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Leszczyński Informator Pozarządowy 

Co słychać w trzecim sektorze?  

 
6 marca 2016r. z inicjatywy TKKF Leszczyno 
wystartowała Leszczyńska Amatorska Liga 
Koszykówki im. Zbigniewa Białasa.  
Mecze rozgrywane będą na Leszczyńskiej Ćwiczni w 
niedzielne popołudnia. Do rywalizacji zgłosiło się 8 
drużyn z całego regionu. Najbliższe mecze 3 kwietnia o godz. 16:00, 17:00 i 18:00. Szczegółowe 
informacje na bieżąco zamieszczane są przez organizatorów na stronie internetowej 
www.lalkleszno.ligspace.pl oraz na profilu facebookowym ligi: 
https://www.facebook.com/lalkleszno  
 
 
 

 
Trwa „Wielka Akcja Zbiórki Makulatury” zorganizowana 
przez  Stowarzyszenie PL18 oraz Gimnazjum nr 8 w 
Lesznie. Dochód ze zbiórki zostanie przekazany na 
leczenie Mateuszka chorego na padaczkę lekooporną. 
Mateusz ma dziennie po kilkanaście napadów. 
Przychodzą o różnych porach i mają różny przebieg. 
Wykańczają chłopca fizycznie i psychicznie. Leczenie 
tak ciężkiego i specyficznego schorzenia, jakim jest 
padaczka lekooporna, na którą cierpi Mateuszek, jest 
nieprzewidywalne. Następstwem napadów jest 
opóźnienie w rozwoju i zaburzenia mowy. Szansą dla 
Mateusza jest rozwój medycyny i kosztowne leczenie w 
specjalistycznej klinice w Voghtareuth. Stąd właśnie 
pomysł organizatorów na akcję. Pieniądze ze sprzedaży 
makulatury w całości zasilą subkonto Mateuszka w 
Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia. Akcję 
wspomóc może każdy. Punkty zbiórki urządzone są w 
leszczyńskich szkołach, a sama zbiórka potrwa do 23 
marca. 
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„Społecznie – Pomysłowo – Ekonomicznie” 
pod tym hasłem 30 marca w Lesznie odbędzie 
się Forum Ekonomii Społecznej z udziałem 
m.in. Pełnomocnika Rządu do spraw 
społeczeństwa obywatelskiego i Równego 
Traktowania oraz Prezydenta Miasta Leszna. 
Forum kierowane jest m.in. do przedstawicieli 
fundacji stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, 
pracowników urzędów i przedsiębiorców. Na 
program Forum składają się m.in. dwa panele 
dyskusyjne pn. „Aktywność obywatelska a 
rozwiązywanie problemów lokalnych” oraz 
„Dobre praktyki aktywności obywatelskiej”.  
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zgłoszenia 
udziału w Forum przesyłać najpóźniej do 25 
marca mailem na adres: lowes@pisop.org.pl. 
 

 
Już po raz szósty, w dniach od 8 do 10 
kwietnia, odbędą się Międzynarodowe 
Warsztaty Gospel Leszno/Lipno Gospel 
Workshop 2016 organizowane przez 
Stowarzyszenie Kulturalne ,,KONTAKTY'' w 
Lesznie. 
 
Warsztaty poprowadzi Beata Bednarz i 
Fiona Yorke (Wielka Brytania). Uczestnikom 
warsztatów akompaniował będzie zespół w 
składzie: Wojciech Gąsior - gitara basowa, 
Dorota Zaziąbło - klawisze, Łukasz Zając - 
perkusja.  
 

Miłośnicy muzyki gospel będą mogli również uczestniczyć w koncercie finałowym oraz w 
koncercie towarzyszącym. W dniu 9 kwietnia o godz. 19.00 w sali widowiskowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Lesznie wystąpi chór Gospel Joy (wejściówki do odbioru w MOK-u), natomiast 
10 kwietnia o godz. 19.00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie odbędzie się 
koncert finałowy (wstęp: 10 zł). Impreza współfinansowana jest przez Miasto Leszno. 
Szczegółowe informacje pod nr 606 793 352 lub www.paolaart.pl 
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Stowarzyszenie Sympatyków 
Klubu Unia Leszno rusza z  
kolejną edycją akcji „Brat za 
Bratem Stoi”. Tym razem 
zbierają na wózek inwalidzki 
dla Andrzeja Szymańskiego - 
zawodnika Unii Leszno, który 
15 lat temu uległ wypadkowi 
na torze w Rybniku. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Targi Dom i Ogród to jedno z tych wydarzeń, które na 
stałe wpisały się w kalendarz imprez Miasta Leszna i z 
roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. 
Kolejna, 10ta już edycja odbędzie się w dniach 9-10 
kwietnia w leszczyńskiej hali Trapez.  
W związku z rosnącym zainteresowaniem targami 
organizowanymi przez Regionalną Izbę Przemysłowo 
– Handlową w Lesznie oraz różnorodnością 
prezentujących się wystawców powierzchnię wystawową 
podzielono na różne strefy. Na targach będzie możliwość 
zapoznania się z ofertą projektantów i architektów 
zarówno domów, wnętrz jak i ogrodów. Swoje miejsce 
będą miały również firmy, których usługi opierają się o 
handel oferujące szeroką gamę produktów instalacji 
grzewczych, elektrycznych czy meblarskich. Nie 
zabraknie również firm z branży ogrodniczej oferujących 
krzewy, byliny oraz szeroką gamę roślin do ogrodów. 
Targi Dom i Ogród są imprezą bezpłatną dla wszystkich 
zwiedzających, odbywającą się pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Leszna. Zapraszamy 
serdecznie wszystkich mieszkańców Leszna i nie tylko. 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/sskul1938/photos/a.155641357813354.30425.155637934480363/1122454861131994/?type=3&fref=nf
https://www.facebook.com/sskul1938/photos/a.155641357813354.30425.155637934480363/1122454861131994/?type=3&fref=nf


 

 
Ponadto: 
 

   
 

 
 
Więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie na naszej stronie internetowej www.leszno.pl 

http://www.leszno.pl/


 

 
Wydarzyło się: 

 
Z dudami w przedszkolu  
 
Zespół „Ignysie z Leszna” po raz 
kolejny zagościł u leszczyńskich 
przedszkolaków. 
 
Leszczyńscy DUDZIARZE nie tylko 
uświetnili część artystyczną 
przedszkolnej uroczystości, ale 
również mieli możliwość zapoznać 
milusińskich z historią jak również 
budową instrumentu jakim są dudy.  
 
Całe wydarzenie było kontynuacją 
cyklu spotkań prowadzonych przez 
Fundację Dudziarz.eu mających na celu przybliżenie kultury i tradycji wielkopolskiej wśród 
najmłodszych mieszkańców regionu. 
 
 
„Wampirek” w Zespole Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie 
 

Krwi nigdy za wiele dlatego nie dziwi fakt, że akcje krwiodawstwa 
organizowane są często i w taki sposób by mogło wziąć w nich udział 
jak najwięcej osób. Tym razem chętni mogli podzielić się 
najcenniejszym lekiem w Zespole Szkół Ochrony Środowiska. Akcja 
organizowana pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna 
23 lutego przyniosła efekt w postaci ponad 16 litrów ratującego życie 
płynu.  
Krew, potrzebna właściwie przy każdej operacji oraz w sytuacjach 
nagłych, przy poszkodowanych w wypadkach drogowych i innych jest 
jedynym „lekiem” którego nie jesteśmy w stanie wytworzyć w 
laboratoriach. Właśnie dlatego tak ważnym jest promowanie 
krwiodawstwa we wszystkich grupach wiekowych, a każdy jej litr jest 
tak cenny. Gratulujemy organizatorom udanej akcji i zachęcamy 
wszystkich do brania licznego udziału w kolejnych!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie zorganizowało  6 marca br. II Turniej Strzelecki 
Sokoła z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który odbył się na strzelnicy 
miejskiej przy Placu Kościuszki w Lesznie. 
 
Najmłodsi rugbiści w Zaborowie. 
 
Za sprawą klubu rugby Owal Leszno 
już po raz drugi gościli w Lesznie 
najmłodsi rugbiści z regionu. Areną 
zmagań 27 lutego była sala sportowa 
przy Szkole Podstawowej na 
leszczyńskim Zaborowie. 
To właśnie tam spotkały się obok 
drużyn z Leszna: SP 1 Leszno, Owal 
SP 4 Leszno goszczące w Lesznie 
ekipy z Poznania, Jarocina, Kalisza i 
Kuchar. Rywalizacja odbywała się w 3 
kategoriach wiekowych: żak, mini-żak 
oraz mini-mini. Leszczyńscy adepci 
rugby tryumfowali tylko w  tej ostatniej, 
ale w każdej kategorii meldowali się 
się na pudle. Najbliżej było w kategorii mini-żak gdzie Owal Leszno uplasował się tuż za Husarią 
Kalisz. 3 miejsce przypadło drużynie SP1 Leszno w kategorii żak, gdzie zwyciężyli zawodnicy 
Posnani Poznań przed Husarami z Kalisza. Łącznie rozegrano w turnieju blisko 50 spotkań. 
Odmiana Rugby Tag jest bezkontaktową wersją gry. Zawodnicy zamiast przewracać 
przeciwników mają za zadanie zerwanie specjalnych szarf przymocowanych na biodrach rywali. 
W ten właśnie sposób odzyskuje się piłkę i ma możliwość przeprowadzenia własnej akcji. 
Wszystkim zawodnikom, jak również organizatorom tego wydarzenia gratulujemy! 



 

 
Kuba Kryger tenisowym mistrzem Leszna 
 
W lutym na kortach Klubu Tenisowego Sporting rozegrano pierwsze Mistrzostwa Miasta Leszna 
w tenisie. Do rywalizacji stanęło 24 
zawodników a mecze od samego 
początku dostarczały kibicom emocji. W 
finale zmierzyli się Kuba Gryger z 
Grzegorzem Staschinskim.  
 
Oba pojedynki były zacięte, przeciwnicy 
wysoko postawili poprzeczkę a ich trudy 
zdecydowanie odczuwalne były w 
ostatnim najważniejszym pojedynku dnia. 
Ostatecznie zwycięzcą okazał się Kuba 
Gryger który wygrał w dwóch setach: 6-3; 
6-3 pana Grzegorza i to on cieszył się z 
pierwszego w historii tytułu 
mistrzowskiego. 
 
Jubileuszowa Wystawa Championów 
 
Dnia 28 lutego, odbyła się w leszczyńskiej hali 
Trapez odbyła się XX Jubileuszowa Wystawa 
Championów BOSH Champion o f Champion’s 
organizowana przez Leszczyński Oddział Związku 
Kynologicznego w Polsce. 
Psy rywalizowały w kategoriach własnych ras, 
następnie w grupach, ale największe emocje 
wzbudziły rywalizacje w głównych kategoriach: 
Grand Prix Leszna im. Janusza i Dobromiły 
Bettingów – przyznawany psom z leszczyńskich 
hodowli, Najpiękniejszego Psa Rasy Polskiej oraz 
najważniejszy tytuł: Best In Shows. 
Za najpiękniejsze sędziowie uznali: 

 w kategori psów rasy polskiej: Gończy Polski 
Huncwot Kłusująca Sfora 

 Grand Prix Leszna: Dog Niemiecki o imieniu 
Espace For You Shine of My Hart z hodowli 
Jadwigi Szłapki 

 Best In Show: Berneński Pies Pasterski o 
imieniu Fryderyk Swobodne Życie. 

 
 
 
 
 



 

 
Rozbiegane Leszno 

 
VI Bieg Górski Leszno-Grzybowo 2016 
 
Leszczyńskie Stowarzyszenie Maratończyków i 
Sympatyków Biegania Maraton Leszno już po 
raz 6. zaprosiło chętnych sportowych wrażeń i 
spragnionych endorfin na start Biegu Górskiego 
Leszno-Grzybowo. O tym, że tereny wokół 
naszego miasta sprzyjają takiej formie aktywnego 
wypoczynku i rywalizacji nie trzeba przekonywać 
nikogo kto choć raz wybrał się na przejażdżkę 
rowerem, spacer czy choćby grzybobranie w 
lasach nadleśnictwa Karczmy Borowej w okolicach 

Leszna-Grzybowa i Trzebani. Najlepiej w tym trudnym, górzystym terenie poradził sobie Krzysztof 
Szymanowski z Kościana. Zwycięzca górzystą trasę 10 km przebiegł w czasie 33 minut i 48 
sekund. Kilkanaście sekund za triumfatorem na mecie pojawił się drugi, Miłosz Szczęśniewski ze 
Wschowy. Na najniższym stopniu podium stanął Bartosz Feifer z Perkowa. Wśród kobiet 
najszybsza okazała się Marlena Nowacka. Biegaczka z Piasków trasę pokonała w czasie 45 
minut i 47 sekund. Druga była Karolina Jurczak z Leszna, a trzecia Ewa Paduch Jerzmanowej.  
W zawodach wzięła udział rekordowa liczba 403 biegaczy. 

 
 
Niedziela 20 marca upłynęła w Lesznie pod znakiem 
biegania. Centrum miasta dosłownie opanowane było przez 
miłośników biegania w każdym wieku. Najmłodsi „gonili 
zajączka” trasą wzdłuż ulicy Słowiańskiej, natomiast bardziej 
zaprawieni w bojach amatorzy biegania wystartowali z Rynku w 
I Półmaratonie Leszczyńskim Duda-Cars. 
 
Bieg w „Pogoni za Zajączkiem” pod patronatem Prezydenta 
Miasta Leszna organizowała Restauracja La Calma, a do 
rywalizacji przystępowano w 3 kategoriach: dzieci w wieku 3-5 
lat, dzieci starsze oraz w trzecia kategoria „zabiegana mama”, 
gdzie mamy z wózkami, dziećmi w chustach i innych 
konfiguracjach w raz ze swoimi pociechami mogły pokazać jak 
zabiegane są na co dzień. 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i upominki 
od sponsorów. Dobrą atmosferę nakręcali Wielkanocny 
Zajączek oraz Tygrys, natomiast klimat rodzinnego pikniku zapewnili sobie sami uczestnicy.  
Śmiechy i wiwaty radości niosły się aż na leszczyński Rynek, gdzie miejsce miały zarówno start 
jak i meta I Półmaratonu Leszczyńskiego Duda-Cars współorganizowanego przez Maraton 
Leszno przy patronacie Stowarzyszenia i Kultury Fizycznej „Życie Jest Piękne”, Wojskowe 
Stowarzyszenie Sportowe „Grot”, Policyjne Stowarzyszenie Sportowe „Pozytywnie Zakręceni”, 



 

 
Miasto Leszno oraz Stowarzyszenie Klub Sportowy 64-sto. To właśnie na leszczyńskim Rynku 
zjawiła się największa grupa kibiców, ale spotkać ich można było na całej trasie. Niektórzy 
przemieszczali się między wcześniej obranymi punktami tak by dopingować swoich faworytów w 
kilku miejscach na trasie.  
Do rywalizacji na trasie 21 km i 95 m przystąpiło 
blisko sześciuset maratończyków. Najszybszy na 
trasie okazał się Krzysztof Szymanowski z 
Kościana, który na mecie zameldował się już po 
upływie godziny, 11 minut i 29 sekund. Jako kolejni 
linię mety mijali Bartosz Majerczyk z Karczewa i 
Paweł Kosek z Tychów. Wśród pań najszybsza 
była również mieszkanka Kościana, Milena 
Tomaszyk z czasem 1:31:37, jako druga linię mety 
przekroczyła Ewa Pucharka z Jarocina, natomiast 
na najniższym stopniu podium uplasowała się 
Marlena Nowacka z Piasków. 
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe 
medale. Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
wyróżnieni zostali pucharami. Pogoda do końca nie 
dopisała, za to zdecydowanie na medal, a nawet na 
puchar spisali się organizatorzy, mieszkańcy miasta 
Leszna, którzy licznie i często bardzo pomysłowo 
wspierali maratończyków wzdłuż całej trasy jak również uczestnicy. 
 

 
Jest nas coraz więcej  

 
Witamy w gronie leszczyńskich organizacji 
 
„Nasz Dom – Nasz Świat” to nowe 
stowarzyszenie jakie powstało na terenie 
naszego miasta. Stowarzyszenie działa na 
rzecz osób niepełnosprawnych i powołane 
zostało z inicjatywy rodziców dorosłych 
uczniów uczęszczających do Szkoły 
Przysposabiającej działającej przy Zespole 
Szkół Specjalnych w Lesznie. 
Głównym celem jaki stawia sobie 
Stowarzyszenie jest przełamywanie barier 
w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością intelektualną, działania na rzecz wyrównywanie 
szans oraz szeroko rozumiane uświadamianie społeczeństwa. 
Grupa ma za sobą już kilka zorganizowanych wydarzeń, ale co najważniejsze nie brakuje również 
pomysłów i zapału do kolejnych działań. Życzymy powodzenia!!! 
 
 

 



 

 
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 60 różnych konkursów, w ramach których możecie ubiegać się o środki 
finansowe. 
 
Przypominamy również, że już tylko tydzień pozostał do składania ofert w ostatnim Konkursie 
Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016! Wielkopolska Wiara to przedsięwzięcie realizowane w 
Wielkopolsce przez Centrum PISOP, którego celem jest zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych 
podejmowanych przez obywateli działających w ramach: 

 młodych organizacji pozarządowych, 
 grup nieformalnych i samopomocowych. 

Wsparcie otrzymują przedstawiciele regionu, którzy są gotowi aktywnie działać na rzecz swojej 
społeczności.  Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie na stronie http://pisop.org.pl/fio/! 
Zapraszamy do składania ofert! 
 

 
Darmowe porady prawne 

 
Przypominamy, że w Lesznie można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Czynnych jest kilka 
punktów, w których przyjmują adwokaci i radcy prawni. Podajemy ich adresy i godziny otwarcia.  
 
Punkt nr 1 – Radcy Prawni – Szkoła Podstawowa nr 13 przy ul. Tadeusza Rejtana. Czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-19. 
 
Punkt nr 2 – Adwokaci – Szkoła Podstawowa nr 1 przy Al. Zygmunta Krasińskiego. Czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 15-19.  
 
Punkt nr 3 – prowadzony przez organizację pozarządową Fundację Togatus PRO BONO z 
Olsztyna – budynek organizacji pozarządowych przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 45A. Czynny w 
poniedziałki i środy w godz. 13-17 oraz wtorki, czwartki i piątki w godz. 8-12. 
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Co w trawie piszczy? 
 

 Pamiętacie I edycję akcji „Aktywne Obywatelskie Leszno?”  
 
We wrześniu 2015r. odbywała się pierwsza edycja akcji Aktywne Obywatelskie Leszno 
zainicjowana i koordynowana przez Miasto Leszno. W ciągu 10 dni odbyło się ponad 120 
wydarzeń, w tym m.in. bezpłatne porady prawne, otwarte spotkania z Prezydentem Miasta Leszna 
Łukaszem Borowiakiem, randki obywatelskie, drzwi otwarte w organizacjach pozarządowych, 
dłużej niż zwykle pracowały miejskie instytucje. Odbyło się wiele spotkań, warsztatów, pokazów i 
treningów sportowych oraz dwie duże imprezy: targi organizacji pozarządowych i leszczyńskich 
instytucji oraz festyn sportowy i targi klubów sportowych. Do projektu leszczyńskiego samorządu 
przyłączyło się wiele organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, 
instytucji miejskich, służb mundurowych, spółdzielni socjalnych, klubów osiedlowych. Mieszkańcy 
Leszna mogli uczestniczyć w wielu interesujących wydarzeniach przybliżających im działalność 
poszczególnych instytucji. Jednocześnie chodziło o zachęcanie obywateli do podejmowania 
aktywności na rzecz środowiska lokalnego.  
 
Kolejna edycja Aktywnego Obywatelskiego Leszna odbędzie się w dniach 18-25 września 2016.  
 
Organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, przedszkola, szkoły, 
leszczyńskie instytucje już mogą  zgłaszać w Urzędzie Miasta Leszna swoje pomysły, propozycje 
wydarzeń, które chciałyby  zrealizować w tym czasie dla mieszkańców.  Uwagi proszę przesyłać 
na adres: ngo@leszno.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 529 
54 03 
 
Zarezerwujcie  sobie czas na udział w II edycji akcji i bądźcie z nami – więcej szczegółów 
wkrótce na www.leszno.pl  
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 25-lecie Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Lesznie. 
 
Nieprzerwanie od 1991 funkcjonuje w Lesznie Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa. 
Zrzesza ona przedsiębiorców z rejonu byłego województwa leszczyńskiego a jej głównym 
zadaniem jest wypracowywanie wspólnego stanowiska w kwestiach gospodarczych. RIPH od 
wielu lat zajmuje się również organizowaniem konferencji i szkoleń mających na celu podnoszenie 
kwalifikacji wśród początkujących przedsiębiorców oraz rozwojem przedsiębiorczości na terenie 
ziemi leszczyńskiej. Jednym z ważniejszych celów ostatnich lat jest również zacieśnianie i rozwój 
współpracy z placówkami oświaty. 
Efektem zacieśnienia współpracy z leszczyńskim magistratem jest reaktywacja Rady Biznesu – 
organu doradczego Prezydenta Miasta w najważniejszych kwestiach gospodarczych Miasta.  
Rok 2016 to dla Izby rok jubileuszowy 25 lat działalności. Z tej okazji zaplanowano szereg 
wydarzeń, które mają wpłynąć nie tylko na polepszenie współpracy z najważniejszymi 
instytucjami-partnerami ale również przybliżyć działalność RIPH szerszej grupie mieszkańców. W 
tym celu odbędą się między innymi akcje „Przedsiębiorczość we krwi” promująca ideę 
krwiodawstwa czy też „Bieg ludzi przedsiębiorczych” popularyzujący aktywny wypoczynek i 
zdrowy styl życia. Mieszkańcy będą mogli również bliżej zapoznać się z przedsiębiorcami z 
regionu oraz samą Izbą podczas targów, które odbędą się w drugiej połowie roku podczas Dni 
Otwartych Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. 
 
 
 

Wspierajmy leszczyńskie NGO 
 

 Bieg Wokół Szybowca" nominowany do Biegowego Wydarzenia Roku  
 

 
 
 



 

 

 
 Zostaw swój 1% w Lesznie. 

 
9 marca na leszczyńskim Rynku kręcono spot promujący ideę przekazywania 1% podatku na 
rzecz organizacji działających w naszych małych ojczyznach. Mimo nienajlepszej pogody na 
Rynku królowały liczne uśmiechy i ciepła, prawdziwie wiosenna atmosfera. „Zostaw 1% w 
Wielkopolsce” to hasło promowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
Miasto Leszno zostało wytypowane do wzięcia udziału w spocie jako jedno z pięciu miast 
Wielkopolski i…zaskoczyło nawet przedstawicieli kręcącej spot Telewizji Publicznej  
 
„Nigdzie dotąd nie było takich tłumów, a byliśmy już w większych miastach jak Piła czy Poznań. 
Nie spodziewaliśmy się aż tylu ludzi”  -przyznał jeden z operatorów poznańskiego oddziału TVP.  
 
Rynek wypełniły przede wszystkim organizacje pozarządowe, w tym również te mające status 
organizacji pożytku publicznego i prowadzące kampanie na rzecz przekazywania im 1% podczas 
rozliczania deklaracji podatkowych. Nie zabrakło jednak również przedszkolaków, uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, studenci PWSZ a także zwykłych mieszkańców. 
Wszyscy uśmiechnięci i weseli toczyli ożywione dyskusje. Przygotowano nie tylko transparenty 
promujące akcję, ale również rekwizyty które ułatwiały zidentyfikowanie poszczególnych grup.  
 

     

 
 
 
 



 

 
Miasta Leszno po raz kolejny angażuje się w kampanię dotyczącą przekazywanie 1% 
leszczyńskim organizacjom pożytku publicznego. To wyjątkowa szansa wsparcia organizacji 
działających w Lesznie i na rzecz jego mieszkańców oraz cennych przedsięwzięć i inicjatyw 
różnych dziedzin życia. Ważne jest również to, że gdy sami decydujemy, na którą organizację 
przekazujemy nasz 1% podatku, mamy realny wpływ na to jak zostaną wykorzystane nasze 
pieniądze.  
 
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 
 
 

 
 
 

Wolontariat w Lesznie 

Rola, znaczenie i postrzeganie wolontariatu w Polsce bardzo się zmieniło na przestrzeni 
ostatnich. Dzięki pracy wolontarystycznej  można nie tylko przyczynić się do budowania lepszego 
świata poprzez bezinteresowną pomoc innym, ale można także zdobyć nowe doświadczenia i 
przygody. Wolontariuszem może zostać każdy kto ma tylko chęć i zapał do pracy. Liczy się 
przede wszystkim chęć do pracy, uczciwość, odpowiedzialność oraz motywacja, a  przede 
wszystkim chęć dawania kawałka siebie innej osobie. Największym beneficjentem i odbiorcą 
pomocy wolontariuszy są leszczyńskie organizacje pozarządowe, to one dysponują największą 
liczbą ofert pracy dla wolontariuszy i to one często na ich pracy się opierają.  W dzisiejszych 
czasach  mamy tyle organizacji, że wystarczy tylko wyjść z domu i znajdziemy taką, która właśnie 
szuka wolontariuszy. Na stronie Urzędu Miasta Leszna www.leszno.pl w zakładce NGO –
organizacje pozarządowe znajduje się baza leszczyńskich NGO: stowarzyszeń, fundacji, klubów 
sportowych działających w Lesznie. W czerwcu 2015r. w Urzędzie Miasta Leszna ruszył program 
wolontariatu. Pomysłów na wolontariat jest tak wielu jak wielu jest wolontariuszy. 

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


 

 

 

Ponadto samorząd Miasta Leszna finansuje działania mające na celu propagowanie idei 
wolontariatu: 

- przy Fundacji Centrum Aktywności Twórczej działa Leszczyńkie Centrum Wolontariatu, które 
promuje ideą wolontariatu oraz  pomaga wszystkim zainteresowanym zacząć przygodę z 
wolontariatem,  

- przy Stowarzyszeniu Leszczyński Bank Żywności działa Centrum Wolontariatu, którego celem 
jest pozyskiwanie i nieodpłatna dystrybucji żywności, odzieży, sprzętów gospodarstwa domowego 
oraz informowanie osób ubogich, niezaradnych życiowo, somatycznie przewlekle chorych oraz 
seniorów po skończonej aktywizacji zawodowej na temat przysługujących im uprawnień i 
dostępnych usług. 

 
Święta tuż tuż….. 

 

 



 

 

Polubiliście już nasz profil: Leszczyńskie NGO? 

 

 


