
 



 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 

Wszyscy codziennie podejmujecie nowe wyzwania, realizujecie projekty i pomysły, które  
budują Aktywne Obywatelskie Leszno. Każde nowoczesne miasto korzysta z energii i twórczego 
potencjału swoich mieszkańców. Bo tylko Leszno pełne świadomych i aktywnych obywateli otwiera 
szansę dynamicznego, prospołecznego rozwoju.  

 
Dlatego od początku swojej prezydentury kładę ogromny nacisk na współpracę z 

organizacjami pozarządowymi. Dbam o to, byście mieli Państwo pełne wsparcie ze strony miasta. 
Czasy, gdy lokalna władza arbitralnie podejmowała decyzje i narzucała je społeczności odeszły w 
przeszłość. Tylko współpraca z organizacjami społecznymi, ruchami miejskimi, działaczami trzeciego 
sektora daje gwarancję budowy społeczeństwa obywatelskiego. 
 

Jedną z form takie współpracy jest Inicjatywa Lokalna, stanowiąca rodzaj obywatelskiej giełdy 
pomysłów. Umożliwia ona mieszkańcom Leszna aktywny udział w procesie decydowania o zmianach 
w przestrzeni miejskiej, architekturze, transporcie, kulturze i rekreacji czy tożsamości historycznej. 
Zdecydowanie stawiamy również na budżet obywatelski oraz promowanie wszelkich inicjatyw 
społecznych. Chcemy bowiem, by mieszkańcy mieli realny wpływ na proces wydawania publicznych 
pieniędzy.  
 

Informator, który biorą Państwo do ręki, to także ważne narzędzie promocji organizacji 
działających na rzecz naszej małej ojczyzny. Daje on bowiem mieszkańcom nie tylko możliwość 
zapoznania się z ludźmi pełnymi pasji i energii, ale również im samym ułatwia możliwość nawiązania 
korzystnej dla wszystkich współpracy.  
 
 
 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 
 

 
 
 
 



 
Szanowni Państwo,  
 

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Informator Leszczyńskich 
Organizacji Pozarządowych opracowany wspólnie przez przedstawicieli trzeciego sektora i 
leszczyńskiego samorządu.   

Organizacje pozarządowe (NGO) stanowią niezbędny element w kształtowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego, są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym 
rozwój Leszna. Pełnią także ważną rolę w życiu społecznym i gospodarczym oraz rozwijają 
aktywność obywatelską, a także kształtują liderów społecznych.  Powierzanie organizacjom 
pozarządowym zadań publicznych zwiększa efektywność i skuteczność ich realizacji. 

Na terenie Leszna zarejestrowanych jest  ponad  300 organizacji, są to organizacje o 
różnym profilu działania. Działalność NGOs oparta jest przede wszystkim  na posiadanym 
kapitale ludzkim, który stanowi ich największy zasób. Praca leszczyńskich NGO  znacząco 
wpływa na jakość życia w naszym mieście. Poza działalnością związaną z pomocą społeczną 
leszczyńskie organizacje pozarządowe działają w obszarze edukacji, wychowania, sportu, 
rekreacji, turystyki, kultury, sztuki, rozwoju lokalnego, profilaktyki, zdrowia oraz rozwijania 
hobby. Poprzez realizowanie własnych inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie 
przedsięwzięć władz miasta, w istotny sposób wzbogacają możliwości działania samorządu 
na rzecz mieszkańców. Podejmując ważne społecznie, kulturalne i sportowe zadania, 
przyczyniają się do jego rozwoju i kształtowania postaw obywatelskich. Nasze organizacje 
pozarządowe cechuje duże  zaangażowanie, entuzjazm, motywacja do pracy oraz dobre 
rozpoznanie i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Cechy te decydują o żywotności i 
sukcesach leszczyńskich organizacji, które podejmują coraz to więcej działań na rzecz 
różnych grup społecznych.  
 

Niezwykle ważne dla samorządu jest promowanie działań  leszczyńskich organizacji 
pozarządowych i pokazywanie ich szerokiemu gronu odbiorców.  Mając na uwadze dalszy 
rozwój tej współpracy oddajemy w Państwa ręce publikację, której celem jest przybliżenie 
wszystkim zainteresowanym organizacji pozarządowych działających w naszym mieście. W 
informatorze zamieszczone zostały podstawowe informacje dotyczące fundacji, 
stowarzyszeń, klubów sportowych oraz spółdzielni socjalnych, które działają na rzecz 
rozwoju lokalnej społeczności. Folder ma służyć nie tylko organizacjom pozarządowym, ale 
również mieszkańcom. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją również osoby, które 
dopiero myślą o podjęciu działalności społecznej.  Mamy nadzieję, że wydanie informatora 
przyczyni się do rozwoju współpracy między organizacjami i innymi podmiotami, wzrostu 
aktywności wśród mieszkańców, zwiększenia liczby osób działających w organizacjach, a 
także  zrodzą się kolejne, ciekawe inicjatywy społeczne. 
 
Dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym za współtworzenie z nami informatora.  
Życzymy Państwu udanej lektury, 
 
 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
 
 
 
 



 
CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony środowiska; 

 organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej; 

 promocja idei wolontariatu; 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców; 

 wspieranie procesu integracji europejskiej oraz współpracy pomiędzy organizacjami państw 
europejskich i innych; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego; 

 przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 

 organizowanie szkoleń, seminariów dla seniorów; 

 prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających 
samodzielność społeczną seniorów; 

 inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, miedzy innymi aukcje, wystawy, 
wernisaże, pokazy, odczyty, organizowanie festiwali oraz pojedynczych koncertów; 

 współpraca międzypokoleniowa. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Centrum Aktywności 
Twórczej 

ul. Zachodnia 6, Lasocice 
64-100 Leszno 

 

608 433 052 
888 496 548 

 

kontakt@fundacja-cat.pl 
www.fundacja-cat.pl  

www.facebook.com/fundacja.cat 

Biuro: 
ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno 

 
 
 

 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej oraz 
badań w zakresie objętym celami Fundacji; 

 organizowanie, prowadzenie konkursów, festiwali, koncertów, warsztatów naukowych, 
kursów, konferencji, szkoleń, seminariów mających na celu tworzenie, upowszechnianie 
i ochronę kultury; 

 edukacja kulturalna polegająca na edukowaniu i promowaniu twórczości dzieci, młodzieży 
i osób dorosłych utalentowanych artystycznie; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej i kulturowej; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych, m.in. aukcji, wystaw, wernisaży, pokazów, 
odczytów, imprez, festiwali, koncertów i innych o podobnym charakterze; 

 organizowanie zbiórek i loterii fantowych na rzecz Fundacji oraz osób pozostających pod 
opieką Fundacji; 

 prowadzenie i uczestnictwo w programach ochrony zasobów kulturowych; 

 realizowanie zadań publicznych zgodnych z celami Fundacji, jak i promowanie celów 
Fundacji m.in. w środkach masowego przekazu. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Centrum Sztuki 
Integracja 

ul. Fryderyka Chopina 38 
64-100 Leszno 

 

669 040 982 
 

 

fundacjacsi@o2.pl 
www.fundacjacsi.pl  

www.facebook.com/Fundacja 
Centrum Sztuki Integracja 

 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/Fundacja%20Centrum%20Sztuki
http://www.facebook.com/Fundacja%20Centrum%20Sztuki


 
CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 pomoc i integracja rodzin opiekujących się chorymi na zespół Dandy-Walkera oraz 
wyrównywanie szans chorych; 

 działalność charytatywna mająca na celu wspieranie chorych na zespół Dandy- Walkera i ich 
rodzin; 

 propagowanie wiedzy i informacji na temat diagnozowania, leczenia i rehabilitacji chorych 
na zespół Dandy-Walkera; 

 podejmowanie działalności na rzecz pomocy niepełnosprawnym – chorym na zespół Dandy- 
Walkera; 

 organizowanie i promowanie wolontariatu na rzecz chorych na zespół Dandy- Walkera. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Chorych na Zespół Dandy 
Walkera „Podaj dalej” 

ul. Bułgarska 5/10 
64-100 Leszno 

 

65 520 02 33 
608 104 315 

 

fundacja@dandy-walker.org.pl 
www.fundacja.dandy-walker.org.pl   

www.facebook.com/podajdalej17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia; 

 wspieranie inicjatyw społecznych; 

 pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

 działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; 

 organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji Stowarzyszenia. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Delhan Uśmiech  
w Barwach Tęczy 
ul. Budowlanych 5 
64-100 Leszno 

 
781 025 025 

 

biuro@fundacjadelhan.pl 
www.fundacjadelhan.pl  

www.facebook.com/Fundacja-DELHAN-
Uśmiech-w-barwach-tęczy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 otaczanie pomocą osób i rodzin najuboższych i dysfunkcyjnych, głównie tych do których 
z różnych przyczyn nie dociera żadna pomoc; 

 regularne spotykanie się  z Seniorami leszczyńskiego Domu Pomocy Społecznej; 

 prowadzenie różnorodnych działań na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych 
i osamotnionych; 

 działalność charytatywna; 

 promocja i ochrona zdrowia, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania; 

 wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób, 
ucharakteryzowanych na clowny, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają 
czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach 
szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych; 

 zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu 
udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej; 

 terapia śmiechem. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja „Dr Clown” 
ul. Słowiańska 59B 
64-100 Leszno 

 
694 414 458 

 

leszno@drclown.pl 
anna.paszczuk@drclown.pl 
www.drclown.pl  

www.facebook.com/Fundacja ”Dr 
Clown” Oddział Leszno 

 
 
 
 
 
 

mailto:leszno@drclown.pl
http://www.facebook.com/Fundacja


 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony, podtrzymywania, ożywiania 
i prezentowanie kultury i tradycji ojczystej, oryginalnego dziedzictwa kulturowego małych 
ojczyzn w regionie południowo-zachodniej Wielkopolski – wsi, małych miast i gmin – miejsc 
urodzenia, zamieszkiwania i aktywności życiowej; 

 ożywianie i  pobudzanie sił kulturotwórczych różnych środowisk w małych ojczyznach  
południowo-zachodniej  Wielkopolski  do rozpoznawania własnych tradycji i podejmowania 
inicjatyw w celu ich prezentowania i kultywowania; 

 wspieranie ruchów społecznych i kulturalnych w lokalnych i regionalnych środowiskach 
małych ojczyzn w podejmowaniu i realizacji praktycznych przedsięwzięć służących 
podtrzymywaniu lokalnego dziedzictwa kulturalnego i współpracowania z takimi ruchami; 

 uczestniczenie poprzez zaangażowanie merytoryczne, organizacyjne, a także bezpośrednie 
uczestnictwo w projektach, programach, przedsięwzięciach, konferencjach, imprezach etc.,  
zarówno krajowych jak i zagranicznych, podejmowanych, realizowanych i prowadzonych dla 
inspirowania, realizowania i osiągania celów, o których mowa w poprzednich punktach 
w innych regionach Polski, Europy i świata. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Dudziarz.eu – Centrum 
Tradycji i Folkloru 

ul. Bolesława Chrobrego 3a 
64-100 Leszno 

 
602 508 472 

 

fundacja@dudziarz.eu 
www.dudziarz.eu  

www.facebook.com/dudziarz.eu 

 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 rozwijanie zainteresowań muzycznych zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u dorosłych; 

 kształtowanie od najmłodszego pokolenia wrażliwości na sztukę, szacunku do niej i do jej 
twórców, poczucia estetyki, słuchu muzycznego, wyczucia rytmu, wartościowania danej 
dziedziny sztuki na podstawie poznanych kryteriów, jak również prawidłowej postawy, 
zachowania podczas odbioru przedstawień artystycznych; 

 przedstawienie dzieciom i młodzieży podstawowej wiedzy o muzyce i innych dziedzinach 
sztuki; 

 przekazywanie wiedzy na temat integracji europejskiej i korzyści z niej wynikających. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Edukacyjna „Pro Musica” 
ul. Geodetów 1 
64-100 Leszno 

 

65 529 24 88 
507 191 987 

 

promusica@op.pl 
www.pro-musica.org.pl  

www.facebook.com/fundacjapromusica 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 działalność charytatywna; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 udzielanie pomocy w każdym wymiarze osobom starszym; 

 udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Jesienny Uśmiech 
ul. Henryka Sienkiewicza 9 
64-100 Leszno  

607 757 979 
 

 

Fundacja@jesiennyusmiech.pl 
www.jesiennyusmiech.pl   

www.facebook.com/Fundacja-Jesienny-
Uśmiech 

 

PRZY FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH DZIAŁA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA 

 

 
Godziny otwarcia w poniedziałki, środy, piątki: 12.00-18.00 

Godziny otwarcia we wtorki i czwartki: 10.00-16.00 
Telefon: 530 211 615 



 
CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 prowadzenia, wspierania działalności rodzinnych domów pomocy społecznej; 

 wspierania przedsięwzięć mających za przedmiot poprawę świadczeń społecznych dla osób 
starszych, chorych i niepełnosprawnych; 

 ochrony zdrowia oraz ratowania życia, w tym działalność na rzecz osób starszych, chorych i 
niepełnosprawnych; 

 prowadzenia działalności informacyjnej i doradczej w zakresie wyboru placówek 
opiekuńczych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych; 

 prowadzenia działalności na rzecz poprawy poziomu świadczonych usług w placówkach 
opiekuńczych; 

 udzielania pomocy materialnej i niematerialnej potrzebującym, w szczególności osobom 
starszym, chorym, niepełnosprawnym i ich rodzinom; 

 inicjowanie i wspieranie oraz lub współrealizowanie projektów poprawiających warunki 
życia ludzi starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja London Polish Society 
Ul. Żniwna 28 
64 -100 Leszno  

508 834 118 

 
barbara_peciak@btoopenworld.com   

 
 
 
 

 



 
CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 działalność społeczna użyteczna w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na wszechstronnej 
pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób, 
zwłaszcza młodych, uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz ich rodzin i bliskich; 

 działanie na rzecz promocji zdrowia i trzeźwości, profilaktyki społecznej i edukacji. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Młodzi w Uzależnieniu – Filia 
Leszno 

ul. Leszczyńskich 32 
64-100 Leszno 

 
608 621 779 

 
fmwuleszno@wp.pl 

 

www.facebook.com/FundacjaMlodziWu
zaleznieniuFiliaLeszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Amosa Komeńskiego w Lesznie w kraju i poza granicami; 

 wspieranie władz Uczelni w pozyskiwaniu stałej kadry naukowej; 

 udzielanie pomocy materialnej PWSZ w Lesznie; 

 udzielanie pomocy materialnej kołom naukowym studentów działającym przy Instytutach 
PWSZ w Lesznie. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. Jana Amosa 
Komeńskiego 

ul. Adama Mickiewicza 5 
64-100 Leszno 

 
65 529 60 65 

 

kanclerz@pwsz.edu.pl 
www.fundacja.pwsz.edu.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACJA NA RZECZ 

ROZWOJU PAŃSTWOWEJ 
WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ 

IM. JANA AMOSA 
KOMEŃSKIEGO 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 przeciwdziałania, kompensacja i eliminacja negatywnych skutków transformacji ustrojowej; 

 szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego; 

 działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dyskryminacją, 
patologią; 

 świadczenie pomocy rodzinom z problemem uzależnienia; 

 wspieranie seniorów i osób niepełnosprawnych; 

 promowanie wolontariatu wśród mieszkańców miasta Leszna; 

 aktywacja społeczności lokalnej. 

KONTAKT 

 
 

 

Fundacja „Odzew” 
Al. Jana Pawła II 15a 
64-100 Leszno  

65 529 98 46 
609 530 557 

 

odzew@interia.pl 
www.odzew-leszno.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 wspieranie osób chorujących na boreliozę i zapobieganie jej zachorowaniom; 

 budowanie w społeczeństwie świadomości zagrożenia wynikającego z chorób 
przenoszonych przez kleszcze, a w szczególności boreliozy; 

 udostępnianie chorym informacji, które pomagają w uzyskaniu właściwej diagnozy 
i skutecznego leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze; 

 pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat chorób przenoszonych przez kleszcze; 

 tworzenie własnych oraz wspieranie organizacyjne, edukacyjne, informacyjne i finansowe 
innych programów, projektów i działań w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze, ich 
profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz życia z chorobą; 

 współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 
pozarządowymi. 

KONTAKT 

 
 

 

Fundacja Pomocy Chorym na Boreliozę 
Os. Wieniawa 58/3 
64-100 Leszno 

 
603 490 934  

 
fpcnb@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACJA POMOCY 

CHORYM NA BORELIOZĘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 działalność na rzecz dzieci i osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających 
specjalistycznego leczenia; 

 promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej dzieciom i osobom 
psychoruchowo niepełnosprawnym; 

 wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Totus 
Tuus” 

ul. Tadeusza Rejtana 43 
64-100 Leszno 

 
785 720 202 

 
biuro.totustuus@gmail.com 

 

www.facebook.com/Fundacja-Totus-
tuus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 ratowanie przed zniszczeniem i zapomnieniem drewnianych zabytków techniki i architektury 
takich jak wiatraki, młyny, stodoły, chaty itp.; 

 wspieranie muzeum młynarstwa i rolnictwa w Osiecznej; 

 ratowanie istniejących na terenie Leszna i kraju zabytków drewnianych(kuźnie, młyny, 
wiatraki, kapliczki); 

 wspieranie działań na rzecz ratowania zabytków drewnianych. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja "Ratujmy Zabytki 
Drewniane" 

ul. Jana Dekana 8 
64-100 Leszno 

 
601 567 032 

 
jar1@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUNDACJA „RATUJMY 
ZABYTKI DREWNIANE” 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność charytatywna; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 pielęgnowanie tradycji lotnictwa polskiego; 

 promocja najlepszych szybowników młodej kadry; 

 nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Sportów Lotniczych 
„Młode Orły” 

ul. Szybowników 28 
64-100 Leszno 

 
506 179 302 

 

mlodeorly@gmail.com 
www.mlodeorly.org.pl  

  

 
 
 
 
 

 

 
FUNDACJA SPORTÓW 

LOTNICZNYCH „MŁODE 
ORŁY” 



 
CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka; 

 wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 profilaktyka i terapia w zakresie uzależnień, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 
społecznym; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia 
społecznego; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 

 działalność charytatywna; 

 organizowanie kampanii społecznych, akcji propagandowych, konferencji, festynów, 
koncertów, spektakli i innych wydarzeń kulturalnych; 

 prowadzenie biur porad obywatelskich i prawnych oraz innych form poradnictwa,  
prowadzenie centrów pomocy, centrów wspierania. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja strefaPL 
ul. Średnia 11 
64-100 Leszno  

609 601 969 

 

sekretariat@fundacjastrefa.pl 
www.fundacjastrefapl.pl  

www.facebook.com/fundacjastrefapl 

mailto:sekretariat@fundacjastrefa.pl


 

 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 pomoc i wspomaganie Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Lesznie; 

 pozyskiwanie środków na zakup sprzętu i leków; 

 działalność charytatywna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 podnoszenie standardów opieki medycznej nad pacjentami. 

KONTAKT 

 
 

 

Fundacja Urologii Leszczyńskiej 
ul. Tadeusza Rejtana 11/6 
64-100 Leszno  

601 818 157 

 
urologia.leszno@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNDACJA ROZWOJU 

UROLOGII 
LESZCZYŃSKIEJ 



 
 

CELEM FUNDACJI JEST M.IN.: 

 

 wspieranie szkolnictwa; 

 działania na rzecz oświaty oraz wychowania młodzieży. 
 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Wspierania Edukacji im. 
Zbigniewa Gorzelańczyka 

ul. Jeziorkowskiej 21 
64-100 Leszno 

 
603 923 547 

 
haynr@poczta.onet.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACJA WSPIERANIA 
EDUKACJI 

IM. ZBIGNIEWA 
GORZELAŃCZYKA 



 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 pomoc i lepsze życie dla bezdomnych i porzuconych zwierząt; 

 działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw, a zwłaszcza 
pomoc zwierzętom bezdomnym, zaniedbanym, krzywdzonym i wykorzystywanym do celów 
niezgodnych z ich naturą; 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 wspieranie działalności społecznej, kulturalnej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz 
ochrony zwierząt oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie humanitarnego 
traktowania zwierząt; 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zapobieganie okrucieństwu wobec 
zwierząt, resocjalizacja młodzieży trudnej, dzięki kontaktom ze zwierzętami a także 
organizowanie zajęć dla dzieci ze środowisk ubogich i rodzin patologicznych i ich 
angażowanie w akcje ratowania zwierząt i pomoc dla zwierząt uratowanych; 

 promocja i organizacja wolontariatu; 

 działalność charytatywna. 

KONTAKT 

 

 

Fundacja Zwierzęce SOS 
ul. Andrzeja Kmicica 69 
64-100 Leszno  

504 703 545  
668 045 313 

 
zwierzecesos@gmail.com  

 

www.facebook.com/Fundacja Zwierzęce 
SOS  

 
 

mailto:zwierzecesos@gmail.com
http://www.facebook.com/Fundacja


 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 

 wsparcie wszechstronnego rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Leszna oraz 
powiatu leszczyńskiego; 

 wspieranie przedsiębiorczości, współpracy rozwojowo – badawczej i innowacji na terenie 
Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego 

 prowadzenie debaty publicznej w sprawach istotnych dla Miasta Leszna oraz powiatu 
leszczyńskiego 

 ochrona i promocja Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego 

 edukacja szkoleniowa w sprawach istotnych dla Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego 

 prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących 
zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz porządku i bezpieczeństwa 
publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 

 współdziałanie z instytucjami, organizacjami, oraz organami samorządowymi na terenie 
Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców w 
sprawach dotyczących w szczególności: ochrony zdrowia; wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej; kultury, w tym Biblioteki Miejskiej i innych instytucji kultury; polityki 
prorodzinnej; wspierania i upowszechniania idei samorządowej; współpracy z instytucjami 
naukowymi 

KONTAKT 

 

 

Instytut Leszczyński 
ul. Narutowicza 59/2 
64-100 Leszno  

697 630 310 
783 025 841 

 

biuro@instytutleszczynski.pl 
www.instytutleszczynski.pl 

 

 

www.facebook.com/Instytut-
Leszczyński 

 
 
 
 

 
 

INSTYTUT LESZCZYŃSKI 

mailto:biuro@instytutleszczynski.pl
http://www.instytutleszczynski.pl/


       
CELEM FUNDACJI JEST M.IN.:  

 prowadzenie sekcji karate i judo Red Tiger Karate Leszno, organizacja Parkrun Leszno; 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 działalność charytatywna; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

 wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 

 promocja i organizowanie wolontariatu; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

KONTAKT  

 

 

 
Fundacja „Życie Cudem Jest” 
Oddział Leszno  
ul. St. Grochowiaka 6  
64-100 Leszno 

 

 

 
601 841 991  
507 120 540 

 

fundacja@fzcj.pl 
www.fzcj.pl   

www.facebook.com/Fundacja Zycie 
Cudem Jest 
 

http://www.facebook.com/Fundacja


 

PRZY FUNDACJI „ŻYCIE CUDEM JEST” DZIAŁAJĄ  

 
 
 
 
     
     
     
     
    
 
   

  

  
            
             
    

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CELEM TOWARZYSTWA   JEST M.IN.: 

 podnoszenie naukowego i fachowego poziomu farmaceutów 

 propagowanie postępów nauki wśród farmaceutów 

 zachęcanie i wdrażanie farmaceutów do pracy naukowej 

  dopomaganie farmaceutom w pracy zawodowej 

 współdziałanie w doskonaleniu i specjalizacji farmaceutów 

  propagowanie zasad deontologii farmaceutycznej 

 czuwanie nad całokształtem rozwoju i stanowiska farmacji w Rzeczypospolitej Polskiej 

  reprezentacja nauki i zawodu farmaceutycznego na terenie kraju i za granicą 

 współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu jej problemów - w 

szczególności z Ministerstwem Zdrowia, z Naczelną  

i Okręgowymi Izbami Aptekarskimi oraz ze związkami zawodowymi, zrzeszającymi 

pracowników ochrony zdrowia 

 roztaczanie opieki nad zabytkami i przedmiotami związanymi z dziejami farmacji 

KONTAKT 
 

 

Polskie Towarzystwo 
Farmaceutyczne Oddział Leszno   

500-283-458 

 
adamczak.maria@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/PTFar
m-Leszno  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/PTFarm-Leszno
https://www.facebook.com/PTFarm-Leszno


 

 
 

CELEM FUNDACJI   JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób działalność na rzecz integracji i reintegracji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  

 działalność charytatywna 

  ochrona i promocja zdrowia  

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 

  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie  

 wypoczynek dzieci i młodzieży 

  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  

 turystyka i krajoznawstwo  

 promocja i organizowanie wolontariatu  

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

 działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, w zakresie powyższych obszarów 
 Inna działalność: Fundacja posiada stacjonarny sklep z produktami medycyny naturalnej. 
Sklep mieści się w Lesznie przy ul. Kościelnej 3. 
 
 

KONTAKT 
 
 

 

Fundacja Zdrowa Natura 
ul. 55 Pułku Piechoty 34 
64-100 Leszno 
  

536723598 
 

 

www.zdrowanatura.org 
kontakt@zdrowanatura24.pl 
 

 

https://www.facebook.com/fundac
jazdrowanatura/ 

 
 
 
 
 

http://www.zdrowanatura.org/
mailto:kontakt@zdrowanatura24.pl


 

 
 
 

CELEM FUNDACJI   JEST M.IN.: 

 ochrona i promocja zdrowia  

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego  

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji  

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami  

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka  

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 
 
 

 

KONTAKT 
 
 

 

Fundacja Arena i Świat 
ul. Jasna 7b 
64-100 Leszno 
  

661275065 
 

 

www.fundacja-arena.pl 
fundacja.arena@gmail.com 
 
  

https://www.facebook.com/Funda
cja Arena i Świat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacja-arena.pl/
mailto:fundacja.arena@gmail.com
https://www.facebook.com/Fundacja
https://www.facebook.com/Fundacja


 
 
 
 
 
 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

 działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
 
 

KONTAKT 
 
 

 

Fundacja Extremalnie Aktywni             
ul. Kasztelańska 47/2  
64-100 Leszno  
 
 

 

607393959 
 
 
 

 
adamextremalnieaktywni@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/Funda
cja-ExtremalnieAktywni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEM FUNDACJI    JEST M.IN.: 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 

rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji 

KONTAKT 
 
 

 

Fundacja im. Huberta Mądrego 
ul. Słowiańska 16/3 
64-100 Leszno   

785 853 545 

 
fundacjahuberta@yahoo.com 

 

https://www.facebook.com/Funda
cja-im-Huberta-Mądrego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM TOWARZYSTWA   JEST M.IN.: 
 
 
 
 

CELEM FUNDACJI   JEST M.IN.: 

  wspieranie wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji polskiej kultury, literatury i 

sztuki w kraju i za granicą,  

  inicjowanie i upowszechnianie edukacji kulturalnej, literackiej i artystycznej,  

 zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych polskiego społeczeństwa w tym także członków 

środowisk polonijnych,  

 pielęgnowanie i krzewienie świadomości historycznej polskiego społeczeństwa. 

KONTAKT 
 

 

Leszczyńska Fundacja Kultury  
ul. Leszczyńskich 23 
64-100 Leszno  
  

730 388 885 

 
 

 

https://www.facebook.com/ 
Kulturalne Leszczyńskie   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/PTFarm-Leszno
https://www.facebook.com/PTFarm-Leszno


 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

Fundacja ProYourself planuje wprowadzić szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów z zakresu 
marketingu i promocji. Oferta skierowana jest głównie dla małych przedsiębiorstw oraz osób 
prywatnych. Szkolenia będą dotyczyć social mediów oraz skutecznej formy reklamy. Dodatkowo 
Fundacja chce oferować usługi tworzenia i edycji wideo, przygotowywanie materiałów reklamowych 
i stron internetowych. Misją fundacji ProYourself jest wspieranie startupów i osób prywatnych z 
zakresu autopromocji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 
 
 

KONTAKT 

 
 

 

Fundacja ProYourself 
ul. Sułkowskiego 46 
64-100 Leszno  

 781 092 027 

 

https://www.proyourself.pl/fundacja 
fundacjaproyourself@gmail.com 
  

https://www.facebook.com/FundacjaPr
oYourself  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.proyourself.pl/fundacja


 
 
 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

Fundacja Pro Idea podejmuje i wspiera wartościowe inicjatywy w obszarach: kultura i sztuka, 
zabytki, zdrowie, opieka społeczna, gospodarka, nauka, środowisko i inne... 
 
 

KONTAKT 

 
 

 

Fundacja Pro Idea 
ul. Włodarczaka 46/27 
64-100 Leszno  

 
 504 515 517 
 

 

fundacja@pro-idea.org 
www.pro-idea.org/ 
  

https://www.facebook.com/FundacjaPr
oIdea/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fundacja@pro-idea.org


 
 
 
 

CELEM FUNDACJI  JEST M.IN.: 

Fundacja Fucco powstała, aby wdrażać nowości technologiczne, zarówno ze sfery sprzętowej, jak i 
merytorycznej, do szkolnych placówek. 

KONTAKT 

 
 

 

Fundacja Fucco 
ul. Iglasta 6 
64-100 Leszno  

  
 
885 244 366 
  
 

 

biuro@fucco3d.com 
http://www.fundacjafucco.pl/  

https://www.facebook.com/pg/Fundacj
aFucco 

 
 

mailto:biuro@fucco3d.com


 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 propagowanie w środowisku przedsiębiorców sektora kultury i dobrych obyczajów 
w działalności gospodarczej; 

 podnoszenie konkurencyjności sektora; 

 stałe podnoszenie poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz jakości produktów 
i usług przedsiębiorstw sektora; 

 stworzenie platformy wymiany informacji o technologii i organizacji przedsiębiorstwa; 

 integracja środowiska przedsiębiorców sektora prowadzących działalność na terenie 
działania stowarzyszenia; 

 wzrost ilości miejsc pracy w sektorze; 

 stałe podnoszenie kwalifikacji kadr sektora; 

 propagowanie przedsiębiorczości ze szczególnym naciskiem na postawy proinnowacyjne. 

KONTAKT 

 

 

Klaster Poligraficzno-Reklamowy 
w Lesznie 

ul. Bolesława Chrobrego 35a 
64-100 Leszno 

 
65 529 29 47 

 

manus@data.pl 
www.poligrafia.leszno.eu 

 

 

www.facebook.com/klasterPR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 udzielanie się społecznie poprzez organizowanie imprez Airsoftowych oraz pokazów 
promujących Airsoft; 

 organizacja imprez charytatywnych i spotkań integracyjnych; 

 formowanie poprawnych postaw obywatelskich oraz promocji obronności;  

 podnoszenie poziomu kulturalnego i sprawności fizycznej młodzieży i dorosłych; 

 nabywanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie Airsoftu. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Airsoftu 
ul. Słowiańska 43/5 
64-100 Leszno 
 
Adres do korespondencji: 
Ul. Prochownia 21/19 
64-100 Leszno 

 
696 995 033 – Grzegorz Piórko 

 
lsa@spoko.pl 

 

www.facebook.com/Leszczynskie
StowarzyszenieAirsoftu 

 
 
 
 

http://www.facebook.com/LeszczynskieStowarzyszenieAirsoftu
http://www.facebook.com/LeszczynskieStowarzyszenieAirsoftu


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działalność charytatywna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 promocja i organizowanie wolontariatu; 

 wsparcie osób chorych na Parkinsona oraz opiekunów chorych na Alzheimera i choroby 
otępienne; 

 organizowanie różnych form pomocy i wsparcia dla osób chorych na chorobę Alzheimera 
i zaburzenia pokrewne, mających na celu poprawę jakości ich życia; 

 wzmacnianie psychologiczne opiekunów osób chorych na chorobę Alzheimera i zaburzenia 
pokrewne oraz włączanie ich do działań samopomocowych; 

 popularyzację wiedzy i problemów związanych z chorobą Alzheimera i zaburzeniami 
pokrewnymi; 

 współpraca w obrębie krajowym w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji 
Alzheimerowskich.  

Stowarzyszenie udziela każdemu pomocy w zakresie informacji o Leszczyńskim Stowarzyszeniu Osób 
z Chorobami Alzheimera i Parkinsona, jego działalności i możliwości innych ośrodków pomocy. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a 
64-100 Leszno 

 

667 505 212 
725 353 585 

 
alz.park.leszno@gmail.com 

 
www.facebook.com/LSOzCAiP 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 wspieranie działalności artystycznej i organizacyjnej Chóru Miejskiego „in” poprzez: 

popularyzację działalności Chóru; pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na 

działalność statutową; organizowanie spotkań okolicznościowych dla przyjaciół oraz byłych 

członków Chóru, 

 kształtowanie i upowszechnianie kultury  muzycznej; 

 promowanie dorobku artystycznego i kulturalnego Stowarzyszenia; 

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

 działania na rzecz nauki, edukacji muzycznej; 

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

 krzewienie idei zbiorowego śpiewania, wszelkiego rodzaju działalność społeczna  
i charytatywna na rzecz  chorych i niepełnosprawnych byłych członków chóru; 

 organizacja koncertów, spotkań, imprez muzycznych i rozrywkowych, konkursów  
i festiwali, wspólnych plenerów i warsztatów z pozostałymi grupami artystycznymi m.in. dla 
mieszkańców miasta Leszna; 

 wydawnictwo materiałów reklamowych, broszur, publikacji muzycznych oraz biuletynów. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Artystyczne  im. Fryderyka 
Chopina 

ul. Rejtana 31/1 
64-100 Leszno 

 
607 253 671 

 

ac.stachowiak@wp.pl 
www.chormiejskichopin.leszno.pl 
(zakładka: Stowarzyszenie) 

  

 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju, 
samorealizacji i adaptacji życiowej; 

 upowszechnianie problematyki przystosowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia 
społecznego; 

 popularyzowanie stosowanych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

 wspieranie inicjatyw zmierzających do minimalizowania niepełnosprawności dzieci i młodzieży; 

 upowszechnianie społecznego wspomagania opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną; 

 upowszechnianie idei integracji rozwojowej, zawodowej i kulturowej dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej ze środowiskiem społecznym osób niepełnosprawnych; 

 prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności inspirującej, upowszechniającej i wdrażającej 
w zakresie wszechstronnej opieki i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

 przedstawianie właściwym organom i instytucjom postulatów i opinii związanych z działalnością 
Stowarzyszenia; 

 współdziałanie z organami, instytucjami, placówkami i szkołami państwowymi, samorządowymi, 
zawodowymi, społecznymi i gospodarczymi; 

 organizowanie klubów dyskusyjnych, spotkań, kongresów, konferencji i odczytów w zakresie realizacji 
celów Stowarzyszenia; 

 prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej, oświatowej i wydawniczej 
w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia; 

 współpracę z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz celów 
Stowarzyszenia; 

 współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej; 

 organizowanie imprez o charakterze muzycznym i sportowym z udziałem dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 

KONTAKT 
 

 

 

 
Leszczyńskie Stowarzyszenie 

Dzieciom Niepełnosprawnym 
ul. Łaziebna 14 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 520 38 80 

 

nowa_elita@interbit.pl 
lsdn@interbit.pl 
www.lsdn.interbit.pl 

  



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia; 

 udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, 
organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich 
działalności kupieckiej; 

 współdziałanie w organizowaniu działalności handlowej i udzielanie w tym zakresie pomocy 
członkom; 

 propagowanie dobrych obyczajów kupieckich i stanie na straży ich przestrzegania 
w stosunkach między członkami Stowarzyszenia; 

 kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie 
gospodarności obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego; 

 współdziałanie z władzami samorządowymi i administracji rządowej w zakresie tworzenia 
korzystnych warunków działalności kupieckiej i innych inicjatyw gospodarczych oraz 
zaspokajania potrzeb społeczeństwa; 

 upowszechnianie wiedzy i prowadzenie poradnictwa w zakresie tych dziedzin prawa, które 
związane są z działalnością handlową; 

 integrowanie środowiska kupieckiego i organizowanie życia koleżeńskiego. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Handlowców „Starówka” 

ul.  Słowiańska 27 
64-100 Leszno 

 
603 103 503 – Danuta Balcerzak 

 

lshstarowka@gmail.com 
www.starowka.org 

 

 

www.facebook.com/LSHStarowkaLeszno 

 
 
 

http://www.facebook.com/LSHStarowkaLeszno


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 zmiana obyczajów i zachowań ludzkich poprzez propagowanie postaw abstynenckich, 
a w szczególności marginalizacji pijaństwa; 

 wspieranie ubogich i bezrobotnych; 

 udostępnienie i utworzenie stanowisk pracy; 

 organizowanie imprez, obozów terapeutycznych; 

 dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia; 

 udzielanie informacji w kwestii utrzymania trzeźwości; 

 prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o uzależnieniach, zwiększonym 
niebezpieczeństwie i o szkodach z nimi związanymi oraz propagowanie idei trzeźwości; 

 reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
„Klub Abstynentów” 

ul. Przemysłowa 27 
64-100 Leszno 

 

605 296 868 
65 520 50 46 

Kontakt od poniedziałku do niedzieli w godzinach 17.00-21.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LESZCZYŃSKIE 
STOWARZYSZENIE 

„KLUB ABSTYNENTÓW” 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.:  

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; 

 działalność charytatywna; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

 rozwijanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w ich 
rozwoju, samorealizacji i adaptacji życiowej; 

 popularyzowanie, stosowanie i realizowanie różnorodnych form rehabilitacji i rewalidacji dzieci 
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną; 

 wspieranie inicjatyw zmierzających do integracji społecznej; 

 prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej w zakresie realizacji celów 
Stowarzyszenia; 

 współdziałanie z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz celów 
Stowarzyszenia; 

 współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 

 

KONTAKT  

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem 
z Nami” na Rzecz Dzieci i 
Młodzieży 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną 

Al. Jana Pawła II 10 
64-100 Leszno 

 
65 520 40 04 

 

zssleszno@wp.pl 
www.zss-leszno.pl 
www.razemznami.com.pl  

www.facebook.com/Leszczyńskie-
Stowarzyszenie-Razem-z-Nami- 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 zniesienie barier psychospołecznych i psychofizycznych wynikających z przebytej choroby 
nowotworowej piersi; 

 organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do zwalczania 
i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa z przebytej choroby nowotworowej piersi; 

 popieranie prac naukowych, rehabilitacji; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

 zorganizowanie rehabilitacji kobiet po mastektomii; 

 działanie na rzecz profilaktyki raka piersi; 

 propagowanie czynnego, zdrowego stylu życia kobiet po mastektomii; 

 uświadamianie społeczeństwa na temat konieczności wykonywania badań profilaktycznych 
piersi, a w razie konieczności podejmowania szybkiego leczenia; 

 działalność sekcji ochotniczek (wolontariuszek) wśród kobiet po mastektomii. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacyjne „Amazonka” 

ul. Bolesława Chrobrego 37 
64-100 Leszno 

 
65 520 51 15 

 

amazonkileszno@op.pl 
www.amazonki.leszno.pl  

www.facebook.com/amazonkaleszno 

 
 
 
 

mailto:amazonkileszno@op.pl


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 popularyzacja sportu spadochronowego; 

 krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej; 

 pielęgnacja polskich tradycji spadochronowych; 

 promowanie miasta Leszna jako ośrodka lotniczego; 

 promowanie sportu spadochronowego jako aktywnej formy wypoczynku; 

 szkolenie członków stowarzyszenia na cele obronności kraju; 

 aktywne formy wypoczynku młodzieży; 

 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 rozwój stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie nowych członków, organizacja szkoleń 
spadochronowych. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Spadochroniarzy Feniks 

ul. Ludwika Zamenhofa 102/8 
64-100 Leszno 

 

603 301 198 
782 168 991 

 

lssfeniks.zarzad@gmail.com 
www.lssfeniks.pl  

www.facebook.com/LSS.Feniks.Leszno 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lssfeniks.pl/


 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 organizowanie wydarzeń rozwijających deskorolkowych; 

 tworzenie imprez deskorolkowych; 

 wspieranie sprzętowo Członków stowarzyszenia; 

 propagowanie i rozwój sportów ekstremalnych w Lesznie i w całej Polsce. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Sportów Ekstremalnych 

ul. Maltańska 9 
64-100 Leszno 

 

65 520 22 80 
609 100 424 

 

filip.wieczorek@lsse.org.pl 
www.lsse.org.pl   

www.facebook.com/lsseleszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:filip.wieczorek@lsse.org.pl


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 rozwijanie ruchu społeczno-kulturalnego skupiającego osoby uzdolnione artystycznie we 
wszystkich dziedzinach twórczości oraz animacji kulturalnej; 

 wyzwalanie inicjatyw kulturalnych, organizowanie imprez stwarzających możliwości dyskusji 
i wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z działalnością kulturalną (konkursów, 
festiwali, konferencji i sympozjów, spotkań literackich, muzycznych); 

 upowszechnianie sztuk wizualnych, organizowanie obozów, plenerów, warsztatów, 
promocja turystyki (wycieczki, rajdy); 

 organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Stowarzyszenie 
Twórców Kultury 

ul. Gabriela Narutowicza 69 
64-100 Leszno 

 
691 765 091 

 

lstk@leszno.edu.pl 
www.lstk.leszno.pl 

 

 

www.facebook.com/LstkLeszno 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lstk.leszno.pl/


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 przyczynienie się do pogłębienia ideowych, politycznych, patriotycznych i wychowawczych 
treści upowszechnianej kultury, twórczości artystycznej, działalności kulturalno-
wypoczynkowej i rozrywkowej; 

 krzewienie wiedzy o Wielkopolsce; 

 pobudzanie i rozwijanie za pomocą dostępnych Towarzystwu środków aktywności 
kulturalnej mieszkańców województwa, społecznej ochrony dóbr będących historycznym 
dziedzictwem kultury; 

 inspirowanie i koordynowanie działalności społecznej, w tym zwłaszcza działalności 
kulturalno-oświatowej, artystycznej i naukowo-badawczej w miastach, wsiach i zakładach 
pracy województwa; 

 czynny współudział w pracach nad ustaleniem kierunków oraz metod działalności kulturalnej 
w województwie; 

 popieranie rozwoju i popularyzowanie dorobku kulturalnego województwa, aktywizowanie 
twórczości artystycznej i naukowej związanej z regionem. 

KONTAKT 

 
 

 

Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne 
ul. Gabriela Narutowicza 69 
64-100 Leszno  

65 529 92 70 
603 775 115 

 

wrobel@interbit.pl 
www.leszczynskietowarzystwokulturalne.pl 

  

 
 
 
 
 



 
CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 upowszechnienie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Romana 
Maciejewskiego; 

 wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które 
podejmują takie działania; 

 promowanie młodych talentów muzycznych. 

 współpraca z osobami, instytucjami i stowarzyszeniami w zakresie 
upowszechniania muzyki; 

 organizowanie festiwali, koncertów, wystaw, konkursów, odczytów  i dyskusji; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

 współudział w inicjowaniu i koordynacji badań twórczości Romana 
Maciejewskiego; 

 prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 
kulturalną i towarzyską. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Muzyczne im. Romana 
Maciejewskiego 

ul. Bolesława Chrobrego 3 
64-100 Leszno 

 

65 520 53 55 
601 698 777 

 
annametera@wp.pl  

 

 

 
 
 
 

mailto:annametera@wp.pl


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 organizowanie i popieranie rozwoju badań naukowych i życia naukowego na terenie 
Wielkopolski we wszystkich dziedzinach wiedzy, w szczególności tych, które mają związek 
z subregionem leszczyńskim. W stosunku do władz i społeczeństwa Towarzystwo 
reprezentuje leszczyńskie środowisko naukowe, oświatowe i kulturalne, przedstawia jego 
osiągnięcia i zamierzenia; 

 włączenie do działalności Towarzystwa wybitnych uczonych wywodzących się z regionu 
leszczyńskiego i nauczycieli akademickich obecnie zaangażowanych w rozwój leszczyńskich 
szkół wyższych oraz przedstawicieli władz samorządowych, środowisk twórczych, 
gospodarczych i edukacyjnych; 

 dążenie do powstania w Lesznie autonomicznego środowiska naukowego; 

 ścisła współpraca i wspieranie działalności wyższych uczelni działających na terenie Leszna 
w zakresie zarówno rozwoju własnej kadry naukowej, jak i prowadzenia badań naukowych. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Przyjaciół Nauk 

ul. Adama Mickiewicza 5 
64-100 Leszno 

 
65 529 60 64 

 

kanclerz@pwsz.edu.pl 
www.ltpn.pwsz.edu.pl 

  

 
 
 

http://www.ltpn.pwsz.edu.pl/


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 organizowanie i rozwijanie wszelkich form nauki i treningu strzeleckiego; 

 podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków Towarzystwa, sprawności 
fizycznej i organizacyjnej; 

 podnoszenie umiejętności organizacyjnych i wykonawczych w zakresie obrony terytorialnej, 
obrony cywilnej i pokrewnych działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i suwerenności 
Państwa Polskiego; 

 szkolenie strzeleckie dla potrzeb obronności kraju oraz dla potrzeb ochrony osób i mienia 
oraz ochrony osobistej; 

 podejmowanie działań i współdziałania na rzecz ładu i porządku publicznego oraz 
obronności Państwa; 

 krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych, sił zbrojnych innych państw, działania na rzecz 
wychowania patriotycznego młodzieży. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Strzeleckie 

ul. Strzelecka 7 
64-100 Leszno 

 

65 520 44 94 
693 864 782 

 

gloock5@o2.pl 
www.lts.leszno.pl 

  

 
 
 
 
 
 

mailto:gloock5@o2.pl


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 wynajmowanie kortów tenisowych; 

 usługi w zakresie napraw sprzętu tenisowego; 

 organizowanie turniejów tenisowych; 

 zrzeszenie miłośników tenisa; 

 organizowanie szkoleń z zakresu nauki gry w tenisa dla dzieci i młodzieży; 

 organizowanie obozów tenisowych. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Tenisowe 

ul. Grota-Roweckiego 20 
64-100 Leszno 

 
607 519 543 

 
www.ltt.leszno.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ltt.leszno.pl/


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 organizowanie i rozwijanie żeglarstwa oraz jego popularyzacja; 

 upowszechnianie i wspieranie wiedzy żeglarskiej; 

 promowanie żeglarstwa; 

 promowanie aktywnego wypoczynku nad wodą; 

 promowanie walorów turystycznych naszego regionu.                        

KONTAKT 

 

 

Leszczyńskie Towarzystwo 
Żeglarskie 

ul. Świętokrzyska 2 
64-100 Leszno 

 

 
607 641 409 
 

 

michalbartlewicz@wp.pl 
info@leszczynskiezagle.pl  

www.facebook.com/LTZ.Leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@leszczynskiezagle.pl


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 współuczestnictwo w: kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, 
obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej; prowadzeniu działalności 
oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; wyrabianiu 
i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków 
i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych 
w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, 
jakimi są stany kryzysowe państwa; upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki,  rozwoju dyscyplin 
sportu, w tym sportu  wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia; 
rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz 
wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką; podejmowaniu działań we współpracy z ogniwami 
samorządowymi (między innymi miejskimi ośrodkami pomocy społecznej, poradniami 
psychologicznymi) w celu zapobiegania przestępczości i patologiom  społecznym wśród młodzieży; 
rozwijaniu współpracy z organizacjami i środowiskami osób niepełnosprawnych  w celu integracji ich 
z pełnosprawnymi; 

 upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej; 

 organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych; 

 propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań; 

 popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę 
przyrody i środowiska naturalnego; 

 szkolenie osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie uprawnień; 

 współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, z kierownictwami 
podmiotów gospodarczych, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz organizacji 
społecznych, w celu zapewnienia jak najlepszych warunków do działania LOK; 

 organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych; 

 wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, podręczników i skryptów o charakterze 
instruktażowym i szkoleniowym oraz materiałów popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia; 

 prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie; 

 prowadzenie działalności gospodarczej na ogólnie obowiązujących zasadach. 

KONTAKT 

 
 

 

Liga Obrony Kraju 
ul. B. Chrobrego 37  
64-100 Leszno  

513 184 251 

 

rolokleszno@gmail.com 

www.lok.org.pl 
  

 

http://www.lok.org.pl/


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez 
ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania 
i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz 
problemów i zagrożeń; 

 dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego 
zdrowia; 

 zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów 
i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym; 

 zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych 
i przyszłych pokoleń, w szczególności przez: zachowanie różnorodności biologicznej; 
zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego; stwarzanie warunków do 
zachowania ciągłości występowania gatunków roślin, grzybów i zwierząt wraz z ich 
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony; 
ochronę walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; 

 kształtowanie opinii publicznej w duchu troski o ochronę przyrody i środowiska 
przyrodniczego; 

 upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz kształtowanie kultury i etyki 
ekologicznej; 

KONTAKT 

 

 

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd 
Okręgu w Lesznie 

ul. Tama Kolejowa 5a 
64-100 Leszno 

 
65 520 77 07 

 

www.lop.leszno.pl 
lop@lop.leszno.pl  

www.facebook.com/lopleszno 

 
 
 

http://www.lop.leszno.pl/


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 pogłębianie wiedzy kulturalnej i doświadczenia swoich członków; 

 wymienianie doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości niesienie 
pomocy w zakresie socjalnym; 

 organizowanie międzynarodowych spotkań i seminariów, grupowych i indywidualnych 
wyjazdów studyjnych; 

 propagowanie i przeprowadzanie imprez młodzieżowych; 

 organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych; 

 podnoszenie wiedzy o policji w społeczeństwie oraz poprawę stosunków między 
społeczeństwem a policją; 

 podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej i ogólnej; 

 możliwość odreagowania stresów i łączących się z codziennymi obowiązkami policyjnymi, 
relaks i odprężenie w gronie osób rozumiejących psychiczne obciążenia spowodowane 
specyfiką ich profesji. 

KONTAKT 

 

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – 
Region Leszno 

ul. Ks. Teodora Korcza 3  
64-100 Leszno 

 
697 052 217 – Piotr Biliński 

 

LPBILUSIE@O2.PL 
www.leszno.policja.gov.pl  

www.facebook.com/IpaLeszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.leszno.policja.gov.pl/


CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi 
i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami; 

 wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy 
administracji publicznej; 

 działanie na rzecz ochrony środowiska; 

 informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach 
miejscowych oraz sposobach im zapobiegania; 

 rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu; 

 organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży w ramach 
działalności drużyn ZHP; 

 współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie; 

 współpraca z lokalną Jednostką Wojskową; 

 współorganizacja szkoleń z terenowymi oddziałami WOPR i PCK; 

 popularyzacja i szkolenia lotnicze we współpracy z Aeroklubem Leszczyńskim, Centralną 
Szkołą Szybowcową w Lesznie oraz Leszczyńskim Stowarzyszeniem Spadochroniarzy Feniks; 

 zamiar współpracy z organizowanymi oddziałami Obrony Terytorialnej Kraju; 

 nawiązanie i rozwijanie współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Ludności Urzędu Miasta Leszna; 

 budowa i rozwój bazy operacyjnej w oparciu o teren lotniska Leszno-Strzyżewice, 
szczególnie w kontekście budowy drogi ekspresowej w tej części miasta. 

KONTAKT 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna Miasta 
Leszna 

ul. Okrężna 19 
64-100 Leszno 

 

791 280 378 – naczelnik OSP 
Damian Gołembski 

 
ospmiastoleszno@wp.pl 

 

 

www.facebook.com/Ochotnicza-
Straż-Pożarna-Miasta-Leszna 

 

mailto:ospmiastoleszno@wp.pl


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 propagowanie i organizowanie działalności sportowej; 

 prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego w celu utrzymania i podwyższenia 
sprawności fizycznej kadry zawodowej; 

 popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji; 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń, kursów, itp.; 

 czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska, szerzenie 
wiedzy zdrowotnej i ekologicznej; 

 dbałość o wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu; 

 prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

 wspieranie młodzieży uczącej się o profilu policyjnym w krzewieniu kultury fizycznej i sportu; 

 prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie i 
patriotyczne. 

KONTAKT 

 

 

Policyjne Stowarzyszenie 
Sportowe „Pozytywnie 
Zakręceni” 

ul. Korcza 3 
64-100 Leszno 

 

65 523 14 60 
65 523 16 63 

 

 
pozytywniezakreceni@pozytywniez
akreceni.org.pl 
www.pozytywniezakreceni.org.pl 

 

 

www.facebook.com/Pozytywnie-
Zakręceni-Leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących; 

 zapobieganie cierpieniom ludzkim i ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym 
czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza 
z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, 
płci, religii, języka lub poglądów politycznych; 

 uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką; 

 promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy; 

 upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego; 

 prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań; 

 promocja honorowego krwiodawstwa; 

 opieka i pomoc socjalna, działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, 
chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych; 

 promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych; 

 organizacja szkoleń  z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE; 

 promocja wolontariatu. 

KONTAKT 

 

 

Polski Czerwony Krzyż 
ul. Adama Mickiewicza 2 
64-100 Leszno 

 

65 520 23 25 - PCK 
724 910 905 – SIM 

 

sim.leszno@pck.org.pl 
przem.1701@op.pl 
www.pck.pl  

www.facebook.com/pckleszno 

mailto:sim.leszno@pck.org.pl
mailto:przem.1701@op.pl
http://www.pck.pl/


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 działalność charytatywna; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 działalność na rzecz osób w wieku emeryt 
alnym; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne; 

 obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 

 promocja i organizowanie wolontariatu; 

 organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób starszych oraz 
różnorodnych form wypoczynku dla osób starszych; 

 prowadzenie dożywiania w całodziennych i popołudniowych klubach seniora oraz stołówek 
i jadalni; 

 udzielanie różnorodnej pomocy, głównie rzeczowej i finansowej; 

 organizowanie wczasów dla seniorów; 

 prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego; 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans. 

KONTAKT 

 

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Miejski w Lesznie 

ul. Gabriela Narutowicza 6 
64-100 Leszno 

 

65 520 31 33 
 

    

 

POLSKI KOMITET 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

ZARZĄD MIEJSKI 
W LESZNIE 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju; 

 popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą; 

 podnoszenie poziomu artystycznego członków PZChiO w ramach amatorskiego społecznego 
ruchu chóralnego i instrumentalnego; 

 społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia dzieci i młodzieży szkolnej; 

 kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków. 

KONTAKT 

 

 

Polski Związek Chórów i Orkiestr 
ul. Bolesława Chrobrego 37 
64-100 Leszno 

 
603 343 490 

 

tedpap@poczta.onet.pl 
lesznopzchio@wp.pl 
www.pzchio.pl 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 poprawianie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz ich 
uczestnictwo w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji 
publicznej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, 
gospodarczymi i spółdzielczymi; 

 inicjowanie i rozwijanie współpracy z bratnimi organizacjami i stowarzyszeniami procesów 
zmiany podejścia do osób starszych i problemu starzenia się oraz starań budowania nowego 
spojrzenia na „starość” w społeczeństwie; 

 integrowanie oraz aktywizowanie środowisk emerytów, rencistów i inwalidów do czynnego 
działania zespołowego poprzez organizowanie spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, 
przeglądów amatorskich zespołów artystycznych, wycieczek, festynów, pikników, rajdów; 

 reprezentowanie ich interesów wobec organów władz administracji publicznej 
i samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa. 

KONTAKT 

 

 

Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Oddział Rejonowy 
z siedzibą w Lesznie 

ul. Armii Krajowej 14 
64-100 Leszno 

 

65 520 79 80 
502 598 429 

 

pezeteri1@o2.pl 
wierant-27@wp.pl 
www.pzerii-leszno.pl   

www.facebook.com/pezeteri 

 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 stwarzanie  członkom  równych  warunków  umożliwiających  i  ułatwiających  realizację ich 
zamiłowań kolekcjonerskich, w szczególności filatelistycznych; 

 promowanie osiągnięć członków Koła w kraju i za granicą; 

 popularyzowanie polskich znaków pocztowych w kraju i za granicą;  

 doskonalenie zasad i sposobów kolekcjonerstwa; 

 kształtowanie i popularyzowanie wiedzy fachowej członków;  

 współpraca ze szkołami wszystkich szczebli oraz instytucjami kulturalno - oświatowymi w 
celu promowania i organizowania kolekcjonerstwa, w tym filatelistycznego, wśród dzieci i 
młodzieży;  

 organizowanie  wystaw,  konkursów  i  innych  imprez filatelistycznych  oraz  podejmowanie 
działań promujących inne dziedziny kolekcjonerstwa; 

 aktywne uczestnictwo w imprezach organizowanych w obszarze, na którym funkcjonuje 
Koło; 

 współpraca samorządem oraz organizacjami pozarządowymi. 

KONTAKT 

 

 

Polski Związek Filatelistów Koło 
Leszno 

ul. Na Skarpie 17 
64-100 Leszno 

 
607 652 195 – Lech Woźny 

 
lech.wozny@interia.eu  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 rehabilitacja i integracja społeczna, zawodowa i kulturowa osób z uszkodzonym słuchem; 

 zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem; 

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

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

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

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

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

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

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

 propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu  i rehabilitacji osób niesłyszących 
i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu 
słuchu; 

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

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

KONTAKT 

 

 

Polski Związek Głuchych - Terenowy 
Ośrodek Rehabilitacji i 
Wsparcia Społecznego  

ul. Bolesława Chrobrego 37 
64-100 Leszno 

 

65 520 71 81 
695 328 586 

 
pzg.leszno@o2.pl   

Dni i godziny otwarcia placówki i świetlicy: 
Poniedziałek-czwartek w godzinach 08.00-16.00. 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie hodowli gołębia pocztowego; 

 udział i organizacja zawodów sportowych (w odległości od 150 km do 1200 km). 

KONTAKT 

 

 

Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Okręg w Lesznie 

ul. Henryka Sienkiewicza 10 
64-100 Leszno 

 
502 746 850 

 

okreg.leszno@interia.pl 
www.pzhgp.leszno.pl 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 integracja osób chorych, organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej 
niewidomych, w także sportu turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dorosłych i dzieci; 

 działania na rzecz wydawania książek, czasopism i innych wydawnictw pismem punktowym, 
drukiem powiększonym  oraz na innych nośnikach dla niewidomych, a także na rzecz 
zwiększenia dostępności pomocy dydaktycznych; 

 wyrównywanie szans osób niewidomych w dostępie do informacji, edukacji oraz szeroko 
pojętej aktywności społecznej; 

 prowadzenie rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej, zawodowej osób 
niewidomych; 

 działania na rzecz zaopatrzenia osób niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny; 

 współdziałanie z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów 
socjalno-bytowych osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze 
pomocy społecznej; 

 działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych, pomoc w organizowaniu 
zawodowych środowisk niewidomych; 

 inicjowanie i opiniowanie regulacji prawnych dotyczących niewidomych; 

 organizowanie konferencji, sympozjów, konkursów; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz niewidomych 
z wykorzystaniem środków masowego przekazu i własnych publikacji oraz popularyzowanie 
zagadnień z zakresu profilaktyki i ochrony narządu wzroku. 

KONTAKT 

 
 

 

Polski Związek Niewidomych  
Koło Leszno  
ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a 
64-100 Leszno 

 
519 514 182 

 
antkowiak.jedrzej@gmail.com 

       https://www.facebook.com/PZNleszno 
Biuro czynne: 

Każdy wtorek w godzinach 12.00-14.00. 
Pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w godzinach 12.00-16.00. 

 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na 
cukrzycę 

 inspirowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostępu do 
leczenia i rehabilitacji 

 działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom 

 reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec 
władz państwowych i samorządowych 

 wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i z całego społeczeństwa 

 wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie diabetologii 

 udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej diabetykom i rodzicom nieletnich 
diabetyków 

 działanie na rzecz integracji środowiska diabetyków 

 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 

KONTAKT 

 

 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło Leszno 

ul. Aptekarska 1 
 
Adres do korespondencji 
ul. Bolesława Chrobrego 3A 
64-100 Leszno 

 
721 104 270 – Jadwiga Adamczak 

  
 

 

www.facebook.com/diabetycykolol
eszno 

 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia i osób chorych na cukrzycę wobec władz 
państwowych i samorządowych poprzez inspirowanie podejmowania tematyki opieki 
diabetologicznej przez sejm, rząd, ministerstwo zdrowia, organy lokalnej władzy i samorządowe oraz 
aktywny udział w nich; 

 współpraca z ministrem zdrowia oraz polskim towarzystwem diabetologicznym w celu wypracowania 
najlepszego modelu lecznictwa diabetologicznego, poziomu świadczeń i cen leków i innych urządzeń 
niezbędnych diabetykom; 

 organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych i całego społeczeństwa, w celu 
podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutków oraz samokontroli poprzez: działalność wydawniczą; 
szkolenia; turnusy rehabilitacyjno – szkoleniowe; prasę, radio, telewizję, internet; 

 integracja środowiska diabetyków i sympatyków poprzez pomoc, życzliwość i koleżeństwo 
propagowane przez: spotkania głównie w kołach; organizowanie wspólnego wypoczynku, sportu, 
zabawy, imprez kulturalnych; organizowanie uroczystości jubileuszowych jak i światowego dnia walki 
z cukrzycą; 

 udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków poprzez: poradnictwo 
prawne; reprezentowanie konkretnych interesów diabetyków ze znaczną niesprawnością wobec 
władz i instytucji; udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej i sprzętowej; aktywizację 
zawodową poszukujących pracy na otwartym i chronionym rynku pracy; udzielanie pomocy w wyjściu 
z uzależnień; rozwój informatyzacji komputerowej ogniw terenowych; organizowanie i prowadzenie 
badań oraz prac rozwojowych z zakresu ochrony zdrowia, rehabilitacji, sposobu życia i potrzeb 
diabetyków; 

 dbanie o rozwój stowarzyszenia poprzez wzrost liczbowy i skuteczność jego działania. 

KONTAKT 

 

 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków. Oddział 
Rejonowy w Lesznie, Koło 
Dzieci i Młodzieży 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a 
64-100 Leszno 

 

65 520 84 52 
661 096 420 – prezes Władysława 
Skorupińska 
 

Dyżury: 
Czwartek 09.00-13.00. 

 
 
 

POLSKIE 
STOWARZYSZENIE 

DIABETYKÓW 
ODDZIAŁ REJONOWY 

W LESZNIE 



 

 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie na rzecz graczy oraz fanów gier wideo oraz rywalizacji między nimi 

 wszelka promocja oraz popieranie działań związanych z promocją rynku wirtualnej 
rywalizacji oraz wspieraniem zawodników 

KONTAKT 

 

 
Polskie Stowarzyszenie E-Sportu 
64-100 Leszno  

737 588 295 

 
lesznomiastemesportu@gmail.com 

 

 

www.facebook.com/polskiestowarzysz
enieesportu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 poprawa ogólnego stanu zdrowia lub zapobieganie jego pogarszaniu; 

 poprawa sprawności psychoruchowej lub zapobieganie jej pogarszaniu; 

 poprawa sprawności procesów poznawczych; 

 rozwój samoakceptacji, samorealizacji osobowości poczucia własnej wartości, poczucia 
pewności siebie; rozwój umiejętności społecznych, w tym umiejętności komunikacji, 
umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych; 

 rozwój zainteresowania ludźmi i otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk 
i procesów w nim zachodzących; 

 wsparcie w rozpoznawaniu, rozumieniu i zaspokajaniu przez rodzinę potrzeb rozwojowych, 
psychicznych i społecznych dziecka; 

 wykształcenie korzystnych postaw społecznych wobec ludzi niepełnosprawnych 
w środowisku lokalnym; 

 wsparcie rodziny w kontaktach z placówkami opieki zdrowotnej, szkołami, poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami w zakresie oddziaływania 
rehabilitacyjnego i edukacyjnego oraz opiekuńczego. 

KONTAKT 

 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Dzienny Ośrodek 
Rehabilitacyjny – Edukacyjno-
Wychowawczy. Koło w Lesznie 

ul. Starozamkowa 14a 
64-100 Leszno 

 
65 529 64 74 

 

info@psoni-leszno.pl 
www.psoni-leszno.pl  

  

 
Koło prowadzi: 

 Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 

 Ośrodek Wczesnej Interwencji 

 Klub Terapii Zajęciowej 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. 

KONTAKT 

 

 

Regionalna Izba Przemysłowo-
Handlowa w Lesznie 

ul. 55 Pułku Piechoty 34 
64-100 Leszno 

 
65 529 56 56 

 

leszno@riph.pl 
www.riph.pl 

 

 

www.facebook.com/riphleszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 organizowanie wodnej służby ratowniczej; 

 współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami 
zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego; 

 udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych i awarii 
technicznych w tym powodzi i pożarów na wodach; 

 programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach 
i ochrony środowiska wodnego; 

 ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się; 

 występowanie do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej, rekreacji i sportu 
z pisemnymi lub ustnymi wnioskami o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób na 
swoim terenie działania lub wstrzymanie eksploatacji; 

 wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego oraz wydawanie zaświadczeń 
bezpieczeństwa kąpielisk, pływalni i innych zbiorników wodnych; 

 dokonywanie przeglądów kąpielisk, pływalni i parków wodnych oraz występowanie do organów 
administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń, jak również 
o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń; 

 prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych; 

 nadawanie stopni młodszych ratowników i ratowników wodnych; 

 nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania; 

 egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania; 

 opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym oraz sprzętu pływającego ogólnego 
stosowania; 

 krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków; 

 wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami; 

 prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej; 

 świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego. 

KONTAKT 
 

 

 

Rejonowe Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. 
Zarząd z/s w Lesznie 

ul. Strzelecka 7 
64-100 Leszno 

 

 

 
508 171 470 

 

woprleszno@op.pl 
www.wopr.leszno.pl 

  



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 planowanie i zorganizowanie życia sportowego przedszkolaków w oparciu o możliwości 
obiektowe i sprzętowe placówki oświatowej oraz o pomoc organizacyjną i materialną 
rodziców i sympatyków „Stowarzyszenia”;                                                                          

 angażowanie wszystkich przedszkolaków do różnorodnych form aktywności kulturalnej, 
turystycznej, ruchowej, artystycznej i proekologicznej, gier i zabaw dostosowanych do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;                                                                                                                                                

 organizacja i uczestniczenie w imprezach kulturalnych, artystycznych, proekologicznych, 
sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim;                                                                               

   organizowanie zajęć sportowych dla przedszkolaków placówki w celu wszechstronnego 
rozwoju ich sprawności fizycznej, kulturalnej, artystycznej, proekologicznej i umysłowej;                                                                               

  organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem cech 
prozdrowotnych;                                                                                                             

 organizowanie przedszkolakom różnorodnych form kulturalno-sportowych;                

  kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo 
w planowaniu i realizacji zadań „Stowarzyszenia”. 

KONTAKT 

 

Społeczne Stowarzyszenie 
Turystyczno-Sportowe 
Przyjaciel Przedszkolaka 

ul. Leona Włodarczaka 3 
64-100 Leszno 

 
65 520 31 87 

 

 

przedszkole18.leszno@gmail.com 
www.przedszkole18.com 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPOŁECZNE 
STOWARZYSZENIE 

TURYSTYCZNO-SPORTOWE 
PRZYJACIEL 

PRZEDSZKOLAKA 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 utrzymywanie łączności absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana 
Amosa Komeńskiego w Lesznie z macierzystą uczelnią oraz działalność na rzecz jej dalszego 
rozwoju; 

 skupianie absolwentów dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej; 

 krzewienie i kultywowanie osiągnięć naukowych i wychowawczych Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie i tym samym, przyczynianie się 
do rozwoju kultury narodowej; 

 budowanie relacji między Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jana Amosa 
Komeńskiego w Lesznie, a innymi, niż absolwenci osobami, które chcą wspierać rozwój 
i dobre imię Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego 
w Lesznie; 

 różnorodne świadczenia w ramach i na rzecz pomocy koleżeńskiej. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów 
PWSZ im. Jana Amosa 
Komeńskiego w Lesznie 

ul. Adama Mickiewicza 5 
64-100 Leszno 

 
65 529 60 60 

 

sa.pwsz.leszno@gmail.com 
www.pwsz.edu.pl 

 

 

www.facebook.com/Stowarzyszenie
-Absolwentów-PWSZ-im-J-A-
Komeńskiego-w-Lesznie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sa.pwsz.leszno@gmail.com


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 Propagowanie aktywnych forma spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych 
oraz dróg rozwoju osobistego 

 Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i krajoznawstwa raz rekreacji wśród 
dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów 

 Inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań powodujących wzrost aktywności 
społeczności lokalnych w sferze społecznej, gospodarczej i rekreacyjno-sportowej 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowejoraz 
wyrównywania szans tych osób i rodzin 

 Działalność społeczna i charytatywna 

 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej 

 Ochrona i promocja zdrowia 

 Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, 
oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  porządku publicznego oraz 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji 

 Działalność wspomagająca rozwój ratownictwa i ochrony ludności 

 Działalność wspomagająca rozwój szkoleń, doradztwa z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy 

 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

KONTAKT 

 

 Stowarzyszenie Active Group   

    

 
 

 

STOWARZYSZENIE  
ACTIVE GROUP 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 propagowanie mądrych adopcji zwierząt bezdomnych, 

 działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie i 
prowadzenie akcji edukacyjnych oraz współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne 
traktowanie zwierząt, 

 niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, udzielanie wsparcia 
placówkom/osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnymm współpracę z 
placówkami/osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, 

 kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, zwalczanie przejawów znęcania się nad 
zwierzętami, 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Adopcja z 
wyobraźnią 

ul. Niemiecka 1/6 
64-100 Leszno 

 
 

 
kontakt@adopcjazwyobraznia.pl   

 
 
 
 
 
 

 

STOWARZYSZENIE 
ADOPCJA  

Z WYOBRAŹNIĄ 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

 tworzenie we współpracy z zakładami ubezpieczeń programów ubezpieczeniowych 
wynikających z potrzeb rynku; 

 integracja środowiska i reprezentowanie interesów członków  SAW; 

 tworzenie programów informatycznych niezbędnych do kompleksowej obsługi klientów oraz 
wspierających pracę agenta; 

 organizacja specjalistycznych szkoleń; 

 udział w pracach legislacyjnych i produktowych mający na celu tworzenie produktów 
ubezpieczeniowych wynikających z potrzeb rynku ubezpieczeniowego; 

 udzielanie pomocy prawnej członkom w zakresie prowadzonej przez nich działalności 
gospodarczej; 

 opracowanie programów ubezpieczeniowych dedykowanych konkretnemu segmentowi 
klientów. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Agencji Wielkopolskich 
ul. Śniadeckich 15 
64-100 Leszno  

506 123 832 

 

maciejmatuszewski@sprimat.pl 
www.ubezpieczeniasaw.pl 

  

 
 
 
 
 
 

 
STOWARZYSZENIE 

AGENCJI 
WIELKOPOLSKICH 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 poznawanie innych mam z naszego miasta; 

 rozwijanie ścieżki zawodowej mam; 

 możliwość skorzystania ze szkoleń zawodowych; 

 organizowanie spotkań z prawnikiem i psychologiem; 

 oferowanie z naszą kartą członkowską zniżek w wybranych instytucjach; 

 organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych; 

 aktywizacja i integracja kobiet wychowujących dzieci oraz działania dla dzieci i młodzieży; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „Aktywna Mama” 
ul. Niepodległości 21/27, pok. 212 
64-100 Leszno 

  

 
m.flieger.am@gmail.com   

Biuro czynne w każdy piątek w godzinach 16.00-18.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA  JEST M.IN.: 

 organizacja i prowadzenie ligi halowej piłki nożnej; 

 organizowanie sekcji sportowych zgodnie z zainteresowaniami członków stowarzyszenia; 

 organizacja procesu szkolenia sportowego; 

 organizacja zawodów i imprez sportowych oraz branie udziału w zawodach i imprezach  
organizowanych przez powołane do tego organizacje i związki sportowe; 

 propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej; 

 stwarzanie warunków do osiągnięcia przez członków stowarzyszenia wysokiego poziomu 
szkolenia; 

 wydawanie materiałów sportowo-szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych 
materiałów propagandowo-informacyjnych; 

 organizacja wyjazdów szkoleniowych i sportowych - krajowych i zagranicznych. 

KONTAKT 

 

Stowarzyszenie „Alpha  – 
Autonomiczna Liga Piłki 
Halowej Amatorów” 

ul. Średnia 12  
64-100 Leszno 

 
65 529 74 14  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, umacnianie pozytywnego wizerunku zawodu 
oraz integracja środowiska; 

 udział w kształtowaniu polityki i praktyki bibliotecznej oraz informacyjnej w Polsce; 

 popularyzowanie działań sprzyjających rozwojowi bibliotek, bibliotekoznawstwa oraz 
dyscyplin pokrewnych; 

 zapewnianie dostępu bibliotekarzy do różnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego; 

 integrowanie środowiska zawodowego oraz budowanie prestiżu i szacunku społecznego dla 
zawodu bibliotekarza; 

 realizowanie zadań publicznych o charakterze działalności pożytku publicznego w zakresie 
nauki, edukacji, kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, integracji 
zawodowej i społecznej. 

KONTAKT 

 

 
 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich - Zarząd Oddziału 
w Lesznie 

ul. Bolesława Chrobrego 3 
64-100 Leszno 

 
65 520 53 55 

 

 
metodycy@mbpleszno.pl  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 wzmacnianie aktywności obywatelskiej tj.: wyszukiwanie i wspieranie liderów, budowanie 
partnerstw lokalnych, rozwijanie wolontariatu; 

 rozwój przedsiębiorczości społecznej tj.: tworzenie i wspieranie podmiotów ekonomii 
społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii 
zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej); 

 budowanie współpracy z podmiotami administracji publicznej w zakresie tworzenia prawa 
związanego z aktywnością obywatelską oraz w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu 
z przedsiębiorcami; 

 w ramach realizowanych projektów podmioty ekonomii społecznej (m.in. stowarzyszenia, 
fundacje, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji 
społecznej itp.) mogą bezpłatnie korzystać z: porad, informacji, szkoleń dotyczących m.in. 
aspektów prawnych, księgowych, promocyjnych, zarządzania, pozyskiwania środków na 
działania, realizowania i rozliczania projektów; 

 od 2013 roku Stowarzyszenie prowadzi Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 
(w tym zakresie posiada akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). 

KONTAKT 

 

 

 
Stowarzyszenie Centrum Promocji 

i Rozwoju Inicjatyw 
Obywatelskich PISOP 

Pl. Metziga 26/6 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 520 78 86 

 

 

pisop@pisop.org.pl 
www.pisop.org.pl  

www.facebook.com/centrumpisop 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 poprawa warunków życiowych i zdrowotnych osób z chorobami reumatycznymi oraz 
zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym; 

 reprezentowanie interesów osób z chorobami reumatycznymi wobec organów władzy 
i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród 
społeczeństwa; 

 podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych 
w społeczeństwie i wyrównywania skutków ich niepełnosprawności; 

 likwidacja barier psychologiczno-społecznych u reumatyków; 

 aktywizacja osób chorych na choroby reumatyczne, organizowanie imprez, wycieczek; 

 świadczenie wzajemnej pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej; 

 integrację społeczną; 

 propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i pomocy osobom potrzebującym zgodnie 
z wartościami chrześcijańskimi; 

 działalność informacyjna; 

 współtworzenie społeczeństwa obywatelskiego. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Chorych na Choroby 
Reumatyczne 

ul. Gen. Grota Roweckiego 20 
64-100 Leszno 

 

693 158 292 
510 273 153 

    

 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 promocja i rozpowszechnianie kultury brazylijskiej, afrykańskiej, portugalskiej; 

 promocja i propagowanie afro-brazylijskiej sztuki capoeira; 

 rozwijanie różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej poprzez 
aktywność fizyczną, muzyczną, taneczną i artystyczną i samoobronę; 

 integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich; 

 wyrównanie szans na prowadzenie aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży 
pochodzącej z rodzin ubogich, zagrożonych patologią, pochodzących z terenów wiejskich 
oraz wychowanków domów dziecka; 

 organizacja imprez zbiorowych o charakterze sportowym i kulturalnym; 

 przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu, ksenofobii oraz szeroko pojmowanej nietolerancji, 
dzięki współpracy między młodzieżą polską a społecznościami lokalnymi w innych krajach ze 
szczególnym naciskiem na młodzież Unii Europejskiej i Brazylii; 

 wspieranie i promocja wolontariatu; 

 wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej; 

 kreowanie wizerunku Leszna jako atrakcyjnego miejsca międzynarodowych konferencji; 

 spotkań, seminariów oraz wydarzeń kulturalno-promocyjnych i sportowych; 

 wspomaganie Członków Stowarzyszenia w działaniach mających na celu rozwój, 
samodoskonalenie i poszerzenie zakresu kompetencji w dziedzinie sztuki capoeira. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „Cultura Brasileira” 
ul. Ignacego Paderewskiego 13/10 
64-100 Leszno  

607 148 763 

 

kazik@capoeira-leszno.pl 
www.capoeira-leszno.pl  

www.facebook.com/Capoeira-
Unicar-Leszno-104173943034328 

 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 

 prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej i rekreacyjnej w środowisku 
zawodowym kolejarzy i ich rodzin, emerytów i rencistów kolejowych regionu leszczyńskiego 
oraz młodzieży szkolnej i mieszkańców Miasta Leszna. 
 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Domu Kultury 
Kolejarza w Lesznie 

ul. Dworcowa 4 
64-100 Leszno 

 
603 755 150 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STOWARZYSZENIE 
DOMU KULTURY 

KOLEJARZA W LESZNIE 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie w zakresie nauki, kultury, turystyki i sportu; 

 działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej; 

 inicjowanie rozwoju postaw obywatelskich i proeuropejskich; 

 pomoc mieszkańcom Leszna; 

 działalność na rzecz rozwoju Leszna; 

 organizowanie oraz współorganizowanie czasu wolnego mieszkańcom miasta Leszna; 

 czynny udział w życiu społeczno-politycznym; 

 pomoc najuboższym mieszkańcom miasta Leszna oraz regionu; 

 inicjowanie i prowadzenie działalności: wspierającej rehabilitację społeczno-zawodową osób 
niepełnosprawnych, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
charytatywno-opiekuńczej, dobroczynnej i przeciwdziałaniu patologiom społecznym; 

 obrona konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich mieszkańców Leszna; 

 podejmowanie działań w celu ochrony i rozwoju swobód demokratycznych i praw 
obywatelskich; 

 szkolenie i doskonalenie członków Stowarzyszenia oraz osób objętych działaniem 
Stowarzyszenia; 

 walka z bezrobociem w Lesznie; 

 działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej i ochrony środowiska. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „Działajmy dla 
Leszna” 

ul. Bolesława Chrobrego 22 
64-100 Leszno 

  

 
www.dzialajmydlaleszna.pl 

 

www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Działajmy-Dla-Leszna-
144000472387150 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00. 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

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

 kształtowanie świadomości społecznej i aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz pomocy 
ubogim; 

 działalność związana z pozyskiwaniem i nieodpłatną dystrybucją żywności; 

 nawiązywanie kontaktów z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób ubogich. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „ECHO” 
Al. Zygmunta Krasińskiego 30  
64-100 Leszno  

512 330 019 

 

stowarzyszenie-echo@wp.pl 
www.stowarzyszenie-echo.pl  

www.facebook.com/Stowarzyszenie.ECHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwanie pasji życiowych oraz dróg 
rozwoju osobistego; 

 inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań powodujących rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, wzrost aktywności społeczności lokalnych w sferze społecznej, gospodarczej 
i rekreacyjno-sportowej; 

 upowszechnianie sportu, kultury fizycznej, rekreacji oraz turystyki i krajoznawstwa, wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych oraz seniorów; 

 prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej; 

 prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 reprezentowanie interesów osób i organizacji czynnie zaangażowanych w aktywizację społeczności 
lokalnej oraz interesów tej społeczności wobec władz państwowych i samorządowych; 

 promowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz lokalnych tradycji 
i zwyczajów; 

 pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między krajowymi, zagranicznymi 
i międzynarodowymi organizacjami lub instytucjami o takim samym lub podobnym profilu działania; 

 promowanie i organizacja wolontariatu; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej i sportowej. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Fitnokracja 
ul. Wolności 12/6 
64-100 Leszno  

603 455 305 

 

fitnokracja@gmail.com 
www.fitnokracja.pl  

www.facebook.com/stowarzyszeniefit
nokracja 

 
 
 

mailto:fitnokracja@gmail.com


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 promocja motoryzacji w regionie leszczyńskim oraz utrzymywanie kontaktów z klubami 
motoryzacyjnymi działającymi na terenie całego kraju; 

 promocja marki BMW; 

 zrzeszanie sympatyków marki BMW; 

 organizacja spotkań dla członków stowarzyszenia oraz zlotów BMW dla gości z całego kraju; 

 organizacja pikników i zabaw dla mieszkańców miasta Leszna w celu promocji marki BMW; 

 działalność charytatywna. 
Stowarzyszenie FM BMW Grupa Zachód współpracuje z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym 
w Łaszynie k. Rawicza. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie FM BMW Grupa Zachód 
ul. Batorego 1  
64-100 Leszno 

  

 

klub@bmw-gz.pl 
www.bmw-gz.pl  

www.facebook.com/FM-
BMW-Grupa-Zachód- 

 
 
 
 
 
 
 
 



         
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 integracja społeczności (szczególnie społeczności lokalnej) poprzez aktywność fizyczną  
i osobiste zaangażowanie uczestników zajęć w kształtowanie pozytywnych postaw; 

 prowadzenie sekcji Kendo Leszno; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sport; 

 promocja i ochrona zdrowia; 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Hiperaktywni.pl 
ul. Władysława Broniewskiego 17 
64-100 Leszno  

507 120 540 

 
www.hiperaktywni.pl 

 
www.facebook.com/hiperaktywnipl- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hiperaktywni.pl/


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działalność o charakterze zadaniowo – formacyjno – rekolekcyjnym, turystyczno – 
pielgrzymkowym, opiekuńczym, może być realizowana na terenie Polski i poza jej granicami, 

 Stowarzyszenie Katolickie Seniorów jest organizacją seniorów świeckich, którzy zgodnie ze 
swym światopoglądem zajmują się nauką społeczną Kościoła, 

 kształtowanie i pogłębianie świadomości narodowej i religijnej, poczucie odpowiedzialności 
za rozwój i służbę Kościołowi i narodowi, 

 pracę moralną i intelektualną nad wychowaniem człowieka, kształtowaniem osobowości 
ludzkiej w oparciu o naukę Kościoła oraz tradycję kultury narodu polskiego, 

 niesienie pomocy materialnej i duchowej niepełnosprawnym, chorym, starcom, seniorom i 
wielodzietnym rodzinom, 

 zwalczanie przyczyn patologii społecznej jak narkomania, alkoholizm, chuligaństwo, zanik 
wartości moralnych, marnotrawstwo i niedbalstwo w wykonywaniu obowiązków, 

 działalność w zakresie tworzenia, pogłębiania kultury chrześcijańskiej, artystycznej, 
intelektualnej, obyczajowej i turystyki pielgrzymkowej 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Katolickie 
Seniorów im. Jana 
Pawła II 

ul. Ludwika Zamenhofa 88 
64-100 Leszno 

   

    

 

 
 
 
 

 

STOWARZYSZENIE 
KATOLICKIE SENIORÓW 

im. JANA PAWŁA II 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 propagowanie zasad bezpiecznej jazdy motocyklem; 

 pogłębianie wiedzy o motocyklach; 

 popularyzacja idei ruchu motocyklowego oraz turystyki motocyklowej; 

 ochrona praw i interesów wszystkich osób związanych z środowiskiem motocyklistów; 

 organizacja i współpraca w organizacji imprez masowych dla dzieci, młodzieży i lokalnych 
środowisk, imprez charytatywnych i niosących pomoc ludziom w różnego rodzaju 
potrzebach; 

 współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami, organizacjami 
i instytucjami w realizacji celów regulaminowych; 

 szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków 
drogowych; 

 integrację środowiska motocyklistów; 

 uczestniczenie w zlotach i imprezach motocyklowych; 

 organizowanie zlotów i imprez motocyklowych; 

 organizowanie pomocy charytatywnej i udział w akcjach charytatywnych; 

 udzielanie pomocy motocyklistom poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie „Klub Motocyklowy 
Bikers Legion Leszno” 

Os. Wieniawa 32 lok. 7 
64-100 Leszno 

 
603 603 049 

 

robertgosciniak@tlen.pl 
www.bikerslegion.leszno.eu  

www.facebook.com/MotoLegionLeszno 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:robertgosciniak@tlen.pl
http://www.bikerslegion.leszno.eu/


 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działalność społeczna, edukacyjna, oświatowa oraz charytatywna  

 kształtowanie życia kulturalnego i społecznego 

 upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i ekologii 

 promocja i organizacja wolontariatu 

 prowadzenie działalności i charytatywnej oraz wspieranie osób w trudnej sytuacji 

 przeciwdziałanie wszelkim formom brutalizacji i wulgaryzacji życia społecznego 

 współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie pomocy 
społecznej i socjalnej 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „Kolory” 
ul. Klonowicza 14/5 
64-100 Leszno  

530 426 418 

 

biuro@hospicjum-kolory.pl 
www.hospicjum-kolory.pl 

 

 

www.facebook.com/stowarzyszeni
ekolory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@hospicjum-kolory.pl


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 doprowadzenie do pełnej samorządności oraz podniesienie standardu życia wszystkich 
mieszkańców Ziemi Wielkopolskiej; 

 reprezentowanie i obrona wspólnych interesów Wielkopolan; 

 propagowanie i ochrona dziedzictwa historycznego Wielkopolski; 

 budowa społeczeństwa obywatelskiego; 

 praca na rzecz wzrostu znaczenia i bogactwa Rzeczypospolitej poprzez uczestnictwo 
w zrównoważonym rozwoju Wielkopolski jako nowoczesnego regionu w zjednoczonej 
Europie; 

 zmiana relacji pomiędzy społeczeństwem obywatelskim, a państwem. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie 
„Konfederacja 
Wielkopolan” 

ul. Edwarda Raczyńskiego 4 
64-100 Leszno 

 

519 648 255 
790 522 623 wiceprezes Marek Laskowski 
604 174 368 wiceprezes Zbigniew Zalesiński 
781 581 216 Sekretarz Generalny Wojciech Galuba 

  
 

www.facebook.com/Konfederacja-Wielkopolan- 

 
 
 
 
 
 

 
STOWARZYSZENIE 
„KONFEDERACJA 
WIELKOPOLAN” 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie w zakresie kultury, oświaty, nauki; 

 wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów; 

 organizacja międzynarodowych warsztatów Gospel, prowadzonych przez Teatr Małych Form 
„Scena Świadomości”. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Kulturalne 
"Kontakty" 

ul. Lipowa 40/4 
64-100 Leszno 

 
606 793 352 – prezes Irena Bajserowicz  

 
stowarzyszeniekontakty@op.pl  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 organizacja procesu szkolenia sportowego; 

 organizacja zawodów i imprez sportowych oraz branie udziału w zawodach i imprezach 
organizowanych przez powołane do tego organizacje i związki sportowe; 

 propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej; 

 stwarzanie warunków do osiągnięcia przez członków Stowarzyszenia wysokiego poziomu 
szkolenia, 

 prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa; 

 wydawanie materiałów sportowo-szkoleniowych, biuletynów informacyjnych oraz innych 
materiałów propagandowo-informacyjnych; 

 organizacja wyjazdów szkoleniowych i sportowych – krajowych i zagranicznych. 

KONTAKT 

 

 

Klub Karate  „Satori” Leszno 
ul. K. Karasia 20 
64-100 Leszno 

 

607 034 706 
609 205 888 
603 602 739 

 

kontakt@satorileszno.pl  
www.satorileszno.pl  

www.facebook.com/skf.satori.leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 organizacja masowych imprez sportowych i rekreacyjnych, w szczególności: Majówka z ABC 
– największy rajd rowerowy w Polsce; Leszczyński Maraton Rowerowy Bikefun Maraton – 
ogólnopolski maraton kolarski dla amatorów; Eco Bieg Sporting Maraton – maraton biegowy 
w Karczmie Borowej; 

 propagowanie aktywnego trybu życia poprzez sport, rekreację i rehabilitację ruchową; 
 wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży; 
 organizacja zawodów oraz imprez turystycznych; 
 udzielanie pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej; 
 udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych i wykluczonych; 
 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej; 
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych; 
 rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

 wydawanie publikacji; 

 rozbudzenie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego miasta, regionu, Polski 
i Europy. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 
„Życie jest piękne” 

ul. Słowiańska 63 
64-100 Leszno 

 
65 529 25 40 

 

abc@gazetaabc.pl 
stowarzyszenie@gazetaabc.pl  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 Pomoc w edukacji i wychowaniu młodzieży, jak również wyzwalanie inicjatyw zmierzających 
do ubogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży; 

 zakładanie lub pomoc w zakładaniu placówek edukacyjnych; 

 tworzenie warunków do pełnego rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego dzieci i 
młodzieży 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie „Leszczyńska 
Inicjatywa Oświatowa” 

ul. Łużycka 18 
64-100 Leszno 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STOWARZYSZENIE 
„LESZCZYŃSKA INICJATYWA 

OŚWIATOWA” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 gromadzenie darów w formie pełnowartościowej żywności od wszystkich podmiotów 
krajowych i zagranicznych z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów i norm 
sanitarno-epidemiologicznych; 

 magazynowanie, segregowanie, transport oraz rozdział otrzymanej żywności wśród osób 
potrzebujących według zasad ustalonych przez władze Stowarzyszenia; 

 podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie darczyńców i patronów dla 
przedsięwzięć odbywających się pod auspicjami Stowarzyszenia; 

 współpraca z władzami państwa i samorządowymi; 

 współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi działalnością 
Stowarzyszenia; 

 prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów, biuletynów 
oraz własnego czasopisma; 

 gromadzenie danych o podopiecznych będących w kręgu zainteresowania poszczególnych 
członków Stowarzyszenia; 

 organizowanie imprez okolicznościowych oraz o charakterze charytatywno-towarzyskim 
mających na celu powiększenie zasobów; 

 nawiązywanie kontaktów i współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami w Polsce i zagranicą. 

 organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszy, pracowników i innych osób 
zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia oraz udział w audycjach i programach 
radiowych i telewizyjnych. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Leszczyński Bank 
Żywności 

ul. Karola Marcinkowskiego 17 
64-100 Leszno 

 
517 604 284 

 

leszczynski.bank.zywnosci.grazyna.
banasik@wp.pl  

www.facebook.com/lbzisd 

 



 

 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 wsparcie i pomoc dla: rodziców/opiekunów dziecka z nieharmonijnym 
rozwojem/niepełnosprawnością, samotnych rodziców, osób bezrobotnych, osób 
borykających się z różnymi problemami; 

 prowadzenie autorskich programów rozwojowych i spotkań doradczych (indywidualnych lub 
grupowych) dla organizacji pozarządowych, ich podopiecznych, a także dla firm i instytucji; 

 prowadzenie szkoleń, prelekcji na wybrane tematy z zakresu motywacji, komunikacji, 
rozwoju itp.; 

 prowadzenie indywidualnych sesji coachingowych; 

 udzielanie osobom zgłaszającym się o pomoc wsparcia doradcy zawodowego; 

 wspieranie pomocą i radą rodziców wychowujących dzieci z nieharmonijnym 
rozwojem/niepełnosprawnością; 

 udzielanie rodzicom informacji, gdzie i jak uzyskać niezbędne zaświadczenia, opinie, 
orzeczenia, jak zorganizować rehabilitację, terapię, jak założyć subkonto dla 
gromadzenia 1%; 

 organizacja ciekawych spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich 
rodziców i opiekunów; 

 organizacja konferencji, eventów i spotkań motywacyjnych. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Mali Niewidzialni 
ul. Jana Ostroroga 78/1 
64-100 Leszno 

 

509 080 424  
 

 

maliniewidzialni@gmail.com 
magda.maliniewidzialni@gmail.com 
marta.maliniewidzialni@gmail.com 
www.maliniewidzialni.leszno.pl 

 

www.facebook.com/maliniewidzialniles
znopl 

 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 popularyzacja kręglarstwa klasycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 

 wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport, 

 organizacja imprez sportowych na kręgielni MOSiR w Lesznie, 

 Szkolenia techniczne w ramach kręglarstwa klasycznego, 

 organizacja okolicznościowych turniejów kręglarskich dla dzieci – Dzień Dziecka, Mikołajki 
itp. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Miłośników 
Kręglarstwa „Dobry Rzut” 

ul. św. Huberta 18 
64-100 Leszno 

 
604 551 539 – Hubert Pyzikiewicz 

 

www.dobryrzut.pl 
dobryrzut@wp.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dobryrzut.pl/
mailto:dobryrzut@wp.pl


 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 przeciwdziałanie narkomanii; 

 upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat negatywnych skutków prawnych, 
społecznych i zdrowotnych używania narkotyków; 

 terapia dla osób eksperymentujących z narkotykami; 

 leczenie osób uzależnionych; 

 podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych; 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem; 

 upowszechnianie i ochrona praw dziecka, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, oświaty, edukacji 
i wychowania, a także krajoznawstwa, kultury oraz ochrona dóbr tradycji; 

 promocja kultury fizycznej i sportu; 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym; 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie „MONAR”. Poradnia 
Profilaktyki, Leczenia i Terapii 
Uzależnień 

ul. Przemysłowa 27 
64-100 Leszno 

 
65 520 41 43 

 

monar-l-no@o2.pl 
www.leszno.monar.org   

www.facebook.com/Monar-Leszno-
853606021452046 

 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 pomoc osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem dorosłych osób z 
niepełnosprawnością intelektualną; 

 rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowanie ich do życia w rodzinie i 
społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im 
prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie; 

 propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób 
niepełnoprawnych; 

 działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz wypoczynku, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, oraz 
rehabilitacji społeczno-kulturowej osób niepełnosprawnych; 

 wspieranie działań umożliwiających likwidowanie barier dotykających osoby 
niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia, w tym barier w komunikowaniu się i dostępu 
do dóbr kultury; 

 działalność na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijania kontaktów, 
podejmowania współpracy i wspólnego działania z różnymi społecznościami i dzieleniu się 
doświadczeniami w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Nasz Dom 
Nasz Świat 

ul. Rynek 2 
64-100 Leszno 

 

Biuro: 692 116 592 
Prezes: 603 401 864 

 

 
biuro@ndns.pl 
www.ndns.pl  

 

www.facebook.com/naszdomnaszswiat 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 
Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w zakresie: 

 pozyskiwania środków finansowych na zakup sprzętu medycznego, 

 przyjmowania środków trwałych i oddawania ich w użyczenie innym podmiotom publicznym 
świadczącym usługi medyczne, 

 wspierania rozwoju kadry medycznej w zakresie wykonywania zabiegów chirurgicznych, 

 przyczyniania się do tworzenia nowych ośrodków wykonujących zabiegi chirurgiczne, 

 promowania współdziałania jednostek służby zdrowia z samorządem terytorialnym, 
sektorem państwowym i gospodarczym oraz w zakresie zabiegów chirurgicznych, 

 pomocy w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o podobnym 
charakterze, 

 prezentowania dorobku stowarzyszenia władzom państwowym, samorządowym, sektorowi 
gospodarczemu, 

 prowadzenia działalności charytatywnej, promowania innowacyjnych technik 
operacyjnych(ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów chirurgicznych, 

 wydawania publikacji dotyczących przedmiotu działalności stowarzyszenia. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Chirurgii Leszczyńskiej 

ul. Magazynowa 2 
64-100 Leszno 

 
502826936 

 
chirurgia_leszczynska@interia.pl   

 

 

 
 
 
 

mailto:Mail.chirurgia_leszczynska@interia.pl


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, zaburzeniom zachowania 
i zaburzeniom zdrowia psychicznego młodzieży i dorosłych poprzez działalność m.in. Młodzieżowego 
Centrum Profilaktyki „Alternatywa”, który realizuje poniży program: konsultacje i porady oraz grupy 
socjoterapeutyczne i rozwojowe dla młodzieży w wieku  13-22 lata z różnymi problemami, 
tj: w zachowaniu, emocjonalnymi,  eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi – pomoc 
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w różnych 
sferach życia nastolatka i rodziców; prowadzenie działalności edukacyjno-profilaktycznej nt. 
uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, inne używki, hazard, internet), agresja i samouszkodzenia, 
problemy w kontaktach i inne – dla młodzieży, rodziców nastolatków, pracowników instytucji; 
prowadzenie grup i warsztatów nabywania różnych umiejętności, tj. jak radzić sobie ze stresem, 
z agresją, jak rozwiązywać konflikty,  jak znaleźć swoje mocne strony i inne; realizacja projektów 
dotyczących profilaktyki uzależnień i dysfunkcyjnych zachowań, udział w licznych akcjach 
charytatywnych; prowadzenie przez wolontariuszy korepetycji dla uczestników zajęć mających 
kłopoty w nauce (zapraszamy wolontariuszy do współpracy – podpisujemy umowy o wolontariacie); 
organizacja i prowadzenie wyjazdowych programów profilaktyczno- terapeutycznych; 

 prowadzenie działań edukacyjno-profilaktyczno-terapeutycznych, mających na celu leczenie 
i promowanie zdrowego stylu życia dla rodzin nastoletnich dzieci i młodzieży; 

 współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i ośrodkami oraz osobami fizycznymi w zakresie 
zadań statutowych. 

KONTAKT 
 

 

 

Stowarzyszenie „Nasza Alternatywa” 
Młodzieżowe Centrum 
Profilaktyki „Alternatywa” 

Al. Jana Pawła II 6 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 529 74 94 
697 983 437 

 

nasza@alternatywa.leszno.pl 
www.alternatywa.leszno.pl   

www.facebook.com/MCP-Alternatywa-
Leszno-304562666246736 

godz. 08.00-15.00 – biuro MCP „Alternatywa” – zapisy na konsultacje, grupy, inne działania 
godz. 16.00-21.00 – prowadzenie zajęć grupowych, porad i konsultacji, warsztatów 

 

mailto:nasza@alternatywa.leszno.pl


 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 
69 pplot w Lesznie  

ul. Obrońców Lwowa 5 
64-100 Leszno 

 
65 529 33 39 

 

69pplot@wp.pl 
www.sor69pplot.pl 

 
 

 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną przez 
popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, 
turystyki i innych form mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej 
i psychofizycznej dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, jak również ich 
rodzin, o charakterze krajowym i międzynarodowym; 

 reprezentowanie sportu polskiego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w kontaktach z Narodowymi Programami Olimpiad Specjalnych; 

 wszelkie działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zmierzające do 
poprawy ich życia oraz oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej, której celem 
jest szeroko pojęte poszanowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich 
integracja ze społeczeństwem; 

 pozyskiwanie i organizacja wolontariatu na rzecz wspierania i rozwijania działań statutowych 

 ścisłe współdziałanie z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz 
organizacjami ich reprezentującymi; 

 przygotowanie i zabezpieczanie kadry instruktorskiej dla potrzeb organizowanych zajęć, 
zawodów, imprez, itp. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Olimpiady 
Specjalne Polska  – Sekcja 
Olimpiad Specjalnych 
„Szóstka”  

Al. Jana Pawła II 10 
64-100 Leszno 

 
507 977 779 

 

olimpiady@wp.pl 
szostka2@wp.pl  

www.facebook.com/olimpiadyszostka 

 
 
 

 

STOWARZYSZENIE 
OLIMPIADY SPECJALNE 

POLSKA – SEKCJA 
OLIMPIAD SPECJALNYCH 

„SZÓSTKA” 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie na rzecz rozwoju Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, na rzecz mieszkańców 
Miasta Leszna; 

 czynny udział w życiu społecznym Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego; 

 działanie w zakresie nauki, kultury, turystyki i sportu; 

 propagowanie nowych technologii; 

 inicjowanie rozwoju postaw obywatelskich i proeuropejskich; 

 pomoc mieszkańcom Miasta Leszna i regionu leszczyńskiego w trudnej sytuacji życiowej; 

 współpraca z krajowymi i europejskimi organizacjami społecznymi. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie PL 18 
ul. Kąkolewska 15E 
64-100 Leszno  

511 602 455 

 

stowarzyszenie@pl18.org 
www.pl18.org  

www.facebook.com/Stowarzyszenie-PL18-
798955570171124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 zrzeszenie osób niesłyszących, członków ich rodzin oraz innych osób, które wyrażą chęć działania na 
rzecz tego środowiska; 

 wszechstronna pomoc osobom niesłyszącym i innym osobom z uszkodzonym słuchem, a także 
członkom ich rodzin oraz innym osobom, które wyrażą chęć działania na rzecz tego środowiska; 

  integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem ; 

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

 prowadzenie i organizowanie pracy społecznej, oświatowej, kulturalnej i zawodowej w środowisku 
osób niesłyszących i ich rodzin; 

 sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad 
dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących; 

 organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej (m.in. szkolenia, kursy) w różnych formach 
szkolnych i poza szkolnych, w szczególności w zakresie języka migowego; 

 organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszy, pracowników i innych osób, działających na rzecz 
stowarzyszenia; 

 organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu; 

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

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

 udzielanie pomocy socjalno-bytowej członkom i ich rodzinom; 

 aktywizację zawodową i promocję zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia na rynku pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

 współpracę z samorządami i innymi stowarzyszeniami, pomoc merytoryczną i doradczą; 

 prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania 
i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży; 

 wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

KONTAKT 
 

 

 

 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niesłyszącym SPON 
ul. Grodzka 4 
64-100 Leszno 

 

693 542 676 
607 809 944 

 
ganewa@wp.pl 

 

www.facebook.com/StowarzyszeniePo
mocyOsobomNieslyszacymSponLeszno 

mailto:ganewa@wp.pl


 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 wielopłaszczyznowa pomoc osobom starszym oraz osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej, 

 działalność na rzecz integracji oraz aktywizacji osób starszych w obszarze współdziałania 
społecznego i obywatelskiego, 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie „Pozytywka” 
Ul. Niepodległości 128/8 
64-100 Leszno 
 

 

665 595 946 – Bernadetta Ratajczak 
697 720 105 – Witold Wachowiak 

 

kontakt@pozytywkaleszno.pl 
pozytywkaleszno.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontakt@pozytywkaleszno.pl


 
 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 pozyskiwanie środków finansowych 

 działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 

 wspieranie działalności statutowej Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie; 

 działanie w zakresie kształtowania właściwej osobowości i rozwijanie psotaw moralnych 
uczniów 

 realizowanie wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów 
członków stowarzyszenia 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Przyjaciel Szkoły 
ul. Rumuńska 6ab 
64-100 Leszno 

 
65 520 02 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIEL SZKOŁY  



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 wielokierunkowe inicjowanie i wspieranie działań na rzecz Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie, 

 zapewnienie najlepszych warunków edukacyjnych i wychowawczych dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Lesznie; 

 wspieranie nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 10 w podnoszeniu kwalifikacji a także do wspierania 
działań na rzecz unowocześniania bazy szkolnej; 

 wspieranie rozwoju uczniów w podstawowej edukacji szkolnej; 

 rozbudzanie zainteresowań poprzez ofertę pozalekcyjną; 

 kształcenie i edukowanie w duchu prozdrowotnym i prospołecznym; 

 promowanie placówki szkolnej jako innowacyjnego ośrodka wychowawczego na miarę XXI wieku; 

 integrowanie środowiska rodzicielskiego z gronem pedagogicznym w celu uzupełniania się w procesie 
wychowawczym dzieci; 

 organizowanie zajęć dodatkowych, które umożliwią dalszy indywidualny rozwój; 

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, spoza podstawowej oferty szkolnej; 

 promowanie aktywnych form spędzania czasu a także uczestniczenie w życiu społecznym miasta, 

 promocja Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie; 

 pomoc w remontach, oraz doposażeniu Szkoły Podstawowej  nr 10; 

 prowadzenie szkoleń dla rodziców, nauczycieli; 

 prowadzenie spotkań integracyjnych; 

 pozyskiwanie środków od sponsorów, z funduszy UE, a także z projektów kierowanych do organizacji 
pozarządowych; 

 współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, podmiotami a także współpracę 
międzynarodową. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Dziesiątki” 
ul. Jagiellońska 7 
64-100 Leszno  

655 204 008 
601 673 944 

 
info.grzegorzewska@wp.pl 

 

www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Przyjaciele-Dziesiątki 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie „Baśniowa Kraina”, 

 działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz dzieci, w szczególności 
uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie, 

 działalność kulturalna na rzecz dzieci, w szczególności uczęszczających do Przedszkola 
Miejskiego nr 20 w Lesznie, 

 krzewienie tożsamości historycznej, patriotycznej i demokratycznej wśród dzieci, w 
szczególności uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie, 

 kształtowanie postawy prowolnościowej, proekologicznej i prosportowej wśród dzieci, w 
szczególności uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie, 

 udzielanie wsparcia dla najbardziej potrzebujących dzieci, w szczególności uczęszczających 
do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie i ich rodzin, 

 działanie na rzecz utrzymania, wzbogacenia i modernizacji wyposażenia i bazy lokalowej 
Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie, 

 działania na rzecz integracji środowisk związanych z Przedszkolem Miejskim nr 20 w Lesznie, 
w tym dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 w Lesznie, ich rodziców, 
wychowawców, nauczycieli i osób które Przedszkole ukończyły. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Baśniowej Krainy w Lesznie 

ul. Kazimierza Karasia 11 
64-100 Leszno 

 

www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Przyjaciół-Baśniowej-Krainy 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 promocja I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie na terenie miasta, województwa, w kraju oraz poza 
jego granicami; 

 udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych osób; 

 działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów; 

 promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły i pomoc w rozwijaniu 
talentów; 

 pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji 
społecznych i zawodowych; 

 inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej; 

 promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej; 

 nawiązywanie kontaktów z absolwentami; 

 kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków oraz uczniów szkoły; 

 inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju 
szkoły; 

 dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych 
wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego 
i kulturalnego; 

 pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły; 

 pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia; 

 ochrona i promocja zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży; 

 upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 

KONTAKT 
 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół  I LO 
w Lesznie 

ul. Karola Kurpińskiego 1 
64-100 Leszno 

 
65 529 94 25 

 

lo1@leszno.edu.pl 
www.jedynka-leszno.pl 
(zakładka: O szkole/Przyjaciele I LO) 

 
 

 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 szerokie propagowanie i promocja ruchu harcerskiego; 

 pozyskiwanie wraz z Komendą Hufca ZHP Leszno kandydatów na instruktorów i zakładanie 
nowych drużyn harcerskich oraz gromad zuchowych; 

 stwarzanie warunków wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, 
emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka; 

 pomoc w odzyskiwaniu tożsamości harcerskiej przez byłych harcerzy i instruktorów; 

 nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu 
jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od nałogów; 

 upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: prawdy, 
sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, patriotyzmu, tolerancji 
i przyjaźni; 

 stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad 
podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi; 

 upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez 
cywilizację, kształtowanie potrzeb kontaktu z naturalną przyrodą. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa HUFCA ZHP 
LESZNO 

ul. Sokoła 20 
64-100 Leszno 

 
607 248 602 

 

sphleszno@go2.pl 
www.sph-zhp.leszno.pl 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja ruchu harcerskiego i wspomaganie 
działalności SPH „Małe Zatorze” w Lesznie w wykonywaniu jego statutowych zadań; 

 edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa, tradycji narodowych, 
ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, organizowanie turystyki oraz wypoczynku dzieci i 
młodzieży; 

 podejmowanie działań o pozyskiwanie finansowych środków publicznych, w tym funduszy 
unijnych, na przedsięwzięcia realizujące cele i zadania statutowe. 

 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Harcerstwa „Małe Zatorze” 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 
64-100 Leszno 

 
786 179 294  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ 

HARCERSTWA  
„MAŁE ZATORZE” 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 promocja Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie na terenie miasta, województwa, w kraju oraz poza 
jego granicami; 

 udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania 
szans tych osób, działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów; 

 kreowanie dobrego wizerunku szkoły oraz inicjowanie i organizowanie działań na rzecz społeczności 
szkoły, promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły i pomoc w 
rozwijaniu talentów; 

 współpraca z władzami szkoły oraz pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom 
młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych; 

 inspirowanie młodych do podejmowania działalności gospodarczej; 

 promocja kultury, w szczególności tworzonej przez młodych ludzi i do nich adresowanej; 

 nawiązywanie kontaktów z absolwentami; 

 kształtowanie postaw patriotycznych i społecznych środowiska wychowanków oraz uczniów szkoły; 

 inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły; 

 dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych 
wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i 
kulturalnego; 

 pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo-dydaktycznego, kulturalnego i materialnego szkoły; 

 pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia; 

 ochrona i promocja zdrowia, - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży - 
upowszechnianie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 

 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Sympatyków Zespołu Szkół 
Technicznych w Lesznie 

ul. Gabriela Narutowicza 74a 
64-100 Leszno 

 
65 529 94 35 

 
stowarzyszenie@zst-leszno.pl  

 

 

 

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ 

I SYMPATYKÓW ZESPOŁU 
SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

W LESZNIE 



 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności stowarzyszenia;  

 nawiązywanie kontaktów z absolwentami; 

 promocja zespołu szkół rolniczo-budowlanych w Lesznie na terenie miasta, województwa, w kraju oraz poza jego 
granicami; 

 organizowanie konkursów i wystaw szkolnych; 

 pomoc w budowie i remontach szkoły; 

 pomoc w zdobywaniu środków dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych; 

 wspieranie finansowe najuboższych uczniów; 

 organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych; 

 organizacja i finansowanie wycieczek szkolnych i wypoczynku dla dzieci; 

 kreowanie dobrego wizerunku szkoły; 

 współpraca z władzami szkoły; 

 inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie wychowanków na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły; 

 dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i współczesnego szkoły, jej zasłużonych 
wychowanków, nauczycieli i uczniów we wszystkich dziedzinach życia społecznego, oświatowego i kulturalnego; 

 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

 udzielanie pomocy społecznej uczniom i absolwentom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
osób; 

 działalność na rzecz niepełnosprawnych uczniów i absolwentów; 

 promocja talentów naukowych, artystycznych i sportowych uczniów szkoły i pomoc w rozwijaniu talentów, 
organizowanie spotkań absolwentów; 

 organizowanie lub współudział w organizowaniu obchodów rocznic istnienia szkoły; 

 opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych;  

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży; 

 ekologia i ochrona środowiska. 

KONTAKT 
 

 
 

 
 
 
 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyńskiej 
Szkoły Rolniczo-Budowlanej 

ul. 1 Maja 1 
64-100 Leszno 
 
splsrb@wp.pl 
sekretariat@zsrb.leszno.pl 
www.zsrb.leszno.pl 

 

 

 
 

65 529 94 30 

 
 
 
 

mailto:splsrb@wp.pl


 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 

 promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, w szczególności 
wśród ludzi młodych; 

 działalność kulturalno-oświatowa i rekreacyjno-sportowa na rzecz dzieci, młodzieży i 
dorosłych Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego i województwa wielkopolskiego; 

 oddziaływanie w zakresie wychowania estetycznego, podnoszenia kultury i obyczajowości 
życia codziennego i form towarzyskich; 

 rozwijanie aktywności społecznej, wrażliwości kulturalnej i artystycznej; 

 rozwijanie uzdolnień taneczno-muzycznych; 

 aktywne uczestniczenie w działalności artystycznej, oświatowej i wychowawczej; 

 pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań; 

 organizowanie wyjazdów na turnieje i przeglądy tańca oraz letniego i zimowego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży; 

 rozwijanie uzdolnień osób szczególnie utalentowanych tanecznie, popieranie i opieka nad 
nimi; 

 przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w szczególności wśród dzieci i 
młodzieży; 

 wpieranie działalności grupy mażoretek ODML przy Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie; 

KONTAKT 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Mażoretek 
Orkiestry Dętej Miasta Leszna 

ul. Spacerowa 13 
64-100 Leszno 

 

603 533 248 
697 458 305 

 

 

leszno.mazoretki@wp.pl 
www.mazoretkileszno.bt.pl 

 

 

www.facebook.com/Stowarzyszenie-
Przyjaciół-Mażoretek-Orkiestry-Dętej-
Miasta-Leszna 

 

 
 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 tworzenie nowej bazy dla szkoły poprzez adaptację szpitala miejskiego - nowa siedziba 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lesznie; 

 rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi artystycznemu 
dzieci; 

 wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które 
podejmują takie działania; 

 koncerty dla mieszkańców miasta Leszna, a także koncerty okazjonalne; 

 prowadzenie koncertów edukacyjnych 

 prowadzenie indywidualnej nauki gry na instrumentach - kursy, warsztaty, szkolenia. 
 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II Stopnia w 
Lesznie 

ul. Wałowa 3 
64-100 Leszno 

 

65 520 74 73 
65 520 81 79 

 

psmleszno@wp.pl 
www.www.psm.leszno.pl  
(zakładka: Stowarzyszenie) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 zrzeszanie sympatyków i miłośników Szwajcarii; 

 popularyzowanie Szwajcarii wśród mieszkańców Leszna i okolic. 

KONTAKT 

 

  

 
 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szwajcarii 

w Lesznie 
ul. Różana 8 
64-100 Leszno 

  

 

 
przyjacieleszwajcarii@gmail.com 

 

 

www.facebook.com/SPSWL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 wspieranie działań promujących szkołę popularyzacja historii szkoły, 

 współudział w rozwoju bazy materialnej szkoły, w tworzeniu lepszych warunków do pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, 

 wspieranie właściwego wyboru kariery edukacyjno-zawodowej uczniów 

 wpieranie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku 

 wspomaganie działań szkoły na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów w 
współpracy między społeczeństwami 

 pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej oraz innych instytucji 

 wspieranie aktywności i promowanie osiągnięć uczniów szkoły 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w 
Lesznie 

ul. Józefa Poniatowskiego 2 
64-100 Leszno 

 
65 529 24 07 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STOWARZYSZENIE 
PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU 

SZKÓŁ 
EKONOMICZNYCH  

W LESZNIE 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

 Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz  ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 promowanie turystyki i krajoznawstwa; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji. 

KONTAKT  

 
 

 

 
 
Stowarzyszenie Przystań Leszno 
ul. Prochownia 10/11 
64-100 Leszno 
 
 

  

 

 

przystanleszno@wp.pl 
www.przystanleszno.pl 

 

 

www.facebook.com/przystanleszno 
 

 

 
 
 
 
 

  

 

mailto:przystanleszno@wp.pl


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działanie w zakresie kultury, oświaty, nauki, turystyki i sportu; 

 propagowanie nowych technologii; 

 działanie na rzecz rozwoju postaw obywatelskich; 

 działanie na rzecz rozwoju kulturalnego i naukowego członków i osób objętych działaniem 
Stowarzyszenia; 

 działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu; 

 inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury; 

 działanie na rzecz ochrony środowiska; 

 działanie na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

 inicjowanie i aktywny udział w akcjach dobroczynnych. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Qltura 
ul. Karola Sułkowskiego 40/10 
64-100 Leszno  

691 221 973 

 

www.qltura.org 
stowarzyszenie@qltura.org 

 

 

www.facebook.com/Qltura 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.qltura.org/


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 promowanie wyścigów  Speedway Quadów; 

 organizowanie turniejów; 

 organizowanie imprez sportowych; 

 promocja sportu motocyklowego; 

 zrzeszenie miłośników Quadów; 

 krzewienie kultury fizycznej  na terenie działania Stowarzyszenia; 

 podnoszenie poziomu sportowego i przygotowanie zawodników do osiągania wysokich 
wyników; 

 nawiązywanie współpracy z organizacjami pokrewnymi w kraju; 

 propagowanie i promowanie wiedzy na temat Quadów. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Quady Leszno 
ul. Poznańska 31 
64-100 Leszno  

507 186 944 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 upowszechnianie w środowisku wojskowym tradycyjnych wartości wychowania w rodzinie; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć służących integracji wojskowej i cywilnych środowisk 
lokalnych; 

 współdziałanie z innymi stowarzyszeniami, związkami, organizacjami i instytucjami w kraju i za 
granicą; 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

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

KONTAKT 

 
 

 

 
Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 
ul. Racławicka 1 
64-100 Leszno 

 
 

 

 
 
605 888 506 

 

 

biuro@rodzinawojskowa.pl 
prezes@rodzinawojskowa.pl 
www.rodzinawojskowa.pl 

  
 

 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 naukę, edukację, oświatę i wychowanie; 

 krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 aplikowanie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej; 

 określanie programów poprawy infrastruktury sportowej; 

 prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz instytucji i samorządów;  

 organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i sportowych; 

 zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 

 współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 
kierowanie do nich postulatów; 

 udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej samorządom; 

 działalność inwestycyjną; 

 prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury 
Fizycznej i Sportu Powiatu 
Leszczyńskiego 

Pl. Kościuszki 4 
64-100 Leszno 

 
65 529 68 35 

 
oswiata@powiat-leszczynski.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działalność charytatywna; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 przeciwdziałanie alkoholizmowi; 

 profilaktyka w środowiskach osób dorosłych i młodzieży; 

 pomoc rodzinom patologicznym i zagrożonym; 

 Stwarzanie alternatywnych sposobów na spędzenie czasu wolnego wśród młodzieży. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „Ruch Trzeźwości” 
ul. Prochownia 25b 
64-100 Leszno  

883 965 785 
608 621 779 
65 520 20 08 

 
www.prochownia25b.cba.pl   

Klub czynny: 
W okresie wiosenno-letnim (tj. 01.04-30.09) w godzinach 15.00-19.00. 

W okresie jesienno-zimowym (tj. 01.10-31.03) w godzinach 17.00-21.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
STOWARZYSZENIE 

„RUCH TRZEŹWOŚCI” 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 prowadzenie działalności programowej i organizatorskiej w dziedzinie pomocy rodzinie 
i prawidłowego jej funkcjonowania, przeciwdziałania uzależnieniom, patologii społecznej 
oraz zaburzeniom zachowania; 

 skupianie się i ukierunkowywanie działalności na szerzeniu wiedzy o prawidłowym 
funkcjonowaniu rodziny, a także o moralno- prawnych, społecznych i zdrowotnych 
aspektach przemocy i uzależnień; 

 niesienie pomocy rodzinie we wszystkich aspektach jej funkcjonowania społeczno- 
emocjonalnego, w tym niepełnosprawnym członkom rodziny; 

 propagowaniu wartości rodziny i podnoszeniu kultury życia publicznego; 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i innym patologiom; 

 niwelowanie nieprawidłowych zachowań i dysfunkcji wśród dzieci i młodzieży głównie we 
współpracy z rodziną; 

 prowadzenie świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 
ośrodku psychoedukacji, zajęć alternatywnych – Yoga oraz klubu  zainteresowań; 

 realizowanie programów w stosunku do dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień, 
również edukacyjne dla rodziców i nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień, 
socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne prowadzone w szkołach; 

 prowadzenie poradni rodzinnej i dla młodzieży. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
Krokus 

ul. Adama Mickiewicza 2/3 
64-100 Leszno 

 
506 968 164 

 

poradnia.krokus@gmail.com 
www.poradniakrokus.leszno.pl  

https://www.facebook.com/poradniaro
dzinnakrokus/ 

 
 

mailto:poradnia.krokus@gmail.com


 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 promocja darta jako sportu na terenie województwa wielkopolskiego i poza jego granicami; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 propagowanie darta wśród dzieci i młodzieży; 

 reprezentowanie środowiska darterów w społeczeństwie, wobec organów państwowych, 
samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą, 
działalność charytatywna; 

 promocja i organizacja wolontariatu. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Steel Dart Leszno 
ul. Ludwika Zamenhofa 24 lok. 3 
64-100 Leszno  

509 601 340 

 
d.makiewicz@op.pl 

 
www.facebook.com/Steel-Dart-Leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 urozmaicenie życia wszystkim ludziom z rejonu leszczyńskiego, a szczególnie kibicom 
żużlowym; 

 tworzenie wraz z klubem Unii Leszno najlepszego widowiska żużlowego; 

 reprezentacja wszystkich grup kibicowskich działających na stadionie; 

 popularyzacja żużla, kultury fizycznej, zasad fair play; 

 popularyzacja wiedzy o naszym klubie; 

 promocja Miasta Leszna; 

 godne reprezentowanie klubu i Miasta poza jego granicami. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Sympatyków 
Klubu Unia Leszno  

ul. Dożynkowa 43/3 
64-100 Leszno 

 
667 177 011 

 

info@1938.pl 
www.1938.pl  

www.facebook.com/sskul1938 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@1938.pl


 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej członków; 

 aktywizacja społeczna członków UTW; 

 upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej; 

 wpływanie na kształt materialnych, instytucjonalnych, intelektualnych i fizycznych 
warunków życia swoich członków poprzez podejmowanie lub popieranie inicjatyw 
zmierzających do osiągnięcia konkretnych skutków. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Lesznie 

ul. Łaziebna 14 
64-100 Leszno 

 

665 002 360 
65 529 63 37 

 

utw.leszno@interia.pl 
www.utw.leszno.pl 

  

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-13.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 angażowanie społeczności lokalnej do pomocy w realizacji zamierzeń Stowarzyszenia; 

 wspieranie inicjatyw społecznych; 

 pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są 
one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 

 działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym; 

 organizowanie prac społecznych na rzecz instytucji Stowarzyszenia. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie „Wspierajmy się” 
Os. Ogrody 24A/18 
64-100 Leszno  

667 216 108 

 
filip2203@o2.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STOWARZYSZENIE 
„WSPIERAJMY SIĘ” 



 
CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 promowanie zdrowia; 

 inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy chorym i ich rodzinom; 

 tworzenie grup samopomocowych oraz grup wsparcia; 

 organizowanie warsztatów psychologiczno-onkologicznych; 

 kształtowanie świadomości społecznej na temat chorób onkologicznych i ochrony zdrowia 
psychicznego; 

 działanie mające na celu przygotowanie do starości; 

 poszukiwanie i promowanie nowoczesnych form w profilaktyce chorób wieku podeszłego; 

 wspieranie osób starszych we wszystkich fazach tej części życia; 

 aktywizowanie społeczności do pomocy ludziom chorym, z niepełnosprawnością i seniorom oraz 
wspieranie pozytywnych postaw w tym zakresie; 

 podejmowanie, stosownie do potrzeb wielokierunkowych działań na rzecz profilaktyki i leczenia 
chorób onkologicznych, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego niezależnie od wieku, profilaktyki 
gerontologicznej; 

 upowszechnianie w społeczeństwie szeroko rozumianej pedagogiki społecznej; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 ratownictwo i ochrona ludności; 

 upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 

 promocja i organizowanie wolontariatu; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób; 

 działalność charytatywna. 

KONTAKT 
 

 

 

Stowarzyszenie „Wygraj Siebie” 
ul. Leszczyńskich 20 
64-100 Leszno 

 

 

 
691 956 717 

 

wygrajsiebie@poczta.fm 
biuro@wygrajsiebie.org 
www.wygrajsiebie.org  

www.facebook.com/Stowarzyszenie
WygrajSiebie 

  PRZY STOWARZYSZENIU WYGRAJ SIEBIE DZIAŁA KLUB SENIORA WRZOSOWY ZAKĄTEK 

Szczegółowy harmonogram godzin otwarcia dostępny na stronie www.wygrajsiebie.org. 

http://www.facebook.com/StowarzyszenieWygrajSiebie
http://www.facebook.com/StowarzyszenieWygrajSiebie
http://www.wygrajsiebie.org/


 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.:  

 Działanie na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz 
działania na rzecz ułatwienia dostępu do zatrudnienia 

 Działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych 

 Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości (praca na 
własny rachunek, tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw) oraz przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian 

 Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym działania na rzecz zwiększenia mobilności 
pracowników 

 Działania na rzecz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich 
jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 
realizowanę w ścisłej współpracy z pracodawcami 

 Działania na rzecz równości mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostępie do 
zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie 
równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

 Działania na rzecz ograniczenia i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolenj oraz 
zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem 
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne 
podjęcie kształcenia i szkolenia 

 Działania na rzecz lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy 

 Działania na rzecz aktywnego i twórczego wypoczynku dzieci i młodzieży 

 Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

 Działania w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony 
ludności 

 Działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

 Działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia i ochrony środowiska naturalnego 

 

KONTAKT  

 

Stowarzyszenie Wynalazek 
ul. Niepodległości 58/25 
64-100 Leszno 
 

 
537 358 919 

 

stowarzyszenie@wynalazek.org.pl 
www.wynalazek.org.pl 

  

 
 

mailto:stowarzyszenie@wynalazek.org.pl


 

 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 propagowanie patriotyzmu i dumy narodowej, pielęgnowanie tradycji narodowych, 
edukacja patriotyczna młodzieży; 

 kultywowanie tradycji pamięci narodowej; 

 działalność charytatywna. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Żołnierzy 
Zawodowych Wojska 
Polskiego - Gołanice 

ul. Ułańska 2/10 
64-100 Leszno 

 

691 734 810 
261 677 954 

 

irekso@tlen.pl 
www.golanice.dbv.pl 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 wypoczynek dzieci i młodzieży  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  
 
 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Instruktorów i 
Miłośników Survivalu, Strzelectwa 
Sportowego i Wspinaczki Górskiej 
"SURVIVAL TEAM LESZNO" 
Ul. 17 Stycznia 2 
64-100 Leszno  
 
 
 

 
661 217 842 

 

stowarzyszeniestl@stowarzyszenie
stl.pl 
www.stowarzyszeniestl.pl 
 
 

 

 

www.facebook.com/stowarzyszeni
estl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:stowarzyszeniestl@stowarzyszeniestl.pl
mailto:stowarzyszeniestl@stowarzyszeniestl.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działalność charytatywna  

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości 

  działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

  nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

  promocja i organizowanie wolontariatu  

 działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy, w zakresie powyższych obszarów  

 Inna działalność: telewizja internetowa 
 
 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie 
 Leszczyńskie Media  
Ul Słowiańska 63  
64-100 Leszno  
 
 

 
783759912 
724454698 

 

biuro@leszczynskie.media.pl 
www.leszczynskie.media.pl 
  

 

https://www.facebook.com/leszczy
nskie.media/ 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@leszczynskie.media.pl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  

 działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn  

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

 promocja i organizowanie wolontariatu  
 
 

 
 

KONTAKT 

 
 
 
 

 

Stowarzyszenie  
Leszno ma w sobie MOC 
Ul. Królowej Jadwigi 25/11 
64-100 Leszno  
 

 
530 840 658 

 

lesznomamoc@gmail.com 
 

 

https://www.facebook.com/Leszno
mawsobieMOC/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
 
 
 

KONTAKT 

 
 
 
 

 

Stowarzyszenie  
Modelarzy Lotniczych  
„LATACZE” Leszno 
Ul. Zamenhofa 12/4 
64-100 Leszno  
 

 
609844677 

 

latacze.leszno@gmail.com 
www.latacze.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:latacze.leszno@gmail.com


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 prowadzenie działalności interwencyjnej, kontrolnej i profilaktyki edukacyjno-szkoleniowej; 

 upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszeń w życiu rodzinnym 
i społecznym; 

 podejmowanie inicjatywy i działań na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka; 

 obrona praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dbanie o prawidłowe stosowanie wobec 
dziecka przepisów prawa; 

 inicjacja i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie; 

 prowadzenie własnych placówek, takich jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-
wychowawcze, interwencji kryzysowej, mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne; 

 organizacja i prowadzenie różnych form wypoczynku  dla dzieci i młodzieży; 

 podejmowanie działań na rzecz ochrony praw dzieci niepełnosprawnych; 

 udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych; 

 podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do ochrony interesów dziecka, w tym 
m.in. działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. 

KONTAKT 

 

 

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ul. Słowiańska 59b 
64-100 Leszno 

 
65 520 27 32 

 

centrum@tkopd.leszno.pl 
www.tkopd.leszno.pl  

www.facebook.com/tkopd.leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa przez 
prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze 
sportowym i ogólnorozwojowym, w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia 
dzielności fizycznej społeczeństwa oraz wyrobienie w nim solidarności i odpowiedzialności 
w wypełnianiu obowiązków wobec Ojczyzny, jak również doskonalenie wszelkich cnót 
obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wymagających rozwój demokracji. 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” w Lesznie 

ul. Sokoła 6/1 
64-100 Leszno 

 
607 404 385 

 

benybg@interia.pl 
www.sokol.leszno.pl   

www.facebook.com/TGSokolWLesznie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 przekazywanie tradycji młodemu pokoleniu kresowiaków oraz społeczeństwu; 

 działalność charytatywna na rzecz Polaków pozostających w trudnych warunkach 
materialnych, zamieszkałych na dawnych Kresach Wschodnich oraz na rzecz potrzebujących 
Kresowiaków zamieszkałych na Dolnym Śląsku; 

 działalność kulturalna i naukowa mająca na celu popularyzację tematyki kresowej. 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Pd.-Wsch. 

ul. Józefa Sułkowskiego 44/5 
64-100 Leszno 

  

 
tow.milosnikow.lwowa@gmail.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW LWOWA 
I KRESÓW PD.-WSCH. 



 
 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 

 fundowanie stypendiów uzdolnionym uczniom w trudnej sytuacji materialnej; 

 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych; 

 organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych oraz finansowanie imprez sportowo-
rekreacyjnych. 

 

KONTAKT 

 
 

 

Towarzystwo Przyjaciół II LO 
ul. Bolesława Prusa 33 
64-100 Leszno  

65 526 84 85 

 

www.iilo.leszno.pl 
(zakładka: Towarzystwo  
Przyjaciół II LO) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 dofinansowanie obiadów dla uczniów, zakupu podręczników, wyjazdów na wycieczki i do 
teatrów, zakupu środków medycznych itp.; 

  finansowanie i organizowanie programu zajęć wyrównawczych w zakresie podstawowych 
przedmiotów; 

  wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży w oparciu o dodatkowe zajęcia i programy 
multimedialne; 

 współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza działającym przy naszym gimnazjum. 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło przy 
Gimnazjum nr 9 

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57 
64-100 Leszno 

 
65 529 98 57 

 

www.gimnazjum9.leszno.pl 
(zakładka: Różne/TPD) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ DZIECI 

KOŁO PRZY GIMNAZJUM 
NR 9 



 
 

 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 stworzenie więzi społecznej pomiędzy Muzeum Okręgowym a mieszkańcami regionu 
leszczyńskiego, by w stałym kontakcie między zainteresowanymi zapewnić ciągły rozwój 
i doskonalenie metod oraz form pracy wychowawczo-edukacyjnej Muzeum; 

 wspieranie działań pracowników muzeum w zakresie poszerzania kolekcji muzealnych, 
inspirowania tematów wystaw, publikacji  oraz pozostałej działalności kulturalnej muzeum; 

 popularyzowanie wiedzy o dziejach, zbiorach i działalności zbierackiej, badawczej, 
konserwatorskiej i wystawienniczej Muzeum Okręgowego w Lesznie; 

 ułatwianie miejscowemu społeczeństwu w uczestniczeniu w ważnych wydarzeniach 
kulturalnych w kraju i za granicą oraz w dostępie do poznawania dóbr kultury narodowej 
i europejskiej; 

 upowszechnienie wiedzy o narodowej i regionalnej kulturze artystycznej oraz materialnej; 

 pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na dalszy rozwój Muzeum Okręgowego 
w Lesznie; 

 promowanie działalności leszczyńskiego muzeum w Polsce i poza jej granicami; 

 rozwijanie zamiłowań kolekcjonerskich wśród miejscowego społeczeństwa  oraz opieki  nad 
pamiątkami historycznymi związanymi z dziejami i kulturą Ziemi Leszczyńskiej. 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum 
Okręgowego w Lesznie 

Pl. Metziga 17 
64-100 Leszno 

 
65 529 61 40 

 

sekretariat@muzeum.leszno.pl 
www.muzeum.leszno.pl 
(zakładka: Muzeum/Przyjaciele) 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu; 

 realizacja interesów dzieci i młodzieży z terenów wiejskich; 

 działalność dobroczynna i charytatywno - opiekuńcza; 

 promowanie zdrowego trybu życia oraz podejmowania inicjatywy w zakresie rozwoju kultury 

fizycznej i sportu; 

 wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi; 

 promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji; 

 podejmowanie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej; 

 organizacja działań w zakresie oświaty i wychowania; 

 organizacja działań w zakresie kultury i sztuki; 

 organizacja działań w zakresie opieki i pomocy społecznej; 

 organizacja działań w zakresie ochrony środowiska; 

 promocja wolontariatu 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół 
Strzyżewic 

ul.  Szybowników 26 
64-100 Leszno 

 
663 024 866 

 

strzyzewice@gmail.com 
www.strzyzewice.wordpress.com  

www.facebook.com/towarzystwoprzyj
aciolstrzyzewic 

 
 
 

mailto:Strzyżewice@gmail.com
http://www.strzyzewice.wordpress.com/


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych osób; 

 wspieranie uczniów wyróżniających się w nauce, sporcie i innych dziedzinach; 

 rozwój wymiany krajowej i zagranicznej uczniów; współpraca na polu nauki, kultury i sportu; 

 podnoszenie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli; upowszechnianie 
i podnoszenie kultury fizycznej uczniów; 

 promowanie ZSOŚ w Lesznie i wartości tworzących tradycje szkoły; 

 upowszechnianie kultury i sztuki oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Zespołu 
Szkół nr 4  w Lesznie 

Pl. K. Kurpińskiego 2 
64-100 Leszno 

 

65 529 95 34 
665 888 010 

 
www.zs4-leszno.pl  

 

 

 
 
 
 
 
 

TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ  

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 4  
W LESZNIE 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 pomoc społeczna, w tym pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych osób; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

 ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a 
64-100 Leszno 

  

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOWARZYSTWO 

PRZYJAŹNI POLSKO-
WĘGIERSKIEJ 



 

 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

KONTAKT 

 

 

Towarzystwo Wspierania 
Inwestycji Kapitałowych 
"Przedsiębiorczość" 

ul. Józefa Chociszewskiego 2A, 2B 
64-100 Leszno 

 

65 529 55 81 
502 746 813 – wiceprezes Lucjan Góra 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOWARZYSTWO 

WSPIERANIA INWESTYCJI 
KAPITAŁOWYCH 

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” 



 
CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; 

 aktywizowanie ludności wiejskiej; 

 realizacja lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez lokalną grupę działania dla 
obszaru gmin: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, 
Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn; 

 wspieranie działań na rzecz realizacji celów LSR dla obszaru gmin; 

 promocja obszarów wiejskich położonych w ww. gminach. 

KONTAKT 

 

 

Wielkopolska Lokalna Grupa 
Działania Kraina Lasów i 
Jezior 

Pl. Kościuszki 4/229 
64-100 Leszno 

 
65 529 61 03 

 

biuro@wlgd.org.pl 
www.wlgd.org.pl 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 organizowanie poszkodowanym w katastrofach i w wypadkach drogowych i kolejowych 
wszechstronnej pomocy medycznej, prawnej, psychologicznej i rzeczowej; 

 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w katastrofach i w wypadkach drogowych 
i kolejowych; 

 nauka, edukacja i wychowanie w zakresie katastrof i wypadków drogowych i kolejowych; 

 upowszechnianie wiedzy na temat ruchu drogowego i kolejowego, katastrof i wypadków 
drogowych i kolejowych; 

 współpraca z administracją rządową i samorządową oraz z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie celów stowarzyszenia określonych w punktach powyższych; 

 pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych i kolejowych oraz ich rodzinom na polu 
zdrowotnym, psychologicznym, prawnym, rzeczowym, finansowym, itp. na terenie całego 
kraju; 

 ratownictwo i ochrona ludności; 

 porządek i bezpieczeństwo publiczne. 

KONTAKT 

 

 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy 
Poszkodowanym w Wypadkach 
Drogowych i Kolejowych „POMOC” 

ul. Niepodległości 21/27 
64-100 Leszno 

 
691 372 737 

 
krzysztof_nawrocki@poczta.onet.pl   

 
 
 
 
 

 

WIELKOPOLSKIE 
STOWARZYSZENIE POMOCY 

POSZKODOWANYM 
W WYPADKACH DROGOWYCH 

I KOLEJOWYCH „POMOC” 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.: 

 propagowanie i organizowanie działalności sportowej; 

 prowadzenie zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego w celu utrzymania  
i podwyższenia sprawności fizycznej kadry zawodowej; 

 popularyzowanie form czynnego wypoczynku i rekreacji; 

 organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie szkoleń, kursów, itp.; 

 czynne wspieranie wszelkich działań mających na celu integrację środowiska, szerzenie 
wiedzy zdrowotnej i ekologicznej; 

 dbałość o wysoki poziom etyki i propagowanie wychowawczej roli sportu; 

 prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

 wspieranie młodzieży uczącej się o profilu wojskowym w krzewieniu kultury fizycznej; 

 prowadzenie pracy wychowawczej kształtującej właściwe postawy obywatelskie 
i patriotyczne. 

KONTAKT 

 

 

Wojskowe Stowarzyszenie 
Sportowe „Grot” 

ul. Racławicka 1 
64-100 Leszno 

 
603 250 195 

 

jarekzielonka21@gmail.com 
www.wssgrot.pl  

www.facebook.com/Wojskowe-
Stowarzyszenie-Sportowe-GROT 

 
 
 
 
 

http://www.wssgrot.pl/


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju 
i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań; 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
działalność charytatywna; 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

 wypoczynek dzieci i młodzieży; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 
wspomagających rozwój demokracji; 

 ratownictwo i ochrona ludności; 

 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

 promocja i organizowanie wolontariatu; 

 działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

 działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w zakresie 
powyższych obszarów. 

KONTAKT 

 

 

ZHP Chorągiew Wielkopolska, 
Hufiec Leszno 

ul. Sokoła 20 
64-100 Leszno 

 

697 293 583  
 

 

hufiecleszno@go2.pl 
www.leszno.zhp.wlkp.pl 

 

 

www.facebook.com/hufiecleszno 



 

 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 obrona nabytych uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin; 
 reprezentowanie interesów inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków Związku 

wobec władz państwowych, samorządowych, administracji rządowej, organizacji społecznych 
itp.; 

 popularyzowanie w społeczeństwie szczególnej rangi inwalidztwa wojennego i wojskowego 
powstałego w służbie Ojczyzny; 

 działanie w celu zapewnienia członkom Związku społecznie uzasadnianych, zdrowych i 
godziwych warunków życia i egzystencji; 

 usprawnianie różnych form opieki socjalnej i społecznej oraz rehabilitacji inwalidów. 
 

KONTAKT 

 

 

Związek Inwalidów Wojennych RP 
ul. Dąbrowskiego 45A  
64-100 Leszno 

  

    

    

 
 

 

 
ZWIĄZEK INWALIDÓW 

WOJENNYCH RP 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samorząd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ojczyzna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_medyczna


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 kształtowanie aktywnych postaw członków w pracy dla dobra Ojczyzny i tworzenie 
warunków do współpracy środowisk kombatanckich w imię nadrzędnych interesów narodu i 
państwa, umacnianie solidarności kombatantów w kraju i za granicą;  

 reprezentowanie interesów swych członków wobec władz państwowych i samorządowych 
oraz instytucji i organizacji społecznych, obrona interesów i uprawnień kombatanckich, 
otaczanie opieką członków Związku i pozostałych po nich wdów i wdowców, zwłaszcza w 
zakresie spraw socjalnych i zdrowotnych, obrona godności i honoru członków Związku;  

 popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział 
w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie 
oraz działanie na rzecz opieki nad miejscami pamięci narodowej.  

 

KONTAKT 

 

 

Związek Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych 

ul. Dąbrowskiego 45A  
64-100 Leszno 

  

    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ZWIĄZEK 
KOMBATANTÓW RP 
I BYŁYCH WIĘŹNIÓW 

POLITYCZNYCH 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 

 podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

 skupienie byłych żołnierzy górników oraz wdów po żołnierzach; 

 reprezentowanie swoich członków wobec władz państwowych, organizacji, samorządów;  

 podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia, opieki społecznej i medycznej; 

 udzielanie pomocy finansowej i organizacja spotkań, jubileuszy oraz współpraca z Wojskiem 
Polskim. 

 

KONTAKT 

 

 

Związek Represjonowanych 
Politycznie Żołnierzy i 
Górników Okręgowy Zarząd 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 45a 
64-100 Leszno 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZWIĄZEK 
REPRESJONOWANYCH 

POLITYCZNIE ŻOŁNIERZY 
I GÓRNIKÓW OKRĘGOWY 

ZARZĄD 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 

 reprezentowanie i obrona interesów swoich członków, a zwłaszcza uzyskiwanie dla nich 
praw, takich jak: odszkodowania, renty, emerytury, uprawnienia zdrowotne, 
kombatanckie itp.; 

 prowadzenie działalności charytatywnej; 

 świadczenie pomocy swoim członkom oraz Polakom zamieszkałym poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie przebywającym na terenie byłego ZSRR; 

 roztaczanie opieki nad inwalidami i członkami rodzin po zmarłych i poległych Sybirakach. 

 upamiętnianie losów zesłańców polskich i opieka nad ich grobami; 

 przeciwstawianie się wszelkim przejawom totalitaryzmu, nietolerancji, będących 
zagrożeniem wolności człowieka i jego godności; 

 współpraca z organizacjami o podobnych celach, również z tymi, które mają siedziby 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

 popularyzacja i upowszechnianie wartości patriotycznych i obywatelskich oraz 
poszanowanie kultury, tradycji narodowych i ogólnoludzkich; 

 prowadzenie działalności pożytku publicznego. 
 

KONTAKT 

 

 

Związek Sybiraków 
ul. Dąbrowskiego 45A  
64-100 Leszno 

 
501 205 682 

    

    

 



 
CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 udzielanie bezpłatnej pomocy żywnościowej organizacjom i instytucjom społecznym, za 
pośrednictwem których trafia ona do osób najbardziej potrzebujących; 

 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie ich szans; 

 współpraca z samorządem i organizacjami; 

 organizowanie imprez charytatywnych; 

 szkolenie wolontariatu; 

 przeciwdziałanie marnowaniu żywności. 

KONTAKT 

 

 

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności 
Leszno 

ul. Augusta Wilkońskiego 36 
64-100 Leszno 

 
65 537 55 42 

 

bz.leszno@bankizywnosci.pl 
www.bankizywnosci.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 

 obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz praw i interesów członków Związku i 
ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem warunków socjalno - bytowych, zdrowotnych i 
kulturalnych, a także służenie radą i pomocą byłym żołnierzom zawodowym i oficerom 
rezerwy nie zrzeszonym w Związku oraz wdowom i sierotom po tych żołnierzach; 

 stała współpraca z MON i podległymi mu strukturami w ramach unormowań prawnych i 
zawartych porozumień; 

 prowadzenie działalności związanej z obronnością kraju, historią i tradycją oręża polskiego 
oraz patriotyczno - obronnym oddziaływaniem na społeczeństwo, a w szczególności na 
młodzież. 

 

KONTAKT 

 

 

Związek Żołnierzy Wojska 
Polskiego – Oddział 
Terenowy 

ul. Ludwika Zamenhofa 32  
64-100 Leszno 

 
65 525 72 60 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY 
WOJSKA POLSKIEGO 
ODDZIAŁ TERENOWY 



 



 

 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 obronność państwa i działalność sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 
granicą; 

 prowadzenie działalności w zakresie sportu lotniczego: doskonalenie umiejętności 
lotniczych, szkolenie lotnicze i modelarskie, pielęgnowanie tradycji lotniczych i polskości, 
wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury fizycznej w lotnictwie. 

KONTAKT 

 

 

Aeroklub Leszczyński 
ul. Szybowników 28 
64-100 Leszno  

505 492 178 

 

biuro@aeroklub.leszno.pl 
dyrektor@aeroklub.leszno.pl 
szkolenie@aeroklub.leszno.pl 
www.aeroklub.leszno.pl  

 
www.facebook.com/AeroklubLeszczynski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuro@aeroklub.leszno.pl


 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży; 

 tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież; 

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportowego stylu życia; 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu dzieciom i młodzieży 
konieczności aktywnego uczestniczenia w procesie szkolnego nauczania; 

 popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o piłce nożnej; 

 zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków do rozwoju w tym 
zakresie; 

 zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa 
zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej; 

 współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej 
i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

KONTAKT 

 
 

 

Akademia Piłki Nożnej Młoda Polonia 
Astromal 

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 35 
64-100 Leszno 

 

782 099 772 
508 443 552 

 

akademia.polonia@onet.pl 
www.akademia-polonia.futbolowo.pl   

www.facebook.com/akademia.polonia 

 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 regularne spotkania ludzi o podobnych zainteresowaniach oraz wspólne uprawianie sportu; 

 organizowanie zawodów żużlowych; 

 promocja miasta Leszna; 

 rozwijanie sportu żużlowego w zakresie organizowania treningów, zlotów i zawodów, 
wykorzystując w tej mierze wszelkie dostępne środki osobowe i finansowe; 

 spowodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy Klubu. 

KONTAKT 

 

 

Amatorski Klub Sportowy 
„Leszczyńskie Byki” 

ul. Strzelecka 7 
64-100 Leszno 

 
693 830 687 

 

biuro@salakamil.pl   
www.leszczynskiebyki.com  

www.facebook.com/AKS 
Leszczyńskie Byki  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/AKS


 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu również wśród dzieci i młodzieży, 
w szczególności poprzez popularyzowanie sportów motorowych, w tym: sportu 
samochodowego, sportu motocyklowego i sportu kartingowego; 

 popularyzowanie turystyki motorowej, krajoznawstwa oraz wypoczynku; 

 nauka, edukacja, oświata, wychowanie oraz podnoszenie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym; 

 ratownictwo, ochrona ludności i niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych; 

 ochrona praw i interesów zmotoryzowanych; 

 kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji poprzez rozwijanie jej wśród społeczeństwa; 

 motoryzacja oraz popularyzowanie wiedzy o motoryzacji i jej historii; 

 działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

 wspieranie osób zagrożonych marginalizacją społeczną ze szczególnym uwzględnieniem 
osób starszych; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działalność charytatywna; 

 działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych; 

 promocja i organizowanie wolontariatu. 

KONTAKT 

 
 

 

Automobilklub Leszczyński 
ul. Strzelecka 7 
64-100 Leszno  

65 520 62 30 
609 120 692 

 

akleszno@wp.pl 
www.automobilklub.leszno.pl   

www.facebook.com/Automobilklub 
Leszno 

 
 

http://www.facebook.com/Automobilklub


 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie kadry narodowej, przygotowanie reprezentacji, organizowanie zgrupowań 
w szczególności w szybownictwie; 

 szkolenie wysokiej klasy sportowców, w tym poprzez zapewnienie opieki trenerów oraz 
niezbędnego sprzętu, szkolenie instruktorów szybowcowych, szkolenie instruktorów 
i trenerów sportu lotniczego, szkolenie sędziów i komisarzy sportowych; 

 zapewnienie możliwości podtrzymywania i rozwijania kwalifikacji lotniczych na zasadach 
ogólnej dostępności; 

 prowadzenie podstawowego i zaawansowanego szkolenia lotniczego; 

 wspieranie szkolenia w ramach klas lotniczych (koordynacja szkoleń praktycznych oraz 
szkolenie uzupełniające w porozumieniu z aeroklubami regionalnymi), organizowanie 
zawodów sportowych, realizowanie programowych zadań zleconych, finansowanych ze 
środków centralnych lub własnych szkoły; 

 popularyzacja tradycji i sportów lotniczych; 

 wychowanie i edukacja młodych kadr lotniczych; 

 organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów przyczyniających się do rozwoju 
sportów lotniczych; 

 publikacja materiałów dydaktycznych i metodycznych; 

 współpraca z podobnymi ośrodkami zagranicznymi, organizowanie wymiany pilotów. 

KONTAKT 

 
 

 

Centralna Szkoła Szybowcowa AP 
ul. Szybowników 28 
64-100 Leszno  

65 529 24 00 

 

cssaplotnisko@gmail.com 
www.cssleszno.eu   

www.facebook.com/CentralnaSzko
laSzybowcowa 

 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 propagowanie, promocja i organizowanie działalności sportowej; 

 prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych; 

 integracja środowisk niepełnosprawnych z osobami sprawnymi; 

 organizacja treningów sportowych, zajęć rehabilitacyjnych oraz obozów i zgrupowań; 

 uczestnictwo w zawodach i imprezach sportowych, rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych. 

KONTAKT 

 

 

Integracyjny Klub Sportowy 
ul. Bolesława Prusa 33  
64-100 Leszno 

 
737 727 554 

 

iksleszno@op.pl 
www.iks.leszno.pl   

www.facebook.com/IksLeszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 rozwój i propagowanie tenisa jako formy rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

 aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządów ruchu; 

 działanie na rzecz udziału osób niepełnosprawnych i sprawnych uprawiających tenis 
w zawodach sportowych, w kraju i zagranicą; 

 szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych; 

 propagowanie i realizacja upowszechniania kultury fizycznej; 

 promowanie idei ruchu tenisa. 

KONTAKT 

 
 

 

Integracyjny Klub Tenisowy „IKT-Leszno” 
ul. Barbary Jeziorkowskiej 94/1 
64-100 Leszno  

695 696 941 
791 051 636 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRACYJNY  

KLUB TENISOWY  
„IKT-LESZNO” 



 
 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 dążenie do powszechnego rozwoju jeździectwa jako dyscypliny sportowej; 

 systematyczny wzrost poziomu jeździectwa; 

 popularyzacja walorów rekreacji i sportu konnego; 

 organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; 

 udział w imprezach organizowanych przez inne organizacje. 

KONTAKT 

 

 

Jeździecki Klub Sportowy 
„Przybyszewo” przy Wyższej 
Szkole Marketingu i 
Zarządzania w Lesznie 

ul. Jana Ostroroga 9 
64-100 Leszno 

 
65 526 32 00 

 

admin@jksprzybyszewo.com 
marlena.jozefczak@wp.pl 
http://www.jksprzybyszewo.com/  

https://www.facebook.com/Jezdzi
eckiKlubSportowyPrzybyszewo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admin@jksprzybyszewo.com


 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu; 

 rozwój jeździectwa oraz stałe podnoszenie jego poziomu; 

 prowadzenie rekreacji konnej; 

 organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych. 

KONTAKT 

 
 

 

Klub Jeździecki Dajana 
ul. Wesoła 14 
64-100 Leszno  

605 100 332 
65 527 00 08 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KLUB JEŹDZIECKI 
DAJANA 



 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych; 

 powoływanie sekcji sportowych, zespołów ćwiczących i grup zainteresowań o profilu 
sportowym oraz rekreacyjno – sportowym w szczególności w zakresie dyscypliny 
koszykówka; 

 prowadzenie szkolenia sportowego w szczególności prowadzenie zajęć z koszykówki; 

 organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego oraz stwarzanie warunków do 
doskonalenia umiejętności zawodników, instruktorów i trenerów we współdziałaniu z 
odpowiednimi instytucjami i organizacjami w szczególności w obrębie dyscypliny 
koszykówka. 

KONTAKT 

 

 

Klub Koszykarski „Polonia 1912” 
Leszno 

ul. Ochocza 6 
64-100 Leszno 

 
512 301 004 

 

basket@jamalex.pl 
www.polonialeszno.pl  

www.facebook.com/jamalexpolonia 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 promocja petanque; 

 zawiązanie przyjaźni wśród miłośników gry w bule; 

 promocja miasta Leszna; 

 organizowanie zawodów i turniejów sportowych. 

KONTAKT 

 
 

 

Klub Petanque Leszczynko 
ul. Szwedzka 11 
64-100 Leszno  

605 140 647 

 

romuald.ratajczak@op.pl 
www.petanka.vot.pl   

www.facebook.com/KlubPetanque
Leszczynko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Leszna i powiatu leszczyńskiego; 

 wspieranie działań na rzecz rozwoju integracyjno-społecznych funkcji kultury fizycznej; 

 organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej 
i umysłowej członków Klubu, a także w celu zapobiegania patologiom społecznym; 

 poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 

 realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień; 

 uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 
terytorialnego i poza nim; 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań sportowych Klubu; 

 promocja Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego. 

KONTAKT 

 

 

Klub Rugby „Owal” 
ul. Leona Włodarczaka 9/10 
64-100 Leszno  

504 033 063 
607 700 844 

 

owal@rugbyleszno.pdg.pl 
www.rugbyleszno.pdg.pl  

www.facebook.com/owal.leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:owal@rugbyleszno.pdg.pl


 

 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym; 

 integracja środowisk sportowych, lokalnych i globalnych; 

 rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie; 

 rozwój sportu kwalifikowanego; 

 promocja Miasta Leszna i regionu leszczyńskiego. 

KONTAKT 

 

 

 
Klub  Sportowy „64-sto” 
ul. Gabriela Narutowicza 49/2 
64-100 Leszno 

 
693100020 

 

kontakt@64-sto.pl 
www.64-sto.pl   

www.facebook.com/64-sto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO  JEST M.IN.: 

 kształtowanie i popularyzowanie zdrowego stylu życia mieszkańców miasta,  

 uczestniczenie w rozgrywkach i rywalizacji sportowej na terenie kraju i poza nim, 

 popularyzowanie sportu ekstremalnego jakim jest BMX w mieście i poza jego obszarami, 

 popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań sportowych Klubu, 

 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu z innymi stowarzyszeniami i 
organizacjami. 

KONTAKT 

 

 

 
Klub Sportowy  
Concrete Slabs Contest 
ul. Malczewskiego 10 
64-100 Leszno 

 
www.facebook.com/cscleszno 

    

 
 
 
 



 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 

 

  

 propagowanie dalekowschodnich dyscyplin sportowych 

 działalność na rzecz rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych  

 podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo i innych sportów walki 

 inicjowanie i organizowanie zajęć sportowych, zawodów sportowych, mistrzostw, 
warsztatów, obozów sportowych, pokazów sztuk walk, festynów i innych 

 wspieranie i promowanie uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży 

 inicjowanie, wspieranie i rozwój szeroko pojętych inicjatyw na rzecz edukacji kulturalnej i 
rozwoju kultury fizycznej 

 

KONTAKT 
 

 

 
Stowarzyszenie Klubu Sportów Walki 
"DRACHE" 
Mikołaja Kopernika 7  
64-100 Leszno  
 
 
 
 

 
Sebastian Grzegorowski  661989662 
 

 

 

ks.drache.leszno@onet.pl 
ksdrache@gmail.com 
  

www.facebook.com/akademiaa.drache 
 

 
 
 
 
 



 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 

 

Klub Sportowy Futsal Leszno 
ul. Geodetów 1 
64-100 Leszno  

665 771 020 

 

futsal.leszno@gmail.com 
www.futsal.leszno.pl  

www.facebook.com/futsal.leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 propagowanie kultury fizycznej w życiu społecznym i publicznym; 

 rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 ochrona i promocja zdrowego trybu życia. 

KONTAKT 

 

 

Klub Sportowy Gallaxy 
ul. Niepodległości 47 
64-100 Leszno 

 

65 520 86 01 
724 454 230 

 

gallaxy15@gmail.com 
www.gallaxy.pl  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 promowanie miasta Leszna; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 propagowanie futbolu amerykańskiego wśród młodzieży i dzieci; 

 rozwój i promocja futbolu amerykańskiego; 

 reprezentowanie interesów futbolu amerykańskiego w organizacjach krajowych na terenie 
swego działania; 

 stwarzanie warunków do uprawiania futbolu amerykańskiego; 

 krzewienie wiedzy i etyki futbolu. 

KONTAKT 

 

 

Klub Sportowy Hunters 
ul. Karola Olszewskiego 36 
64-100 Leszno  

781 286 949 

 
huntersleszno@wp.pl 

 
www.facebook.com/leszno.hunters 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 



 

 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwondo i innych sportów walki takich jak 
kick boxing oraz jego formuły (K1, low kick boxing), a także walk w parterze Brazylijskie Jiu-
Jitsu / Submission Fighting; 

 reprezentowanie ruchu Taekwondo w organizacjach krajowych i międzynarodowych; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie Taekwondo i innych sportów 
walki; 

 podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo i innych sportów walki 
w formie amatorskiej i profesjonalnej; 

 organizacja imprez sportowych; 

 rozwój i promocja Taekwondo, Kick Boxingu oraz Brazylijskiego Jiu-Jitsu; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy 
społeczeństwami. 

KONTAKT 

 

 

Klub Sportowy K.O.ZAK TEAM / 
INVICTUS BJJ LESZNO 

Os. Ogrody 34  
 
Adres korespondencyjny  
os. Jana Ostroroga 82/8 
64-100 Leszno 

 

503 768 345 Marcin Kozak 
691 231 645 Artur Szymański 

 

kozaktkd@wp.pl 
szymanski_artur@onet.eu  

www.facebook.com/INVICTUS.BJJ.LESZNO 
www.facebook.com/KozakTeamFightingGame 

 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 rozwój i popularyzacja sportów walki, jako czynnik służący procesowi wychowania młodego 
pokolenia Polaków; 

 stworzenie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportów i wychowania 
fizycznego; 

 organizowanie zawodów sportowych; 

 ukształtowanie u nastolatków pewności siebie, stanowczości, umiejętności dążenia do celu, 
spokoju i koncentracji; 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu. 

KONTAKT 

 

 

Klub Sportowy Karate Kyokushin 
ul. Borowikowa 5 
64-100 Leszno  

609 513 590 

 
kyokushin.leszno@o2.pl 

 

 
www.facebook.com/kyokushin.leszno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej; 

 propagowanie sportowego stylu życia; 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu konieczności 
aktywnego uczestniczenia w procesie sportowego nauczania; 

 zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków do rozwoju w tym 
zakresie. 

KONTAKT 

 

 

Klub Sportowy „Polonia 1912” Leszno 
ul. Opalińskich 54 
64-100 Leszno  

65 529 99 50 

 

ks@polonia.leszno.pl 
www.polonia1912.pl   

www.facebook.com/Polonia1912Leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 zespolenie ideowe członków; 

 doskonalenie zawodowe członków klubu; 

 propagowanie motoryzacji; 

 promocja miasta Leszna; 

 upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych. 

KONTAKT 

 

 

Klub Sportowy Unia Leszno 
ul. Strzelecka 7 
64-100 Leszno  

65 529 99 77 

 

klub@unia.leszno.pl 
www.info.ksul.pl  

www.facebook.com/unialesznoks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klub@unia.leszno.pl


 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja tenisa ziemnego jako aktywnego wypoczynku oraz zdrowego stylu życia 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 integracja społeczności lokalnej; 

 przekonanie najmłodszych, ich rodziców, władze samorządowe i sportowe, że tenis jest 
łatwy, zdrowy, atrakcyjny, dostępny dla każdego i że można go uprawiać przez całe życie; 

  doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.                  

KONTAKT 

 
 

 

Klub Tenisowy Leszno 
ul. 17 Stycznia 90 
64-100 Leszno  

600 489 099 – Jacek Maciejewski 

 

korty.leszno@interia.pl 
www.kort.leszno.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.:  

 dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny; upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, 
podnoszenie sprawności fizycznej i polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej; 

 rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim oraz osiąganie mistrzostwa 
sportowego swoich członków; 

 powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy 
macierzystego Klubu, szkoły wyższej i środowiska; 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także 
wychowywanie członków Klubu zgodnie z tradycjami AZS, 

 działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

 działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej; 

 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami; 

 działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu; 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi 
i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się; 

 działanie na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 

 

KONTAKT  

 

 
 
Klub Uczelniany Akademickiego 

Związku Sportowego 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Lesznie  

ul. Adama Mickiewicza 5 
64-100 Leszno 

 
785 767 737 

 

azs_leszno@poczta.onet.pl 
www.azs.pwsz.edu.pl  
www.akrobatyka.pwsz.edu.pl  

www.facebook.com/AZS-PWSZ-Leszno 
www.facebooku.com/Akrobatyka-
sportowa-AZS-PWSZ-Leszno 

 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja sportu balonowego; 

 organizowanie zawodów balonowych krajowych i międzynarodowych, pokazów oraz imprez 
sportowych; 

 udział w zawodach sportowych; 

 prowadzenie działalności gospodarczej po otrzymaniu koncesji i certyfikacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Leszczyński Klub Balonowy 
ul. Francuska 21 
64-100 Leszno  

603 378 375 
605 409 546 

 

ewapl@poczta.onet.pl 
bogdanprawicki@wp.pl 
www.balony.leszno.pl  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 uprawianie, organizowanie i doskonalenie karate we wszystkich formach kultury fizycznej 
oraz sportu; 

 propagowanie zdrowego stylu życia; 

 dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, wychowanie, doskonalenie uzdolnień i sprawności 
fizycznej człowieka, a także o zachowanie i przywracanie jego zdrowia; 

 organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych; 

 prowadzenie kursów, szkoleń, obozów, pokazów, konferencji, seminariów, rankingów 
i konkursów; 

 reprezentowanie na zewnątrz członków Klubu; 

 prowadzenie egzaminów na stopnie mistrzowskie i uczniowskie; 

 kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych; 

 zapewnienie ogółowi osób przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach 
estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku. 

KONTAKT 

 
 

 

Leszczyński Klub Karate INARI 
Os. Wieniawa 42/7 
64-100 Leszno  

697 375 231 

 

inari_leszno@wp.pl 
www.inari.org.pl   

www.facebook.com/Karate.INARI 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego członków i sympatyków klubu 
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu;                                                        

 angażowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych do różnorodnych form aktywności 
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań 
sportowych; 

 uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu 
terytorialnego i poza nim; 

 organizowanie zajęć sportowych, w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej 
i umysłowej;                                                                                                                            

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;                                                                                                                                                

 organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;                                                

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań sportowych Klubu. 

KONTAKT 

 
 

 

Leszczyński Klub Kolarski 
ul. Tama Kolejowa 5a 
64-100 Leszno  

725 099 174 

 

lkk.leszno@wp.pl 
www.lkk.hpu.pl  

  

 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu; 

 rozwój sportu oraz stałe podnoszenie poziomu z sekcją lekkoatletyki jako dyscypliny 
wiodącej; 

 organizacja imprez sportowych; 

 dbanie o rozwój bazy sportowej; 
 udział w podnoszeniu sportowego i kulturalnego członków. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyński Klub Lekkoatletyczny 
„Krokus-Astromal” Leszno 

ul. Strzelecka 7 
64-100 Leszno 
 
Adres do korespondencji: 
Os. Wieniawa 8/1 
64-100 Leszno 

 

605 533 897 
694 631 411 

 
lklakrokus@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LESZCZYŃSKI KLUB 
LEKKOATLETYCZNY 

„KROKUS – ASTROMAL” 
LESZNO 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu; 

 organizowanie zawodów; 

 popularyzacja orienteeringu jako dyscypliny sportu, rekreacji i turystyki. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyński Klub Orienteeringu 
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1 
64-100 Leszno 

 

65 520 56 05 
605 838 787 

 
lko40.leszno@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 rozwój i popularyzacja sportów rowerowych - speedrowerowa i MTB; 

 organizowanie współzawodnictwa w sporcie rowerowym  - speedrower, MTB; 

 propagowanie form rekreacji i turystyki rowerowej; 

 reprezentowanie interesów swoich członków; 

 wyzwalanie motywacji, zwłaszcza wśród młodzieży do uprawiania różnych form kultury 
fizycznej, prowadzenie zdrowego trybu życia; 

 organizowanie imprez umożliwiających aktywny wypoczynek  oraz wzbogacających wiedzę 
o regionach i miejscowościach. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyński Klub Speedrowerowy 
SZAWER LESZNO 

ul. Strzelecka 7 
64-100 Leszno 

 
601 970 304  

 

 
szawerleszno@gmail.pl 
  

www.facebook.com/LKS-Szawer-
Leszno 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 popularyzacja strzelectwa sportowego; 

 sprawdzenie umiejętności strzeleckich;                                                                         

 zdobywanie odznak strzeleckich i klas sportowych; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych; 

 działanie w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizacja zadań zleconych 
przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego, wychowania 
fizycznego, rekreacji i sportu młodzieży szkolnej; 

 działanie na rzecz zdrowia, kultury fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej; 

 prowadzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym. 

KONTAKT 

 

 

 
Leszczyński Okręgowy 
 Związek Strzelectwa 
ul. Henryka Sienkiewicza 9 
64-100 Leszno 

 

65 529 15 02 
510 152 998  

 

lozs_leszno@o2.pl 
www.lozs.pl  

  

 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 związek prowadzi swoją działalność w systemie edukacji narodowej współdziała ze szkołami 
w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych; 

 związek działa w ramach ogólnopolskiego systemu kultury fizycznej i realizuje zadania 
zlecone przez władze państwowe i samorządowe w zakresie wychowania zdrowotnego, 
wychowania fizycznego, rekreacji i sportu młodzieży szkolnej; 

 związek inspiruje środowiska ludzi dorosłych do działań na rzecz zdrowia, kultury fizycznej 
oraz sportu dzieci i młodzieży szkolnej. 

KONTAKT 

 

 

Leszczyński Szkolny Związek Sportowy 
ul. gen. Grota Roweckiego 5 
64-100 Leszno 

 

65 520 77 70 
604 486 804 

 
leszczynskiszs@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LESZCZYŃSKI SZKOLNY 
ZWIĄZEK SPORTOWY 



 

 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 Organizowanie i realizowanie życia sportowego członków klubu w zakresie  dyscyplin 
sportów pływackich, w oparciu o bazę techniczną Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej oraz 
pomoc organizacyjną i materialną członków, działaczy i sympatyków, 

 organizowanie zawodów środowiskowych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych w 
zakresie dyscyplin pływackich, 

 angażowanie członków i sympatyków do uprawiania sportu wyczynowego oraz 
różnorodnych form aktywności fizycznej i rekreacyjnej dostosowanych do wieku, 
przygotowania sprawnościowego i zainteresowań, 

 uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego, oorganizowanego na 
terenie działania samorządu terytorialnego, 

 profilaktyka z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizację czasu wolnego. 

KONTAKT 

 
 

 

Miejski Klub Pływacki  
Al. Jana Pawła II 10 
64-100 Leszno 

 

 

 
mkpastromalleszno@gmail.com 
  

www.facebook.com/Miejski Klub 
Pływacki Astromal Leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.                            

KONTAKT 

 

 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Real-Astromal” 

ul. Tadeusza Rejtana 1 
64-100 Leszno 

 
514 131 132 – Maciej Wierucki 

 

biuroklubu@reczna.leszno.net 
www.reczna.leszno.net  

www.facebook.com/MKS Real 
Astromal Leszno 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:biuroklubu@reczna.leszno.net


 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wsparcie szkolenia grup dziecięcych i młodzieżowych oraz seniorek przy MKS Tęcza Leszno; 

 służenie rozwojowi lokalnych grup sportowych; 

 promowanie koszykówki; 

 promocja miasta Leszna; 

  doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.                                

KONTAKT 

 

 

Międzyszkolny Klub Sportowy 
„Tęcza” Leszno 

ul. Zygmunta Starego 1 
64-100 Leszno 

 
509 661 185 

 

tecza.leszno@gmail.com 
tecza.marketing@gmail.com 
www.tecza.leszno.pl  

www.facebook.com/Tecza.Leszno 

 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 upowszechnianie sportu wśród młodzieży; 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; 

 działania na rzecz sportu, kultury; 

 angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 

 planowanie i organizowanie działań rekreacyjno-sportowych, kulturalnych, turystycznych, 
zajęć edukacyjnych i szkoleniowych; 

 współdziałanie z dyrekcją szkoły, innymi szkołami, klubami sportowymi oraz władzami 
samorządowymi i sportowymi; 

 wspieranie i organizacja wydarzeń sportowych. 

KONTAKT 

 
 

 

Międzyszkolny Młodzieżowy Klub 
Sportowy „Wieniawa” 

ul. Tadeusza Rejtana 31 lok. 6 
64-100 Leszno 

 
65 520 41 09 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIĘDZYSZKOLNY 
MŁODZIEŻOWY  

KLUB SPORTOWY 
„WIENIAWA” 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 upowszechnianie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej (fizycznej) i profilaktyki 
zdrowotnej; 

 krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz 
rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej 
osób starszych, dorosłych, młodzieży i dzieci; 

 upowszechnianie i rozwijanie masowego wypoczynku rekreacyjnego; 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu. 

KONTAKT 

 

 

Ognisko TKFF „Akwawit” 
ul. Święciechowska 2 
64-100 Leszno 

 
65 529 40 40 

    

 
 
 
 
 
 

 
 

OGNISKO TKKF 
„AKWAWIT” 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 organizowanie regat żeglarskich; 

 krzewienie kultury fizycznej  na terenie działania Stowarzyszenia; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 

 

Ognisko TKKF „Metalplast” 
przy LOB S.A. 

ul. Magazynowa 4 
64-100 Leszno 

 
666 050 791 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGNISKO TKKF 
„METALPLAST” 
PRZY LOB S.A. 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych; 

 podniesienie sprawności i podtrzymanie zdrowia; 

 organizowanie ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych w postaci festynów, 
turniejów również o charakterze międzynarodowym (tenis ziemny), rozgrywek 
w koszykówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, masowych biegów; 

 promocja miasta Leszna.                

KONTAKT 

 
 

 

Ognisko TKKF „Leszczynko” 
ul. Jagiellońska 4 
64-100 Leszno  

65 529 90 97 

 

tkkf@leszczynko.pl 
www.leszczynko.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tkkf@leszczynko.pl


 
CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 turystyka i krajoznawstwo; 

 umożliwienie aktywnego wypoczynku oraz aktywnego uprawiania wędkarstwa 
amatorskiego i sportowego swoim członkom; 

 dbanie o powierzone mu wody, zarybia je zgodnie z wykazami operatorów rybackich dla 
zapewnienia równowagi biologicznej. 

KONTAKT 

 

 

Okręg Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Lesznie 

ul. Słowiańska 63 
64-100 Leszno 

 
65 520 71 17 

 

pzwleszno@interia.pl 
www.pzw.org.pl  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

 organizacja i prowadzenie szkolenia i współzawodnictwa w dyscyplinach orientacji 
sportowej; 

 wspieranie działalności w obszarze kultury fizycznej osób niepełnosprawnych wspieranie 
i organizowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej oraz wypoczynku dzieci 
i młodzieży; 

 promowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

 wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej, współpracy między 
społeczeństwami; 

 reprezentowanie interesów dyscypliny w organizacjach krajowych i międzynarodowych; 

 popularyzacja orientacji sportowej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej. 

KONTAKT 

 

 

Okręgowy Związek Biegów na 
Orientację 

ul. Gen. Grota Roweckiego 5 
64-100 Leszno 

 
65 526 13 77 

 
wielkopolskizbno@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 

 
OKRĘGOWY ZWIĄZEK 

BIEGÓW NA 
ORIENTACJĘ 



 
CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sporty, przede 
wszystkim w zakresie popularyzacji piłki nożnej; 

 koordynacja działań członków OZPN uczestniczących we współzawodnictwie sportowym; 

  doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji.            

KONTAKT 

 
 

 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej 
ul. 17-go Stycznia 68 
64-100 Leszno  

65 520 55 80 

 

ozpnleszno@wp.pl 
www.ozpnleszno.pl  

www.facebook.com/ozpnleszno 

 
 
 
 
 
 
 



 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 zrzeszenie miłośników ścigania; 

 szkolenie młodzieży w zakresie poprawnej jazdy motocyklem; 

 przygotowanie ciała do wysiłku podczas wyścigów oraz zniwelowanie skutków 
ewentualnych upadków i kontuzji; 

 promocja miasta Leszna; 

 wspólne przekraczanie granic, walka ze słabościami, rozwijanie umiejętności, pogłębianie 
pasji; 

 szkolenie młodych adeptów sportów motorowych. 

KONTAKT 

 
 

 

Racing Club Leszno 
ul. Święciechowska 81 
64-100 Leszno  

607 39 56 39 
668 36 77 62 

 

racingclubleszno@gmail.com 
www.rcleszno.pl  

www.facebook.com/rcleszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 szkolenie młodych zawodników oraz ich promowanie; 

 udział w zawodach; 

 konsolidacja środowiska kibiców oraz sympatyków leszczyńskiego stowarzyszenia 
żużlowego; 

 organizacja oraz prowadzenie działań promujących sport, w tym sport żużlowy i rekreacji; 

 inne działania na rzecz sportu żużlowego, w tym sportu żużlowego i rekreacji; 

 organizacja imprez sportowych, festynów i akcji charytatywnych zgodnych z celami 
stowarzyszenia. 

KONTAKT 

 
 

 

Speedway Team Pawlicki 
ul. Wesoła 14 
64-100 Leszno 

  

    

 

redakcja@pawlickiracing.pl 
www.pawlickiracing.pl  

www.facebook.com/pawlickiracing
team 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redakcja@pawlickiracing.pl
http://www.pawlickiracing.pl/


 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.:  

 organizowanie rajdów samochodowych; 

 promocja miasta Leszna; 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

 

KONTAKT  

 

Stowarzyszenie Miłośników 
Samochodów Terenowych 
„Raptor 4x4” 

ul. Wojska Polskiego 3/2 
64-100 Leszno 

 
502 787 331 

 

raptor4x4@wp.pl 
www.raptor4x4.pl  

www.facebook.com/raptor4x4leszno 

 
 
 
 
 



 
 

CELEM STOWARZYSZENIA JEST M.IN.:  

• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
• nauka oraz wychowanie młodzieży 
• aplikowanie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej; 
• określanie programów poprawy infrastruktury sportowej; 
• prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz instytucji i samorządów;  
• organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i sportowych; 
• zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym; 
• współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, 
kierowanie do nich postulatów; 
• udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej samorządom; 
• działalność inwestycyjna; 
• prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów   Stowarzyszenia. 

 

KONTAKT  

 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury 
Fizycznej i Sportu Powiatu 
Leszczyńskiego 

Pl. Kościuszki 4 
64-100 Leszno 

 
65 529 68 00/09 

 
oswiata@powiat-leszczynski.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do 
wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. Rozwijanie 
różnych form kultury fizycznej w środowisku dzieci i młodzieży; 

 organizowanie zajęć sportowych z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe, a 
przede wszystkim - akrobatykę sportową, stwarzanie utalentowanej ruchowo młodzieży 
możliwości osiągania mistrzostwa sportowego; 

 ochrona i promocja zdrowia poprzez sport i turystykę; 

 promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień. Kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru osobowości dzieci i młodzieży poprzez realizację zadań sportowych; 

 współdziałanie w dziedzinie kultury fizycznej, sportu z innymi stowarzyszeniami i 
organizacjami; 

 udział w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

 współudział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń oraz sprzętu sportowego; 

 tworzenie i prowadzenie sekcji sportowych, oddziałów Stowarzyszenia; 

 wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

 działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie Sportowe  
CRC Leszno 

ul. Szyszkowa 10 
64-100 Leszno 
 
http://www.akrobatyka.crc.pl/index.html 
biuro@crc.pl 

 
604 814 128 

 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych; 

 rozwój fizyczny członków klubu. 

KONTAKT 

 

 

Stowarzyszenie Sportowe Euro-Rower.pl 
ul. Grunwaldzka 131 
64-100 Leszno 

  

 
eurorowerpl.stowarzyszenie@gmail.com 

 

www.facebook.com/kross 
eurorower 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
STOWARZYSZENIE 

SPORTOWE  
EURO-ROWER.PL 



 

 
CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 budowanie porozumienia i atmosfery w drużynie; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki siatkowej; 

 działalność na rzecz podnoszenia umiejętności dzieci i młodzieży uprawiających piłkę 
siatkową; 

 działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu; 

 planowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu i możliwości 
obiektowe i sprzętowe; 

 reprezentowanie miasta w imprezach sportowych. 

KONTAKT 

 
 

 

Stowarzyszenie UKS 9 Leszno 
ul. Stanisława Szczepanowskiego 14 
64-100 Leszno  

65 529 98 57 
609 602 701 

 

uks9leszno@gmail.com 
www.uks9.leszno.pl  

www.facebook.com/uks9leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:uks9leszno@gmail.com


 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 

 tworzenie warunków do uprawiania piłki nożnej przez dzieci i młodzież, 

 propagowanie wśród dzieci i młodzieży sportowego stylu życia, 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań statutowych Stowarzyszenia, przy jednoczesnym uświadamianiu dzieciom i młodzieży 
konieczności aktywnego uczestnictwa w procesie szkolnego nauczania, 

 popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o piłce nożnej, 

 zrzeszanie osób pragnących wspomagać dzieci i młodzież w uprawianiu sportu, ze 
szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej i stwarzaniu im warunków w tym zakresie, 

 zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych koniecznych dla uczestnictwa 
zawodników Stowarzyszenia w rywalizacji sportowej, 

 współpraca z władzami samorządowymi w kierunku poprawy krzewienia kultury fizycznej  
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

KONTAKT 

 

 

Szkółka Piłki Nożnej 
„Young Team” Leszno 

ul. Wilkońskiego 27 
64-100 Leszno 

 

723 396 669 
601 952 318 

    

 
 
 
 
 
 
 

 

SZKÓŁKA PIŁKI NOŻNEJ 
„YOUNG TEAM” 

LESZNO 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 promowanie  koszykówki jako formy aktywności i sposobu spędzania wolnego czasu; 

 organizowanie turniejów, gier, zabaw oraz rozgrywek; 

 rozwój zainteresowania i pasji wśród dzieci; 

 prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci; 

 prowadzenie regularnych zajęć koszykówki. 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Koszykówki 
„Dziesiątka” 

ul. Jagiellońska 7 
64-100 Leszno 

 

65 526 90 33 
600 634 823 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UCZNIOWSKI KLUB 

KOSZYKÓWKI 
„DZIESIĄTKA” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; 

 nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwondo; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie Taekwondo; 

 podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo; 

 organizacja imprez sportowych; 

 rozwój i promocja Taekwondo; 

 ochrona i promocja zdrowia. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „5-tka” 
Leszno 

ul. Gronowska 45 
64-100 Leszno 

 
512 090 762 

 

marekgim5leszno@wp.pl 
aga.apolinarska@wp.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY „5-TKA” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „9” 
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57 
64-100 Leszno  

65 529 98 57 
609 602 701 

 
sp9leszno@poczta.onet.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „9” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej i dorosłych; 

 organizowanie zawodów sportowych; 

 udział we współzawodnictwie sportowym  dzieci i młodzieży; 

 promowanie  lekkiej atletyki; 

 umożliwianie rozwijania uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członkom Klubu; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 popularyzacja sportowej rywalizacji zgodnej z zasadami „fair play”. 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Achilles” 

ul. Gabriela Narutowicza 74a 
64-100 Leszno 

 
603 878 610 

 
uksachilles@wp.pl 

 
www.facebook.com/uksachilles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 organizowanie szkoleń  dla nauczycieli, instruktorów tancerek; 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu. 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Cheerleaders Dance” 

ul. Łowiecka 19/3 
64-100 Leszno 

 
605 997 580 

 
gpiasecka@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UCZNIOWSKI  
KLUB SPORTOWY 
„CHEERLEADERS 

DANCE” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Dąb” 
ul. Rynek Zaborowski 41 
64-100 Leszno  

65 527 00 11 

 
sp4leszno@post.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
UCZNIOWSKI KLUB 
SPORTOWY „DĄB” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy Dwunastka 
ul. Rumuńska 6ab 
64-100 Leszno 

  

 

sp12leszno@poczta.onet.pl 
www.judo.uks12.pl 
  

www.facebook.com/judo.uks12 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 
DWUNASTKA 

mailto:sp12leszno@poczta.onet.pl
http://www.judo.uks12.pl/


 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 treningi przez zabawę; 

 edukacja przez sport w duchu zasad fair play; 

 budowanie idealnego dla rozwoju dziecka, bezpiecznego środowiska piłkarskiego 
w atmosferze zabawy i przyjaźni; 

 nauczyć młodego adepta futbolu wszystkich elementów techniki piłkarskiej, anatomii gry 
oraz zasad obowiązujących na boisku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad fair play. 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Football 
Academy Leszno 

Ul. Krzywa 2 
64-100 Leszno 

 
609 896 848 

 

leszno@footballacademy.pl 
www.footballacademy.pl   

www.facebook.com/Football
AcademyLeszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leszno@footballacademy.pl
http://www.footballacademy.pl/


 
 

 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; 

 działania na rzecz sportu, kultury; 

 angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw 
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 

 planowanie i organizowanie działań rekreacyjno-sportowych, kulturalnych, turystycznych, 
zajęć edukacyjnych i szkoleniowych; 

 współdziałanie z dyrekcją szkoły, innymi szkołami, klubami sportowymi oraz władzami 
samorządowymi i sportowymi; 

 wspieranie i organizację wydarzeń sportowych. 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy Gim-Team 
przy Gimnazjum nr 4 

ul. Bolesława Prusa 33 
64-100 Leszno 

 
65 526 84 76 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 
GIM-TEAM 

PRZY GIMNAZJUM NR 4 



       
 
W Klubie działają dwie sekcje: Taekwondo i Nurkowania – Scuba Diving. Sekcja nurkowa zrzesza 
dzieci w wieku od 8 lat oraz rodziców. Klub działa na standardach PADI (Professional Association 
of Diving Instructors). 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; 

 nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Taekwondo; 

 nauczanie, organizacja, rozwój i popularyzacja Nurkowania ; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego w dziedzinie Taekwondo; 

 podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju Taekwondo; 

 organizacja imprez sportowych; 

 rozwój i promocja Taekwondo; 

 rozwój i promocja Nurkowania; 

 działanie na rzecz ochrony środowiska; 

 ochrona i promocja zdrowia; 

 działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Grom” 
ul. Janusza Korczaka 10 
ul. Gabriela Narutowicza 57 
64-100 Leszno 

 
512 310 020 

 
tyczynski@zw.pl 

 

www.facebook.com/UczniowskiKlub
SportowyGromLeszno 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu 
o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły; 

 angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw  
dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; 

 organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych; 

 promocja wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień; 

 organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego; 

 promowanie Miasta Leszna na zawodach ogólnopolskich; 

 kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 
zadań sportowych. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
Al. Krasińskiego 2 
64-100 Leszno  

65 529 91 28 
785 207 475 

 

jedynka_leszno@wp.pl 
www.sp1.leszno.pl 
(zakładka: UKS „Jedynka”) 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” 
ul. Bolesława Prusa 33 
64-100 Leszno  

502 485 602 

 
rufos@op.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 
„JUNIOR” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Kotwica” 
ul. Gabriela Narutowicza 57 
64-100 Leszno  

65 520 40 01 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 
„KOTWICA” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „LO Jedynka” 
ul. Karola Kurpińskiego 1 
64-100 Leszno  

65 529 94 25 

 
lo1@leszno.edu.pl   

 
 
 
 
 
 
 

 
UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 
„LO JEDYNKA” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Mała 
Dziewiątka” 

ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 57 
64-100 Leszno 

 

604 486 804 
696 702 901 

 
maladziewiatkawp.pl@wp.pl   

 
 
 
 
 
 
 

 
UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 
„MAŁA DZIEWIĄTKA” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 prowadzenie szkolenia sportowego; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 organizowanie różnych form aktywności fizycznej; 

 angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” 
Pl. Metziga 14 
64-100 Leszno  

65 520 47 86 
65 520 40 02 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UCZNIOWSKI 

KLUB SPORTOWY 
„TRÓJKA” 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej; 

 organizowanie i rozwijanie wszelkich form nauki i treningu strzeleckiego; 

 podnoszenie poziomu wyszkolenia strzeleckiego członków Towarzystwa, sprawności 
fizycznej i organizacyjnej; 

 działania na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży; 

 doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków Klubu; 

 zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym; 

 organizowanie współzawodnictwa sportowego; 

 uczestnictwo w imprezach sportowych; 

 dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu; 

 dbałość o zdrowie członków Klubu; 

 popularyzacja zasad sportowej rywalizacji. 

KONTAKT 

 
 

 

Uczniowski Klub Strzelecki LOK 
"LESNA" Leszno 

Pl. Kościuszki 5 
64-100 Leszno 

 

609 801 166 
601 227 332 

 
lesnaleszno@wp.pl 

 

www.facebook.com/Klub-Lesna-
Leszno-1553695158280439 

 
 
 
 



 
 

CELEM KLUBU SPORTOWEGO JEST M.IN.: 

 propagowanie wśród młodzieży szeroko pojętej turystyki; 

 umożliwianie młodzieży aktywnego spędzania wolnego czasu; 

 umożliwienie uczestnikom poznania walorów przyrody; 

 uświadamianie młodzieży znaczenia ochrony przyrody, środowiska; 

 kształtowanie właściwych postaw ekologicznych; 

 przekazywanie wiedzy związanej z turystyką, przyrodą, krajoznawstwem; 

 uczenie właściwych postaw i relacji w grupie; 

 pogłębienie umiejętności współdziałania w grupie oraz integracja grupy; 

 organizacja imprez kulturalnych, konferencji, konkursów, sesji popularnonaukowych 
i spotkań mających na celu popularyzację wiedzy o zabytkach; 

 wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży (obozy, szkolenia, treningi, 
warsztaty, wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne itp.). 

KONTAKT 

 

 

Uczniowski Klub Turystyczno-
Krajoznawczy „Przygoda” 

ul. Karola Marcinkowskiego 4/2 
64-100 Leszno 

 

65 520 77 70 
604 890 198 

 
uksprzygoda@wp.pl   

 
 
 
 
 
 

 

UCZNIOWSKI KLUB 
TURYSTYCZNO-

KRAJOZNAWCZY 
„PRZYGODA” 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 organizowanie zawodów; 

 organizowanie imprez dla członków klubu; 

  organizacja współzawodnictwa, popularyzacja i wszechstronny rozwój kręglarstwa na 
terenie swego działania; 

 reprezentowanie interesów sportu kręglarskiego w organizacjach krajowych na terenie 
swego działania; 

 podejmowanie działań na rzecz promocji i rozwoju kręglarstwa; 

 stwarzanie warunków do uprawiania kręglarstwa wyczynowego i rekreacyjnego; 

 krzewienie wiedzy i etyki kręglarskiej; 

 popularyzacja i uprawianie kręglarstwa; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

KONTAKT 

 

 

Wielkopolski Okręgowy Związek 
Kręglarstwa 

ul. Strzelecka 9 
64-100 Leszno 

 
65 520 42 03 

 
janmaj49@interia.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WIELKOPOLSKI 

OKRĘGOWY ZWIĄZEK 
KRĘGLARSTWA 



 



 
CELEM CENTRUM JEST M.IN.: 

 reintegracja społeczna i zawodowa osób wykluczonych społecznie, szczególnie mieszkańców 
Miasta Leszna; 

 wyrównywanie szans na rynku pracy; 

 przeciwdziałanie marginalizacji grup wykluczonych społecznie; 

 prowadzone warsztaty: remontowo-budowlane, ogrodniczo-porządkowe, rękodzieła, 
administracyjny z małą poligrafią, opieki nad osobą zależną. 

KONTAKT 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej 
Al. Jana Pawła II 15A 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 529 98 46 
505 896 680 

 

 
cis.leszno@gmail.com 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 przyjmowanie, opieka i wychowanie dzieci skierowanych do placówki przez MOPR 
w Lesznie; 

 organizacja zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych 
i terapeutycznych; 

 rekompensacja braku wychowania w rodzinie i przygotowanie do życia społecznego; 

 praca z rodziną dziecka i podejmowanie działań w celu  powrotu dziecka do rodziny 
naturalnej lub umieszczenie w rodzinnych formach opieki zastępczej; 

 organizowanie zajęć mających na celu rozwój zainteresowań wychowanków; 

 zaspokojenie niezbędnych potrzeb dziecka; 

 zapewnienie korzystania z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń 
zdrowotnych i kształcenia. 

KONTAKT 

 

 

Dom Dziecka Caritas im. Świętej 
Rodziny 

ul. Lipowa 33 
64-100 Leszno 
 
Organ prowadzący placówkę:  
Caritas Archidiecezji Poznańskiej 
 

 
65 520 63 37 

 
domdzieckaleszno@gmail.com   

 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 krzewienie wiedzy o najnowszej historii, ze szczególnym uwzględnieniem osoby Patrona 
Instytutu, Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej; 

 poszerzanie wiedzy historycznej wśród młodego pokolenia; 

 gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów i pamiątek 
najnowszej historii, osoby Patrona, wojska, Armii Krajowej i walk o niepodległość. 

KONTAKT 

 
 

 

Instytut im. Generała Stefana 
„Grota” Roweckiego 

ul. Jarosława Dąbrowskiego 5 
64-100 Leszno 

 
 65 529 59 27 

 

instytut.grot@wp.pl 
www.instytut-grot.blog.onet.pl 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 popularyzacja gier planszowych 

 nauka logicznego myślenia 

 dostarczenie zabawy młodzieży i dorosłym 

 rozwijanie umiejętności społecznych i interpersonalnych 

 organizowanie turniejów i meczy ligowych 

 stworzenie alternatywy dla telewizji, komputera i smartfona 

 rozwijanie wyobraźni 

KONTAKT 

 
 

 

Klub Gier Planszowych 
ul. Geodetów 1 
64-100 Leszno  

505 454 502 
605 608 269 

 

info@halpress.eu 
http://edukacja.leszno.eu/klub  

 
www.facebook.com/groups/gry.pla
nszowe.leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@halpress.eu


 

 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 organizowanie Leszczyńskich Dni  Kultury Chrześcijańskich; 

 współdziałanie z parafiami leszczyńskimi oraz działającymi stowarzyszeniami katolickimi; 

 organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin 
potrzebujących; 

 utrzymanie bieżących kontaktów z władzami organów państwowych i samorządowych oraz 
z różnymi instytucjami; 

 prowadzenie „Katolickiego telefonu zaufania”; 

 współudział w prowadzeniu „Punktu wydawania posiłków BETANIA”; 

 prowadzenie w Radiu „ELKA” audycji pt. „Kwadrans Katolicki”; 

 coroczny udział w organizowaniu Wigilii z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla osób 
bezdomnych i samotnych; 

 kształtowanie i pogłębianie świadomości religijnej i narodowej, poczucia odpowiedzialności 
za rozwój Kościoła Katolickiego, Narodu i Państwa Polskiego; 

 kształtowanie osobowości i wychowanie człowieka w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego 
oraz w oparciu o najlepsze tradycje kultury narodu polskiego; 

 niesienie pomocy duchowej i materialnej chorym, starcom, niepełnosprawnym 
i wielodzietnym rodzinom; 

 zwalczanie przyczyn patologii społecznej; 

 działalność w zakresie tworzenia, pogłębiania o szerzenia kultury religijnej, intelektualnej, 
artystycznej i obyczajowej. 

KONTAKT 

 

 

 

Klub Inteligencji Katolickiej 

Pl. Metziga 19 
64-100 Leszno 

 

65 529 91 56 
65 529 99 79 

Kontakt w czwartki w godzinach 11.00-13.00. 
 
 
 

 
 

 

KLUB INTELIGENCJI 
KATOLICKIEJ 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 zrzeszanie i integrowanie dzieci, młodzieży i dorosłych; 

 rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców SM "Przylesie"; 

 promocja zdrowego stylu życia. 

KONTAKT 

 
 

 

Klub Na Piętrze 
Ul. Rejtana 43 
64-100 Leszno  

65 526 77 23 

 

klub.napietrze@vp.pl  
www.sm-przylesie.pl                                                 

www.facebook.com/klub.pietrze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klub.napietrze@vp.pl


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania pasji i zainteresowań, takich jak taniec, śpiew, 
sztuka teatralna i plastyczna oraz modelarstwo; 

 kształtowanie człowieka jako jednostki twórczej i zaangażowanej oraz jako przyszłego 
odbiorcę sztuki. 

KONTAKT 

 

 

Klub „Kwadrat” Leszczyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

ul. Armii Krajowej 15 
64-100 Leszno 

 
65 520 03 33 

 
www.kwadratleszno.pl 

 
www.facebook.com/kwadratleszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/kwadratleszno


 
CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do 
pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej; 

 opiniowanie i doradzanie w zakresie działań zmierzających do wykorzystania potencjału 
i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury i 
edukacji 

 opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących sytuacji seniorów oraz spraw 
przedłożonych Radzie do zaopiniowania; 

 doradztwo w zakresie zabezpieczenia społecznego, opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej i usług opiekuńczych; 

 współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych. 

KONTAKT 

 
 

 

Klub Seniora Jagiellonka 
ul. Jagiellońska 4 
64-100 Leszno  

65 525 13 25 

 
jagiellonka@moprleszno.pl 

 

www.facebook.com/klubjagiellonk
a 

Godziny Otwarcia: 
Poniedziałek: 10.00-15.00 

Wtorek: 10.00-18.00 
Środa: 10.00-16.00 

Czwartek: 11.00-18.00 
Piątek: 12.00-16.00 

W okresie wakacyjnym (lipiec sierpień) klub jest nieczynny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/kwadratleszno


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 zrzeszenie ludzi różnych zawodów i specjalności, gotowych realizować idee służby dla 
społeczeństwa oraz praworządne postępowanie, bezinteresowną pomoc, wzajemną 
osobistą akceptację; 

 szerzenie międzynarodowego zrozumienia, dobrej woli i pokoju poprzez ogólnoświatowe 
koleżeństwo oraz służbę dla społeczeństwa. 

KONTAKT 

 
 

 

Klub Rotary 
ul. Edwarda Raczyńskiego 8 
64-100 Leszno 

 
 
65 250 33 70 

 
www.leszno.rotary.org.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.:  

 propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży; 

 poszerzanie wiedzy historycznej na temat współczesnej historii Polski – m.in. Żołnierzy 
Wyklętych, Powstania Wielkopolskiego; 

 pielęgnacja ważnych dat/rocznic dla Miasta Leszna oraz Polski poprzez kibicowanie Unii 
Leszno poszerzanie miłości do ojczyzny; 

 szerzenie wartości BÓG, HONOR, OJCZYZNA. 

 

KONTAKT  

 
 

 

 
 
Leszczyńscy Patrioci 
64-100 Leszno 

  

 

leszczynscypatrioci@wp.pl 
www.twitter.com/PatriociLESZNO 
www.1938.pl  

www.facebook.com/LeszczynscyPatrioci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:leszczynscypatrioci@wp.pl
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatriociLESZNO&h=1AQHYczKo&s=1


 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.:  

 głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie; 

 formacja dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym; 

 wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej; 

 propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej; 

 pogłębianie jedności i współpracy miedzy kościołami chrześcijańskimi; 

 prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy 
duchowej i materialnej osobom potrzebującym; 

 organizowanie nabożeństw i spotkań modlitewnych; 

 obchodzenie Wieczerzy Pańskiej oraz urządzanie chrztów, ślubów i pogrzebów; 

 organizowanie obozów letnio-zimowych, wczasów i rekolekcji formacyjnych o tematyce 
chrześcijańskiej, konferencji o tematyce chrześcijańskiej, imprez kulturalnych o tematyce 
chrześcijańskiej, prowadzenie działalności wydawniczej; 

 tworzenie szkół ewangelizacji; 

 zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szkół kształcących 
liderów, pastorów i innych posługujących chrześcijan; 

 finansowanie i wspieranie kościołów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób fizycznych, 
których cele i sposoby działania są zgodne ze statutem Kościoła; 

 powołanie fundacji; 

 zakładanie stowarzyszeń; 

 realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych; 

 organizowanie, zakładanie i pomoc w prowadzeniu wspólnot i jednostek organizacyjnych 
kościoła. 

 

KONTAKT  

 

 

 
Parafia Polskokatolicka pw. 

Najświętszej Marii Panny Zielnej 
ul. 17 Stycznia 23 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 520 24 45 

 
www.polskokatolicki.bt.pl   

Kancelaria czynna: 
Piątek w godzinach 10.00-12.00, sobota w godzinach 12.00-15.30. 

PARAFIA 
POLSKOKATOLICKA 
PW. NAJŚWIĘTSZEJ 

MARII PANNY 
ZIELNEJ 

 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie; 

 formacja dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym; 

 wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej; 

 propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej; 

 pogłębianie jedności i współpracy miedzy kościołami chrześcijańskimi; 

 prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy 
duchowej i materialnej osobom potrzebującym; 

 organizowanie nabożeństw i spotkań modlitewnych; 

 obchodzenie Wieczerzy Pańskiej oraz urządzanie chrztów, ślubów i pogrzebów; 

 organizowanie obozów letnio-zimowych, wczasów i rekolekcji formacyjnych o tematyce 
chrześcijańskiej, konferencji o tematyce chrześcijańskiej, imprez kulturalnych o tematyce 
chrześcijańskiej; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

 tworzenie szkół ewangelizacji; 

 zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szkół kształcących 
liderów, pastorów i innych posługujących chrześcijan; 

 finansowanie i wspieranie kościołów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób fizycznych, 
których cele i sposoby działania są zgodne ze statutem Kościoła; 

 powołanie fundacji; 

 zakładanie stowarzyszeń; 

 realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych; 

 organizowanie, zakładanie i pomoc w prowadzeniu wspólnot i jednostek organizacyjnych 
kościoła. 

KONTAKT 

 

 

 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. NMP 
Wniebowziętej 

ul. 1 Maja 91 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 527 00 58 

Biuro Parafialne czynne: 
Poniedziałek w godzinach 15.30-17.00, 

piątek w godzinach 08.00-09.00, 
sobota w godzinach 09.00-10.00. 

PARAFIA RZYMSKO 
KATOLICKA PW. NMP 

WNIEBOWZIĘTEJ 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie; 

 formacja dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym; 

 wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej; 

 propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej; 

 pogłębianie jedności i współpracy miedzy kościołami chrześcijańskimi; 

 prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy 
duchowej i materialnej osobom potrzebującym; 

 organizowanie nabożeństw i spotkań modlitewnych; 

 obchodzenie Wieczerzy Pańskiej oraz urządzanie chrztów, ślubów i pogrzebów; 

 organizowanie obozów letnio-zimowych, wczasów i rekolekcji formacyjnych o tematyce 
chrześcijańskiej, konferencji o tematyce chrześcijańskiej, imprez kulturalnych o tematyce 
chrześcijańskiej; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

 tworzenie szkół ewangelizacji; 

 zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szkół kształcących 
liderów, pastorów i innych posługujących chrześcijan; 

 finansowanie i wspieranie kościołów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób fizycznych, 
których cele i sposoby działania są zgodne ze statutem Kościoła; 

 powołanie fundacji, zakładanie stowarzyszeń; 

 realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych; 

 organizowanie, zakładanie i pomoc w prowadzeniu wspólnot i jednostek organizacyjnych 
kościoła. 

KONTAKT 

 

 

 
Parafia Rzymsko Katolicka pw. 

Św. Kazimierza 
ul. Konstytucji 3 Maja 9a 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 526 76 87 

 

 

pakazm@archpoznan.pl 
www.parswkazimierzaleszno.pl 

  

 

Biuro Parafialne czynne: 
Poniedziałek i środa w godzinach 19.30-20.30, wtorek, czwartek i sobota w godzinach 09.00-10.00. 

 

PARAFIA RZYMSKO 
KATOLICKA PW. 
ŚW. KAZIMIERZA 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie; 

 formacja dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym; 

 wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej; 

 propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej; 

 pogłębianie jedności i współpracy miedzy kościołami chrześcijańskimi; 

 prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy 
duchowej i materialnej osobom potrzebującym; 

 organizowanie nabożeństw i spotkań modlitewnych; 

 obchodzenie Wieczerzy Pańskiej oraz urządzanie chrztów, ślubów i pogrzebów; 

 organizowanie obozów letnio-zimowych, wczasów i rekolekcji formacyjnych o tematyce 
chrześcijańskiej, konferencji o tematyce chrześcijańskiej, imprez kulturalnych o tematyce 
chrześcijańskiej; 

 prowadzenie działalności wydawniczej, tworzenie szkół ewangelizacji; 

 zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szkół kształcących 
liderów, pastorów i innych posługujących chrześcijan; 

 finansowanie i wspieranie kościołów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób fizycznych, 
których cele i sposoby działania są zgodne ze statutem Kościoła; 

 powołanie fundacji; 

 zakładanie stowarzyszeń; 

 realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych; 

 organizowanie, zakładanie i pomoc w prowadzeniu wspólnot i jednostek organizacyjnych 
kościoła. 

KONTAKT 

 

 
Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Krzyża 
Pl. Metziga 19 
64-100 Leszno 

 
65 529 91 24 

 

 

leszno.krzyz@archpoznan.pl 
www.krzyz.leszno.pl 

  

 

Biuro Parafialne czynne: 
Poniedziałek-piątek w godzinach 10.00-12.00, we wtorki po wieczornej mszy świętej. 

PARAFIA RZYMSKO 
KATOLICKA PW. 

ŚW. KRZYŻA 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie; 

 formacja dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym; 

 wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej; 

 propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej; 

 pogłębianie jedności i współpracy miedzy kościołami chrześcijańskimi; 

 prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy 
duchowej i materialnej osobom potrzebującym; 

 organizowanie nabożeństw i spotkań modlitewnych; 

 obchodzenie Wieczerzy Pańskiej oraz urządzanie chrztów, ślubów i pogrzebów; 

 organizowanie obozów letnio-zimowych, wczasów i rekolekcji formacyjnych o tematyce 
chrześcijańskiej, konferencji o tematyce chrześcijańskiej, imprez kulturalnych o tematyce 
chrześcijańskiej; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

 tworzenie szkół ewangelizacji; 

 zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szkół kształcących liderów, 
pastorów i innych posługujących chrześcijan; 

 finansowanie i wspieranie kościołów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób fizycznych, 
których cele i sposoby działania są zgodne ze statutem Kościoła; 

 powołanie fundacji; 

 zakładanie stowarzyszeń; 

 realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych; 

 organizowanie, zakładanie i pomoc w prowadzeniu wspólnot i jednostek organizacyjnych 
kościoła. 

KONTAKT 

 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. 
Św. Mikołaja w Lesznie 

ul. Kościelna 18 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 520 25 75 

 

 

dle@archpoznan.pl 
www.kolegiata.leszno.pl 

  
 

Biuro Parafialne czynne: 
Poniedziałek-sobota w godzinach 09.00-12.00, czwartek w godzinach 16.00-17.00. 

PARAFIA RZYMSKO 
KATOLICKA PW. 
ŚW. MIKOŁAJA 

W LESZNIE 



 
 

CELEM ORGANIZACJI JEST M.IN.: 

 głoszenie wszystkim ludziom ewangelii o Jezusie Chrystusie; 

 formacja dojrzałych postaw chrześcijańskich w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym; 

 wychowanie do pełnej wolności ewangelicznej; 

 propagowanie i promowanie kultury chrześcijańskiej; 

 pogłębianie jedności i współpracy miedzy kościołami chrześcijańskimi; 

 prowadzenie działalności charytatywnej, opiekuńczej i społecznej w celu niesienia pomocy 
duchowej i materialnej osobom potrzebującym; 

 organizowanie nabożeństw i spotkań modlitewnych; 

 obchodzenie Wieczerzy Pańskiej oraz urządzanie chrztów, ślubów i pogrzebów; 

 organizowanie obozów letnio-zimowych, wczasów i rekolekcji formacyjnych o tematyce 
chrześcijańskiej, konferencji o tematyce chrześcijańskiej, imprez kulturalnych o tematyce 
chrześcijańskiej; 

 prowadzenie działalności wydawniczej; 

 tworzenie szkół ewangelizacji; 

 zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, szkół kształcących 
liderów, pastorów i innych posługujących chrześcijan; 

 finansowanie i wspieranie kościołów, stowarzyszeń, fundacji, organizacji i osób fizycznych, 
których cele i sposoby działania są zgodne ze statutem Kościoła; 

 powołanie fundacji; 

 zakładanie stowarzyszeń; 

 realizowanie inwestycji sakralnych i kościelnych; 

 organizowanie, zakładanie i pomoc w prowadzeniu wspólnot i jednostek organizacyjnych 
kościoła. 

KONTAKT 

 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy 
parafii św. Jana Chrzciciela 

ul. Bolesława Chrobrego 28 
64-100 Leszno 

 

 

 
65 520 25 76 

 

Biuro Parafialne czynne: 
Poniedziałek-sobota w godzinach 10.30-13.00, środa w godzinach 19.00-20.00. 

 
 
 
 
 

PARAFIALNY ODDZIAŁ 
AKCJI KATOLICKIEJ PRZY 

PARAFII ŚW. JANA 
CHRZCICIELA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ  JEST M.IN.: 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy. 

KONTAKT 

 
 

 

Spółdzielnia Socjalna „Kuba-Bart” 
ul. Okrzei 27 
64-100 Leszno  

605 087 283 

 

kuba.kuk@vp.pl 
www.kubabart.spoldzielnie.org 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEST M.IN.: 

 wspieranie rozwoju małych dzieci poprzez prowadzenie zajęć: Akademia Dwulatka, 
Akademia Roczniaka, Masaż Shantala dla niemowląt; 

 animacja na imprezach firmowych, rodzinnych, balikach, piknikach; 

 prowadzenie i organizacja urodzin i imprez dla dzieci; 

 organizacja szkoleń dla dorosłych; 

 udostępnienie pomieszczenia na różnorakie szkolenia, kursy, warsztaty i imprezy. 

KONTAKT 

 

 

Spółdzielnia Socjalna Strefa Czasu 
ul. Jarosława Dąbrowskiego 43/4 
64-100 Leszno 

 
724 357 412 

 

strefaczasu@strefaczasu.leszno.eu 
www.strefaczasu.leszno.eu  

www.facebook.com/strefaczasu.leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.strefaczasu.leszno.eu/


 
 

CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ  JEST M.IN.: 

 prowadzenie punktu gastronomicznego; 

 współpraca z innym leszczyńskim przedsiębiorstwem ekonomii społecznej – 
stowarzyszeniem Wygraj Siebie; 

 współpraca z seniorami; 

 wyjście naprzeciw grupom o niewielkich dochodach – emerytom, rencistom, ale także 
studentom; 

 angaż w różne akcje społeczne. 

KONTAKT 

 
 

 

Spółdzielnia Socjalna „Vita” 
ul. Leszczyńskich 22 
64-100 Leszno  

604 284 957 
725 687 669 

 
www.vita.spoldzielnie.org   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA 
„VITA” 



 
CELEM ZESPOŁU JEST M.IN.: 

 

 nauka tańca, zwiększane indywidualnych umiejętności członków; 

 wychowanie młodzieży; 

 organizacja warsztatów tanecznych z zakresu różnych form tańca, oraz wyjazdów na obozy 
szkoleniowe. 

 

KONTAKT 

 

 

Studio Ruchu i Tańca "Forte" 

Dziecięcy Zespół Taneczny 
"Iskierki" 

Fundacja „Leszczyńskie Iskierki” 
ul. Karola Marcinkowskiego 10/4 
64-100 Leszno 

 

506 073 872 
603 951 600 

 

srtforte@orange.pl 
www.iskierki.com.pl  

www.facebook.com/Iskierki Leszno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/Iskierki


 
CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ JEST M.IN.: 

 profesjonalna organizacja imprez sportowych; 

 przygotowywanie, uzyskanie koniecznych zezwoleń; 

 promocja eventu; 

 przeprowadzeniem zawodów wraz z pomiarem czasu i prezentacją wyników; 

 promowanie kultury fizycznej i sportu. 

KONTAKT 

 

 

Tritime Spółdzielnia Socjalna 
ul. Podgórna 17a 
64-100 Leszno 

 
693 100 020 

 

kontakt@tritime.pl 
www.tritime.pl  

www.facebook.com/Tritime-
428239620599294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ  JEST M.IN.: 

 działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

 organizowaniem eventów – wydarzeń z naciskiem na Zielone Eventy oraz Eventy CSR; 

 sprzedaż i montaż systemów automatyki dla budownictwa; 

 usługi związane z zarządzaniem. 

KONTAKT 

 

 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 
„Varia” w Lesznie 

ul. 55 Pułku Piechoty 2 lok. 5 
64-100 Leszno 

 

65 526 02 52 
504 261 773 

 
ilona@varia.org.pl   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WIELOBRANŻOWA 
SPÓŁDZIELNIA 

SOCJALNA „VARIA” 
W LESZNIE 



 
 

CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ  JEST M.IN.: 

 Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa 
oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest 
przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych. Głównym celem spółdzielni jest 
zapewnienie pracy swoim członkom. Spółdzielnie socjalne istnieją, aby pomagać 
osobom, które z różnych powodów nie radzą sobie na rynku pracy. Praca w spółdzielni 
daje im nie tylko możliwość podjęcia zatrudnienia, lecz jest również szansą na zdobycie 
doświadczenia i pewności siebie. 

KONTAKT 

 
 

 

Spółdzielnia Socjalna „Omnes” 
ul. Bułgarska 4/1 
64-100 Leszno  

577 687 700 

 

omnes.leszno@gmail.com 
  

https://www.facebook.com/pg/omness
poldzielniasocjalna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:omnes.leszno@gmail.com


 
 

CELEM SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ  JEST M.IN.: 

Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej 
jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę 
członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków.  
 
W ofercie spółdzielni znajduje się : 
 

 opieka nad osobami zależnymi  
 

 wypożyczalnia sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego  
 

 usługi sprzątające 

KONTAKT 

 
 

 

Spółdzielnia Socjalna „Pod skrzydłami” 
ul. Zwycięstwa 1 
64-100 Leszno  

577 001 115 

 

www.podskrzydlami.leszno.pl/ 
biuro@podskrzydlami.leszno.pl  

https://www.facebook.com/podskrzydl
amileszno/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.podskrzydlami.leszno.pl/
mailto:biuro@podskrzydlami.leszno.pl

