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Leszczyński Informator Pozarządowy 

Co słychać w trzecim sektorze?  

Szkolenia spadochronowe w Aeroklubie Leszczyńskim 

Trwają zapisy na kursy 
spadochronowe - WIOSNA2016, 
organizowane przez Aeroklub 
Leszczyński i Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Spadochroniarzy 
Feniks. 
Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy - zgłoszenia: 
lssfeniks.zarzad@gmail.com lub 
telefonicznie 603-301-198. 

Więcej informacji na stronie - 
http://lssfeniks.pl/szkolenia 

 
Leszczyńska Liga Rowerowa 

 
14 maja LUKS Orzeł Lipno serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w siódmej edycji MTB 
Maratonu, imprezy zaliczanej do cyklu Leszczyńskiej Ligi Rowerowej. Maraton odbędzie w 
okolicach Smyczyny, miejscowości w gminie Lipno oddalonej o kilka kilometrów od drogi krajowej 
nr 5. Trasa tradycyjnie zostanie poprowadzona głównie drogami, ścieżkami i duktami gruntowymi 
pośród lasów i terenów przyleśnych leśnictwa Błotkowo. 
 

https://www.facebook.com/AeroklubLeszczynski/
https://www.facebook.com/AeroklubLeszczynski/
https://www.facebook.com/LSS.Feniks.Leszno/
https://www.facebook.com/LSS.Feniks.Leszno/
https://www.facebook.com/LSS.Feniks.Leszno/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flssfeniks.pl%2Fszkolenia&h=bAQEheax6AQGR9EDFx9doCeFz6lxxc_NgSD1HtyZ_JGYlRQ&enc=AZOh8q46ebXUKflZsfeccZ83bKSYLaNT2r_tYJE6u3HMJE6pMKWe0hB8zsBAoW_mtJ03R8LEOegOiqBarnayBmXPmbv5JvpTfYvGJU6uMMKLBrPqTTOdttyzOXKpHoz2EdwP8YmFI0Z6sndBz8WsWhAa-8RtiTqijbrJTJf7_VigXOuCAswcAt4eBq0QpzY5oHdPu-flqt2zsSrE5tRUEDTU&s=1


 

 
Dzień Europy i Targi NGO – Organizacjo zgłoś swój UDZIAŁ. 
 
Fundacja Centrum 
Aktywności Twórczej, 
Europe Direct Poznań, 
Miejski Ośrodek Kultury 
w Lesznie oraz Miasto 
Leszno  serdecznie 
zapraszają do 
współpracy przy 
organizacji wydarzenia 
pn.  „Dzień Europy i 
leszczyńskie Targi 
Organizacji 
Pozarządowych”, które 
odbędzie się 7 maja br. 
w godzinach 10:00–
14:00. Podobnie jak w 
ubiegłym roku 
wydarzenie będzie miało 
miejsce na leszczyńskim 
Rynku, który tego dnia 
zamieni się w 
Europejskie Miasteczko Obywatelskie. 
 
Celem wydarzenia jest propagowanie idei integracji oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców 
subregionu leszczyńskiego na temat Unii Europejskiej oraz promocja leszczyńskich organizacji 
pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród mieszkańców Leszna, a 
także integracja międzynarodowa. Chcielibyśmy pokazać mieszkańcom Leszna jak różnorodne 
działania prowadzą organizacje pozarządowe i tym samym zachęcić ich do społecznej 
aktywności. Mile widziane animacje, gry, zabawy związane z krajami Unii Europejskiej. 
 
Każdy z Państwa ma możliwość zaprezentowania oferty swojej organizacji. Istnieje 
możliwość zaprezentowania swojej organizacji w dowolnej formie, w tym celu należy w formularzu 
zgłoszeniowym krótko opisać planowany pokaz, występ, happening itp. oraz zakres tematyczny, 
czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników. 
 
Organizacje zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o nadsyłanie zgłoszeń na 
adres: ngo@leszno.pl w terminie do 20 kwietnia br. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Kolejna „Wiosna z Pegazem” 
 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury zaprasza na 
wieczór poetycko – muzyczny z 
cyklu „Wiosna z Pegazem”. 

Od dwudziestu pięciu lat 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury daje 
mieszkańcom Leszna i regionu 
możliwość zapoznania się z 
twórczością poetów Leszna i 
okolic. Dwa razy w roku odbywają 
się spotkania z cyklu „Wiosna z 
Pegazem” i „Jesień pod 
Pegazem”. Na najbliższe 
spotkanie organizatorzy 
zapraszają 21 kwietnia na godz. 

17.00 do leszczyńskiego Ratusza. 
Spotkanie będzie promocją kolejnego Zeszytu Literackiego LSTK - nr 21 pt. “Zegar i serce”.  
Warto zaznaczyć, że jest to jedyna w regionie seria utrwalająca bieżący dorobek twórców 
związanych z Lesznem.  
W tegorocznej „Wiośnie z Pegazem”, jak zwykle, będą prezentacje poetyckie i muzyczne. 
Prezentować swoje wiersze będzie 21 poetów, autorów wierszy w Zeszycie literackim. Spotkanie 
poprowadzą: Ryszard Biberstajn i Marek Klupś.  
Niewątpliwie jest to obowiązkowa pozycja w kalendarzu wszystkich miłośników leszczyńskiej 
poezji!! 
 
Rusza projekt „Leszczyniacy – Lesznu” prowadzony przez Fundację CAT 
Grupa seniorów wraz z Fundacją Centrum Aktywności 
Twórczej otrzymała dotację z BZWBK w ramach ogłoszonego 
projektu "Tu mieszkam, tu zmieniam". W ramach realizacji 
projektu grupa leszczyńskich seniorów wraz z lokalną 
młodzieżą i chętnymi mieszkańcami odwiedzą lokalne 
cmentarze niekatolickie. Poprzez projekt uczestnicy chcą 
uczcić pamięć zmarłych, „odkurzyć” dawne fakty historyczne, 
uświadomić i zwrócić uwagę na historię, by nigdy nie zaginęła. 
W ramach projektu odwiedzone zostaną cmentarze 
niekatolickie:  
27 kwietnia 2016 - Tarnową Łąkę i Zaborowo; 11 maj - Grzybowo, Gronowo, Wilkowice; 18 maj - 
Drzeczkowo i Miastkowo; 25 maj - Lasocice i Przybyszewo.  
Osoby chętne by dołączyć do akcji proszone są o zgłoszenie mailowe na adres: 
marlena@fundacja-cat.pl, lub kontakt telefoniczny z koordynatorką projektu p. Danuta Linke 
691765465 
Na każdym cmentarzu zapalone zostaną znicze, a w miarę możliwości nekropolie zostaną 
również wysprzątane. Z wizyt zostaną sporządzone notatki historyczne, które trafią następnie do 
lokalnych szkół.  



 

 
Trwa realizacja projektu „Lotnicza ściana - namaluj ją z Aeroklubem Leszczyńskim” 
 

Aeroklub Leszczyński otrzymał grant z 
programu "Tu mieszkam, tu zmieniam" 
Fundacji Banku Zachodniego WBK na 
budowę Ściany Lotniczej.  
  
Projekt zakłada zagospodarowanie na 
leszczyńskim lotnisku zaniedbanej i 
niewykorzystanej części przestrzeni 
publicznej.  Realizując projekt Aeroklub 
Leszczyński i Miasto Leszno chcą 
upiększyć przestań wokół tak, aby 
miejsce to stało się miejscem, które 
wszyscy chętnie odwiedzają i spędzają w 
nim miło czas. W tym miejscu powstanie 
Ściana Lotnicza przedstawiająca zwykły 

dzień na lotnisku aeroklubowym, podczas którego odbywają się loty szybowcami, samolotami, 
skoki spadochronowe, loty paralotnią. Ściana swymi rozmiarami, intensywnością kolorów i 
dopasowaniem do otaczającego ją krajobrazu stanowić ma fantastyczną ozdobę i atrakcję 
zarówno dla najmłodszych, jak i starszych odwiedzających. Postacie na obrazie będą miały 
wycięte twarze tak, aby każdy, kto przyjedzie na leszczyńskie lotnisko mógł zrobić sobie zdjęcie i 
przez chwilę poczuć się jak pilot szybowca czy skoczek spadochronowy. Obraz będzie idealnie 
wkomponowany w otoczenie, połączenie rosnących na tym terenie drzew i krzewów sprawi, że 
będzie zarazem realistyczny, ale i bajkowy.  
 
Autorkami i pomysłodawczyniami projektu są Pani Katarzyna Kuta - dyrektor Aeroklubu 
Leszczyńskiego i Pani Anna Szymańska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.   
 
Udział w projekcie i w pracach nad powstaniem Ściany Lotniczej biorą członkowie Aeroklubu 
Leszczyńskiego, przedstawiciele Miasta Leszna, wolontariusze, przyjaciele leszczyńskiego 
lotniska. W realizację zaangażowały się również firmy takie jak: Grupa Pieprzyk, Market OBI, Re-
Stol Renowacje Okien i Drzwi, CDN Studio Sławek Shubert, Majster Chorążakowie. 
 
Na przełomie kwietnia i maja planowane jest uroczyste odsłonięcie Ściany Lotniczej, o dokładnej 
dacie i godzinie będziemy informować między innymi na stronie internetowej Miasta Leszno, 
Aeroklubu Leszczyńskiego, w mediach lokalnych oraz w mediach społecznościowych na profilu fb 
leszczyńskie NGO i fb Aeroklubu Leszczyńskiego. 
 



 

 
Ruszają wirtualne Adopcje. 
 
Od 30 kwietnia Fundacja Zwierzęce SOS rozpoczyna program Wirtualne Adopcje. Adopcja 
wirtualna jest dobrą alternatywą dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na 
posiadanie zwierzęcia. Na stronie Fundacji przy danym zwierzęciu zostanie wpisane imię i 
nazwisko Opiekuna Wirtualnego. Oczywiście jeśli ktoś chce pozostać anonimowy nie ma z tym 
najmniejszego problemu. 
„Fundacja została założona niedawno, bo niecały rok temu. Wcześniej jednak działałyśmy na 
rzecz bezdomnych zwierząt jako osoby prywatne przez 5 lat. Nasza fundacja to tak naprawdę 
tylko dwie osoby, które działają w czasie wolnym, oczywiście jako wolontariuszki. Mamy pod 
opieką 18 psów i 18 kotów co jest sporą ilością przy tak małej organizacji” - mówią Marcelina i 
Anna. Część zwierząt przebywa w domach tymczasowych, pozostałe w hotelach. Koszty 
utrzymania takiej ilości psów i kotów są ogromne. Do tego oczywiście dochodzą wszelkie kwestie 
weterynaryjne.  
Sporo psów będących pod opieką Fundacji z powodu problemów behawioralnych lub też 
zdrowotnych nie jest jeszcze gotowa do adopcji. Pozostałe też nie są zbyt "adopcyjne". 
Stąd powstał pomysł akcji Adopcje Wirtualne. Zachęcamy do wzięcia udziału! Osoby 
zainteresowane włączeniem się do akcji proszone są o kontakt telefoniczny: 
Marcelina: 668045313  
Anna: 504703545 
Szczegółowe informacje znajdują się na profilu Fundacji na facebooku: 
https://www.facebook.com/komitetsos 
 oraz na utworzonym również na facebooku wydarzeniu: 
https://www.facebook.com/events/326250380891001/  
 
Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w MOKu. 
 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 

Upośledzeniem Umysłowym koło w Lesznie 

serdecznie zaprasza na obchody Międzynarodowego 

Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, które odbędą się w Miejskim Ośrodku 

Kultury w Lesznie 13 maja 2016. Wydarzenie rozpocznie 

się o godzinie 11:00 a dla gości przygotowano sporo 

atrakcji, m.in.: występ członków Stowarzyszenia 

„Muzyka dla Wszystkich” z Osiecznej, przedstawienia 

pt.: „Najpierw było jajo” w wykonaniu Teatru Piotrusia 

Pana, występy uczniów i wychowanków Ośrodka 

Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. 

Piotrusia Pana czy występ Środowiskowego Domu 

Samopomocy „Wena”. Do tego dla wszystkich 

uczestników czekają konkursy, kalambury, a więc 

reasumując: dzień pełen wrażeń i dobra zabawa 

gwarantowana!! 

https://www.facebook.com/komitetsos
https://www.facebook.com/events/326250380891001/


 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.leszno.pl/


 

 
Wydarzyło się: 

 
Wielka Akcja Zbiórki Makulatury!!! 
 

„Wielka Akcja Zbiórki Makulatury” – akcja zorganizowana 
przez  Stowarzyszenie PL18 oraz Gimnazjum nr 8 w 
Lesznie zakończona sukcesem. Dzięki wszystkim, którzy 
zaangażowali się w akcję udało się zebrać 25 150 kg 
makulatury co przełożyło się na kwotę 10 563 zł. Cała 
suma zostanie przekazana na konto Dolnośląskiej 
Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia na rzecz Mateusza 
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.  
„Wielka Akcja Zbiórki Makulatury” to jedna z wielu i z całą 
pewnością nie ostatnia akcja zorganizowana w regionie 
na rzecz Mateusza w ostatnim czasie. Potrzeby są spore, 
ale na szczęście różne organizacje jak i osoby nie 
pozostają obojętne i wspierają jak potrafią. Tak trzymać! 

 
Marzanna uratowana!! 
 
Już po raz szósty morsy z leszczyńskiego 
Klubu Morsów YETI spotkały się nad 
jeziorem Łoniewskim by ratować 
Marzannę. W tego rocznej imprezie 
dołączyli do nich również amatorzy 
lodowatych kąpieli z Wrześni, Wolsztyna, 
Turku oraz Krzywinia. Oprócz 
symbolicznego ratowania zimy przed 
odejściem tak by kąpiele mogły trwać jak 
najdłużej spotkanie miało na celu 
integrację środowiska Morsów. „Imprezę 
należy jak najbardziej zaliczyć do 
udanych, choć na szczęście dla nas – 
śmiertelników, wiosna nie przestraszyła 
się nowego obrządku i jednak dość 
śmiało wkroczyła również do nas…” - 
mówią organizatorzy. Czyli kolejne 
typowo zimowe kąpiele będą już w nowym sezonie  



 

 
 
Energetyczna gospel i spontaniczna publiczność. 
 
Koncertem finałowym, w 
niedzielę 10 kwietnia, w sali 
widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Lipnie 
zakończyły się VI 
Międzynarodowe Warsztaty 
Leszno/Lipno Gospel Workshop 
2016 zorganizowane przez 
Stowarzyszenie Kulturalne 
,,KONTAKTY'' w Lesznie.  
Trwającą trzy dni imprezę (8-
10.04) można zaliczyć do 
bardzo udanych. Na warsztaty 
zgłosiło się ok. 80 uczestników 
w przedziale wiekowym od 8 do 
56 lat. Najliczniejszą grupę 
stanowili mieszkańcy Leszna, 
Gostynia, gmin: Lipno i Osieczna. Była także przedstawicielka Gorzowa Wlkp. i Wschowy. W 
sumie wraz z instrumentalistami, instruktorami i artystami uczestniczyło w nich ponad sto osób. W 
tegorocznej edycji warsztaty prowadziła Beata Bednarz i Fiona Yorke z Wielkiej Brytanii, która 
przyleciała do Polski w towarzystwie swojej duchowej przewodniczki - Ruth Lowe.  
W sobotni wieczór, 9 kwietnia w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie odbył 
się koncert towarzyszący, w którym wystąpił poznański chóru Gospel Joy pod dyrekcją Agnieszki 

Górskiej -Tomaszewskiej. Zgromadzona licznie 
publiczność całkowicie poddała się energetycznemu 
działaniu muzyki gospel i bardzo spontanicznie 
wyrażała swoje emocje. Nie inaczej było podczas 
koncertu finałowego w Lipnie. Tu również widownia 
świetnie się bawiła. Obu koncertów wysłuchało łącznie 
ok. 500 osób. Organizatorem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Kulturalne ,,KONTAKTY'' w Lesznie, a 
współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie. 
Impreza dofinansowana była ze środków Miasta 
Leszna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Poznaliśmy laureatów Małych Konfrontacji 2016 
 

W piątkowe popołudnie w leszczyńskim 
Ratuszu odbył się wernisaż wystawy 
pokonkursowej Wojewódzkiego Konkursu 
Literacko – Fotograficzno – Plastycznego dla 
młodzieży szkolnej „Małe Konfrontacje”. 
Konkurs organizowany przez Leszczyńskie 
Stowarzyszenie Twórców Kultury już po raz 
XV cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
W tego rocznej edycji wzięło bowiem udział 
blisko pół tysiąca twórców z całej 
Wielkopolski. 120 autorów nadesłało swoje 
prace literackie, w dziale fotograficznym 
zgłosiło się 113 osób, a najwięcej bo 227 

twórców zgłosiło się do działu plastyka. Komisja konkursowa miała do oceny 1380 prac! Jury po 
wnikliwej analizie wyłoniło w każdej z kategorii „złote dziesiątki” laureatów – lista laureatów 
dostępna jest na stronie Organizatora. Ponadto jurorzy przyznali wyróżnienia, oraz wybrali 
dodatkowe prace, które podziwiać będzie można na Wystawie Pokonkursowej do 21 kwietnia 
2016 w Galerii w Ratuszu. Galeria czynna będzie od poniedziałku do wtorku w godzinach od 
12:00 – 15:00 oraz od środy do piątku od 15:00 – 18:00. Dwa dni po zamknięciu wystawy, w 
sobotę 23 kwietnia 2016 r. odbędzie się podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów, 
nagród oraz wyróżnień. Ceremonia będzie miała miejsce w Sali Konferencyjnej leszczyńskiego 
Ratusza i rozpocznie się o godzinie 12:00. 
 
„Razem z Nami” na niebiesko 
 
W kwietniu Leszczyńskie Stowarzyszenie 
,,Razem z Nami" działa na NIEBIESKO i 
pomaga szerzyć wiedzę o autyzmie.  
2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień 
Wiedzy na temat Autyzmu, który został 
ustanowiony sześć lat temu przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ. Kwiecień jest 
również Światowym Miesiącem Wiedzy na 
temat Autyzmu, dlatego 4 kwietnia w Zespole 
Szkół Specjalnych w Lesznie świętowano "Na 
niebiesko dla autyzmu" - „Light It Up Blue". W 
tym roku w szkole przygotowano program "Jemy zdrowo dla autyzmu", dlatego że wiele osób z 
autyzmem korzysta ze specjalnej diety. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, a na każdą ekipę 
czekał zestaw produktów oraz przepis na pyszną surówkę, lub sałatkę. Kolejność działań została 
zapisana za pomocą piktogramów - gdyż osoby z autyzmem bardzo często korzystają z 
komunikacji alternatywnej. Zespoły ciężko pracowały, a efektem był imponujący bufet, z którego 
każdy mógł skorzystać w porze śniadania. Leszczyńskie Stowarzyszenie "Razem z Nami" jak 
zawsze stanęło na wysokości zadania zapewniając nam Owoce i warzywa trafiły do ZSS w 
Lesznie dzięki Stowarzyszeniu „Razem z Nami”.  „Wspólne działanie i zabawa to istotne fakty, 
które łączą nas z chorymi na autyzm”- podkreślają organizatorzy i uczestnicy „niebieskiej akcji”. 

https://www.facebook.com/Leszczy%C5%84skie-Stowarzyszenie-Razem-z-Nami-164289183726981/
https://www.facebook.com/Leszczy%C5%84skie-Stowarzyszenie-Razem-z-Nami-164289183726981/


 

 
Seniorzy debatowali w MOKu 
 

14 kwietnia 2016 odbyła się w 
Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie 
„Debata Seniorów” z udziałem 
Prezydenta Miasta Leszna Łukasza 
Borowiaka, Dyrektor MOPR Donaty 
Majchrzak – Popławskiej oraz 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta 
Leszna ds. Współpracy z 
Organizacjami Pozarządowymi Anny 
Szymańskiej.  
 
 
 

Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” oraz redakcja gazety ABC. 
 
Zaproszeni gościa odpowiadali na pytania przygotowane przez dziennikarzy z redakcji ABC oraz 
nadesłane przez czytelników. W ostatniej części debaty każdy z jej uczestników mógł osobiście 
poruszyć interesujący go temat. Z debaty wynika, że najpilniejsze dla leszczyńskich seniorów są 
kwestie związane z opieką medyczną i rehabilitacyjną, kulturą i dostępem do niej. Podczas debaty 
poruszano również kwestie związane z Budżetem Obywatelskim, problemem wandalizmu w 
mieście. 
 
Seniorzy dopytywali również o kwestie związane z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
ich rzecz. Obecnie w mieście funkcjonuje ok. 30 organizacji pozarządowych działający na rzecz 
bądź przy współpracy seniorów. Nie jest to ani za dużo, ani za mało. Jest ich dokładnie tyle, ilu 
jest ludzi zainteresowanych ich działaniem. To bowiem ludzie aktywni na rzecz lokalnych 
społeczeństw są głównym motorem i wyznacznikiem liczebności organizacji – wyjaśniano w toku 
debaty. Jednocześnie wspomniano o akcji „Aktywne Obywatelskie Leszno”, która odbyła się we 
wrześniu ubiegłego roku i zostanie powtórzona również w 2016r. Ma ona na celu umożliwienie 
wzajemnego poznania się przez organizacje – organizowane są m.in. Randki Obywatelskie – oraz 
Targi Organizacji Pozarządowych.  
 
My również zachęcamy do wspólnego organizowania wydarzeń, składania wniosków w 
partnerstwie czy zwykłej wymiany wzajemnych doświadczeń. Ta zasada dotyczy z resztą nie tylko 
organizacji działających na rzecz seniorów, ale organizacji w ogóle. Jak bowiem powiedziała 
jedna z uczestniczek debaty: „Do tego, by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare 
głowy”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
MKS Real Astromal Leszno mistrzem Wielkopolski! 
 
Ogromnym sukcesem młodych szczypiornistów zakończył się finałowy turniej o Mistrzostwo 
Wielkopolski w kategorii Dzieci Młodsze rozegrany 12 kwietnia w Poznaniu. Chłopcy z rocznika 
2005 z Leszna i Włoszakowic osiągnęli wspaniały wynik. 
Zawodnicy Realu Astromalu Leszno zostali pierwszą, a z SPR GZK Włoszakowice 4 drużyną w 
Wielkopolsce. 
Rywalami naszych drużyn były ekipy MKS Poznań ze Szkół Podstawowych nr 7 i 10 z Poznania. 
Mistrzowie zostawili w pokonanym polu swoich kolegów z Włoszakowic, zwyciężając w stosunku 
14-12 oraz obie drużyny MKS Poznań w stosunku 16-6 i 16-10. 
Drużyna z Włoszakowic po bardzo zaciętych pojedynkach oprócz przegranej z ekipą leszczyńską, 
przegrała z chłopcami z SP nr 7 w Poznaniu 9 -11 i zremisowała z SP nr 10 13-13. 
W składzie drużyny z Leszna trenowanej przez Macieja Wieruckiego wystąpili: Iwo Czura, 
Grzegorz Fluks, Jakub Gejgał, Piotr Kostrzewa, Jakub Krug, Mateusz Książkiewicz, Patryk 
Olejnik, Krystian Piekarski, Nicolas Polny, Bartosz Tycner, Mikołaj Skorupiński, Adam Mikołajczak. 
Drużynę z Włoszakowic prowadzoną przez duet trenerski Maciej Wierucki - Jacek Matecki 
reprezentowali: Jan Ciesielski, Miłosz Borowczak, Eryk Nowak, Jakub Solarczyk, Dawid Jasiński, 
Nikodem Apolinarski, Kacper Małecki, Marcel Nowak, Kacper Kamiński, Mateusz Ławniczak, 
Marcel Nowicki, Tomasz Piasecki, Eligiusz Walkowiak. 
Ogromne Brawa i Gratulacje!!! 
 
Wystartowała Enea Ekstraliga. 
 

Pojedynkiem ze Stalą Gorzów Unia 
Leszno zainaugurowała rozgrywki 
Drużynowych Mistrzostw Polski na 
Żużlu. Kibice „czarnego sportu”  z 
utęsknieniem wyczekiwali momentu 
gdy na Stadionie im. Alfreda Smoczka 
w Lesznie znów zaryczą motory a w 
powietrzu unosić będzie się 
charakterystyczny „zapach żużla”. 
Doczekali się. W piątkowy wieczór 8 
kwietnia na stadion przybyło blisko 10 
tysięcy kibiców. I się nie zawiedli. 

Mecz, choć przegrany, z pewnością się podobał. Nie brakowało w nim akcji, mijanek, a wynik do 
ostatniego biegu nie był rozstrzygnięty. Niestety, tym razem górą byli goście, Unia Leszno uległa 
nieznacznie Stali Gorzów w stosunku 42:48. 
Już wkrótce przed nami kolejne emocje. Ponownie w piątek, 22 kwietnia do Leszna zawita 
drużyna Get Well Toruń. A poniżej prezentujemy pełny kalendarz spotkań o DMP Enea Ekstraligi 
na leszczyńskim „Smoku”: 
22 kwietnia  Unia Leszno – Get Well Toruń 
8 maja  Unia Leszno – ROW Rybnik 
22 maja  Unia Leszno – GKM MrGarden Grudziądz 
19 czerwca  Unia Leszno – Unia Tarnów 
31 lipca  Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra 
21 sierpnia  Unia Leszno - Betard Wrocław 



 

 

Weź udział w Konsultacjach Społecznych! 
 
Opracuj z nami „Informator Leszczyńskich Organizacji Pozarządowych” 
 

Celem konsultacji jest uzyskanie pełnej i bieżącej informacji o 
organizacjach i innych podmiotach pozarządowych działających 
na terenie Miasta Leszna. Informator stanowić ma źródło 
podstawowych danych na temat podmiotów sektora 
pozarządowego. 
Działalność organizacji pozarządowych jest ważnym czynnikiem 
aktywizującym i integrującym społeczność lokalną. Zakres i 
formy ich działania są zróżnicowane. Publikacja ma być jedną z 
form promocji leszczyńskich organizacji pozarządowych, a także 
ma dać szansę organizacjom pozarządowym na odnalezienie 
wśród innych podmiotów III sektora partnerów wspólnych działań 
podejmowanych w przyszłości. 
Czas trwania: 
4 kwietnia 2016r - 30 kwietnia 2016r. 
Kto może wziąć udział: 
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta 
Leszna lub na rzecz jego mieszkańców. 
W wersji roboczej informatora zostały zamieszczone podstawowe informacje dotyczące fundacji, 
stowarzyszeń, klubów sportowych oraz spółdzielni socjalnych, które działają w Lesznie lub na 
rzecz jego mieszkańców. Zapraszamy organizacje pozarządowe do weryfikacji danych 
kontaktowych oraz opisów.  
Prosimy przede wszystkim o zweryfikowanie adresów, numerów telefonów oraz wszelkich danych 
kontaktowych.  
Forma konsultacji:  
1) pisemne lub elektroniczne składanie uwag do projektu Informatora na załączonym formularzu. 
Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy odesłać na adres: ngo@leszno.pl, lub wersji 
papierowej - pocztą na adres: Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacji Pozarządowych Urząd 
Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno w nieprzekraczalnym terminie do 30 
kwietnia 2016 roku do godz.15:30. 
Projekt informatora i formularz konsultacji dostępny jest: 
1) na portalu do konsultacji on line www.konsultacje.leszno.pl, 
2) na stronie internetowej Urzędu www.leszno.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe”, 
3) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a, 
4) u Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta 
Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a, (na parterze tel. 65 529 54 03). 
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Anna 
Szymańska tel. 65 529 54 03 , e-mail: ngo@leszno.pl 
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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, że Prezydent Miasta Leszna ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania 
publicznego z dziedziny turystyki i rekreacji. 
Dofinansowanie można otrzymać na: 

 odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście,  
 organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców Miasta Leszna na 

terenie Leszna oraz powiatu leszczyńskiego ,  
 działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,  
 kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych Miasta Leszna. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie: 
 organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) 
 inne organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 

Termin składania ofert: 
Formularze ofertowe wraz załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 
kwietnia do godziny 15:00  w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza 
Karasia 15 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Leszna, ul 
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 1): z Katarzyna Czyżak, Informacja Turystyczna, tel. 65 
529 81 91, kczyzak@leszno.pl. 
 

Rozstrzygnięto natomiast konkursy ogłoszone przez Wydział Promocji i Rozwoju. W dniu 25 
marca odbyło się spotkanie komisji konkursowej ds. oceny wniosków złożonych w konkursie ofert 
na realizację zadań wspomagających rozwój gospodarczy Miasta Leszna, w tym rozwój 
przedsiębiorczości. Prezydent Łukasz Borowiak zaakceptował rekomendację komisji. Dotacje w 
równej kwocie po 5.000 zł otrzymały 2 podmioty. Tym samym pula przeznaczona w budżecie 
Miasta Leszna 2016 na ten rodzaj zadań publicznych została rozdysponowana. 
 
Konkursy na „Zadania związane ze wspomaganiem rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych 
oraz rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji” oraz 
„Zadania związane z prowadzeniem działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych, poprzez promocję działań zwiększających udział mieszkańców w życiu społecznym 
Leszna takich jak Leszczyński Budżet Obywatelski, inicjatywa lokalna czy konsultacje społeczne”– 
zostaną ogłoszone ponownie, z uwagi na nie przyznanie dofinansowania – szczegóły na naszej 
stronie. 
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 Darmowe porady prawne – skorzystaj! 

 
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. 
 

 
Seniorze – odwiedź Kluby Seniora działające w Lesznie! 

 
Klub Seniora JAGIELLONKA 
ul. Jagiellońska 4 
tel.: 65 525 1328 
e-mail: jagiellonka@moprleszno.pl 
klubjagiellonka@wp.pl 
 
Klub Jagiellonka jest miejscem spotkań seniorów. Można tu przyjść ze znajomymi wypić kawę, 
herbatę i porozmawiać, obejrzeć telewizję, poczytać lub wypożyczyć książkę. Jest to miejsce 
przyjazne seniorom, w którym mogą w sposób aktywny - spędzać wolny czas, czuć się potrzebni, 
a przede wszystkim bezpieczni i swobodni; zajęcia prowadzone są indywidualne oraz w grupach 
kilkuosobowych.   
PONIEDZIAŁEK 10:00-16:00 
10:00 -16:00 „KOMPUTER NIE GRYZIE” - Indywidualne zajęcia z komputerem 
11:00 -14:00 – Gry karciane - brydż 
14:00-15:00 – zajęcia z języka angielskiego 
WTOREK 10:00 – 18:00 
10:00 – 14:00 „KOMPUTER NIE GRYZIE” - Indywidualne zajęcia z komputerem 
11:30 – 12:30 zajęcia z języka niemieckiego 
13:00-18:00  gry karciane „KOP” 
ŚRODA 12:00-16:00  
11:00-13:30 gry karciane brydż 
14:00-15:00 „KONWERSACJE PO ANGIELSKU” – czyli angielski dla zaawansowanych 
CZWARTEK 12:00-18:00 
12:15 -13:15 HISZPAŃSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
13:30-18:00 gry karciane „KOP” 
PIĄTEK 12:00-16:00 
12:30 ZAJĘCIA Z RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 



 

 
Klub Seniora „Wrzosowy Zakątek” 
ul. Leszczyńskich 20 
tel.: 691 956 717 
Z inicjatywy Stowarzyszenia „Wygraj Siebie” i przy współpracy Miasta Leszna powstało miejsce 
dla seniorów, w którym mogą się spotkać i spędzić wolny czas. Nie trzeba się zapisywać, 
wystarczy przyjść. 
 
Celem głównym projektu jest aktywizacja osób dorosłych oraz poprawienie jakości życia 
Seniorów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku. 
Oferta tygodniowa: 
 
OBIADY  poniedziałek - piątek godz.  11.30 – 15.30 
 
a od godz.  16.00 

poniedziałek    godz.16.00   spotkania przy kawie 
spotkania grupy wsparcia 

wtorek godz.16.00 
 

gimnastyka mózgu 
trening widzenia 
radosna kinezjologia 
spotkania grupy wsparcia 

środa godz.16.00 TAI CHI 
warsztaty dziennikarskie 

czwartek godz.16.00 warsztaty tematyczne 
dyżur prawnika 

piątek godz.16.00 spotkania przy komputerze 

 

 
Centrum Aktywności Seniora 
ul. Sienkiewicza 9 (II p.) 
tel.: 607 757 979 
Prowadzone z  inicjatywy Fundacji Jesienny Uśmiech.  
 
Zajęcia tematyczne: 
- poniedziałek 12:00-18:00 Herbaciane poniedziałki -  zajęcia hobbystyczne, 
- wtorek 10:00-16:00 Twórcze wtorki – zajęcia artystyczne, 
- środa 12:00-18:00 Zdrowe środy – zajęcia dotyczące zdrowia, bezpłatny pomiar ciśnienia 
tętniczego, porady 
- czwartek 10:00-16:00 Intelektualne czwartki – spotkania z ciekawymi ludźmi, 
- piątek 12:00-18:00 Historyczne piątki – prelekcje, dyskusje, wykłady dotyczące historii miasta 
Leszna i okolic. 
 

 

 
 



 

 
Co w trawie piszczy? 

 

 Nowelizacja Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.  
 

Już niedługo zmienią się 
przepisy ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach. 
Najważniejsze zmiany to 
zmniejszenie liczby osób, 
które są konieczne do 
założenia stowarzyszenia 
oraz skrócenie czasu 
rejestracji. Duże zmiany 
dotyczą też stowarzyszeń 
zwykłych 

Znowelizowana ustawa 
Prawo o stowarzyszeniach 
stawia przed organizacjami 
konieczność wprowadzenia 
zmian do swoich statutów. 
Lepiej nie zostawiać tego na 
ostatnią chwilę. Zapraszamy 
do udziału w konsultacjach z  
prawnikiem! 

21 oraz 28 kwietnia, w 
godzinach od 10:30 do 
16:00, w siedzibie Centrum 
PISOP w Lesznie prawnik 
odpowie na pytania i 
wątpliwości związane z 
funkcjonowaniem danego 
podmiotu w świetle 
obowiązujących przepisów 
prawa. 

Udział w wydarzeniu jest 
bezpłatny. 

 
grafika, źródło: www.ngo.pl 
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 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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 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta 
Leszna za rok 2015 – w maju! 

 
Miasto Leszno od lat wspiera organizacje pozarządowe, które odgrywają coraz większą rolę w 
sferze zadań publicznych. Organizacje pozarządowe stały się dla miasta partnerem w realizacji 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Współpraca samorządu Miasta Leszna z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 
w roku 2015 obejmowała szereg ważnych i wzajemnie uzupełniających się działań, zarówno tych 
o charakterze finansowym, jak niefinansowym. Program współpracy samorządu Miasta Leszna z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego 
na rok 2015 został zrealizowany według przyjętych założeń, a także zgodnie z zapotrzebowaniem 
mieszkańców naszego miasta, beneficjentów różnych form współpracy i pomocy. Szczegóły w 
kolejnym numerze informatora! 
 
 

 Inicjatywa Lokalna 
 
 

Wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej! 
Jeśli macie głowę pełną pomysłów i chcecie zrobić coś pożytecznego, ale brakuje Wam 

pieniędzy. Zbierzcie grupę osób  lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej przygotujcie 
wniosek i pozyskajcie fundusze na realizację Waszych pomysłów. 

 
 

Co to jest inicjatywa lokalna i w jaki sposób mogą z niej skorzystać mieszkańcy? 
 
Inicjatywa lokalna to nowe narzędzie partycypacji, za pośrednictwem którego 
mieszkańcy mogą zmieniać swoje najbliższe otoczenie, np.  zorganizować koncert, piknik 
rodzinny, czy założyć Miejsce Aktywności Lokalnej, w którym odbywają się zajęcia animacyjne dla 
dzieci, młodzieży, dorosłych. Wachlarz działań w ramach inicjatywy lokalnej jest bardzo szeroki. 
Mogą to być projekty szkoleniowe, integracyjne, sportowe, kulturalne. W projekty można włączać 
określone grupy tj. dzieci, młodzież, rodziców, osoby dorosłe. Inicjatywa skierowana jest do 
nieformalnych grup mieszkańców oraz do organizacji pozarządowych, w których drzemie chęć 
realizacji działań na rzecz najbliższego otoczenia.  
 
Inicjatywa lokalna uczy postaw obywatelskich i przedsiębiorczości. Jest to narzędzie bardzo 
przydatne w integracji nowych środowisk. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy miasta 
bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego, mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. 
Inicjatywa lokalna jest narzędziem do realizacji wspólnych przedsięwzięć mieszkańców oraz 
Miasta Leszna. Zakłada ona wnioskowanie przez grupę mieszkańców o realizację konkretnego 
przedsięwzięcia, w ramach którego deklarują oni udział w jego kosztach. Udział ten może polegać 
na wkładzie finansowym, rzeczowym lub pracy społecznej. 
 
 
 



 

 
W ramach inicjatywy lokalnej zrealizować można zadania w zakresie m.in. nauki i wychowania, 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w 
szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków 
oraz obiektów architektury, kultury, sztuki, turystyki, sportu, ekologii, a także działań związanych z 
porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, działalności charytatywnej czy promocji i organizacji 
wolontariatu. 
Narzędzia partycypacji obywatelskiej takie jak inicjatywa lokalna i budżet obywatelski pozwalają 
budować lokalny kapitał społeczny i zwiększają poczucie  identyfikacji z miastem. Są również  
bardzo dobrą metodą edukacji obywatelskiej. Jest to szczególna forma dialogu społecznego, 
dzięki której lokalna społeczność ma możliwość bezpośredniego wpływu na poprawę jakości 
życia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Leszno Barok Plus Festiwal 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W dniach 20-27 sierpnia 2016 roku odbędzie się druga edycja Leszno Barok Plus Festiwal. 
Termin tego wydarzenia zbliża się więc wielkimi krokami. Zainteresowani co w tym roku 
przygotowali dla nas organizatorzy? Program jest już prawie dopięty. Informacje na stronie 
http://www.lesznobarokplus.pl/ oraz profilu fb: www.facebook.com/Leszno-Barok-Plus-Festiwal-
864276450299497 
 

Zachęcamy do odwiedzin  
 
 
 
 
 

http://www.lesznobarokplus.pl/
http://www.facebook.com/Leszno-Barok-Plus-Festiwal-864276450299497
http://www.facebook.com/Leszno-Barok-Plus-Festiwal-864276450299497


 

Wspierajmy leszczyńskie NGO! 
 

 Bieg Wokół Szybowca" nominowany do Biegowego Wydarzenia Roku  
 

 
 

 
 Zostaw swój 1% w Lesznie. 

 
    

Miasto Leszno po raz kolejny angażuje się w kampanię dotyczącą przekazywania 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.  
W tym roku dodatkowo nakręciliśmy własne materiały promocyjne dot. kampanii. Spot w całości 
poświęcony kampanii „Zostaw swój 1% w Lesznie” i leszczyńskim organizacjom, który 
zrealizowała dla nas Młodzieżowa Telewizja Miasta Leszna na początku miesiąca ujrzał światło 
dzienne! W materiale znalazły się wypowiedzi członków organizacji, można dowiedzieć się na co 
przekazywane są pieniążki z 1% oraz parę argumentów „za” przekazywaniem odpisu na rzecz 
lokalnych organizacji. A wszystko w cieniu leszczyńskiego Ratusza i w paru innych 
charakterystycznych miejscach. Zachęcamy do oglądania na fanpage’ach Leszczyńskie NGO, 
Leszno oraz TVML 
 
Informacje: 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


 

 

Polubiliście już nasz profil: Leszczyńskie NGO? 

 

 

 
 
 
 



 

 
Efektywna współpraca organizacji pozarządowych 

i samorządu Miasta Leszna: 
 
Odwiedź zakładkę organizacje pozarządowe na: www.leszno.pl lub facebook 
LESZCZYŃSKIE NGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leszno.pl/


 

 
 
Notatki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


