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Co słychać w trzecim sektorze?  

Dni Leszna – 20-21 maja 2016 
W  piątek,   20  maja  zapraszamy  na  koncert  na 
 Stadionie   im.  Alfreda  Smoczka  w  Lesznie. 
 Rozpoczniemy o godz. 18.30 występem laureatów 
konkursu talentów „Rozwiń Skrzydła” a później: o 
godz. 19.00 - Krzysztof Krawczyk z zespołem, ok. 
godz. 20.30 - WILKI i na koniec ok. godz. 22.00 - 
LemON.  
Bilety  w  cenie  5  zł  do  nabycia  w  MOKu  (kasa 
 czynna:  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  10.00-
18.00) i Informacji Turystycznej (kasa czynna: od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00 oraz w 
sobotę w godz. 10.00-15.00). W dniu koncertu bilety w 
cenie 10 zł można będzie kupić do godz. 14.00 w 
MOKu i Informacji Turystycznej a od godz. 15.00 w 
kasach przed 
Stadionem, 

od strony ul. 
17 Stycznia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Śniadaniowe Rynki 
Rynki Śniadaniowe to nowa propozycja spędzania 
czasu przygotowana przez Urząd Miasta Leszna. 
Pierwsze odbędą się z okazji Dni Leszna, w sobotnie 
przedpołudnie. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

FOGO Unia Leszno – MrGarden GKM Grudziądz 
Kolejne żużlowe emocje na leszczyńskim „Smoku”. 
W VI kolejce PGE Ekstraligi Leszczyńskie Byki 
podejmować będą drużynę z Grudziądza. Początek 
spotkania o godz. 17:00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 
zaprasza 24 maja do Hali Widowiskowo-
Sportowej „Trapez”. Z okazji Dnia 
Weterana Działań Poza Granicami 
Państwa odbędzie się tam wielki koncert w 
wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego. 
Wstęp na wydarzenie tylko z 
zaproszeniami, które można odbierać w 
Informacji Turystycznej i Miejskim Ośrodku 
Kultury. Liczba zaproszeń ograniczona. 

 
 



 

 
 

Piknik Przyjaciół Jedynki 
Tradycyjnie już w przeddzień Bożego Ciała 
absolwenci i przyjaciele Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Lesznie spotykają się 
na pikniku Stowarzyszenia Przyjaciół I LO. Po 
raz kolejny miejscem spotkania będzie 
Restauracja Motel Grant.  
Piknik odbędzie się 25 maja 2016 o godz. 18:30. 
Organizatorzy przewidzieli sporo atrakcji i 
konkursów. 

 
 
 

 
 
 

 
II LO Family Triathln 2016 
II Liceum Ogólnokształcące w Lesznie oraz 
Towarzystwo Przyjaciół II LO zapraszają 
do wzięcia udziału w zawodach pod nazwą 
Family Triathlon - czyli triathlon rodzinny, w 
którym wystartują zarówno dzieci jak i ich 
rodzice. Rywalizacja odbędzie się na 
symbolicznych dystansach - liczy się przede 
wszystkim udział w zawodach. Dodatkowo 
rozegrane zostaną mistrzostwa 
przedszkolaków w mini triatlonie: 
Pływanie – na płytkim torze (0,9m gębokości) 
techniką dowolną – płynąć można z deską, z 
asekuracją rodzica, biegnąc po dnie – 
dystans 25m 
Jazda rowerem – dwu-, czterokołowy lub 
biegowy – dystans 150m 
Bieg – ile sił w nogach byle do przodu ;) 
Zgłoszenia pod adresem 
familytriathlon@iilo.leszno.eu przyjmowane 
są do 5 czerwca. Obowiązuje limit zgłoszeń!! 

mailto:familytriathlon@iilo.leszno.eu


 

 
 

Samochodowy Rajd Dziecka!! 
Automobilklub Leszczyński zaprasza do 
udziału w specjalnym Rajdzie Dziecka. 
Impreza organizowana z okazji 
nadchodzącego święta naszych milusińskich 
ma na celu propagowanie zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
podnoszenie kultury jazdy. Jednocześnie jest 
to świetna okazja do popularyzacji turystyki 
samochodowej jak również poszerzenia 
wiedzy krajoznawczej o naszym regionie. 
Rajd wystartuje 29 maja o godzinie 9:00 spod 
siedziby Salonu Toyota Mikołajczak w 
Lesznie. Zakończenie Rajdu – pojawienie się 
uczestników na mecie przewidywane jest na 
godzinę 13:00 – będzie miało miejsce przy 
Zamku w Rydzynie. 
Szczegóły oraz formularze zapisów dostępne 
są na stronie www.automobilklub.leszno.pl 
oraz w siedzibie Automobilklubu. 
 
 
 
 
 

 
 
Piknik z Piłką Ręczną 
29 maja w godzinach od 14:00-17:00 w Szkole 
Podstawowej nr 13 w Lesznie odbędzie się 
Piknik z Piłką Ręczną. Podczas Pikniku mecz 
pokazowy rozegrają zawodnicy Realu 
Astromal Leszno – zdobywcy 4go miejsca w 
Lidze. Wśród innych atrakcji konkursy dla 
dzieci, grill, dmuchane zjeżdżalnie, ring 
bokserski, gigantyczne piłkarzyki i wiele, wiele 
innych. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.automobilklub.leszno.pl/


 

 
Wydarzyło się: 

 

GRANTY BZ WBK 
 
Ściana Lotnicza Aeroklubu Leszczyńskiego odsłonięta!!  

„O konkursie pn. „Tu mieszkam, tu 
zmieniam” organizowanym przez Fundację 
Banku Zachodniego WBK dowiedzieliśmy 
się z Urzędu Miasta Leszna. Miasto 
zorganizowało spotkanie podczas, którego 
omówione zostały założenia konkursowe i 
podjęto decyzje o aplikowaniu o środki na 
realizację zadania” – mówi Katarzyna Kuta 
Dyrektor Aeroklubu Leszczyńskiego 
 
Autorkami i pomysłodawczyniami projektu 
są Pani Katarzyna Kuta - dyrektor 

Aeroklubu Leszczyńskiego i Pani Anna Szymańska - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Leszna ds. 
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W sierpniu 2015r. projekt jako jeden z 247 
pomysłów spośród 2861 złożonych wniosków otrzymał dofinansowanie. Na jesień ruszyły 
pierwsze prace. Konkurs polegał na wyborze najciekawszych inicjatyw społecznych 
przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia 
finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań. Projekt zakładał zagospodarowanie 
na leszczyńskim lotnisku zaniedbanej i niewykorzystanej części przestrzeni publicznej. Aeroklub 
Leszczyński i Miasto Leszno połączyli siły i upiększyli przestrzeń na lotnisku, tak aby stało się 
miejscem chętnym do odwiedzania i spędzania miło czasu. Powstała Ściana Lotnicza 
przedstawiającą 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 stanowi fantastyczną 
ozdobę i atrakcję zarówno dla najmłodszych, jak i starszych odwiedzających. Postacie na obrazie 
mają wycięte twarze przez co każdy, kto przyjedzie na leszczyńskie lotnisko będzie mógł zrobić 
sobie zdjęcie i przez chwilę poczuć się jak pilot szybowca czy skoczek spadochronowy. Udział w 
projekcie i w pracach nad powstaniem Ściany Lotniczej wzięli członkowie Aeroklubu 
Leszczyńskiego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Leszna. Do prac włączyli się również 
wolontariusze i 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. W konkursie 3 leszczyńskie NGO otrzymały dofinansowanie na 
realizację swoich projektów, które realizowane są aktualnie w Lesznie. Jednym z projektów jest 
właśnie Ściana Lotnicza Aeroklubu Leszczyńskiego. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
„Leszczyniacy – Lesznu”, czyli śladami nekropolii niekatolickich 
Z delikatnym opóźnieniem ze względu na 
niesprzyjającą pogodę rozpoczął się 
projekt "Tu mieszkam, tu zmieniam", w 
ramach którego grupa leszczyńskich 
seniorów przy współudziale Fundacji 
Centrum Aktywności Twórczej 
porządkuje lokalne cmentarze 
niekatolickie. Uczestnicy projektu mają za 
sobą wizyty na 5 nekropoliach. Ostatni 
wyjazd, 25 maja poświęcony będzie 
cmentarzom w Lasocicach i Przybyszewie. 
Plan jest taki, aby uporządkować 
cmentarze, wyszukać i odkryć groby, 
zapalić znicze, przygotować notatki 
historyczne, które trafią do lokalnych szkół, a być może także postawić tablice informacyjne... 
pomysłów jest wiele. Wszystko odbywa się w ramach programu grantowego "Tu mieszkam, tu 
zmieniam" Banku Zachodniego WBK. 
 
- Otrzymaliśmy wsparcie pełnomocniczki prezydenta ds. organizacji pozarządowych Anny 
Szymańskiej oraz pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Merytorycznie jesteśmy 
odpowiednio przygotowani. Teraz będziemy szukać i porządkować. Będziemy działać. Jesteśmy 
mocno zmotywowani. Liczymy, że projekt zakończy się sukcesem i uda nam się zaprowadzić ład 
we wszystkich zaplanowanych miejscach. A jeśli tak się stanie, zamierzamy kontynuować nasze 
działania w przyszłości i odwiedzać kolejne cmentarze, prawdopodobnie już w ramach innego 
projektu. - przekonuje pani Danuta Linke. 
 
Do tej pory seniorzy zwiedzili cmentarz w Zaborowie, po którym oprowadził ich były radny miejski 
Wojciech Zimniak, a także podjęli działania w Tarnowej Łące. Kolejne dni poświęcono 
nekropoliom na Grzybowie, w Gronowie, Wilkowicach a także w Przeczkowie i Miastkowie. Przed 
nimi kolejne miejsca i wyzwania. Akcja ma na celu przede wszystkim uczczenie pamięci zmarłych 
oraz uświadomienie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na pewne fakty historyczne związane z 
regionem. 
 
- Liczymy na większą frekwencję przy okazji kolejnych spotkań, szczególnie na zainteresowanie 
projektem młodzieży. To z pewnością ciekawa lekcja historii - zaznacza Danuta Linke. 
 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z panią Danutą Linke (tel. 726 
122 059).  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych 
  

W dniu 7 maja na leszczyńskiej Starówce 
świętowaliśmy Dzień Europy i Targi 
leszczyńskich NGO. Na scenie wystąpiły 
przedszkolaki, młodzież ze szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz z 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie. Oprócz 
występów na scenie, na rynku ustawione były 
liczne stoiska wystawiennicze organizacji 
pozarządowych, które promowały swoją 
działalność. Dzięki zaangażowaniu 
przedszkoli, szkół oraz organizacji 
pozarządowych leszczyńska Starówka 
zamieniła się w Europejskie Miasteczko 
Obywatelskie. Każdy niezależnie od wieku 
mógł znaleźć coś dla siebie, atrakcji z 
pewnością nie brakowało. Wydarzenie 
rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem „Ody 
do radości” – hymnu Unii Europejskiej. 
Mieszkańcy Leszna mieli okazję zapoznać się 
z 30 działającymi stowarzyszeniami i 

fundacjami. Każda z organizacji przygotowała szereg informacji o swojej działalności oraz chętnie 
odpowiadała na pytania zainteresowanych osób. Były tańce, piosenki, skecze, flagi europejskie, 
przebrania na poważnie i z przymrużeniem oka – tym żyła scena przez 4 godziny. Przez cały czas 
każdy, kto przybył na Rynek, mógł wziąć udział w konkursach i quizach o tematyce europejskiej, 
przygotowanych przez przedstawicieli III sektora oraz otrzymać materiały informacyjne o Unii 
Europejskiej przywiezione przez punkt Europe Direct. Dzieci mogły ułożyć również puzzle o 
tematyce europejskiej. Wydarzenie było świetną okazją do promowania różnych przejawów 
aktywności społecznej wśród mieszkańców Leszna. Ponadto na Rynek zawitały pojazdy off-
roadowe Stowarzyszenia Raptor 4x4, samochód rajdowy Piotra „Herbiego” Ruckiego, a także 
szybowiec z Aeroklubu Leszczyńskiego. Miłośnicy militariów mogli zapoznać się ze sprzętem 
strzeleckim w namiocie Leszczyńskiego Stowarzyszenia Airsoftu. Gratkę dla miłośników zawodów 
siłowych przygotowało Stowarzyszenie FM BMW Grupa Zachód. Każdy odważny mógł spróbować 
swoich sił w przeciąganiu samochodu marki BMW na specjalnej uprzęży. Dzięki współpracy ze 
Leszczyńskim Stowarzyszeniem Handlowców „Starówka” raz kolejny na leszczyński Rynek 
zawitali kupcy, którzy regularnie odwiedzają nasze miasto przy okazji „Rynków Staroci”. „Dzień 
Europy i Targi Organizacji Pozarządowych zorganizowane zostały przez Fundację Centrum 
Aktywności Twórczej, Europe Direct Poznań, Miasto Leszno oraz Miejski Ośrodek Kultury w 
Lesznie. Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym oraz placówkom oświatowym za 
pomoc przy organizacji wydarzenia. Dzięki Waszemu wsparciu udało się zorganizować fajne 
wydarzenie na leszczyńskiej Starówce. Cieszymy się, że byliście z nami. 
 
 
 
 
 



 

XXVI Majówka z ABC 
1 maja o poranku leszczyński Rynek jak 
co roku szczelnie wypełnił się rowerami. 
Nie tylko z resztą Rynek, ale również 
okoliczne uliczki. Na rowery wyszli 
wszyscy. Kobiety i mężczyźni, dzieci 
(najmłodsza uczestniczka na własnym 
rowerku miała 4 latka) i osoby nieco od 
nich starsze (90 wiosen liczył sobie najstarszy 
uczestnik). W tym wielkim święcie dwóch 
kółek jakie co roku organizuje nam Gazeta 
ABC wraz ze Stowarzyszeniem „Życie jest 
Piękne” biorą udział całe rodziny. Nie 
brakuje więc i tych całkiem najmłodszych, 
zasiadających póki co w fotelikach i przyczepkach (tutaj „rekordzistą” okazała się półtoraroczny 
Michał).  
Sygnał do startu tego rocznej Majówki z ABC dali II Zastępca Prezydenta Miasta Leszna Piotr 
Jóźwiak oraz Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Tomasz Szymański. Trasa XXVI Majówki wiodła 
przez Nową Wieś, Kąkolewo, Boniewo do Osiecznej, gdzie zakończyła się tradycyjnym piknikiem 
z wieloma atrakcjami. Wojskowa grochówka, występy artystyczne ale przede wszystkim mnóstwo 
uśmiechu i życzliwości na całej trasie. 
 
 
Szlifowali aż miło 
Wielkim zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Leszna cieszyło się tegoroczne 
„Szlifowanie bruku”. Impreza tradycyjnie 
otwierająca już sezon wiosenno-letni na 
leszczyńskim Rynku ściągnęła, zwłaszcza w 
drugim dniu wydarzenia.  
Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Handlowców „Starówka” przygotowało dla 
odwiedzających leszczyńską Starówkę sporą 
dawkę atrakcji. Standardem podczas 
„Szlifowania” jest Jarmark Kupiecki, który pod 
Ratuszem rozłożył się w sobotę 30 kwietnia. 
Jednak już w piątkowe popołudnie na scenie 
ustawionej na Rynku występami czas umilał 
Klub Tańca Towarzyskiego „aMOK”. 
Następnie ze swoim recitalem pojawiła się 
Ewa Kuklińska. Były to pierwsze tegoroczne  
plenerowe wydarzenia kulturalne na 
leszczyńskim Rynku. 
Sobotniemu Jarmarkowi oprócz występów na scenie towarzyszyły animacje i zabawy dla dzieci, 
konkursy, a także związane z prowadzonymi pracami archeologicznymi spotkania z archeologiem 
Łukaszem Lisieckim. Sporym zainteresowanie cieszyło się plenerowe atelier stylizowane na lata 
20-te i 30-te ubiegłego wieku. Tam chętni mogli zrobić sobie fotografie i jednocześnie wziąć udział 
w konkursie fotograficznym. 



 

 
 
Mamy finał i I ligę!  

Jamalex Polonia 1912 Leszno dopięła swego i wygrała drugie 
spotkanie półfinałowe fazy play-off w Gdyni z tamtejszym Asseco 
II 84:74. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. Jamalex odniósł 
zwycięstwo w Gdyni, ale dopiero po dogrywce. Tym samym 
koszykarze z Leszna awansowali do finału II Ligi a jednocześnie, 
po kilkudziesięciu latach, Polonia doczekało się awansu do I ligi.  
Zwycięstwem zakończyło się również pierwsze spotkanie 
finałowe w Krakowie. Tamtejszy AGH uległ Polonistom na 
własnym parkiecie w stosunku 60:76. Rewanż już w sobotę 21 
maja na „Trapezie”. Jeśli i to spotkanie zakończy się 

zwycięstwem ekipy dowodzonej przez trenera Łukasza Grudniewskiego zakończą sezon jako 
niepokonani!! Czy tak się stanie? Zapraszamy do Hali Trapez 21 maja. Początek spotkania o 
18:30. 
 
 
Młodzi wojownicy z wizytą u Prezydenta. 
W piątek, 6 maja zawodnicy Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Grom” Leszno „Taekwondo ’79 Old 
School” odwiedzili Leszczyński Ratusz i wręczyli 
Prezydentowi Leszna Łukaszowi Borowiakowi certyfikat 
uznania jako formę podziękowania za pomoc i wsparcie 
dla klubu UKS „Grom” Leszno. 
 
 
 
Centka na pudle Szybowcowych Mistrzostw Polski 

Janusz Centka z Aeroklubu Leszczyńskiego zdobył brązowy medal 
Szybowcowych Mistrzostw Polski w klasie otwartej. Zawody 
w Stalowej Woli odbywały się w trudnych warunkach 
atmosferycznych, mimo to udało się rozegrać pięć konkurencji. 
 
 
 
 

Wernisaż „Dźwiękiem Malowane” 
16 maja w leszczyńskim Ratuszu odbył się wernisaż 
„Dźwiękiem Malowane”. Gospodarzem wydarzenia było 
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz 
Dom – Nasz Świat”. Punktualnie o 16:30 rozpoczęło się 
spotkanie z dziełami wykonanymi przez podopiecznych 
Stowarzyszenia podczas 4 spotkań warsztatowych jakie 
miały miejsce w MBWA w Lesznie. Wernisaż uświetnił 
występ duetu Sara Kicińska i Przemysław Maćkowiak, który 
zaprezentował utwory do tekstów Sabiny Klak.  
Dzieła 19 autorów były prezentowane w holu Ratusza do 



 

czwartku. 
 
 
Autobomilklub rajd w Rydzynie 

W poniedziałek 1 maja wystartował spod Zamku w Rydzynie 
Rajd Starych Samochodów. Uczestnicy, miłośnicy 
zabytkowych pojazdów, mieli do pokonania trasę wiodącą 
spod Zamku SIMP w Rydzynie przez Leszno, Pawłowice, 
Oporowo, Bojanowo by zameldować się na mecie ponownie w 
Rydzynie. 
Dzień później w południe wszystkie pojazdy można było 
podziwiać na leszczyńskim Rynku. Organizatorem kolejnej 
edycji rajdu był Automobilklub Leszczyński. 
 
 

 
 
Dobry przykład Partnerstwa: 
  
Fundacja „Dr Clown” Oddział w Lesznie wraz ze Stowarzyszeniem ECHO od kilku lat 
prowadzą akcję edukacyjną dotyczącą przeciwdziałania marnowania żywności oraz dzielenia się 
z innymi. Współpracują z przedszkolami i szkołami w tym zakresie. Co roku organizują happening 
pn. „Jedzenia nie  marnuję, ubogim je przekazuję”.  W tym roku starają się o dofinansowanie na te 
działania w ramach programu grantowego Decydujesz –Pomagamy organizowanego przez 
TESCO.  
  
“Nasz wniosek przeszedł do kolejnego etapu i teraz musimy uzbierać jak najwięcej żetonów, aby 
mieć szanse na otrzymanie wsparcia. Żetony są rozdawane po zrobieniu zakupów w Tesco ( za 
dowolna kwotę). Zwracamy się z gorącą prośbą o włączenie się w tę inicjatywę. Ze względów 
technicznych całkowicie od nas niezależnych na nasz projekt można głosować w sklepach Tesco 
w Górze i Głogowie, co jest dla nas dodatkowym utrudnieniem. W związku z tym zbieramy żetony 
w Lesznie, a następnie przewieziemy je do jednego ze sklepów. Żetony można składać w 
Stowarzyszeniu ECHO, ul. Narutowicza  oraz w naszej siedzibie, ul. Słowiańska 59B, lub przesłać 
na adres: Fundacja „Dr Clown” Oddział w Lesznie, ul. Słowiańska 59B, 64-100 Leszno do 
27.05.2016 r.  Będziemy niezmiernie wdzięczni za pomoc” – mówi Anna Paszczuk Pełnomocnik 
Fundacji “Dr Clown” Oddział  Leszno 
 

 
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. 
 

http://www.leszno.pl/


 

 
 

 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. 
 

 
 
 

UWAGA NGO!!! 
MUSICIE to wiedzieć! 

 
 

Uwaga! Nowe formularze do "małych zleceń"  
Nowe formularze do tzw. "małych zleceń" wprowadza rozporządzenie opublikowane 25 
kwietnia 2016 r. Wzory te będą obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce. Nowe 
formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja, czyli wnioski składane od tego dnia 
powinny być przygotowane już na nowych wzorach.  
 
Przypominamy, że oferty realizacji projektów w trybie tzw. małych grantów składane są z 
inicjatywy organizacji – a nie w odpowiedzi na ogłoszony przez samorząd konkurs dotacyjny. 
Ponadto w ustawie o pożytku są inne, istotne rozróżnienia między ofertami składanymi w trybie 
uproszczonym („małym grantem”) a ofertami składanymi w trybie konkursowym. Przede 
wszystkim realizacja zadania w trybie uproszczonym może trwać maksymalnie 90 dni, a 
wysokość dotacji na takie zadanie nie może przekroczyć 10 tys. zł. Jedna organizacja nie może 
otrzymać więcej niż 20 tys. zł na wszystkie zadania w trybie uproszczonym w danym roku 
kalendarzowym. Pomimo tych ograniczeń wzory ofert realizacji zadań publicznych – w trybie 
małych grantów i konkursowym – były identyczne.  
Od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie „małych grantów” muszą 
być składane na nowym wzorze!  
W trybie uproszczonym ("małych grantów") ocena przebiega zwykle bardzo szybko. Wynika to z 
faktu, że nie ma obowiązku powoływania komisji konkursowej i wiele samorządów z tego 
korzysta. Skraca to czas oceniania ofert. Organ administracji publicznej samodzielnie określa 
celowość realizacji zadania oraz rozpatruje uwagi, które każdy może zgłosić do oferty – ponieważ 



 

są one publicznie „wystawione”. W ciągu 7 dniu od wpłynięcia do urzędu oferty są 
zamieszczana na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, co sprawia, że informacje te są 
ogólnodostępne (z wyłączeniem danych osobowych).  
W nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nałożono na ministra 
ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie to Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) 
obowiązek przygotowania nowych wzorów oferty i sprawozdania dla trybu uproszczonego 
(„małych grantów”). 14 kwietnia 2016 r. Minister podpisał rozporządzenie, 25 kwietnia 2016 r. 
zostało ono opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 570), a 10 maja 2016 r. zaczyna 
obowiązywać. Tak więc od 10 maja 2016 r. wszystkie oferty na realizację zadań w trybie 
„małych grantów” muszą być składane na nowym wzorze.  
Oferty, które zostaną złożone do 9 maja 2016 r. na dotychczas obowiązującym wzorze będą 
rozpatrywane wg starych trybów i obowiązywać do nich będą poprzednie wzory i formularze.  
Oferta na „mały grant” – najważniejsze zmiany  
Nowy wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” wprowadza istotne uproszczenia. 
Znaczna część informacji, która wymaga jest w otwartym konkursie ofert, nie została 
zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych 
informacji:  
 

 dane oferenta / oferentów  

 opis zadania publicznego  

 wskazanie celu realizacji zadania  

 miejsce realizacji zadania  

 wskazanie grup odbiorców  

 przewidywany wkład osobowy lub rzeczowy  

 zakładany rezultat zadania  

 szacunkowa kalkulacja kosztów.  
 
Warto zwrócić szczególną uwagę na kosztorys. Z kosztorysu usunięto podział na kategorie 
kosztów (merytoryczne, koszty obsługi, inne koszty) oraz kolumny narzucające podanie sposobu 
kalkulacji każdego z kosztów.  
W nowym wzorze oferty realizacji zadania w trybie uproszczonym („małych grantów”) kosztorys 
składa się z czterech kolumn:  

 rodzaj kosztu  

 wartość kosztu (nazwa w tabeli: koszt całkowity)  

 wysokość środków z dotacji (nazwa w tabeli: do poniesienia z wnioskowanej dotacji)  

 wysokość wkładu własnego (nazwa w tabeli: do poniesienia ze środków finansowych 
własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) 
– dla zadań w formie wspierania (czyli takich, gdzie obowiązkowy jest wkład własny).  

 
Po raz pierwszy we wzorze realizacji zadania publicznego – w jego kosztorysie – uwzględniono 
wkład rzeczowy. Dodatkowo uproszczona oferta nie przewiduje „rozbijania” wkładu własnego na 
poszczególne źródła finansowania zadania. Zatem organizacja składając taką ofertę, nie ma 
obowiązku podawania, skąd dokładnie będzie pochodził wkład własny – podaje się jedynie jego 
kwotę oraz wskazuje, które koszty i w jakiej wysokości zostaną z niego pokryte.  
Jedynym załącznikiem składanym do oferty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia 
aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – ale dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje posiadające wpis do KRS nie mają 
obowiązku – zgodnie z wzorem – załączać żadnych załączników.  



 

Sprawozdanie z realizacji „małego grantu” – najważniejsze zmiany  
Sprawozdanie, jak ma to w zwyczaju prawodawca, jest lustrzanym odbiciem oferty. Przewidziano 
zatem miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazując przy tym osiągnięty cel, miejsce 
realizacji, grupy odbiorców oraz wykorzystany wkład własny.  
Drugim punktem w nowym sprawozdaniu jest opis rezultatów. Cały wzór sprawozdania zamyka 
zestawienie wydatków. Tabela z zestawieniem wydatków znana jest organizacjom z 
dotychczasowych wzorów sprawozdania, choć ma ona nieco inny charakter niż dotychczas.  
Tabela opisująca wydatki w sprawozdaniu z realizacji „małych grantów” zawiera pozycje:  

 nazwa wydatku  

 numer dokumentu księgowego  

 data wystawienia dokumentu księgowego  

 łączna kwota wydatku  

 podanie wysokości kwoty wydatkowanej z dotacji  

 podanie wysokości kwoty wydatkowanej z wkładu własnego (nazwa w tabeli: wydatek 
poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, 
wkładu osobowego lub rzeczowego)  

 data zapłaty.  
 
Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na przedostatnią kolumnę w tabeli wydatków. Dotychczas 
organizacje nie były zobowiązane do podawania dokumentów, które poświadczają wydatki wkładu 
osobowego. Nowy wzór zakłada, że należy udokumentować nie tylko wkład osobowy, ale również 
rzeczowy – o ile był kalkulowany w ofercie na realizację zadania.  
 
Informacja pochodzi ze strony www.ngo.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ngo.pl/


 

Co w trawie piszczy? 
 
 

 
 
 
 
Starostowie (prezydenci miast) pełniący nadzór nad stowarzyszeniami od 20 maja 2016 r. 
tracą możliwość opiniowania dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń (np. statutu). 
Jakie inne zmiany ich dotyczą w związku nowelizacją ustawy o stowarzyszeniach? Obejrzyj 
infografikę!  

Nadzór zewnętrzny nad stowarzyszeniem pełni starosta powiatu na terenie, którego mieści się 
siedziba organizacji (w miastach na prawach powiatu jest to prezydent). 

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach ostatnią nowelizacją z 2015 r. 
zdejmują z tych organów możliwość włączenia się w postępowanie rejestrowe stowarzyszenia 
(np. poprzez ocenę zgodności z prawem statutu zakładającego się stowarzyszenia). Porządkują 
też kwestie związane z nadzorem i możliwością złożenia bezpłatnego wniosku o rozwiązanie 
stowarzyszenia w przypadku niedziałającej organizacji (np. jeśli liczba członków spadnie poniżej 7 
osób). Wreszcie – zmieniają zasady prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych (ciągle 
czekamy na opublikowanie rozporządzenia na ten temat) 



 

 



 

 
 

 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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 Inicjatywa Lokalna 
 
 

Ruszyły nabory 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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 Dziękujemy za 1% podatku!! 
 
 

 

Wszystkim życzliwym darczyńcom: firmom i osobom prywatnym, którzy przekazali na rzecz Organizacji 

Pozarządowych działających na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców 1% swojego podatku 

za rok 2015 składamy serdeczne podziękowania.  

 

Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom, lokalnym mediom, którzy udostępniali wiadomość o 1% 

przez cały okres rozliczeniowy, a także tym wszystkim którzy, niezależnie od 1% podatku, nadal wspierają 

działalność leszczyńskich organizacji pozarządowych finansowo, rzeczowo i organizacyjnie.  

 

Pieniądze – 1% podatku należnego za 2015 r. – na konto wybranej organizacji Urząd Skarbowy przekaże do 

końca lipca 2016 r. 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

Wspierajmy leszczyńskie NGO! 
 

 Bieg Wokół Szybowca" nominowany do Biegowego Wydarzenia Roku  
 

 
 

 
 Facebookowy konkurs Aeroklubu Leszczyńskiego i LeszczyńskieNGO 

 
 
 
 
 

    
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 
 

Efektywna współpraca organizacji pozarządowych 
i samorządu Miasta Leszna: 

 
Odwiedź zakładkę organizacje pozarządowe na: www.leszno.pl lub facebook 
LESZCZYŃSKIE NGO 
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Notatki: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


