25 0000028529  SKF SATORI, cel szczegółowy: SATORI LESZNO 

26 0000296593 STOWARZYSZENIE OFICERÓW REZERWY 69 LESZCZYŃSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO IM. GEN. 
DYW. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" I GARNIZONU LESZNO 

27 0000408759 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP LESZNO 

28 0000306349 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE 

29 0000330978 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ LESZCZYŃSKIEJ SZKOŁY ROLNICZO - BUDOWLANEJ 

30 0000219986 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA IM. ROMANA 
MACIEJEWSKIEGO W LESZNIE 

31 0000270261 STOWARZYSZENIE SPORTOWE AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ „MŁODA POLONIA ASTROMAL” cel 
szczegółowy: MŁODA POLONIA 1041 

32 0000210172 STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK KOSZYKOWKI  z dopiskiem: MŁODZIEŻOWA SEKCJA 
KOSZYKÓWKI POLONIA 1912 LESZNO 

33 0000044643 TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE 

34 0000213545 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W LESZNIE 

35 000299087 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA W LESZNIE 

36 0000203999 WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY POSZKODOWANYM W WYPADKACH DROGOWYCH I 
KOLEJOWYCH "POMOC" Z SIEDZIBĄ W LESZNIE 

37 0000266321 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA, cel szczegółowy: Hufiec Leszno 



 

 

 
BAZA NGO 

Sprawdź czy Twoja Organizacja jest w bazie na www.leszno.pl 
 

 
 

 



 

 
 

PROMOCJA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TRZECI SEKTOR 
 

Jeśli organizujecie konferencję, szkolenia, zajęcia lub inne wydarzenie? Poinformujcie o nim 
mieszkańców Miasta Leszna poprzez stronę www.leszno.pl (zakładka NGO) oraz facebook 
leszczyńskie NGO!  
 
Informacje prosimy przesyłać na adres mailowy: aszymanska@leszno.pl lub bfogt@leszno.pl 
uwzględniając dane organizatora, termin i miejsce lub zostawić wiadomość na tablicy na 
facebooku. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:aszymanska@leszno.pl
mailto:bfogt@leszno.pl


 

 

Bezpłatna prasa dla leszczyńskich NGO oraz klubów seniora 

W Urzędzie Miasta Leszna trwa akcja pn. „Po….czytaj prasę” polegająca na przekazywaniu 
przeczytanej prasy leszczyńskim organizacjom pozarządowym oraz klubom seniora.  

Ideą akcji  „Po….czytaj prasę!”  jest  nieodpłatne udostępnienie przeczytanej prasy  innym i 
rozpowszechnienie zawartych w niej treści. Pośrednio chodzi również o to, by nie marnować 
cennego papieru na "jednorazową konsumpcję". 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, 
spółdzielni socjalnych) oraz klubów seniora mogą bezpłatnie odbierać przeczytaną prasę i dzielić 
się nią z osobami odwiedzającymi ich placówki. 

Prasę będzie można odbierać codziennie w godzinach od 10:00 do 14:00 w budynku Urzędu 
Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a w Lesznie. 

Zapraszamy! 

 



 

 

Zapraszamy do polubienia Fanpage Leszczyńskie NGO, gdzie prezentujemy ważne 

informacje dla organizacji pozarządowych, co się dzieje w organizacjach działających na rzecz 
mieszkańców miasta Leszna. Zachęcamy również do przesyłania plakatów, materiałów 
informujących o działaniach organizacji. 

 

 

 
 

Jeśli macie jakieś fajne pomysły, sugestie jak możemy jeszcze ulepszyć współpracę 
międzysektorową poinformujcie nas o tym. 

 
 

Dzwońcie pod numer 65 529 54 03 lub piszcie na adres: aszymanska@leszno.pl 

https://www.facebook.com/pages/Leszczy%C5%84skie-NGO/232134313613743?ref=hl
mailto:aszymanska@leszno.pl


 

 
 

Notatki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


